


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

ALEKSANDER DUMAS (OJCIEC)

Hrabia Monte Christo
 .  

.   
Był dwuǳiesty czwarty lutego  r., gdy strażnik dał z wieży Notre Dame de la Garde
sygnał, zapowiada ąc przybycie tró masztowca „Faraon”, powraca ącego ze Smyrny przez
Triest i Neapol.

Jak to zazwycza bywa w takich razach, z portu natychmiast wyruszył pilot i opłynąw-
szy zamek If przybił do burty statku pomięǳy przylądkiem Morgion i wyspą Rion. I ak
to się znów z reguły ǳie e, tak i tego dnia wały twierǳy Św. Jana zaroiły się od gapiów;
przybycie bowiem statku est w Marsylii zawsze wielkim wydarzeniem, a co dopiero ta-
kiego statku ak „Faraon” — zbudowanego, otaklowanego i załadowanego w stoczniach
starożytne Focei, a nade wszystko należącego do ednego z mie scowych armatorów.

A statek zbliżał się tymczasem; przebył uż szczęśliwie cieśninę pomięǳy wyspa-
mi Calasareigne i Jaros, powstałą na skutek wstrząsów wulkanicznych, minął Pomègue,
i choć posuwał się pod rozpiętymi marslami, kliwrem i bezanem, szedł tak wolno i tak po-
sępny nastró wokół roztaczał, że niektórzy wśród wiǳów, wieǳeni samym przeczuciem,
zastanawiali się, co za nieszczęście mogło ów statek dotknąć. Mimo to luǳie rozumie ący
się na nawigac i twierǳili, że eśli się coś złego przytrafiło, to pewnie nie statkowi. Bo
chociaż płynął wolno, ale w na lepszym porządku, ak statek pod znakomitym dowóǳ-
twem. Kotwica była przygotowana, zluzowano wanty bukszprytu, a obok pilota, który
był gotów, aby wprowaǳić żaglowiec w wąskie gardło marsylskiego portu, stał młody
człowiek, o energicznym zachowaniu i bystrym spo rzeniu; bacznie czuwał nad każdym
ruchem statku i powtarzał każdy rozkaz pilota.

Wśród tłumu wiǳów, na twarzach których malował się ów nieokreślony niepokó ,
eden człowiek szczególnie zdawał się niepokoić i niecierpliwić; nie mogąc się docze-
kać przybycia statku do portu, wskoczył prędko do małe łódki i kazał płynąć naprzeciw
„Faraona”; przybił doń na wysokości zatoczki Réserve.

Na widok owego człowieka młody marynarz opuścił swo e stanowisko przy pilocie
i z kapeluszem w ręku przystąpił do burty statku.

Był to młoǳieniec liczący zaledwie osiemnaście do dwuǳiestu lat, słusznego wzro-
stu, smukły, kruczowłosy, o pięknych czarnych oczach. W całe ego postaci malował się
spokó i energia, właściwa luǳiom, którzy od ǳieciństwa przywykli walczyć z niebez-
pieczeństwami.

— Ach! To pan, panie Edmunǳie! — wykrzyknął mężczyzna z łódki. — Cóż się
stało? Skąd ten smutek, który panu e na pokłaǳie?

— Nieszczęście, wielkie nieszczęście na nas spadło, panie Morrel — odrzekł mło-
ǳieniec. — Nieszczęście, które srogo mnie dotknęło. Tuż pod Civitavecchia straciliśmy
naszego zacnego kapitana Leclère.

— A ładunek? — zawołał niespoko nie właściciel okrętu.
— Nietknięty, przywieźliśmy go w na lepszym porządku; sąǳę, że eśli o to iǳie,

bęǳiesz pan zupełnie kontent. Ale biedny kapitan Leclère…
— Cóż mu się stało? — spytał właściciel tonem wyraźnie spoko nie szym. — Cóż się

stało zacnemu kapitanowi?
— Nie ży e.
— Czyżby utonął?
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— O nie, panie Morrel, umarł na zapalenie mózgu wśród na okropnie szych cierpień.
Po czym Edmund zwrócił się do swoich luǳi:
— He ! — zawołał. — Wszyscy na stanowiska, rzucamy kotwicę!
Załoga spełniła rozkaz i ośmiu czy ǳiewięciu marynarzy, którzy się na nią składali,

rzuciło się w mgnieniu oka do szotów, brasów, fałów, want i sztagów.
Młody marynarz, rzuciwszy okiem na początek manewru i przekonawszy się, że roz-

kazy są należycie spełniane, powrócił do pana Morrela.
— Jakże doszło do tego nieszczęścia? — spytał armator, nawiązu ąc do przerwanego

wątku rozmowy.
— Ach, mó Boże, nigdy byśmy się nie spoǳiewali. Po długie rozmowie z komen-

dantem portu w Neapolu kapitan Leclère opuścił miasto barǳo wzruszony: nie minęła
doba, a dostał naǳwycza mocne gorączki i w trzy dni późnie uż umierał… Wyprawi-
liśmy mu pogrzeb, ak należy; przywiązaliśmy mu do stóp i do głowy -funtowe kule
i spoczywa teraz owinięty w hamak niedaleko wyspy El Giglio. Wdowie po nim wieziemy
ego Krzyż Legii Honorowe i szpadę. Smutne to — ciągnął młoǳieniec z melancholĳ-
nym uśmiechem — walczyć z Anglikami lat ǳiesięć, żeby potem umrzeć taką śmiercią,
ak lada kto umiera — we własnym łóżku.

— Cóż chcesz, do diabła, drogi panie Edmunǳie — odpowieǳiał armator, który
wyglądał na niemal zupełnie pocieszonego po te stracie. — Wszyscy esteśmy śmiertelni,
a trzeba przecież, żeby starzy ustępowali mie sca młodym, inacze trudno byłoby mówić
o postępie; ale skoro powiadasz mi, że ładunek est…

— W doskonałym stanie, ręczę za to, panie Morrel. Ten re s przyniesie panu zapewne
  anków zysku.

Statek mĳał właśnie Basztę Okrągłą.
— Gotować się do zwĳania marsli, kliwra i bezanżagla! — zawołał młody żeglarz. —

Żywo!
Rozkaz spełniono z taką szybkością, ak na okręcie wo ennym.
— Luzu i zwĳa !
Na tę komendę wszystkie żagle opadły nagle, a statek ął posuwać się do przodu

z wolna, popychany samą uż tylko siłą rozpędu.
— Teraz, panie Morrel, racz we ść na pokład — rzekł Dantès, wiǳąc niecierpli-

wość właściciela. — Oto wychoǳi z ka uty pański buchalter, pan Danglars. Uǳieli
panu wszelkich ob aśnień, akich byś pan nie zażądał. Co do mnie, muszę dopilnować
kotwiczenia i wywiesić znaki żałoby.

Armator nie kazał sobie powtarzać dwa razy, uchwycił linę okrętową, którą mu rzucił
Dantès i z naǳwycza ną zręcznością, która nie przyniosłaby wstydu na wytrawnie szemu
ma tkowi, wspiął się na pokład po szczeblach umocowanych na zewnętrzne ścianie pę-
katego kadłuba. Dantès tymczasem wrócił na swo e dawne mie sce, aby nie przeszkaǳać
rozmowie armatora i pana Danglarsa, owego człeka, który wyszedł z ka uty na spotkanie
pana Morrela.

Nowo przybyły wyglądał na dwaǳieścia pięć do dwuǳiestu sześciu lat. Obłudna e-
go fizys zdraǳała, że płaszczył się w obe ściu ze zwierzchnikami, zaś cierpko traktował
podwładnych. Piastował stanowisko agenta kasowego, a że sama ta funkc a buǳi wstręt
wśród marynarzy, dlatego zapewne cała załoga okazywała mu tyleż niechęci, co sympatii
wobec Edmunda Dantèsa.

— I cóż, wie pan uż zapewne — rozpoczął Danglars — o nieszczęściu?
— Wiem uż, wiem. Biedny kapitan Leclère, ǳielny to był i zacny człowiek.
— A nade wszystko doskonały marynarz, zestarzał się, patrząc tylko na niebo i morze,

ak przystoi człowiekowi, w którego ręce złożone były interesy tak znakomite firmy, ak
Dom Handlowy Morrel i Syn — odrzekł Danglars.

— Zda e mi się ednak — rzekł armator, śleǳąc wzrokiem Dantèsa — że nieko-
niecznie trzeba być starym wilkiem morskim, ak pan twierǳisz, aby znać dobrze swo e
rzemiosło. Oto na przykład nasz drogi Edmund, bierze się za dowoǳenie tak, akby nie
potrzebował niczy e pomocy.

— Zapewne — rzekł Danglars, spogląda ąc na Dantèsa z ukosa, a w oku błysnęła mu
nienawiść. — Tak, nie podlega to żadne wątpliwości, młode to i pewne siebie… Ledwie
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kapitan zamknął oczy, on natychmiast ob ął dowóǳtwo bez niczy e rady, i zamiast udać
się prostą drogą do Marsylii, półtora dnia stał ze statkiem na Elbie.

— Miał prawo i obowiązek ob ąć dowóǳtwo statku ako drugi co do stopnia po
zmarłym; że zaś stracił półtora dnia na Elbie, to źle, chyba że statek potrzebował akie ś
naprawy.

— „Faraon” miał się tak dobrze ak a, a życzę panu z całego serca takiego zdrowia
ak mo e, panie Morrel; straciliśmy półtora dnia, bo po prostu zachciało mu się pobyć
trochę na ląǳie i nic więce .

— Dantès, pozwól pan tu do nas na chwilę! — zawołał do młoǳieńca armator.
— Proszę wybaczyć — odpowieǳiał Dantès — za chwilę będę mógł panu służyć.
Po czym zwrócił się do załogi:
— Rzuca !
Kotwica spadła, łańcuch osunął się z brzękiem. Chociaż pilot był nadal obecny, Dantès

pozostał na stanowisku, póki ten ostatni manewr nie został ukończony, po czym krzyknął:
— Proporczyk do połowy masztu, spuścić flagę! Skrzyżować re e!
— Uważasz pan — rzekł Danglars. — Słowo da ę, on ma się uż za kapitana.
— Bo i est nim — odpowieǳiał właściciel.
— Tak, brak tylko podpisu pana, panie Morrel, i pańskiego wspólnika.
— Do diabła, dlaczegóż nie mielibyśmy go zatrzymać na tym stanowisku? Prawda,

że młody, ale to chłopak na swoim mie scu i wiǳę, że doświadczony z niego żeglarz.
Danglars spochmurniał na moment.
— Przepraszam, panie Morrel — rzekł Dantès, podchoǳąc do nich. — Racz mi

wybaczyć; kiedy statek est uż na kotwicy, estem na pańskie rozkazy. Zdawało mi się,
żeś mnie pan wzywał.

Danglars cofnął się o krok.
— Chciałem cię zapytać, dlaczego zatrzymałeś się na Elbie.
— Właściwie nie wiem. Chciałem tylko wypełnić ostatnią wolę kapitana Leclère,

który umiera ąc, wręczył mi pakunek dla marszałka Bertrand.
— I cóż? Wiǳiałeś go, Edmunǳie?
— Kogo?
— Marszałka.
— Wiǳiałem.
Roze rzawszy się niespoko nie wkoło, Morrel odprowaǳił Dantèsa na stronę.
— Jakże się ma cesarz? — zapytał z ożywieniem.
— Dobrze, eśli mogę sąǳić z tego, co sam wiǳiałem.
— Wiǳiałeś więc i cesarza?
— Wszedł, kiedym był u marszałka.
— Mówiłeś z nim?
— On racze ze mną rozmawiał — uśmiechnął się Dantès.
— I cóż ci rzekł?
— Zapytał, kiedy nasz statek wyruszył z Marsylii, aką płynął drogą, aki ma ładunek.

Wywnioskowałem, że gdyby był bez ładunku i należał do mnie, cesarz chętnie by go
kupił. Ale powieǳiałem, że estem tylko zastępcą kapitana, statek zaś est własnością
Domu Morrel i Syn. „Aha — zawołał natychmiast — znam tę firmę. Morrelowie to
z ǳiada praǳiada właściciele statków; akiś Morrel służył w tym samym pułku co i a
w garnizonie w Walenc i”.

— To prawda, ak Boga kocham — wykrzyknął uradowany armator. — Wszak to
Polikarp Morrel, mó roǳony wu , który dochrapał się stopnia kapitana. Edmunǳie, eśli
tylko powiesz pan wu owi, że cesarz go sobie przypomniał, poczciwy stary zrzęda rozpłacze
się z radości, zobaczysz. Dobrze — ciągnął dale , klepiąc młoǳieńca po ramieniu —
słusznie zrobiłeś, żeś spełnił rozkazy kapitana Leclère i zatrzymał się na Elbie, chociaż
gdyby wieǳiano, że zanosiłeś akąś paczuszkę do marszałka i mówiłeś z cesarzem, mogłoby
cię to narazić na pode rzenia.

— Ale z akie przyczyny, panie Morrel? — spytał Dantès. — Czyż a wiem, co
było w tym pakunku? Cesarz zaś mógł zadać takie same pytania pierwszemu lepszemu
marynarzowi. Ale przepraszam pana raz eszcze — rzekł nagle Dantès — zbliża ą się do
nas służba sanitarna i celnicy, pan pozwoli?…
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— Dobrze, mó drogi Edmunǳie, rób, co trzeba.
Młoǳieniec oddalił się, a na ego mie sce przybliżył się Danglars.
— I cóż? — zapytał. — Zda e się, że musiał się dobrze tłumaczyć z posto u w Por-

toferraio?
— Owszem, podał na istotnie sze powody, kochany panie Danglars.
— O, tym lepie . Nie uwierzy pan, ak przykro myśleć, że kolega nie spełnia swych

obowiązków.
— Dantès wykonał to, co do niego należało — odpowieǳiał armator — nie mam

mu nic do zarzucenia. Postó miał mie sce na polecenie kapitana Leclère.
— Jeśli uż mowa o kapitanie, czy Dantès nie oddał ci od niego żadnego listu?
— Mnie? Nie. Miał więc akiś list?
— Zdawało mi się, że prócz paczki kapitan wręczył mu list.
— O akie że to paczuszce mówisz, panie Danglars?
— Ależ o te , którą Dantès oddał w Portoferraio.
— Skąd pan wiesz, że miał tam oddać akąś paczkę?
Danglars zarumienił się.
— Przechoǳiłem właśnie obok ka uty kapitana i przez półuchylone drzwi zauważy-

łem, ak oddawał Dantèsowi pakunek i list.
— O liście nic mi nie mówił — odrzekł właściciel. — A eśli ma dla mnie akąś

wiadomość, z pewnością mi ą doręczy.
Danglars zamyślił się na chwilę.
— Panie Morrel, barǳo pana proszę, abyś mu o tym nie wspominał; przecież mogłem

się pomylić.
W te że chwili nadszedł Dantès, a Danglars znowu się oddalił.
— Cóż, Dantèsie, wszystko uż załatwione? — zapytał Morrel.
— Tak, panie Morrel.
— Jakoś niedługo trwały te formalności.
— A nie. Oddałem celnikom spis naszych towarów, a z komory celne przysłano do

nas człowieka, który przy echał razem z pilotem. Wręczyłem mu nasze dokumenty.
— Więc esteś uż pan wolny?
Dantès obe rzał się wokół.
— Tak, wszystko est w porządku.
— No, to może z esz pan z nami ǳiś obiad?
— Proszę mi darować, panie Morrel, ale choć to dla mnie ogromny zaszczyt, muszę

na pierw powitać o ca.
— Słusznie, mo e ǳiecko. Znałem cię zawsze ako dobrego syna.
— A mó o ciec… — zapytał Dantès z pewnym wahaniem — nie wie pan, ak on się

miewa?
— Myślę, że dobrze, chociaż przyznam ci się, mó Edmunǳie, żem go dawno nie

wiǳiał.
— A tak, on nie wychoǳi prawie ze swego pokoiku.
— To dowoǳi, że mu nic nie brakowało w czasie two e nieobecności.
Dantès uśmiechnął się.
— Mó o ciec est tak dumny, że gdyby nawet nic uż nie miał, nikogo by w świecie

nie poprosił o pomoc, chyba Boga ednego.
— Dobrze, ale potem, możemy się spoǳiewać, że przy ǳiesz?
— Och, znów proszę pana o wybaczenie. Po tych odwieǳinach muszę eszcze do

kogoś pó ść, i tam również serce mi się wyrywa.
— Ach, prawda! Prawda. Zapomniałem na śmierć, że w wiosce katalońskie pewna

osoba oczeku e na pana z taką ak pański o ciec niecierpliwością, śliczna Mercedes…
Dantès uśmiechnął się.
— Ach, nie ǳiwię się teraz — rzekł pan Morrel — dlaczego tu przychoǳiła pytać

ze trzy razy, czy nie ma wiadomości o „Faraonie”. Tam do diabła! Powoǳi się panu, drogi
Edmunǳie, piękną masz kochankę!

— To nie mo a kochanka — odpowieǳiał z powagą Dantès — ale narzeczona.
— Wszystko to edno, kochanka, narzeczona — uśmiechnął się właściciel statku.
— Dla nas nie, panie Morrel.
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— Dobrze, idź uż, idź, kochany Edmunǳie, nie zatrzymu ę cię dłuże . Dosyć się
napilnowałeś moich interesów, załatwia że teraz swo e sprawy. Może ci trzeba pienięǳy?

— Nie, ǳięku ę, oszczęǳiłem sobie dosyć w czasie podróży, mam całą trzymiesięczną
gażę.

— Jesteś porządnym chłopcem, Edmunǳie.
— Pan wie, że mó o ciec est ubogi — odpowieǳiał Dantès.
— O, wiem, wiem, żeś dobry syn ak rzadko, spieszże więc do o ca. Ja także mam

syna i nie byłbym barǳo zobowiązany temu, kto by go chciał zatrzymać z dala ode mnie
po trzymiesięczne podróży.

— Żegnam więc pana — odrzekł młoǳieniec, kłania ąc się.
— Bywa zdrów — eśli mi nic więce nie masz do powieǳenia.
— Nie.
— Kapitan Leclère nie poruczył ci przed śmiercią żadnego listu do mnie?
— Nie był uż w stanie nic pisać, ale… Ach, dobrze, że nie zapomniałem. Chciałem

prosić pana o dwa tygodnie urlopu.
— Chcesz się zapewne żenić?
— Tak… a potem muszę wy echać do Paryża.
— Dobrze, dobrze! Jedź pan na tyle, na ile zechcesz! Wyładowanie statku zabierze

na mnie sześć tygodni, więc dopiero za trzy miesiące bęǳie mógł wy ść w morze… Ale
trzeba, żebyś pan był z powrotem przed upływem tego czasu. „Faraon” — dodał, kładąc
dłoń na ramieniu młodego żeglarza — nie może wypłynąć bez kapitana.

— Bez kapitana! — zawołał Dantès i oczy zaiskrzyły mu się radością. — Na Boga,
zważ pan dobrze na to, coś wyrzekł, bo zda e mi się, że odgadu esz mo e na skrytsze
marzenia. Czyżby miał pan rzeczywiście zamiar mianować mnie kapitanem „Faraona”?

— Gdyby to ode mnie samego zależało, podałbym ci rękę, mó drogi Edmunǳie
i powieǳiał: „Jesteś kapitanem”. Ale mam wspólnika, a znasz włoskie przysłowie: „kto ma
wspólnika, ma naczelnika”. Ale połowa drogi uż za nami, albowiem z dwóch potrzebnych
głosów eden uż masz. Spuść się zresztą na mnie, eżeli choǳi o drugi postaram się zrobić
wszystko, abyś go uzyskał.

— O! Panie Morrel! — zawołał młody marynarz, ze łzami w oczach ściska ąc ręce
armatora. — ǲięku ę panu w imieniu mo ego o ca i Mercedes.

— Spoko nie, drogi Edmunǳie! Dobry Bóg na niebie od tego est, do diabła, aby
trzymać w swe opiece zacnych luǳi! Biegnĳ uż do o ca, do swo e Mercedes, a potem
za dź i do mnie.

— Pozwoli pan, bym go odwiózł na ląd?
— Nie potrzeba, ǳięku ę; zostanę tuta , żeby rozliczyć się z Danglarsem. Czy byłeś

pan z niego kontent w czasie podróży?
— Zależy, co pan przez to pytanie po mu e. Jako towarzysz… hm… nie byłem zado-

wolony, wiem, że mnie nie lubi, szczególnie od chwili, kiedy po akie ś małe sprzeczce
popełniłem wielką niedorzeczność i zaproponowałem krótki postó na wyspie Monte
Christo, aby tam w ciągu ǳiesięciu minut zakończyć w sposób ostateczny nasz spór.
Głupstwo zrobiłem, żem go wyzwał, on zaś postąpił ak na słusznie , sprzeciwia ąc się
temu. Jeśli natomiast pytasz pan, co sąǳę o nim ako o buchalterze, myślę, że bęǳiesz
pan kontent z ego pracy, pełni swo e obowiązki naǳwycza gorliwie.

— Ale powieǳ mi — pytał dale armator — gdybyś został kapitanem statku, za-
trzymałbyś chętnie Danglarsa?

— Zarówno ako kapitan, ak i ego zastępca, umiałbym szanować każdego, kto po-
siada zaufanie moich przełożonych.

— Doskonale, Edmunǳie, wiǳę, żeś pod każdym względem prawy człowiek. Nie
zatrzymu ę cię dłuże , idź, bo wiǳę, że stoisz ak na rozżarzonych węglach.

— Jak więc bęǳie z moim urlopem?
— Ależ edź sobie, powtarzam.
— Czy pożyczy mi pan łódki?
— Bierz.
— Do wiǳenia, panie Morrel, tysiąckroć ǳięku ę.
— Do wiǳenia, drogi Edmunǳie, wszystkiego dobrego!
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Marynarz wskoczył do łoǳi, siadł na rufie i rozkazał płynąć do Cannebière. Dwa
ma tkowie rzucili się natychmiast do wioseł i łódź pomknęła tak prędko, ak to tylko było
możliwe w wąskie uliczce, którą tworzyły dwa szeregi statków, prowaǳące od we ścia
do portu aż do nabrzeża orleańskiego, a zapchane gęsto niezliczoną ilością barek.

Morrel z uśmiechem na ustach odprowaǳił Dantèsa oczyma aż do brzegu; wiǳiał go
eszcze, ak przybił do brzegu, wyskoczył na kamienne płyty nabrzeża i znikł natychmiast
w barwnym tłumie. Od piąte rano do ǳiewiąte wieczór mrowi się na te słynne ulicy
Cannebière, z które tak są dumni ǳisie si Foce czycy, że powiada ą o nie z na zimnie szą
krwią i owym specyficznym akcentem, nada ącym tak wy ątkowy charakter ich mowie,
że „gdyby Paryż miał swo ą Cannebière, mógłby się zwać małą Marsylią”.

Odwróciwszy się, armator spostrzegł sto ącego obok Danglarsa, który z pozoru zda-
wał się oczekiwać na ego rozkazy, a w rzeczywistości sam śleǳił wzrokiem młodego
marynarza.

Jakże wielka była różnica w wyrazie oczu tych dwóch luǳi, spogląda ących na tego
samego człowieka.
.   
Niecha Danglars wysila swó geniusz zawiści; nie bęǳiemy słuchali ego złośliwych pod-
szeptów, których edynym celem est oczernić towarzysza przed armatorem, i uda my się
za Dantèsem. Przebiegł uż całą Cannebière i skręciwszy w ulicę Noailles wpadł do nie-
pozornego domu po prawe stronie Alei Meilhańskich, przebiegł szybko cztery piętra po
ciemnych schodach i trzyma ąc się edną ręką poręczy, a drugą przyciska ąc do piersi, aby
stłumić uderzenia serca, stanął przed drzwiami uchylonymi tak, że można było za rzeć
w głąb małe izdebki.

W tym pokoiku mieszkał o ciec Dantèsa.
Wiadomość o przybyciu „Faraona” nie doszła eszcze do starca, który sto ąc na krześle,

drżącą ręką podpierał właśnie patyczkami pędy nasturc i i powo u, wĳące się pomięǳy
kratami.

Wtem uczuł, że ktoś go u ął w pół i z tyłu ozwał się zna omy głos:
— O cze, o cze kochany!
Starzec krzyknął i odwrócił się nagle, a zobaczywszy syna, osunął się w ego ob ęcia

drżący i blady.
— Co ci, o cze? — zawołał młoǳieniec zatrwożony. — Czyś chory?
— Nie, nie, mó kochany Edmunǳie, mó synu, mo e ǳiecię, ale nie spoǳiewa-

łem się ciebie… To radość, wzruszenie, żem cię zobaczył tak niespoǳiewanie. Ach! Boże
wielki, zda e mi się, że umrę…

— Ale uspokó się, o cze, przy dź do siebie, to a, naprawdę a! Mówi się, że radość
nikomu nie może zaszkoǳić, to dlatego tu wszedłem bez uprzeǳenia. No, o cze kochany,
uśmiechnĳ się i nie patrz takim obłąkanym wzrokiem. Wróciłem i od te pory bęǳiemy
żyć razem szczęśliwi.

— Ach, cudownie, mó chłopcze — odrzekł starzec. — Ale akoż to bęǳiemy żyć
w szczęściu? Nie opuścisz mnie uż więce ? Powieǳ, akież to szczęście?

— Oby mi przebaczył Bóg Wszechmocny, że cieszę się szczęściem okupionym żałobą
inne roǳiny, ale ten sam Bóg mi świadkiem, że nie pragnąłem tego. Ot, samo przyszło
i nie mogę go odtrącić. Umarł ǳielny kapitan Leclère, o cze, a a, za wstawiennictwem
pana Morrela obe mę na prawdopodobnie ego mie sce… O cze, rozumiesz? Być kapi-
tanem w dwuǳiestym roku życia! Mieć sto ludwików pens i i uǳiał w dochodach! Czyż
marynarz tak biedny ak a mógł kiedykolwiek spoǳiewać się takiego losu?

— Prawda to, syneczku, prawda — rzekł starzec. — To rzeczywiście wspaniała od-
miana.

— Chciałbym za pierwsze pieniąǳe, które odbiorę, urząǳić ci mały domek z ogród-
kiem, żebyś sobie saǳił swo e powo e, nasturc e i kapryfolium… Ale cóż ci est, mó
o cze? Wyglądasz, akby ci słabo było?

— Bądź spoko ny, to prze ǳie.
Starcowi zabrakło ednak sił i zachwiał się.
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— Dalibóg — zawołał młoǳieniec. — Wypĳ szklankę wina, to cię pokrzepi. Gǳie
chowasz wino?

— ǲięku ę ci, nie szuka , nie chcę — odrzekł starzec, usiłu ąc powstrzymać syna.
— Ależ tak, pozwól mi, pokaż tylko, gǳie est.
I ął otwierać sza.
— Próżno szukasz — wyszeptał starzec — wina nie ma.
— Jak to? Nie masz wina? — zawołał Edmund, blednąc i wpatru ąc się to w zapadłe

i blade niczym wosk policzki o ca, to w puste sza. — Jak to, nie ma ani kropli? Czy ci
zabrakło pienięǳy?

— Nic, nic mi uż nie braku e, mam wszystko, bo mam ciebie, mó synu.
— Przecież trzy miesiące temu, przed wy azdem, zostawiłem ci  anków — wy-

ąkał młoǳieniec, ociera ąc pot z czoła.
— Tak, to prawda, Edmunǳie. Zapomniałeś ednak, od eżdża ąc, zapłacić małego

długu sąsiadowi Caderousse. Upomniał się o niego, doda ąc, że eśli nie zapłacę, uda się
do pana Morrela. Po mu esz więc, że z obawy, aby ci to nie zaszkoǳiło, zapłaciłem, cóżem
miał zrobić?

— Ach, mó Boże, byłem mu winien  anków — zawołał Dantès — i ma ąc
wszystkiego  anków, które ci zostawiłem, oddałeś ?

Starzec skinął głową.
— Tym sposobem, ma ąc tylko  anków, żyłeś przez trzy miesiące — wyszeptał

Dantès.
— Wszak wiesz, ak mało potrzebu ę — odrzekł starzec.
— Ach, Boże, Boże! O cze, daru mi, przebacz — rzuca ąc się do nóg o ca, zawołał

Dantès.
— Cóż ty wyprawiasz?
— Ach! Rozdarłeś mi serce.
— Nic to, przecie esteś tu, ze mną — rzekł starzec, uśmiecha ąc się łagodnie. —

Teraz możemy o tym zapomnieć, bo wszystko dobrze się skończyło.
— Tak, estem przy tobie — rzekł młoǳieniec. — Jestem przy tobie i mam przed

sobą piękną przyszłość, i nawet trochę pienięǳy. Patrz, o cze, masz, weź e i poślĳ prędko
kogoś po wszystko, czego ci trzeba.

To mówiąc, wysypał na stół z kieszeni ze dwanaście ludwików, sześć złotych pięcio-
ankówek i trochę drobnych monet.

Twarz starca roz aśniła się.
— I czy eż to? — spytał.
— Ależ mo e!… two e!… nasze!… Weź, każ kupić żywności, bądź szczęśliwy, utro

zna ǳie się ich więce .
— Powoli, powoli — rzekł starzec i łagodny uśmiech ukazał mu się na twarzy. —

Jeśli pozwolisz, będę się ostrożnie obchoǳił z two ą kiesą. Gdyby zobaczono, że tak wiele
naraz rzeczy kupu ę, powieǳiano by niezawodnie, że musiałem czekać z kupnem na twó
powrót…

— Rób więc, ak chcesz, o cze. Przede wszystkim ednak przy mĳ sobie służącą, nie
chcę dłuże , żebyś tu sam tak żył. Mam w skrzyneczce na dnie statku trochę przemycone
kawy i wybornego tytoniu — utro ci przyniosę. Ale pst! ktoś nadchoǳi!

— To Caderousse, musiał się uż dowieǳieć, żeś przy echał i przychoǳi zapewne
pogratulować ci szczęśliwego powrotu.

— Doskonale! Znowu człowiek, który co innego ma na ustach, a co innego w sercu
— szepnął Edmund — ale mnie sza o to, wszak to nasz sąsiad, który nam kiedyś pomógł
w potrzebie, trzeba go dobrze przy ąć.

Istotnie, kiedy Edmund kończył z cicha mówić te słowa, w drzwiach wiodących na
schody ukazała się czarniawa i brodata twarz Caderousse’a. Był to człowiek mnie więce
dwuǳiestopięcioletni i trudnił się krawiectwem; trzymał właśnie w ręku kawał sukna,
który zamierzał skroić na klapę surduta.

— E że, wróciłeś więc, Edmunǳie? — zawołał z czysto marsylskim akcentem, uka-
zu ąc w szerokim uśmiechu zęby białe niby kość słoniowa.

— Jak wiǳisz, sąsieǳie, i gotów estem ci usłużyć, w czym rozkażesz — rzekł Dantès,
niezręcznie ukrywa ąc pod pozorami uprze mości wyraźną niechęć.
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— ǲięku ę, ǳięku ę! Chwała Bogu, nic mi nie trzeba, a za to inni czasem potrzebu ą
czegoś ode mnie.

Dantès drgnął, a Caderousse ciągnął dale .
— Nie odnoszę tego do ciebie, mó kawalerze; pożyczyłem ci pieniąǳe, tyś mi oddał;

to się zdarza mięǳy dobrymi sąsiadami, a my esteśmy kwita.
— Nigdy nie esteśmy skwitowani wobec tych, którzy nam wyświadcza ą przysługę,

bo eśli nawet przestaliśmy być im dłużni pieniąǳe, należy im się eszcze wǳięczność.
— Po co tu o tym gadać? Co było, a nie est, nie pisze się w re estr. Ot, pomówmy

lepie o twe podróży. Wybrałem się właśnie do portu, aby zaopatrzyć się w brązowe
sukno, wtem spotykam kochanego Danglarsa.

— A ty, co tu robisz w Marsylii?
— Ano, estem uż — odpowieǳiał mi.
— Myślałem, żeś w Smyrnie?
— Dobrześ myślał, właśnie stamtąd wracam.
— A gǳie nasz młody Edmund?
— Ależ z pewnością u o ca — odpowieǳiał Danglars.
— Więc przyszedłem natychmiast — kontynuował Caderousse — aby uściskać rękę

dobrego przy aciela.
— Poczciwy Caderousse! — rzekł starzec. — Jakże est do nas przywiązany!
— Pewnie, że estem do was przywiązany, a co więce wielce was szanu ę, bo to teraz

rzadko można spotkać uczciwych luǳi… Hm! Wiǳę, żeś nam powrócił bogaty, chłopcze
— paplał dale krawiec, rzuca ąc z ukosa spo rzenie na złote i srebrne monety rozrzucone
przez Dantèsa na stole.

Młoǳieniec dostrzegł w czarnych oczach sąsiada błysk chciwości.
— Ach, mó Boże — rzekł niedbale — to nie mo e pieniąǳe. Mówiłem właśnie

o cu, że bałem się, czy mu czegoś nie brakło w czasie mo e nieobecności, a on, aby mnie
uspokoić, wysypał zawartość swo e sakiewki na stół. Mó o cze, schowa to do mieszka,
chyba że nasz sąsiad Caderousse potrzebu e pienięǳy, w takim przypadku chętnie mu
pomożemy.

— Uchowa Boże, chłopcze — rzekł Caderousse — nie potrzebu ę niczego; Bogu
ǳięki rzemieślnicza profes a potrafi wyżywić człowieka. Schowa sobie pieniąǳe, tego
nigdy nie można mieć za wiele. A swo ą drogą barǳo ci ǳięku ę za propozyc ę, i czu ę
się tak zobowiązany, akbym z nie skorzystał.

— To było ze szczerego serca — rzekł Dantès.
— Nie wątpię. I ak tam, esteś podobno na dobre stopie z panem Morrelem, filucie?
— Pan Morrel był dla mnie zawsze szczególnie życzliwy.
— W takim razie nie miałeś rac i, nie przy mu ąc zaproszenia na obiad.
— Jak to? Odmówiłeś zaproszenia? — wtrącił stary Dantès. — Zapraszał cię na obiad?
— Zapraszał — odpowieǳiał Edmund z uśmiechem, ubawiony, że o ca tak mocno

zdumiał zaszczyt, aki go spotkał.
— Synu, i dlaczego odmówiłeś? — zapytał starzec.
— Bo pragnąłem ak na pręǳe cię zobaczyć, o cze — odrzekł młoǳieniec. — Do

ciebie się spieszyłem.
— Mogło to sprawić przykrość panu Morrelowi, on taki poczciwy — dorzucił Cade-

rousse — a kiedy ktoś pragnie zostać kapitanem, czyni wielkie głupstwo, eśli się w czymś
sprzeciwia armatorowi.

— Wy aśniłem mu przyczynę odmowy i zrozumiał to, ak sąǳę.
— Ale eśli masz zostać kapitanem, powinieneś czasem pochlebiać swoim przełożo-

nym.
— I bez tego spoǳiewam się nim zostać — odpowieǳiał Dantès.
— Tym lepie , tym lepie , wszyscy twoi starzy przy aciele będą się z tego serdecznie

cieszyli, a znam też kogoś, kto mieszka za cytadelą Świętego Mikoła a, kto pewnie się tym
barǳo nie zmartwi.

— Mercedes — podpowieǳiał starzec.
— Tak, o cze — odpowieǳiał Dantès. — I za twoim pozwoleniem, kiedy cię uż

zobaczyłem i wiem, żeś zdrów i na niczym ci nie zbywa, chciałbym ą odwieǳić.
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— Idź, mo e ǳiecko, idź — rzekł stary Dantès — i niech two a żona bęǳie dla ciebie
takim błogosławieństwem Bożym, ak ty dla mnie!

— Żona! — rzekł Caderousse. — O czulku, ależ ci spieszno! Wyda e mi się przecie,
że Mercedes nie est eszcze ego żoną!

— Nie, ale wedle wszelkiego prawdopodobieństwa — odrzekł Edmund — wkrótce
nią bęǳie.

— Mnie sza o to, w każdym razie dobrze robisz, że się spieszysz, mó chłopcze!
— A to czemu?
— Bo Mercedes est ładną ǳiewczyną, a ładnym ǳiewczętom nietrudno o amantów,

szczególnie e ! Włóczą się za nią tuzinami.
— Doprawdy? — zǳiwił się Edmund i lekki niepokó przebił się przez ego uśmiech.
— O, tak — odpowieǳiał Caderousse. — I trafiały e się nawet doskonałe partie;

ale że ty wkrótce kapitan, nikt ci tak łatwo nie da kosza.
— Co znaczy, że gdybym nie był kapitanem… — rzekł Dantès z uśmiechem, który

źle skrywał ego niepokó .
— No, no! — mruknął znacząco Caderousse.
— Ale co tam! — rzekł Edmund. — Da my temu spokó ; mam lepsze wyobrażenie

o kobietach w ogóle, a o Mercedes w szczególności i estem przekonany, że czy byłbym
kapitanem, czy nie, ona dochowałaby mi słowa.

— Tym lepie — przytaknął Caderousse. — Zaufanie to ważna rzecz, zwłaszcza gdy
kto chce się żenić. Co mi zresztą do tego; ale posłucha , chłopcze, nie trać czasu, idź do
nie natychmiast, zawiadomić o swoim powrocie i naǳie ach.

— Już idę — rzekł Edmund.
Uścisnął o ca, kiwnięciem głowy pożegnał Caderousse’a i wyszedł.
Caderousse zatrzymał się eszcze przez chwilę, a pożegnawszy się ze starym Dantèsem,

udał się na spotkanie z Danglarsem, który czekał nań na rogu ulicy Senac.
— I co? Wiǳiałeś go? — zagadnął Danglars.
— Właśnie się rozstaliśmy — odrzekł Caderousse.
— Mówił ci coś o tym, że zamierza zostać kapitanem?
— Mówi o tym, akby uż było po wszystkim.
— Cierpliwości, chłopcze! — rzekł Danglars. — Myślę, że się trochę za szybko wy-

rywa.
— Diabli go wieǳą, zda e się, że mu to przyrzekł pan Morrel.
— I pewnie est barǳo radosny?
— Powieǳ racze : bezczelny. Wyobraź sobie, że mi ofiarował swo ą pomoc, akby był

akąś wielką figurą. I chciał mi pienięǳy pożyczyć, niczym bogaty bankier.
— Nie przy ąłeś, naturalnie.
— Ma się rozumieć, chociaż właściwie mogłem e przy ąć, zważywszy, że a pierwszy

dałem mu parę sztuk srebra, którymi zaczął obracać. Ale teraz imć pan Dantès nie bęǳie
uż nikogo potrzebował, zostanie kapitanem.

— Ba! — obruszył się Danglars. — Jeszcze nim nie est.
— Słowo da ę, lepie by było, żeby nie został — rzekł Caderousse — bo potem to nie

da się do niego nawet przystąpić.
— Jeśli tylko zechcemy — szepnął Danglars — zostanie tym, czym est ǳisia , a może

nawet i to straci.
— Co ty opowiadasz?
— Nic, ot, tak sam do siebie coś mówiłem. A kocha się ciągle w te swo e Katalonce?
— Szalenie! Właśnie do nie poszedł. Ale, eśli się nie mylę, napyta sobie przez to

biedy.
— Mów aśnie .
— A po co?
— To ważnie sze, niż myślisz. Wszak nie lubisz Dantèsa, co?
— Nie cierpię zarozumialców!
— Więc właśnie, powieǳ mi, co wiesz o te ego Katalonce.
— Nie znam żadnych szczegółów, ale to, co wiǳiałem, upoważnia mnie do pode -

rzeń, że naszego przyszłego kapitana może spotkać akaś przykrość na droǳe do Vieil-
les-Infirmeries.
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— Cóżeś wiǳiał? Mów prędko.
— Wiǳiałem na przykład, że ile razy Mercedes wychoǳi do miasta, towarzyszy e

zawsze akiś Katalończyk, chłopisko ak byk, czarnooki, ogorzały od słońca, ciemnowłosy
i mocno w nie rozkochany, a ona nazywa go kuzynem.

— Ach, doprawdy! I ak sąǳisz, umizga się do nie ten kuzynek?
— Tak mi się zda e. Bo cóż by robił dwuǳiesto ednoletni chłopak, łażąc za ǳiewczyną

siedemnastoletnią i do tego ładną?
— I powiadasz, że Dantès poszedł do Katalończyków?
— Wyszedł z domu tuż przede mną.
— Pó dźmy w tamtą stronę, posieǳimy sobie trochę w karczmie u Pamfila, pocze-

kamy przy szklaneczce malagi i zobaczymy, co się dale stanie.
— A któż nam o tym powie?
— Dantès bęǳie tamtędy wracał; zrozumiemy zaraz z ego miny, co się tam ǳie e.
— Chodźmy więc — rzekł Caderousse — ale ty stawiasz?
— Oczywiście — odpowieǳiał Danglars.
I udali się szybko na mie sce, o którym wspominali. Przyszedłszy do karczmy, ka-

zali sobie podać butelkę wina i dwie szklanki. O czulek Pamfil wiǳiał, ak niespełna
 minut wcześnie przechoǳił tamtędy Dantès. Nie ulegało wątpliwości, że Dantès est
u Katalończyków; nasi bohaterowie zasiedli zatem w altanie, pod dachem z rozwĳa ących
się listków platanów i sykomorów; wśród gałęzi drzew stado radosnych ptasząt śpiewało
hymn na cześć ednego z pierwszych dni nadchoǳące wiosny.

.  
O sto kroków od mie sca, gǳie dwa przy aciele, popĳa ąc musu ącą malagę, wytężali
czu nie wzrok i słuch, schowana za nagim wzgórzem, smaganym przez słońce i podmuchy
mistrala, leżała katalońska wioseczka.

W czasie, którego tu nie możemy dokładnie oznaczyć, ta emnicza akaś kompania
wyruszyła z Hiszpanii, wylądowała na tym wąskim pasemku ziemi i pozostała tu po ǳiś
ǳień. Nie wiadomo, skąd przybywali ci luǳie ani akim ęzykiem mówili. Jeden z ich
naczelników, zna ący ęzyk prowansalski, uprosił marsylską gminę, aby oddała im ten
nagi, ałowy przylądek, na którego brzeg, niczym starożytni żeglarze wyciągnęli swo e
łoǳie. Przychylono się do ego prośby i w trzy miesiące późnie wokół dwunastu czy
piętnastu łoǳi, które przywiozły tu tych nomadów morskich, powstała niewielka osada.

Ową wioskę, zbudowaną w ǳiwaczny i malowniczy zarazem sposób, w stylu na pół
hiszpańskim, na pół mauretańskim, po ǳiś ǳień zamieszku ą potomkowie tych pierw-
szych osadników i mówią ęzykiem swoich o ców. Od trzech czy czterech wieków wierni
są temu małemu przylądkowi, gǳie uwili swe gniazda ak gromada morskich ptaków, nie
miesza ąc się do spraw ludności marsylskie , żeniąc się mięǳy sobą tylko i przechowu ąc
obycza e i ubiór narodowy tak samo, ak zachowali o czysty ęzyk.

Zaprowadźmy czytelnika, idąc wzdłuż edyne uliczki w wiosce, do ednego z tych
domów, barwionych promieniami słońca na ów piękny odcień uschłych liści, właściwy dla
budynków w tych okolicach, a wewnątrz bielonych wapnem; poza owym białym tynkiem
nie masz inne ozdoby w hiszpańskich dworkach.

Wewnątrz wsparta o ścianę stała piękna młoda ǳiewczyna, o czarnych włosach i ak-
samitnych oczach gazeli, i mięła w palcach wysmukłych ak u antycznego posągu drob-
niuchną gałązkę wrzosu, zrywa ąc z nie kwiatuszki, których szczątki sypały się na ziemię;
ręce e obnażone po łokcie, opalone, lecz foremne ak u Wenus z Arles, drżały z nie-
cierpliwości. Wąską stopą o wysokim podbiciu tupała tak, że można było ǳięki owemu
ruchowi do rzeć wspaniałą, strzelistą linię nogi, obciągnięte w bawełnianą, czerwoną
pończoszkę z szarobłękitnymi klinami.

O trzy kroki od nie sieǳiał, kołysząc się rytmicznie na krześle, oparty łokciem
o staroświecką spróchniałą komodę, wysoki młoǳieniec lat dwuǳiestu lub dwuǳie-
stu dwóch i patrzył na ǳiewczynę wzrokiem, który wyrażał niepokó i żałość. W oczach
malowało mu się zapytanie, ale ǳiewczyna panowała nad towarzyszem, spogląda ąc nań
żywo i stanowczo.
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— Popatrz, Mercedes — mówił młoǳieniec. — Nadchoǳi Wielkanoc. Na lepszy
czas, aby wyprawić wesele, odpowieǳ mi, proszę!

— Sto razy uż ci mówiłam, Fernanǳie, i doprawdy sam sobie chyba źle życzysz, kiedy
mnie znów o to samo pytasz.

— I cóż z tego! Powtórz raz eszcze, błagam, powtórz, może uda mi się uwierzyć.
Powtórz raz setny, że odrzucasz mo ą miłość, którą matka two a wiǳiała dobrym okiem;
spraw, abym przekonał się, że igrasz z moim szczęściem, że nie obchoǳi cię ani mo e
życie, ani śmierć. Ach, Boże mó , Boże wielki! Marzyć ǳiesięć lat, że będę mężem twoim,
Mercedes, i stracić całą tę naǳie ę, która była edynym celem mo ego życia.

— Czyż podsycałam w akikolwiek sposób two ą naǳie ę, Fernanǳie? — zapytała
Mercedes. — Nie możesz mi zarzucić, bym cię choć raz kokietowała. Nieustannie po-
wtarzałam ci: „kocham cię ak brata, ale nic oprócz te miłości siostrzane nie żąda ode
mnie, bo mo e serce należy do kogo innego”. Czyż nie powtarzałam ci tego, Fernanǳie?

— Tak, Mercedes, mówiłaś — odpowieǳiał młoǳieniec. — I za cnotę poczytałaś
sobie traktowanie mnie z okrutną szczerością. Czyżbyś ednak zapomniała, że według
uświęconego prawa Katalonka ma wychoǳić za Katalończyka?

— Mylisz się, Fernanǳie, to nie prawo, ale zwycza tylko, nic więce ; i raǳę ci — nie
przyzywa tego zwycza u na swo ą korzyść. Fernanǳie, zapadł na ciebie wyrok w komis i
poborowe ; eśli dotąd posiadasz tyle swobody, to ǳięki zwykłe pobłażliwości; nie ǳiś,
to utro możesz być powołany do wo ska; zostaniesz żołnierzem, i cóż się stanie ze mną,
biedną ǳiewczyną, sierotą, nieszczęśliwą, które całym ma ątkiem est mizerna chata
waląca się w gruzy i kilka zużytych rybackich sieci: oto nęǳne ǳieǳictwo zostawione
matce w spadku po o cu, a mnie po matce. Od e śmierci minął uż rok, a a pomyśl
tylko, Fernanǳie — utrzymu ę się niemal z żebrania! Twierǳisz wprawǳie czasem, że
ci estem pomocna, edynie dlatego, abyś mógł ze mną ǳielić połów. Nie odmawiam ci,
bo esteś moim kuzynem, bośmy się razem wychowali, a przede wszystkim dlatego, że
wiem, ak by ci było przykro, gdybym odmówiła. Czu ę przecież dobrze, że te ryby, które
sprzeda ę, i konopie, które kupu ę za uzyskane w ten sposób pieniąǳe i przędę potem,
czu ę, powtarzam ci, Fernanǳie, że to tylko ałmużna.

— Cóż to wszystko znaczy, Mercedes! Choć biedna i sierota, przenoszę cię nad córkę
na znacznie szego armatora czy na bogatszego bankiera Marsylii! Bo czegóż takim ak
my potrzeba? Wierne żony i dobre gospodyni. Gǳież zna dę ǳiewczynę, która lepie
spełniałaby te wymagania?

— Fernanǳie — rzekła Mercedes, potrząsa ąc głową — kobieta łatwo może zostać
kiepską gospodynią, kiedy nie kocha męża, ale innego mężczyznę i trudno też zatem od-
powiadać za e wierność. Poprzestań na mo e przy aźni, bo tylko tyle mogę ci ofiarować,
a przyrzekam tylko to, czego estem pewna, że potrafię dotrzymać.

— Ach, rozumiem — powieǳiał Fernand. — Cierpliwie znosisz własną nęǳę, ale
lękasz się znosić biedę u mego boku. A więc, Mercedes, gdybym posiadał two e serce, po-
próbowałbym szczęścia, ty byś mi e przyniosła, zdobyłbym fortunę. Mógłbym pracować
ako komisant w akie firmie, sam mogę zostać kupcem!

— Do niczego brać się nie możesz, Fernanǳie, bo esteś żołnierzem; esteś teraz
w domu dlatego, że nie ma wo ny; bądź, ak byłeś, rybakiem, nie przypuszcza do siebie
marzeń, które uczynią ci rzeczywistość eszcze barǳie okrutną, poprzestań na mo e
przy aźni, bo nie estem w stanie ofiarować ci nic innego.

— A więc dobrze, masz słuszność, Mercedes, zostanę marynarzem, zrzucę stró na-
szych o ców, bo ty nim garǳisz, a przywǳie ę ceratową czapkę, koszulę w paski i grana-
tową bluzę z kotwicą na guzikach. Tak przecież trzeba się ubierać, aby ci się spodobać?

— Do czego zmierzasz? — zapytała Mercedes, rzuca ąc Fernandowi dumne spo rze-
nie. — Cóż to ma znaczyć, bo a cię nie rozumiem.

— To znaczy, Mercedes, że esteś tak nieugięta i tak okrutna wobec mnie tylko
dlatego, że czekasz tu na kogoś, kto właśnie taki nosi stró . A może ten, na którego
czekasz, okazał się niestałym; a nawet eśli byłoby inacze , to przecież morze est kapryśne
wobec żeglarzy.

— Fernanǳie! — zawołała Mercedes. — Myślałam, że esteś dobrym człowiekiem, ale
myliłam się! Masz złe serce, eśli w zazdrości wzywasz gniewu boskiego! A więc dobrze,
tak, to prawda, a byna mnie się z tym nie ta ę, czekam na tego, o którym mówisz,
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i kocham go. A eśli nie wróci, nie będę złorzeczyć kapryśności losu, którą ty wzywasz,
powiem, że zginął, kocha ąc mnie.

Młody Katalończyk zadrżał z wściekłości.
— Rozumiem cię, Fernanǳie: bęǳiesz z nim szukał za ścia, dlatego, że a cię nie

kocham, skrzyżu esz swó kataloński nóż z ego sztyletem! I cóż ci to da? Jeśli przegrasz,
stracisz mo ą przy aźń; eśli zwyciężysz, zobaczysz, ak mo a przy aźń w nienawiść się ob-
raca. Uwierz, to zły sposób, eśli ktoś, chcąc przypodobać się kobiecie, szuka zaczepki
z człowiekiem, którego ona kocha. O, Fernanǳie, nie chcesz się poddać tak złym my-
ślom. Nie możesz mnie poślubić, ale możesz mieć we mnie przy aciółkę i siostrę. Zresztą
— dodała, a w e oczach po awiło się przerażenie i po policzkach spłynęły łzy — cze-
ka eszcze, Fernanǳie, czeka ; mówiłeś przed chwilą, że morze est zdradliwe, uż cztery
miesiące upłynęły, a on nie wraca; przez cztery miesiące ileż burz naliczyłam!

Fernand nie okazał wzruszenia, nie starał się nawet otrzeć łez, płynących po twarzy
Mercedes, a przecież za każdą e łzę utoczyłby sobie chętnie szklankę krwi; ale te łzy
płynęły przecież za innym. Podniósł się, przeszedł tam i z powrotem po chacie z ponurą
twarzą i zaciśniętymi pięściami.

— Posłucha , Mercedes — rzekł. — Ostatni raz odpowieǳ, czy nie zmienisz posta-
nowienia?

— Kocham Edmunda Dantèsa — odpowieǳiała chłodno ǳiewczyna — i nikt prócz
Edmunda nie zostanie moim mężem!

— I bęǳiesz go kochała zawsze?
— Póki życia.
Fernand spuścił głowę, odwaga zda e się odstąpiła go zupełnie, westchnął ciężko i ęk

wydobył mu się z piersi, potem, podnosząc nagle czoło, zaciska ąc zęby i rozdyma ąc
nozdrza, odezwał się:

— A eśli on nie ży e?
— Jeśli nie ży e, a też umrę.
— Jeśli zapomniał o tobie?
— Mercedes! — z pola dał się słyszeć radosny głos — Mercedes!
— Ach! — krzyknęła ǳiewczyna, promienie ąc z radości. — Wiǳisz, że o mnie

nie zapomniał, eśli wrócił… — Podskoczyła ku drzwiom, otworzyła e i krzyknęła: —
Chodź, tuta estem, Edmunǳie!

Fernand blady i drżący cofnął się nagle w tył, akby węża spostrzegł i natrafiwszy na
krzesło, upadł na nie bez sił.

Edmund i Mercedes stali, tuląc się w ramionach. Palące słońce Marsylii, którego
promienie wpadły przez otwarte drzwi, otoczyło ich falą światła. Nie wiǳieli z początku
nic, co się wokół nich ǳiało; ogrom szczęścia wyrwał ich ze świata, i wymieniali tylko
urywane słowa, które są wyrazem takie radości, że można by e wziąć za ob aw boleści.

Wtem Edmund spostrzegł pochmurną twarz Fernanda, która wyłaniała się z cienia
blada i groźna. Młody Katalończyk wyciągnął rękę — a był to ruch, z którego sam nie
zdawał sobie sprawy — do noża wetkniętego za pas.

— Ach! Proszę darować — rzekł Dantès, marszcząc brwi. — Nie zauważyłem, że est
nas tu tro e.

Po czym zwrócił się do Mercedes:
— Kim est ten pan?
— Ten pan bęǳie twoim na lepszym przy acielem, Edmunǳie, bo est moim przy-

acielem; to kuzyn mó , mó brat, Fernand, to człowiek, którego po tobie na barǳie
kocham na świecie, nie pozna esz go?

— Rzeczywiście — odrzekł Edmund i tuląc w edne dłoni rękę Mercedes; drugą
wyciągnął serdecznie do Katalończyka.

Fernand ednak stał milczący i nieruchomy ak posąg, nie zamierza ąc odpowieǳieć
na ten przy acielski gest. Wówczas Edmund spo rzał badawczym wzrokiem na Mercedes
wzruszoną i drżącą, i na Fernanda — zasępionego i groźnego.

Zrozumiał wszystko w mgnieniu oka.
Zmarszczył w gniewie czoło.
— Nie wieǳiałem, Mercedes, spiesząc się tak do ciebie, że zastanę tu wroga.
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— Wroga! — krzyknęła Mercedes, rzuca ąc pełne gniewu spo rzenie na kuzyna. —
Wróg w moim domu, mówisz, Edmunǳie! Gdybym tak myślała, wzięłabym cię za rękę
i po echała z tobą do Marsylii, opuszcza ąc na zawsze mó dom.

ǲiki płomień błysnął w oczach Fernanda.
— A gdyby cię spotkało nieszczęście, Edmunǳie — dodała ǳiewczyna z tym samym

spoko em, który przekonał Fernanda, ak głęboko za rzała w ego na ta nie sze myśli —
gdyby cię spotkało nieszczęście, wyszłabym na sam cypel Morgion i stamtąd rzuciłabym
się głową w dół, na skały.

Fernand pobladł okropnie.
— Ale mylisz się, Edmunǳie — ciągnęła. — Nie masz tu nieprzy aciół; przecież to

Fernand, mó brat, który uściśnie ci rękę ak na bliższemu przy acielowi.
Mówiąc to, ǳiewczyna zatrzymała nakazu ący wzrok na Fernanǳie, który zniewolony

tym spo rzeniem podszedł powoli do Edmunda i podał mu rękę.
Nienawiść ego, podobna bezsilne , chociaż wściekłe fali, rozbiła się o cudowny wpływ,

aki nań wywierała ta kobieta. Ale zaledwie dotknął ręki Edmunda, poczuł, że na nic wię-
ce zdobyć się nie zdoła — i wypadł ak strzała z chaty.

— Och! — wołał, biegnąc ak szaleniec i targa ąc się za włosy. — Och! Któż mnie
uwolni od tego człowieka! O a nieszczęśliwy!

— He , Katalończyku! E , Fernanǳie! Gǳie pęǳisz? — zawołał Caderousse.
Młody człowiek stanął ak wryty, roze rzał się wokół, aż spostrzegł wreszcie Cadero-

usse’a i Danglarsa, sieǳących przy stole, w altanie osłonięte liśćmi.
— E że, chodź do nas! — rzekł Caderousse. — Tak ci pilno, że nie możesz przywitać

się z przy aciółmi?
— Zwłaszcza, kiedy przed nimi stoi pełna eszcze butelka wina? — dodał Danglars.
Fernand spo rzał na nich wzrokiem osłupiałym i nie odpowieǳiał ani słowa.
— Zda e się, że zupełnie zgłupiał — rzekł Danglars, trąca ąc kolanem towarzysza. —

Jak to! Czyżbyśmy się zawiedli? I wbrew naszym przeczuciom Dantès triumfu e?
— Do licha, zobaczymy — rzekł Caderousse i zwrócił się do młoǳieńca. — No i cóż,

Katalończyku? Namyśliłeś się wreszcie?
Fernand otarł pot z czoła i wszedł do altany, które cień zdawał się nieco go uspoka ać,

a świeży chłód wzmacniać siły ego wyczerpanego ciała.
— Jak się macie — rzekł. — Wołaliście, prawda?
I zamiast usiąść, osunął się bezwładnie na ławkę.
— Wołałem cię — rzekł, śmie ąc się, Caderousse — boś leciał ak opętany, bałem

się, żebyś się nie rzucił w morze. Do licha! Jak się ma przy aciół, to nie tylko po to, aby
im stawiać szklaneczkę, ale też po to, żeby im przeszkoǳić, kiedy któremu przy ǳie do
głowy wychłeptać parę kwart wody.

Fernand wydał ęk podobny do łkania i głowa opadła mu na ręce skrzyżowane na stole.
— Chcesz, żebym ci powieǳiał, aką masz minę? — rzekł Caderousse, zaga a ąc

z właściwym dla luǳi z gminu grubiaństwem, którzy wszelką delikatność poświęca ą dla
ciekawości. — Jak odprawiony z kwitkiem konkurent!

Przy tym żarcie wybuchnął śmiechem z całego gardła.
— No, no! — odrzekł Danglars. — Taki gracki chłopak musi mieć szczęście w mi-

łości! Kpisz sobie, Caderousse!
— Wcale nie — rzekł tamten — zauważ tylko, ak on wzdycha. No, no, głowa do

góry, Fernanǳie i odpowieǳ. Przecież to nie przystoi nie oǳywać się do przy aciół,
którzy pyta ą cię, ak się miewasz.

— Zdrów estem — odrzekł Fernand, zaciska ąc pięści, ale nie podnosząc głowy.
— Ot, wiǳisz — powieǳiał więc Caderousse, rzuca ąc znaczące spo rzenie Dan-

glarsowi. — Rzeczy ma ą się tak: Fernand, którego masz tu przed sobą, zacny i ǳielny
Katalończyk, na lepszy rybak w Marsylii, zakochał się w ładne ǳiewczynie imieniem
Mercedes; ale niestety to ładne ǳiewczę kocha się nie w nim, ale podobno w zastępcy
„Faraona”, a ponieważ statek ten przybył właśnie ǳiś do portu, po mu esz więc…

— Właśnie, że nie po mu ę — rzekł Danglars.
— Biedny Fernand posmakował czarne polewki.
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— I cóż z tego — rzekł Fernand, podnosząc głowę i spogląda ąc na Caderousse’a tak,
akby szukał kogoś, na kim mógłby gniew swó wywrzeć. — Mercedes nie musi się przed
nikim usprawiedliwiać, est wolna, prawda? Może kochać każdego, który e się podoba.

— Ha, eśli w ten sposób to sobie tłumaczysz — rzekł Caderousse — to co innego;
myślałem, żeś ty prawǳiwy Katalończyk; a słyszałem, że Katalończycy nigdy nie daǳą
się pode ść rywalom, i mówiono mi też, że Fernand potrafi mścić się ak nikt inny.

Fernand uśmiechnął się z politowaniem.
— Człowiek zakochany nie potrafi być okrutnym — rzekł.
— Biedak! — odezwał się Danglars, uda ąc, że współczu e młoǳieńcowi z głębi serca.

— Cóż chcesz? Czyż Fernand spoǳiewał się, że Dantès tak prędko powróci? Myślał może,
że uż nie ży e albo że się sprzeniewierzył ukochane , kto wie? Takie rzeczy odczuwamy
tym mocnie , eśli dotyka ą nas niespoǳiewanie.

— Hm, słowo da ę — ozwał się Caderousse, który popĳał bez przerwy, i zdawało się,
że musu ąca malaga wywierała na nim coraz większy skutek. — W każdym razie nie eden
tylko Fernand ucierpiał na szczęśliwym powrocie Dantèsa, nieprawdaż, Danglars?

— Owszem, i ośmieliłbym się rzec, że może mu to przynieść nieszczęście.
— Bagatelka — rzekł Caderousse, nalewa ąc Fernandowi szklankę wina; napełnił

ednocześnie swo ą po raz ósmy lub ǳiewiąty nawet, podczas gdy Danglars ledwie na-
począł kieliszek. — Cóż z tego? On tymczasem ożeni się z Mercedes, piękną Mercedes,
przecież po to powrócił.

Tymczasem Danglars spoglądał przenikliwie na młoǳieńca, którego słowa Cadero-
usse’a paliły ak roztopiony ołów.

— I kiedyż ślub? — zapytał.
— O, do ślubu eszcze daleko — mruknął Fernand.
— Daleko albo i nie, tak samo ak do mianowania Dantèsa kapitanem, prawda, Dan-

glars?
Danglars zadrżał na ten niespoǳiany przytyk i spo rzał na Caderousse’a badawczym

wzrokiem, chcąc zbadać, czy cios został zadany z premedytac ą; ale na twarzy Caderous-
se’a, otępiałe uż od alkoholu, malowała się tylko głęboka zawiść.

— Więc dobrze! — odezwał się, napełnia ąc szklanki. — Wypĳmy zdrowie kapitana
Edmunda Dantèsa, męża piękne Katalonki.

Caderousse ociężałą uż ręką podniósł szklankę i wychylił duszkiem. Fernand chwycił
swo ą i roztrzaskał o ziemię.

— O! O! Co a wiǳę — zawołał Caderousse. — Patrzcie no, na wierzchołek tego
wzgórza, tam, gǳie wioska katalońska. Spo rzy , Fernanǳie, masz lepsze oczy ode mnie;
bo mnie zda e się, że coś niewyraźnie wiǳę, wiesz, że wino est zdradliwe… To chyba
dwo e kochanków, idą obok siebie i trzyma ą się za rączki. Panie odpuść, toż oni myślą,
że ich nikt nie wiǳi i proszę, ak się cału ą!

Danglars pilnie baczył na cierpienie malu ące się na twarzy Fernanda.
— Panie Fernanǳie, znasz ich?
— Znam — odpowieǳiał głosem przytłumionym. — To pan Edmund i panna Mer-

cedes.
— Patrza cież! — rzekł Caderousse. — A a ich nie poznałem. He , Dantès, słucha

no! Ślicznotko, chodźcież tu, powieǳcie, kiedy wesele? Bo pan Fernand taki uparty, że
nam nic nie chce powieǳieć.

— Bądźże cicho! — rzekł Danglars, uda ąc, że chce powstrzymać Caderousse’a, który
wychylał się z pĳackim uporem z altany. — Na nogach się nie trzymasz, siedź i nie prze-
szkaǳa kochankom w pieszczotach. Popatrz na pana Fernanda i bierz z niego przykład,
spó rz, ak się rozsądnie zachowu e.

Fernand, przywieǳiony prawie do ostateczności przez Danglarsa, który drażnił go ak
banderillero kłu ący byka, uż miał się rzucić na rywala — wstał bowiem i akby zbierał
się w sobie do skoku — gdy wtem Mercedes, roześmiana, wyprostowana ak trzcina,
podniosła piękną główkę i ogarnęła ich promienie ącym wzrokiem. Fernand przypomniał
sobie e groźbę: że się zabĳe, eśliby Edmund zginął — i opadł bezsilny na ławkę.

Danglars ob ął wzrokiem tych dwóch luǳi, z których eden był otumaniony przez
trunek, a drugiego paraliżowała miłość.
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„Nic tu nie poraǳę z tymi głupcami — szepnął do siebie — aż mi wstyd sieǳieć tu
w towarzystwie pĳaka i tchórza. Zawistnik upĳa się winem zamiast własną żółcią; a ten
niedołęga, któremu zabiera ą sprzed nosa kochankę, płacze i żali się ak ǳiecko. A przecież
w ego oczach błyska płomień, ak u Hiszpanów, Sycylĳczyków, Kalabry czyków, co się
tak dobrze mścić umie ą; a pięści ma takie, że zdruzgotałby głowę wołu z taką łatwością,
ak pałka rzeźnika! Zdecydowanie, Edmund est górą. Ożeni się z piękną ǳiewczyną,
zostanie kapitanem, a nas bęǳie miał w pogarǳie. Chyba że… — i na ustach Danglarsa
po awił się blady uśmiech — a się do tego wmieszam”.

— Hola! — wołał znowu Caderousse, podnosząc się i opiera ąc o stół. — Hola,
Edmunǳie, nie wiǳisz przy aciół, czyś uż taki pyszny, że z nami gadać nie chcesz?

— Nie, byna mnie , kochany Caderousse — odpowieǳiał Dantès. — Nie estem
pyszny, ale za to szczęśliwy, a szczęście barǳie zaślepia niż duma.

— I masz, wytłumaczył się — rzekł Caderousse. — A ak się miewa pani Dantès?
Mercedes skłoniła się poważnie.
— Nie est to eszcze mo e nazwisko — rzekła — a w naszym kra u mówią, że kiedy

ǳiewczynę woła ą nazwiskiem narzeczonego, może e to przynieść nieszczęście. Proszę,
nazywa cie mnie nadal Mercedes.

— Daru Caderousse’owi, bo to dobry sąsiad — rzekł Dantès — a i nie o wiele się
pomylił.

— A więc, panie Dantès, wkrótce uż bęǳiemy mieli wesele — rzekł Danglars, skło-
niwszy się młode parze.

— Jak można na pręǳe . ǲiś wszystko ułożymy u mo ego o ca, a utro lub po utrze
zrękowiny, tuta , w karczmie. Mam naǳie ę, że przy aciele nie odmówią nam obecności
na obieǳie, to znaczy pan, panie Danglars, i ma się rozumieć, ty, drogi Caderousse.

— A Fernand — zapytał Caderousse, śmie ąc się chrypliwie — też est zaproszony?
— Brat mo e żony est moim bratem — rzekł Edmund — i byłoby nam barǳo

przykro, gdyby go z nami nie było w takie chwili.
Fernand otworzył usta, aby coś powieǳieć, ale głos mu zamarł i nie mógł wyartyku-

łować ni słowa.
— ǲiś przygotowania, utro lub po utrze zrękowiny, niech diabli biorą, nie tracisz

czasu, kapitanie.
— Panie Danglars — odrzekł Edmund z uśmiechem. — Powiem ci to, co przed

chwilą Mercedes Caderousse’owi — nie nadawa mi tytułu, do którego nie mam eszcze
prawa, bo może to sprowaǳić nieszczęście.

— Ach, przepraszam — odparł Danglars. — Chciałem edynie rzec, że barǳo ci
pilno, a przecież, u diabła, mamy eszcze sporo czasu. „Faraon” wy ǳie w morze nie
pręǳe ak za trzy miesiące.

— Ech, każdemu pilno do szczęścia, eśli nawet trudno uwierzyć w szczęście, bo się
wiele cierpiało. Ale nie popycha mnie do tego sam egoizm, muszę natychmiast echać do
Paryża.

— O, aż do Paryża? Pierwszy raz tam pan bęǳiesz?
— Pierwszy.
— W akichś interesach?
— Nie w moich. Muszę wypełnić ostatnie zlecenie naszego biednego kapitana Lec-

lère, po mu esz pan, że to mó święty obowiązek. Ale bez obawy, za mie mi to tylko czas
potrzebny na drogę tam i z powrotem.

— A, rozumiem oczywiście — rzekł głośno Danglars. I szepnął do siebie: „Aha,
do Paryża eǳie! Z pewnością po to, aby wręczyć list, który otrzymał od marszałka pod
wskazany adres. Do czorta, ten list nasuwa mi edną myśl, wspaniały pomysł! O, drogi
panie Dantès, eszcze nie zapisano cię w re estrze »Faraona« pod numerem pierwszym”.

I zwrócił się w stronę Edmunda, który odchoǳił uż:
— Szczęśliwe podróży! — zawołał.
— ǲięki — odpowieǳiał Edmund, odwraca ąc się i podnosząc w serdecznym geście

rękę. I kochankowie ruszyli w dalszą drogę, spoko ni i szczęśliwi ak wybrańcy wstępu ący
do nieba.
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. 
Danglars odprowaǳił wzrokiem Edmunda i Mercedes aż do bramy Świętego Mikoła-
a, a gdy odwrócił się, zobaczył, ak Fernand blady i drżący opadł na ławkę. Caderousse
tymczasem bełkotał akąś pĳacką piosenkę.

— Cóż, kochany panie Fernanǳie — rzekł Danglars — to małżeństwo chyba nie
wszystkim pó ǳie w smak.

— Mnie do rozpaczy doprowaǳa — ęknął Fernand.
— Pan kochałeś Mercedes?
— Uwielbiałem!
— Od ak dawna?
— Od kiedy się znamy.
— I zamiast szukać akiegoś sposobu, żeby temu zapobiec, wyrywasz pan sobie tylko

włosy z głowy? Do wszystkich diabłów! Inacze sobie wyobrażałem charakter waszego
narodu.

— Ale cóż a mam zrobić? — zapytał Fernand.
— Czyż a wiem? Czy to do mnie należy? Przecież a się nie kocham w pannie Mer-

cedes, tylko pan. „Szuka cie, a zna ǳiecie”, mówi Ewangelia.
— Zdawało mi się, żem znalazł sposób.
— Jaki?
— Chciałem go zasztyletować; ale ona mi zapowieǳiała, że eśli e narzeczonego

spotka nieszczęście, to się zabĳe.
— E , to tylko gadanie.
— Nie znasz, mó panie, te ǳiewczyny, zrobiłaby tak, ak grozi.
— Głupiec! — rzekł z cicha Danglars. — Niech się zabĳe; wszystko mi edno, byle

Dantès nie został kapitanem.
— A nim Mercedes umrze — ciągnął Fernand z niewzruszonym postanowieniem —

pierwe a umrę.
— O , to dopiero miłość! — wtrącił Caderousse, coraz barǳie niewyraźnym głosem.

— Albo uż w ogóle się na tym nie znam.
— No, no — rzekł Danglars. — Zda esz mi się dobrym chłopcem, niech mnie diabli

biorą, warto by cię wydobyć z nieszczęścia, ale…
— Tak, warto — rzekł Caderousse.
— Mó kochany — odpowieǳiał Danglars. — Jesteś uż pĳany w trzech czwartych,

dokończysz butelkę, a dogoǳisz sobie do reszty. Pĳ więc i nie przeszkaǳa . Do naszych
zamiarów potrzeba trzeźwe głowy.

— Ja, pĳany? Też coś! Wypiłbym eszcze ze cztery takie buteleczki, co wygląda ą ak
flakoniki od kolońskie wody. Mości Pamfilu, wina!

I aby dowieść prawdy tego, co wyrzekł, stuknął co siły szklanką o stół.
— Mówiłeś więc, panie Danglars — przerwał Fernand, oczeku ąc chciwie dalszego

ciągu przerwane azy.
— Co mówiłem?… Już nie pamiętam. Ten pĳaczyna Caderousse przerwał mi i po-

plątał wątek.
— Pĳaczyna? Jak tam sobie chcesz, tym gorze dla tych, co się bo ą wina, bo widać,

że ma ą w sercu akieś złe myśli i lęka ą się, aby wino ich nie wyspowiadało.
I Caderousse zaczął sobie nucić ostatnie dwa wiersze piosenki barǳo naonczas mod-

ne :
Grzesznik na większy, co wodę pĳe,

A czego dowód mamy w potopie.

— Mówiłeś pan — rzekł Fernand — że chciałbyś barǳo wydobyć mnie z biedy, a na
końcu rzekłeś „ale”…

— A, prawda… aby wyciągnąć cię z nieszczęścia, wystarczy tylko, żeby Dantès nie
ożenił się z tą, którą kochasz, a przecież małżeństwo to może nie do ść do skutku nie
tylko z powodu śmierci Dantèsa.

— Tylko śmierć ich rozǳieli — rzekł Fernand.
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— Rozumu esz ak głupiec, mó przy acielu — rzekł Caderousse — a Danglars, ten
spryciarz, ten ant, ten filut zaraz ci dowieǳie, że pleciesz bzdury. Przekona go, Dan-
glars, nie rozczaru mnie; powieǳ mu, że Dantès niekoniecznie musi zginąć, a zresztą
szkoda by go było, gdyby umarł, to miły chłopak, a go lubię. Za two e zdrowie, Dantès.

Fernand wstał zniecierpliwiony.
— Da mu spokó — rzekł Danglars, wstrzymu ąc młoǳieńca — a choć pĳany ak

gąbka, wcale się tak barǳo nie myli. Nieobecność równie dobrze rozǳiela ak i śmierć,
a przypuść na chwilę, że Edmunda i Mercedes ǳielą mury więzienne, byliby tak dobrze
rozłączeni, akby to był grobowy kamień.

— Tak, ale z więzienia się wychoǳi — rzekł Caderousse, który czepiał się rozmowy
resztką przytomności. — A ak ktoś uż wy ǳie z więzienia, a eszcze nazywa się Dantès,
to potrafi się zemścić.

— Cóż z tego — mruknął Fernand.
— Zresztą — rzekł Caderousse — za co mieliby Dantèsa wsaǳić do kozy? Nikogo

nie okradł, nie zabił, nie zamordował.
— Cicho bądź — rzekł Danglars.
— Nie będę cicho — rzekł Caderousse. — Muszę wieǳieć, za co Dantèsa ma ą

wsaǳić do kozy. Ja kocham serdecznie Dantèsa, zdrowie two e, Dantèsie — i wlał w siebie
eszcze edną szklankę wina.

Danglars spo rzał na krawca, a wiǳąc w ego mętnych oczach postępu ące coraz bar-
ǳie ob awy zamroczenia, odwrócił się do Fernanda i mówił dale :

— Rozumiesz więc, że wcale nie trzeba go zabĳać.
— A, tak! eśli, ak mówisz, udałoby się zaprowaǳić Dantèsa natychmiast za kraty.

Ale w akiż to sposób? Masz pan pomysł?
— Dobrze poszukawszy — rzekł Danglars — można by coś znaleźć. Ale, ale, po co

też mieszam się do tego, co mnie nie dotyczy?
— Nie wiem, czy to pana dotyczy — odpowieǳiał Fernand, chwyta ąc go za rękę —

ale wiem, że masz akiś osobisty powód do nienawiści wobec Dantèsa. Kto sam nienawiǳi,
przeczuwa nienawiść w innych.

— Ja nienawiǳę Dantèsa? Słowo da ę, nie mam na mnie szego powodu! Wiǳę, żeś
nieszczęśliwy i two e nieszczęście prze ęło mnie współczuciem, oto i wszystko. Ale, mó
panie, skoro myślisz, że ǳiałam z własnych pobudek, bądź zdrów i radź sobie sam, ak
chcesz.

To mówiąc — Danglars udał, że wsta e i chce ode ść.
— Nie, nie odchodź — rzekł Fernand, powstrzymu ąc go. — Nie obchoǳi mnie

wcale, czy masz coś do Dantèsa czy nie, wszystko mi edno, a mam i wyzna ę to głośno!
Zna dź sposób, a a to wykonam, byleby nie szło o zabicie go, bo Mercedes powieǳiała,
że zabĳe się, gdyby ktoś zamordował Dantèsa.

Caderousse, któremu głowa dawno opadła na stół, podniósł twarz i spogląda ąc błęd-
nym wzrokiem na Fernanda i Danglarsa, zawołał:

— Zabić Dantèsa? Kto tu mówi o zabiciu Dantèsa? Ja na to nie pozwolę, to mó
przy aciel; on ǳiś rano chciał się poǳielić ze mną pienięǳmi, ak a się z nim poǳieliłem.
Nie chcę, żeby go zabĳano!…

— A któż to mówi, durniu, o zabiciu Dantèsa? — odrzekł Danglars. — Żartu emy
sobie i nic więce . Wypĳ ego zdrowie — dodał, dolewa ąc Caderousse’owi do szklanki
— i da nam spokó .

— Tak, tak, zdrowie Dantèsa — wystękał Caderousse, wychyla ąc szklankę do dna.
— Zdrowie Dantèsa! Zdrowie przy aciela!

— Ale w aki sposób? W aki sposób, na Boga! — rzekł Fernand.
— I eszcze go pan nie wymyśliłeś?
— Nie, przecież to pan miał go znaleźć.
— Prawda — rzekł Danglars. — Francuzi ma ą tę wyższość nad Hiszpanami, że

potrafią coś wymyślić, a Hiszpanie umie ą tylko rozmyślać.
— Wyna dź więc pan coś — rzekł niecierpliwie Fernand.
— Garson! Proszę przynieść pióro, kałamarz i papier! — zawołał Danglars.
— Pióro, kałamarz i papier! — szepnął Fernand.
Garson wziął materiały do pisania i położył e na stole w altanie.
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— Jak się dobrze zastanowić — rzekł Caderousse, spuszcza ąc rękę na papier — to Słowo
tym sposobem łatwie można zabić człowieka, niż zaczaiwszy się w akim ciemnym lesie.
Zawsze bałem się barǳie pióra, kałamarza i kartki papieru niż szpady czy pistoletu.

— A to urwis, nie est tak pĳany, ak by się zdawało, nale no mu, Fernanǳie, eszcze
edną szklankę.

Fernand napełnił szklankę Caderousse’owi, a ten, ak prawǳiwy opó , którym zresztą
był, oderwał rękę od papieru i chwycił za szklankę.

— A więc! — odezwał się Katalończyk, spostrzegłszy, że po te szklance resztki przy-
tomności odstąpiły Caderousse’a.

— A więc — rzekł Danglars — gdyby ktoś doniósł prokuratorowi królewskiemu, że
Dantès, który w swo e podróży zahaczył o Neapol i Elbę, est agentem bonapartystów…

— Ja go mogę oskarżyć! — zawołał żywo młoǳieniec.
— Dobrze, ale tam każą ci zaraz podpisać zeznania i skonontu ą cię z tym, kogoś

zadenunc ował. Owszem, a bym ci dostarczył dowodów oskarżenia, ale cóż stąd? Dantès
nie zostanie przecież wiecznie w więzieniu; uwolnią go pewnego dnia, a wówczas biada
temu, co go tam wtrącił!

— Jedne rzeczy tylko pragnę — rzekł Fernand. — Jedne — aby to on zaczął ze mną
zwadę.

— Dobrze, a Mercedes? Mercedes, która by cię znienawiǳiła, gdybyś tylko zadrasnął
e ukochanego Edmunda?

— Tak, masz słuszność.
— Otóż wiǳisz, nie tak się robi; eżeli by ktoś się ważył na coś podobnego, lepie

byłoby wziąć po prostu, tak ak a oto biorę, pióro, zanurzyć e w atramencie i napisać
lewą ręką, aby nikt nie rozpoznał charakteru, króciuteńką denunc ac ę.

Jak powieǳiał, tak i zrobił: napisał lewą ręką pochylonymi literami kilka linĳek, cha-
rakterem zupełnie odmiennym od zwycza nego i podał kartkę Fernandowi, który pół-
głosem ą odczytał.

Wierny poddany tronu i religii zawiadamia panu prokuratorowi kró-
lewskiemu, że nie aki Edmund Dantès, oficer ze statku „Faraon”, przybyły
w dniu ǳisie szym ze Smyrny, zawitawszy po droǳe do Neapolu i Portofer-
raio, otrzymał list od Murata do uzurpatora i od uzurpatora do stronnictwa
bonapartystowskiego w Paryżu.

Można przekonać się o Dantèsa występku po aresztowaniu go, ako że
list ów zna du e się albo przy nim, albo u ego o ca, albo w ego pokoiku na
statku „Faraon”.

— Ot i wszystko — odezwał się Danglars. — Tym sposobem w two e zemście bę-
ǳie akiś sens, nikt nie bęǳie w stanie domyślić się, że to ty, a tymczasem sprawa sama
się potoczy; teraz nie pozosta e nic więce , ak złożyć tę kartkę, tak ak a to robię, i za-
adresować: „do pana prokuratora królewskiego”, a wszystko byłoby załatwione. — I niby
w żartach Danglars napisał adres na kartce.

— Tak, byłoby załatwione — ozwał się Caderousse, który w ostatnim wysiłku swego
umysłu przysłuchiwał się, ak czytano i samym instynktem po ął, akie nieszczęście mo-
głoby ściągnąć podobne doniesienie. — Tak, wszystko byłoby załatwione, ale to podłość!
— i sięgnął po list.

— Naturalnie, że podłość — rzekł Danglars, odsuwa ąc od niego list — toteż, est
żartem wszystko, co tu mówię i robię, mnie pierwszemu byłoby przykro, gdyby coś miało
spotkać Dantèsa, naszego poczciwego Dantèsa! Więc popatrz…

Wziął list, zmiął go i rzucił w kąt altany.
— Doskonale — westchnął Caderousse. — Dantès est moim przy acielem i nie chcę,

żeby mu się stała aka krzywda.
— Kto tu, u diabła, zamierza wyrząǳać mu krzywdę! Nie a przecież, ani Fernand

— rzekł Danglars i podniósł się, bacząc na Fernanda, który spoglądał z ukosa na papier
z denunc ac ą rzucony w kąt.

— Kiedy tak — rzekł Caderousse — to da cie wina, wypĳę zdrowie Edmunda i pięk-
ne Mercedes!
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— Piłeś uż dosyć, opo u eden — powieǳiał Danglars. — Jeśli eszcze pociągniesz,
bęǳiesz tu chyba nocował, bo nie utrzymasz się na nogach.

— Co, a nie utrzymam się na nogach? Załóżmy się, że wy dę sam na ǳwonnicę, i to
bez żadne pomocy i nawet się nie zachwie ę!

— Dobrze, dobrze, nikt nie wątpi — rzekł Danglars. — Założę się, ale utro, na ǳiś
uż dosyć, no, weź mnie pod rękę i chodźmy.

— Chodźmy — rzekł Caderousse — ale obe dę się bez two e ręki. Chodź z nami,
Fernanǳie. Wracasz do Marsylii?

— Nie — odrzekł Fernand. — Wracam do swoich.
— Głupiś! Chodź z nami do Marsylii, no chodźże.
— Nie mam po co, a zresztą wcale tam nie chcę iść.
— Jak powieǳiałeś? Nie chcesz, poczciwcze? No, to ak tam sobie wolisz, estem za

tym, żeby każdy robił, co mu się podoba, chodźmy, Danglars, a egomość niech sobie
iǳie do swo e osady, kiedy tak sobie życzy.

Danglars, korzysta ąc z ustępliwego chwilowo nastro u Caderousse’a, pociągnął go
za sobą w stronę Marsylii; tylko, aby zostawić krótszą drogę Fernandowi, zamiast iść
bulwarem Rive-Neuve, podążył do bramy Świętego Wiktora. Caderousse, wsparty o ego
ramię, szedł także, zatacza ąc się. Uszedłszy ze dwaǳieścia kroków, Danglars odwrócił
się i do rzał, ak Fernand rzucił się szybko na papier i schował go do kieszeni, po czym
wybiegł z altany i puścił się ak strzała w stronę Pillon.

— A co to? Patrz no, gǳie on iǳie — zǳiwił się Caderousse. — Skłamał nam,
powieǳiał, że pó ǳie do Katalończyków, a przecież iǳie do miasta! He ! Czeka , Fer-
nanǳie, zbłąǳiłeś, nie tędy!

— To tobie się coś myli — rzekł Danglars. — Iǳie prosto drogą Vieilles-Infirmeries.
— Prawda; a przysiągłbym, że poszedł na prawo. O! Wino to wielki zdra ca.
— No, no — szepnął Danglars. — Zda e się, że nieźle pokierowałem sprawą, teraz

wystarczy ą zostawić, a potoczy się sama.
.    
Naza utrz ǳień był piękny. Słońce wzniosło swo ą czystą, błyszczącą tarczę, a pierwsze
promienie purpurowe barwy rozrzuciły rubinowe blaski po spienionych fal grzbietach.

Przy ęcie przygotowane było na pierwszym piętrze karczmy, z którą czytelnik zawarł
uż zna omość. Była to wielka, piękna sala o pięciu czy sześciu oknach, nad każdym (kto
zdoła, niech wytłumaczy to z awisko!) wyryta była nazwa ednego z wielkich miast Franc i.
Na zewnątrz biegła wzdłuż okien drewniana galery ka, opasu ąc cały dom.

Już od edenaste galery ka zapełniała się niecierpliwie przechaǳa ącymi się gośćmi,
chociaż przy ęcie było oznaczone dopiero na południe. Byli to znacznie si rangą marynarze
z „Faraona” i kilku żołnierzy, przy aciół Dantèsa. Wszyscy wystąpili w na paradnie szych
stro ach, na dowód szacunku dla narzeczonych. Mięǳy zaproszonymi rozeszła się cicha
wieść, że sami nawet właściciele „Faraona” uczczą swo ą obecnością ucztę zaręczynową,
uważano to ednak za taki zaszczyt dla Dantèsa, że mało kto dawał te plotce wiarę. Tym-
czasem Danglars przybyły wraz z Caderousse’em potwierǳił ą zupełnie. Wiǳiał bowiem
z rana samego pana Morrel i słyszał z własnych ego ust, że przybęǳie na ucztę Dantèsa.

Jakoż niebawem ukazał się w sali pan Morrel, a marynarze z „Faraona” powitali go
głośnym „Hurra!”. Obecność armatora była dla nich potwierǳeniem pogłoski o wynie-
sieniu Dantèsa na stopień kapitana, a ponieważ na statku Dantès był barǳo lubiany,
ǳielni ci luǳie poǳiękowali serdecznie armatorowi za to, że raz chociaż przypadek tak
zrząǳił, że wybór właściciela zgaǳał się zupełnie z życzeniami podwładnych. Zaledwie
więc wszedł pan Morrel, dano znać Danglarsowi i Caderousse’owi, a ci popęǳili do na-
rzeczonego, aby mu donieść o przybyciu tak znakomite osoby, które sam widok sprawił
na obecnych tak naǳwycza ne wrażenie, i przyspieszyć początek przy ęcia.

Danglars i Caderousse pobiegli co żywo, ale zaledwie uszli sto kroków, zauważyli
w pobliżu prochowni mały orszak weselny.

Składał się on z czterech ǳiewcząt, Katalonek i przy aciółek Mercedes, towarzyszą-
cych narzeczone , którą prowaǳił pod rękę Edmund. Obok kroczył o ciec Dantèsa, za
nimi zaś Fernand ze złowróżbnym uśmiechem na ustach. Ani Mercedes, ani Edmund
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nie dostrzegli tego uśmiechu. Biedne ǳieci w szczęściu swym nie wiǳiały nikogo prócz
siebie i czystego błękitu nieba, które zdawało się im błogosławić.

Danglars i Caderousse zdali sprawę ze swego poselstwa i wymieniwszy mocny, przy-
acielski uścisk ręki z Edmundem, zawrócili. Danglars szedł przy Fernanǳie, Caderousse
zaś obok o ca Dantèsa, na którym skupiała się uwaga wszystkich.

Starzec miał na sobie oǳienie z kita ki angielskie , spinane na haki z dużymi stalo-
wymi guzami w kwadrat rżniętymi. Chude, ale muskularne łydki obleczone były w prze-
pyszne, bawełniane pończochy w kropki, na milę trącące angielską kontrabandą. Z tró -
graniastego kapelusza spadał pęk białych i niebieskich wstążek. Wspierał się na lasce
z giętego drewna, o rączce, która przypominała antyczne pedum. Słowem, staruszek wy-
glądał ak eden z fircyków, paradu ących w  r. w Tuileriach albo w świeżo otwartym
ogroǳie luksemburskim.

Obok, ak uż wspomnieliśmy, wcisnął się Caderousse, ów Caderousse, który ma-
ąc naǳie ę na dobrą biesiadę, pogoǳił się uż zupełnie z Dantèsem. W ego pamięci
pozostało eszcze akieś niewyraźne wspomnienie tego, co się ǳiało poprzedniego dnia,
tak ak to często po obuǳeniu spotykamy we wspomnieniu ma aki, co nas w nocy na-
pastowały. Danglars, podchoǳąc do Fernanda, spo rzał badawczo na wzgarǳonego ko-
chanka. Fernand szedł za przyszłymi małżonkami całkiem zapomniany przez Mercedes,
bo ǳiewczyna w młoǳieńcze swe radości, aż do egoizmu posunięte , i urocza w swym
zakochaniu, wiǳiała tylko Edmunda. Fernand to bladł, to czerwieniał, ale rumieńce na
ego twarzy ustępowały mie sca coraz to barǳie rosnące bladości. Niekiedy spoglądał
w stronę Marsylii, wówczas nerwowy dreszcz prze mował mimowolnie ego ciało. Zdawał
się oczekiwać na, albo racze przewidywać akieś wielkie wydarzenie.

Ubiór Dantèsa był skromny: ako oficer marynarki handlowe nosił stró , który miał
coś i z wo skowego munduru, i z cywilnego ubrania; w stro u tym wyglądał znakomicie,
a uroda i radość narzeczone eszcze przydawała mu wǳięku. Mercedes przypominała
z wyglądu greckie piękności z Cypru lub Ceosu o czarnych oczach i koralowych ustach.
Stąpała lekko i śmiało ak Arlez anki lub Andaluzy ki. ǲiewczyna z miasta starałaby
się może ukrywać swą radość pod lekką aką zasłoną, albo przyna mnie pod aksami-
tem powiek, ale Mercedes uśmiechała się i patrzyła na wszystkich, co ą otaczali, a w e
spo rzeniu i uśmiechu czytało się słowa, które mogłyby wyrzec e usta: „Jeśliście moimi
przy aciółmi, cieszcie się wraz ze mną, bo naprawdę estem barǳo szczęśliwa”.

Gdy narzeczonych widać uż było z orszakiem z same karczmy, na ich spotkanie
wyszedł pan Morrel, a z nim razem podążyli ma tkowie i żołnierze, którym powtórzył
poprzednio uczynioną obietnicę, że Dantès obe mie mie sce kapitana Leclère. Gdy Ed-
mund go spostrzegł, puścił rękę narzeczone i wsunął e dłoń pod ramię pana Morrela.
Armator wraz z ǳiewczyną pierwsi weszli na drewniane schody wiodące do sali, w któ-
re miał być podany obiad — a schody eszcze przez pięć minut skrzypiały pod ciężkimi
krokami gości.

— Mó o cze — rzekła Mercedes, zatrzymu ąc się przy stole. — Usiądź przy mnie
po prawe stronie, chciałabym, aby z lewe siadł ten, co był mi bratem — dodała z taką
serdecznością, że ta ak sztylet ukłuła Fernanda prosto w serce. Usta mu zbielały, ze śniade
twarzy, która spłonęła na pierw łuną, odpłynęła krew.

Dantès tymczasem również rozsaǳał biesiadników: posaǳił pana Morrela po swe
prawe ręce, po lewe zaś o ca, następnie dał znak całe kompanii, że mogą za mować
mie sca według upodobania.

Wokół stołu ęły krążyć kiełbasy z Arles, brązowe i aromatyczne, langusty w błysz-
czących skorupach, ślimaki w różowych muszelkach, morskie eże, które wygląda ą ak
kasztany osłonięte swo ą kolczastą łupiną, klowisy, które wedle smakoszy z południa gó-
ru ą nad ostrygami z mórz północy, a wreszcie wszystkie owe delikatne przysmaki, które
fala zostawia na piaszczyste plaży, a które wǳięczni rybacy zowią owocami morza.

— Jakaż tu cisza — rzekł starzec, próbu ąc ze smakiem żółtego ak topaz wina, któ-
re sam stary Pamfil postawił przed Mercedes — kto by powieǳiał, że ak tu nas est
trzyǳieści osób, każdy czeka tylko okaz i do śmiechu.

— Ach, człowiek, który się żeni, nie zawsze est radosny — rzekł Caderousse.
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— Prawda est taka — odparł Dantès — że estem zbyt szczęśliwy, aby oddać się
wesołości. Jeśli to w ten sposób rozumiesz, sąsieǳie, to masz rac ę; ǳiwnie ob awia się
czasem radość, potrafi przygnieść ak cierpienie.

Danglars zerknął badawczo na Fernanda, na którego wyraziste twarzy malowały się
wszelkie doznawane wzruszenia.

— E że — rzekł do Edmunda. — Czyżbyś się czegoś obawiał? Przecież, ak mi się
zda e, wszystko iǳie po two e myśli.

— To mnie właśnie przeraża, zda e mi się, że człowiekowi niedozwolone est tak łatwe
i szybkie szczęście. Szczęście est ak owe pałace na wyspach zaczarowanych, w których
strzegą bram smoki — kto chce e zdobyć, musi stanąć do walki, a a w rzeczy same nie
wiem, czym zasłużyłem na szczęście bycia mężem Mercedes.

— Mężem! Mężem! — odezwał się ze śmiechem Caderousse. — Jeszcze nim nie
esteś, mó kapitanie; spróbu no skorzystać choć trochę z przywile ów męża, a zobaczysz,
ak cię przy mą!

Mercedes spłonęła rumieńcem.
Fernand nie mógł usieǳieć na krześle, wzdrygał się, słysząc na mnie szy szmer, i co

chwila ocierał pot perlący mu się obficie na czole, ak pierwsze krople deszczu w czasie
burzy.

— Proszę cię, sąsieǳie — odparł Dantès. — Czyż to warto łapać mnie za słowa za
tak małą nieścisłość? Prawda, Mercedes nie est eszcze mo ą żoną, ale — i tu spo rzał na
zegarek — za półtore goǳiny nią bęǳie.

Biesiadnicy, z wy ątkiem starego Dantèsa, który pokazał w szerokim uśmiechu pięk-
ne, białe eszcze zęby, wydali okrzyk zdumienia. Mercedes uśmiechała się, ale tym razem
nie zarumieniła. Fernand porwał konwulsy nie ręko eść noża.

— Za goǳinę! — rzekł Danglars i pobladł. — Jak to?
— Tak, moi przy aciele — odpowieǳiał Dantès. — ǲięki wpływom pana Morrela,

któremu po o cu na więce zawǳięczam w życiu, wszystkie trudności zostały usunięte.
Daliśmy na zapowieǳi i o wpół do trzecie oczekiwać nas bęǳie w ratuszu mer Marsylii.
A ponieważ tylko co wybiło kwadrans po pierwsze , sąǳę, że nie barǳo się omyliłem,
mówiąc, że za półtore goǳiny Mercedes bęǳie uż panią Dantès.

Fernand przymknął oczy, ogień palił mu od spodu powieki; aby nie upaść, chwycił
się stołu i pomimo na większych wysiłków nie mógł powstrzymać głuchego ęku, który
przeszedł niepostrzeżony w radosne wrzawie śmiechu i powinszowań biesiadników.

— To dopiero znaczy uwinąć się! — rzekł stary Dantès. — A może myślicie, że
traciliśmy czas? Wczora wrócił, a ǳiś o trzecie się żeni! Jeśli kto umie brać się sprawnie
do rzeczy, to tylko marynarze!

— A inne formalności — wtrącił nieśmiało Danglars. — Akt ślubny, intercyza?…
— Intercyza — rzekł Dantès, śmie ąc się — intercyza est gotowa: Mercedes nie ma

nic, a także! Według prawa gminy złączyliśmy więc nasze fortuny, to wszystko. Nie było
wiele do spisania i niewiele też bęǳie to kosztować.

Żart ten wywołał nowy wybuch śmiechów i oklasków.
— A więc to, co uważaliśmy za zrękowiny — odezwał się Danglars — est po prostu

weselem?
— Ależ nie — zaprzeczył Dantès. — Nic na tym nie stracicie, bądźcie spoko ni. Jutro

rano wy eżdżam do Paryża. Cztery dni drogi tam, cztery na powrót, eden ǳień na mie -
scu, bym mógł wypełnić dane mi zlecenie, pierwszego więc marca będę tu z powrotem,
a drugiego urząǳimy prawǳiwą ucztę weselną.

Perspektywa nowe uczty tak rozochociła biesiadników, że stary Dantès, który na
początku obiadu uskarżał się na ciszę, teraz nie mógł, mimo szczerych wysiłków, wznieść
ogólnego toastu za powoǳenie przyszłych małżonków. Dantès odgadł zamiar o ca i od-
powieǳiał mu uśmiechem pełnym miłości. W te chwili Mercedes spo rzała na zegar
z kukułką i dała znak Edmundowi. Przy stole panowała hałaśliwa wesołość i swoboda,
właściwa dla luǳi niskiego stanu pod koniec uczty. Kto nie był kontent ze swego sąsia-
da, wstawał i szedł szukać innego. Wszyscy mówili naraz, nikt nie starał się śleǳić toku
myśli rozmówcy, myśląc o własnych tylko sprawach.

Bladość Fernanda uǳieliła się i Danglarsowi, Fernand zdawał się zupełnie zmartwiały,
przypominał potępieńca w ogniu piekielnym. Jako eden z pierwszych wstał od stołu
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i zaczął przechaǳać się dużymi krokami wzdłuż i wszerz sali, chcąc uwolnić się od wrzawy,
śpiewów i brzęku kieliszków. W chwili gdy Danglars, którego Fernand zdawał się unikać,
dopadł go wreszcie w kącie sali, zbliżył się doń Caderousse.

— Przyzna ę — rzekł Caderousse, który pozbył się ǳięki dobremu winu starego
Pamfila i uprze mości Edmunda uraz i nienawiści, aką niespoǳiewane szczęście Dantèsa
zasiało w ego sercu — przyzna ę, że Dantès est barǳo miłym chłopcem i kiedy go
wiǳę u boku narzeczone , myślę sobie, że była to wielka krzywda, gdybyście przywiedli
do skutku żart, który wczora uknuliście.

— Wiǳiałeś przecież — rzekł Danglars — że nie ma to żadnych konsekwenc i.
Biedny Fernand był wczora tak wstrząśnięty, że mi go rzeczywiście było barǳo z początku
żal; ale teraz, kiedy się tak dalece oswoił z losem, że został pierwszym drużbą na weselu
swego rywala, nie ma uż o czym mówić.

Caderousse spo rzał na Fernanda — był blady ak trup.
— Ofiara tym większa — mówił następnie Danglars — że ǳiewczyna, którą traci,

est naprawdę śliczna. Do stu tysięcy diabłów, co za szczęściarz, ten nasz przyszły kapitan!
Chciałbym choć przez dwanaście goǳin być na ego mie scu.

— Iǳiemy? — odezwał się słodki głos Mercedes. — Wybiła uż druga, a esteśmy
umówieni piętnaście po drugie .

— Tak, chodźmy uż, chodźmy — rzekł Dantès, podnosząc się żywo.
W te że chwili Danglars, który nie spuszczał z oka Fernanda sieǳącego przy oknie,

spostrzegł, ak ten otworzył błędne oczy, zerwał się nagle ak piorunem rażony i upadł
na powrót na parapet. Jednocześnie na schodach rozległ się przygłuszony hałas, stuk
pomieszany z głosami i szczękiem broni, stłumił gwar na sali, akkolwiek był on duży,
zwraca ąc powszechną uwagę: wśród biesiadników zapadło milczenie pełne niepoko u.
Hałas się zbliżył, na koniec dały się słyszeć trzy mocne uderzenia we drzwi; wszyscy spo -
rzeli po sobie ze zǳiwieniem.

— W imieniu prawa — ozwał się grzmiący głos, któremu nikt nie śmiał odpowie-
ǳieć.

Drzwi otwarły się natychmiast; wszedł komisarz przybrany we wstęgę, a za nim czte-
rech zbro nych żołnierzy z kapralem na czele. Niepokó zamienił się w trwogę.

— O cóż to choǳi? — zapytał pan Morrel, przystępu ąc do komisarza, którego znał
osobiście. — Niezawodnie akaś pomyłka, panie komisarzu.

— Jeśli pomyłka, panie Morrel, bądź pan pewien, że natychmiast ą wy aśnimy. Tym-
czasem mam tu rozkaz aresztowania i choć przykro mi, że muszę spełnić takie zlecenie,
trzeba e ednak wykonać. Który z was, panowie, nazywa się Edmund Dantès?

Wszyscy zwrócili spo rzenia na młoǳieńca, który choć mocno poruszony, zachował
ednak godność i postąpił krok naprzód:

— To a. Czego pan sobie życzy?
— Edmunǳie Dantès, aresztu ę cię w imieniu prawa.
— Aresztu e mnie pan! — rzekł Edmund i pobladł lekko. — Ale za co?
— Nie wiem, za co, ale na pierwszym przesłuchaniu dowiesz się pan niezawodnie.
Pan Morrel zrozumiał, że w takie sytuac i na nic zda się opór: komisarz przepasa-

ny urzędową wstęgą przesta e być człowiekiem, ale est uosobieniem prawa, zimnym na
wszystko, niemym i głuchym. Stary Dantès rzucił się tymczasem na urzędnika z płaczem
i prośbami; są rzeczy, których serce o ca czy matki nigdy nie zrozumie. Łzy na nic się
nie zdały, rozpacz ego ednak była tak wielka, że wzruszyła komisarza.

— Uspokó się pan — rzekł — być może syn twó nie dopełnił akie ś formalno-
ści celne lub sanitarne , i wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, skoro tylko uǳieli
potrzebnych ob aśnień, uwolnią go natychmiast.

— A cóż to wszystko znaczy? — zapytał Caderousse, zmarszczywszy brwi, Danglarsa,
który udawał zdumionego.

— Skąd mogę wieǳieć? — odparł Danglars. — Tyle wiem, co ty; wiǳę, co się ǳie e,
nic nie rozumiem i sam nie wiem, co mam na to powieǳieć.

Caderousse poszukał wzrokiem Fernanda, ale Fernanda uż nie było.
I cała scena z poprzedniego dnia przedstawiła mu się nagle w przeraża ącym świetle.

Powieǳiałbyś, że nieszczęście to zdarło zasłonę, którą wczora pĳaństwo nałożyło na ego
pamięć.
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— Aha — rzekł chrapliwym głosem — a może to skutki żartu, o którym wczora
mówiłeś, panie Danglars? Jeśli tak, to biada temu, kto się nań poważył, bo to straszliwa
psota!

— A skąd! — zawołał Danglars. — Wiesz przecież dobrze, że podarłem papier
w drobne kawałki.

— Nie podarłeś go — rzekł Caderousse — tylkoś go zmiął i rzucił w kąt, ot, i tyle.
— Bądź cicho, nie wiǳiałeś tego, byłeś pĳany.
— A gǳie Fernand? — spytał Caderousse.
— Skąd mogę wieǳieć? — odpowieǳiał Danglars. — Poszedł pewnie za swymi

interesami. Ale da my spokó próżnemu gadaniu, za mĳmy się racze naszymi nieszczę-
śliwymi przy aciółmi.

Dantès tymczasem pożegnał każdego z przy aciół uściskiem ręki i oddał się w ręce
komisarza.

— Nie troska cie się, wszystko się wy aśni i może nie do dę nawet do drzwi więzienia.
— O, z pewnością, głowę za to da ę — rzekł Danglars, który w te chwili zbliżył się

właśnie, ak uż mówiliśmy, do Edmunda.
Dantès zszedł po schodach, z komisarzem polic i na przoǳie a żołnierzami wokół.

Karetka z otwartymi drzwiczkami stała uż gotowa. Dantès wsiadł, a za nim komisarz
i dwóch żołnierzy. Drzwiczki zamknięto i karetka skierowała się do Marsylii.

— Żegna , Edmunǳie, żegna ! — krzyknęła Mercedes, wychyla ąc się za poręcz ga-
lery ki.

Więzień usłyszał ten ostatni krzyk, który ak łkanie wyrwał się z piersi narzeczone ,
wychylił głowę przez drzwiczki i zawołał: „Do wiǳenia, Mercedes!” — po czym karetka
znikła za rogiem twierǳy Świętego Mikoła a.

— Poczeka cie tu na mnie — rzekł pan Morrel. — Biorę natychmiast fiakra, adę co
pręǳe do Marsylii i dam wam znać natychmiast, co się stało.

— Jedź pan — zawołali wszyscy razem. — Jedź i wraca co rychle .
Po tym podwó nym od eźǳie wszyscy trwali eszcze przez chwilę w osłupieniu. Sta-

rzec i Mercedes zdawali się niemi, każde w swe boleści pogrążone. Na koniec spotkały się
ich oczy, spo rzeli na siebie, ak luǳie ednym ciosem ugoǳeni, i rzucili się sobie w ob-
ęcia. Tymczasem Fernand wrócił, nalał sobie szklankę wody, wypił i usiadł na krześle.
Przypadek zrząǳił, że na krzesło obok opadła Mercedes, wysunąwszy się z ob ęć starca.
Fernand odsunął się instynktownie.

— To on — rzekł Caderousse do Danglarsa, który nie spuszczał z oka Katalończyka.
— Nie sąǳę — odpowieǳiał Danglars. — On zbyt głupi na takie rzeczy. W każdym

razie, niech cios spadnie na tego, co go sprowaǳił.
— A o tym, co był doradcą, nic nie powiesz? — spytał Caderousse.
— Och, na litość Boską! — rzekł Danglars. — Gdybyśmy byli odpowieǳialni za

każde słowo, które rzucamy na wiatr…
— Tak, zwłaszcza gdy słówko to powróci i uderzy obuchem.
Tymczasem całe towarzystwo roztrząsało zdarzenie z różnych stron.
— A pan, panie Danglars, co myślisz o tym wypadku? — ozwał się ktoś.
— Mnie się zda e — rzekł Danglars — że musiał pewnie sprowaǳić parę paczek

kontrabandy.
— Gdyby tak było, musiałbyś pan o tym wieǳieć, ako agent kasowy.
— Prawda, ale powinniście państwo wieǳieć, że agent kasowy wie tylko o tym, co

mu deklaru ą. Wiem tylko, że mamy wielki ładunek bawełny, żeśmy go wzięli od pana
Pastreta w Aleksandrii, a w Smyrnie od pana Pascala, o więce nie pyta cie.

— Ach! Przypominam sobie — wyszeptał nieszczęsny o ciec, chwyta ąc się te wia-
domości ak zbawienia. — Mówił mi wczora , że ma dla mnie skrzynkę kawy i drugą
tytoniu.

— A wiǳicie? — rzekł Danglars. — To pewnie o to choǳi; w czasie nasze nie-
obecności celnicy musieli dokonać rewiz i statku i znaleźli wszystko.

Mercedes nie uwierzyła w to wszystko; trzyma ąc do te pory na woǳy swo ą rozpacz,
teraz wybuchnęła głośnym łkaniem.

— No, no, trochę naǳiei — rzekł niezbyt asno stary Dantès.
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— Naǳiei — powtórzył Danglars.
— Naǳiei — starał się mruknąć Fernand, ale słowa uwięzły mu w gardle, usta zadrżały

i żaden dźwięk nie wydobył się z piersi.
— Panowie — zawołał któryś z biesiadników postawiony na czatach na galery ce.

Panowie, widać powóz. Ach! To pan Morrel! Pan Morrel wraca, niezawodnie przynosi
dobre nowiny.

Mercedes i stary Dantès pobiegli na spotkanie właściciela statku; pan Morrel był
barǳo blady.

— No i cóż? — zawołali ednym głosem.
— I cóż, moi przy aciele — odpowieǳiał armator. — Rzecz est daleko poważnie sza,

niż myśleliśmy.
— Och, panie Morrel! — zawołała gwałtownie Mercedes. — On est niewinny!
— I a tak myślę, ale go oskarża ą…
— O co? — zapytał stary Dantès.
— Że est agentem bonapartystów.
Czytelnicy, którzy przeżyli czasy, w których rozgrywa się nasza historia, przypomną

sobie zapewne, ak okropnym oskarżeniem były wówczas takie słowa. Mercedes wydała
tylko krzyk bolesny, a starzec upadł na krzesło.

— Aha! — szepnął Caderousse. — Oszukał mnie pan, panie Danglars, żart wasz nie
był wcale tylko żartem. Ale a nie pozwolę, aby ten starzec i to ǳiewczę umarli z rozpaczy,
i wszystko im powiem.

— Milcz, nieszczęsny! — zawołał Danglars, chwyta ąc Caderousse’a za rękę — albo
drogo za to zapłacisz. A któż ci powieǳiał, że Dantès nie est rzeczywiście winny? Sta-
tek zawinął na Elbę, Edmund wysiadł i bawił cały ǳień w Portoferraio. Jeśli znaleziono
przy nim akiś kompromitu ący list, wszyscy ci, co go zechcą bronić, zostaną posąǳeni
o wspólnictwo.

Instynktem egoisty Caderousse po ął natychmiast, ak prawǳiwe było to rozumo-
wanie. Spo rzał na Danglarsa oczyma, które wyrażały strach i rozpacz i ak poprzednio
postąpił krok naprzód, tak teraz cofnął się o dwa.

— A więc poczeka my — wy ąkał obrońca Dantèsa.
— Naturalnie, poczeka my eszcze — powtórzył Danglars. — Jeśli est niewinny,

wypuszczą go na wolność, eśli zaś winny, po cóż byśmy się dla niego narażali.
— Chodźmy więc, a tu dłuże ani chwili nie wytrzymam.
— Dobrze, chodźmy — rzekł Danglars, rad, że sam nie musi wychoǳić. — Niech

oni tu sobie raǳą, ak mogą.
I wyszli. Fernand ako edyny znów opiekun Mercedes, wziął ą pod rękę i odprowaǳił

do wsi katalońskie ; przy aciele Dantèsa zaś odprowaǳili do domu na pół omdlałego
starca. Wkrótce pogłoska, że Dantèsa uwięziono ako agenta bonapartystów, rozeszła się
po całym mieście.

— Przypuściłbyś pan kiedykolwiek coś podobnego, drogi panie Danglars — wysa-
pał pan Morrel, dogania ąc swo ego agenta kasowego i Caderousse’a, bo sam spieszył do
miasta, chcąc dowieǳieć się czegoś o Edmunǳie bezpośrednio od zastępcy prokuratora,
pana de Villefort, którego cokolwiek znał.

— Przecież mówiłem — odpowieǳiał Danglars. — Mówiłem zaraz na początku, że
Dantès bez żadnego powodu bawił cały ǳień na Elbie i że ten postó wydał mi się nieco
pode rzany?

— Ale czy nie poǳieliłeś się swoimi domysłami z kimś oprócz mnie?
— A niech Bóg broni! — powieǳiał cicho Danglars. — Wie pan dobrze, że skoro

wu pański, pan Polikarp Morrel służył pod tamtym i do te pory nie tai swoich sympatii,
pana również posąǳa ą o przychylność dla Napoleona. Czyż mógłbym narażać Edmunda
i zarazem pana? Są rzeczy, które winniśmy z całą szczerością wyznawać naszym zwierzch-
nikom, ale z którymi musimy się kryć przed obcymi.

— Dobrze, drogi panie Danglars — rzekł armator — esteś zacnym chłopcem, i dla-
tego myślałem też o tobie, w wypadku gdyby ten biedny Edmund został kapitanem „Fa-
raona”.

— Jak to, proszę pana?
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— Pytałem Dantèsa, akie ma zdanie o tobie i czy nie ma nic przeciw temu, abyś
zatrzymał swo e stanowisko; bo nie wiem czemu, ale mi się zdawało, że akoś dąsaliście
się na siebie.

— I cóż on na to odpowieǳiał?
— Że w rzeczy same zawinił wobec pana w okolicznościach, o których nic mi nie

rzekł; i dodał, że ktokolwiek posiada zaufanie armatora, może być pewnym i ego zaufania.
— Obłudnik! — mruknął do siebie Danglars.
— Biedny chłopak — rzekł Caderousse. — To fakt, est barǳo zacnym chłopcem.
— Tak, ale tymczasem — dodał pan Morrel — „Faraon” został bez kapitana.
— Och — ozwał się Danglars. — Trzeba mieć naǳie ę, że nim bęǳiemy mogli

odpłynąć, to est nim upłyną trzy miesiące, Dantès bęǳie uż wolny.
— Bez wątpienia, ale co zrobić przez ten czas?
— Przez ten czas estem do usług pańskich, panie Morrel — rzekł Danglars. — Wiesz

pan przecież, że na dowoǳeniu statkiem znam się tak przyna mnie ak pierwszy z brzegu
kapitan. Powierza ąc mi to mie sce, bęǳiesz miał pan tę korzyść, że ak Dantès wy ǳie
z więzienia, nie bęǳiesz pan potrzebował nikogo zwalniać, on obe mie swo e mie sce, a a
wrócę do własnego.

— ǲięku ę! — rzekł armator. — Oto dobra rada. Obe mĳ więc zaraz dowóǳtwo,
masz na to mo e upoważnienie i dopilnu wyładunku, bo niezależnie od nieszczęść, akie
mogą na nas spaść, nasze interesy nie powinny na tym tracić.

— Bądź pan spoko ny… ale czy można by się przyna mnie zobaczyć z naszym bied-
nym Edmundem?

— Dam ci o tym znać. Będę się starał wiǳieć z panem de Villefort i u ąć się przed nim
za Dantèsem. Wiem wprawǳie, że to zapalony ro alista, ale, u diabła, ro alista, choćby był
prokuratorem królewskim, est też przecież człowiekiem, a pan de Villefort nie wyda e
mi się na gorszy.

— Tak, zapewne — rzekł Danglars — ale mówią o nim, że ambitny barǳo, a to
prawie na edno wychoǳi.

— Zresztą zobaczymy — dodał Morrel z westchnieniem. — Idź pan na statek, zaraz
sam tam przy dę.

I udał się w stronę gmachu sądowego.
— Wiǳisz — rzekł Danglars do Caderousse’a — aki obrót biorą rzeczy, masz eszcze

ochotę stawać po stronie Dantèsa?
— Naturalnie, że nie; ale to okropne, aby żart mógł mieć tak straszne następstwa.
— Do pioruna, któż go spłatał? Ani a, ani ty, nieprawdaż, tylko Fernand. Wiesz

dobrze, że a rzuciłem papier ten w kąt, zda e mi się nawet, żem go podarł.
— O nie, nie, ręczę ci za to — rzekł Caderousse. — Co do tego, estem pewny,

akbym go wiǳiał w te chwili, leży w kącie zmięty, zgnieciony; ależ bym chciał, żeby
leżał eszcze tam, gǳie go wiǳę.

— Cóż począć? Fernand musiał go wziąć, przepisał lub kazał przepisać, może nawet
nie chciało mu się tego uczynić. Ach, mó Boże! Jak pomyślę, że może posłał kartkę
napisaną przeze mnie! Szczęście, żem zmienił charakter pisma.

— Ale wieǳiałeś, że Dantès należał do spisku?
— Nic a nic nie wieǳiałem, żartowałem sobie tylko. I zda e się, że w żartach powie-

ǳiałem niechcący prawdę.
— Wszystko edno — odpowieǳiał Caderousse. — Dałbym nie wiem co za to, żeby

się to wszystko nie stało, albo przyna mnie żebym a nie był w to zamieszany; zobaczysz,
że przyniesie nam to nieszczęście!

— Jeśli ma to komu przynieść nieszczęście, to tylko prawǳiwemu winowa cy, a winny
est Fernand, nie my. I powieǳ, cóż nam się może stać? Trzeba nam tylko sieǳieć cicho
i nie pisnąć nikomu ani słowa o tym, co zaszło, a burza prze ǳie i na nikogo grom nie
spadnie.

— Amen! — rzekł Caderousse, pożegnał się z Danglarsem i poszedł w stronę Alei
Meilhańskich, potrząsa ąc głową i mrucząc sam do siebie, ak się to zdarza luǳiom mocno
czymś prze ętym.

„To i dobrze — rzekł Danglars do siebie — rzeczy przybiera ą taki obrót, aki prze-
wiǳiałem: estem tymczasowo kapitanem, a eśli ten głupiec Caderousse bęǳie milczał,
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to nim zostanę naprawdę. Chyba że sąd uwolniłby Dantèsa… ale sprawiedliwość est
sprawiedliwością i mogę na nią liczyć”.

I wskoczył do łoǳi, każąc wieźć się na „Faraona”, gǳie, ak pamiętamy, armator
wyznaczył mu spotkanie.

.    
Przy ulicy Grand Cours, naprzeciw fontanny Meduz, w ednym z owych starych domów
o wytworne architekturze typowe dla Pugeta, tego samego dnia i o te same goǳinie
odbywała się także uczta zaręczynowa. Ale w mie sce marynarzy i żołnierzy, zebrała się
tam sama śmietanka towarzyska Marsylii: dawni sądownicy, którzy wystąpili ze służby
za panowania uzurpatora; starzy oficerowie, którzy zbiegli z naszych szeregów i przeszli
do armii Kondeusza; młoǳieńcy, których roǳiny ocaliły od służby wo skowe , kupu ąc
im zastępców, wychowani w nienawiści do człowieka, którego pięć lat wygnania miało
uczynić w oczach Franc i męczennikiem, a piętnaście lat Restaurac i prawǳiwym bogiem.

Wszyscy sieǳieli przy stole, rozmowa toczyła się żywo, podsycana wszystkimi na-
miętnościami ówczesne epoki, tym strasznie szymi i zaciekle szymi na południu, że od
pięciu wieków waśnie religĳne splatały się tam z nienawiściami politycznymi.

Cesarz, król wyspy Elby, ten, który był wcześnie panem edne części świata, pano-
wał ǳiś nad kilkoma tysiącami dusz, choć słyszał niedawno, ak  milionów poddanych
w ǳiewięciu różnych ęzykach wołało: „Niech ży e Napoleon!”; i był wśród tych osób
traktowany ako człowiek, którego Franc a na zawsze straciła i który nigdy nie oǳyska
tronu. Prawnicy rozważali ego błędy polityczne, wo skowi rozmawiali o Moskwie i Lip-
sku, kobiety o ego rozwoǳie z Józefiną. Zdawało się temu wesołemu, triumfu ącemu
gronu, z powodu nie tyle upadku ednego człowieka, ile z unicestwienia idei, że teraz
nowe otwiera się dla nich życie i że ocknęli się wreszcie z okropnego snu.

Jakiś starzec z Orderem Świętego Ludwika na piersi powstał i wzniósł zdrowie króla
Ludwika XVIII. Był to markiz de Saint-Méran. Na ów toast, buǳący tyle wspomnień,
powstało wielkie poruszenie, wszyscy unieśli szklanki w górę na sposób angielski, ko-
biety odpięły bukieciki i zasłały nimi stół cały. Zapał nieledwie poetycki ogarnął całe
towarzystwo.

— Gdyby tu byli, musieliby przyznać — rzekła markiza Saint-Méran, kobieta o su-
rowym wyrazie oczu, wąskich ustach, która mimo wieku  uż lat zachowała arysto-
kratyczną i wykwintną postawę — musieliby przyznać ci wszyscy rewoluc oniści, co nas
wygnali, a którym my teraz pozwalamy knuć spiski w naszych własnych pałacach kupio-
nych w czasie terroryzmu za wydarty kawałek chleba, że daliśmy przykład prawǳiwego
poświęcenia, trzyma ąc stronę upada ące monarchii, podczas gdy oni witali wschoǳące
słońce i robili ma ątek, gdy my traciliśmy nasze fortuny. Przyznaliby, powtarzam, że nasz
król Ludwik XVIII est nam rzeczywiście miłościwie panu ącym władcą, zaś ich uzurpator
był dla nich tylko Napoleonem złowrogim, czyż nie tak, panie de Villefort?

— Co pani raczyła powieǳieć? Proszę darować, nie uważałem na bieg rozmowy.
— Ech, da pokó tym ǳieciom, pani markizo — rzekł starzec. — Ma ą się pobrać,

więc też co innego im w głowie, nie polityka.
— Przepraszam, mamo — rzekła młoda, asnowłosa ǳiewczyna o aksamitnych,

błyszczących oczach. — Odda ę ci pana de Villeforta, którego zagarnęłam. Panie pro-
kuratorze, mo a matka rzekła coś do pana.

— Gotów estem odpowieǳieć pani markizie, eśli raczy zapytać ponownie, bo nie
słyszałem pytania.

— Przebaczam ci, Reniu — rzekła markiza i e twarz roz aśniła się uśmiechem, który
zaǳiwiał na tym oschłym obliczu; bo w sercu kobiety, choć przesądy i prawa etykiety
czynią go zimnym i twardym, zna ǳie się zawsze zakątek pełen czułości i uśmiechu,
ten, który Stwórca przeznaczył na uczucia macierzyńskie. — Mówiłam właśnie panu de
Villefortowi, że bonapartyści nie mieli ani takie ak my wiary w słuszność idei, ani takiego
entuz azmu, ani takiego poświęcenia.

— Tak, pani markizo, ale est w nich ednak cecha, która wszystko zastępu e: fana- Przywódca, Wiara, Polityka
tyzm. Napoleon to Mahomet Zachodu. Dla tych wszystkich prostych, lecz ambitnych
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do na wyższego stopnia luǳi, est on nie tylko prawodawcą i panem, ale także wyrazem
i wcieleniem równości.

— Równości! — zawołała markiza. — Napoleon uosobieniem równości! A cóż wobec
tego powiesz o panu Robespierze? Zda e mi się, że kradniesz mu pan pierwszeństwo,
przyzna ąc to Korsykaninowi, który przecież i tak sobie dużo przywłaszczył?

— Nie, pani markizo, zostawiam każdego z nich na właściwym mu piedestale: Ro-
bespierre’a na szafocie zbudowanym na placu Ludwika XV, Napoleona na kolumnie, na
placu Vendôme; eden stworzył równość, która poniża, drugi równość, która wywyż-
sza; eden sprowaǳił królów do poziomu gilotyny, a drugi wyniósł lud aż na tron. To
ednak nie przeszkaǳa — dodał Villefort, śmie ąc się — aby oba nie byli nikczemny-
mi rewoluc onistami i aby  termidora oraz  kwietnia ¹ roku nie były dla Franc i
dniami świętymi, godnymi, aby zwolennicy porządku i monarchii obchoǳili ich rocz-
nicę ednakowo uroczyście. Ale tłumaczy też, dlaczego Napoleon, choć upadł, aby —
ak się spoǳiewam — nigdy się uż nie podnieść, posiada nadal stronników. Cóż robić,
pani markizo? Cromwell, który nie miał nawet połowy geniuszu Napoleona, miał także
swoich zwolenników.

— Wie pan co, panie de Villefort, wszystko, coś powieǳiał, na milę trąci rewoluc ą.
Przebaczam to ednak panu, trudno, aby syn żyrondysty pozbył się całkowicie o cowskich
wad.

Mocny rumieniec wystąpił na twarz pana de Villeforta.
— Prawda, że mó o ciec był żyrondystą, ale mó o ciec nie głosował za śmiercią króla,

był skazany na wygnanie za tego samego terroru, kiedy i państwo byli wygnani z kra u,
i niewiele brakowało, aby głowa ego spadła na tym samym szafocie, na którym postradał
życie o ciec pani.

— Tak — rzekła markiza, a to straszliwe wspomnienie nic nie zmieniło w spoko -
nym wyrazie e twarzy. — Ale cierpieli oni za zupełnie odmienne poglądy polityczne,
czego dowodem est to, że cała mo a roǳina dochowała wierności wygnanym książętom,
a pański o ciec pospieszył co pręǳe z hołdem dla nowego rządu; gdy obywatel Noirtier
był żyrondystą, hrabia Noirtier został senatorem.

— Mamo, mamo — rzekła Renata — przecież postanowiliśmy nie wracać uż do
tych okropnych wspomnień.

— Łaskawa pani — dodał Villefort — dołączę mo e prośby do próśb panny de Saint-
-Méran, abyś raczyła puścić w niepamięć mo ą przeszłość. Po cóż obwiniać się o rzeczy,
wobec których sam Bóg est bezsilny? Bóg może rząǳić przyszłością, nie może ednak
zmienić przeszłości. I cóż nam, zwykłym luǳiom, pozosta e? Możemy się wyprzeć prze-
szłości lub przyna mnie rzucić na nią zasłonę. Co do mnie, nie tylko wyzna ę inne zasady
od mego o ca, ale nawet noszę uż inne nazwisko. Mó o ciec był, a może i dotąd est bo-
napartystą i nazywa się Noirtier, a zaś estem ro alistą i nazywam się Villefort. Proszę
pozwolić, aby resztki rewolucy nych soków zginęły w tym spróchniałym pniu; niech pani
spogląda tylko na gałązkę owego pnia, która odchyla się od pnia, nie mogąc, a powiem
nawet: nie chcąc się od niego całkowicie oderwać.

— Brawo, Villefort, brawo — rzekł markiz. — Świetnieś rzekł. Ileż razy błagałem
żonę, aby zapomniała o przeszłości — i zawsze bez skutku. Mam naǳie ę, że bęǳiesz
miał pan więce szczęścia.

— Dobrze — rzekła markiza — zapomnĳmy o przeszłości, niczego więce nie żą-
dam. Pragnę tylko, aby w przyszłości pan de Villefort okazał się nieugięty. Niech pan nie
zapomina, że odpowiadamy za pana przed Jego Królewską Mością i Na aśnie szy Pan za
naszym wstawiennictwem raczył zapomnieć — (w tym mie scu wyciągnęła do Villeforta
rękę) — tak a zapomnę na pańską prośbę. Ale pamięta , eśli wpadnie ci w ręce aki spi-
skowiec, że zwróconych est na ciebie wiele bacznych oczu, należysz bowiem do roǳiny,
która może utrzymywać akieś stosunki z konspiratorami.

— Niestety, droga pani — odrzekł Villefort — mó urząd, a szczególnie czasy, w któ-
rych ży emy, nakazu ą mi surowość. Muszę być surowy. Kilkakrotnie oskarżałem uż

¹ termidora oraz  kwietnia  —  termidora, t .  lipca  r. w wyniku przewrotu odsunięto od
rządów Maksymiliana Robespierre’a i ego zwolenników;  kwietnia  r. abdykował Napoleon Bonaparte.
[przypis edytorski]
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w sprawach politycznych i dowiodłem pod tym względem me nieskazitelności. Na nie-
szczęście to eszcze nie koniec.

— Tak pan sąǳi? — zǳiwiła się markiza.
— Obawiam się. Napoleon, osaǳony na Elbie, ma blisko do Franc i; ego obecność

niemal widoczna z naszych brzegów podtrzymu e naǳie e ego stronników. W same
Marsylii est mnóstwo oficerów na przymusowe emeryturze, którzy coǳiennie szuka ą
pretekstu do zwady z ro alistami; stąd biorą się po edynki pomięǳy ludźmi z wyższych
klas, stąd morderstwa popełniane przez luǳi z gminu.

— Ale, ale — odezwał się hrabia de Salvieux, stary przy aciel markiza de Saint-
-Méran i szambelan hrabiego d’Artois. — Czy wiecie, że Święte Przymierze postanowiło
go przenieść?

— A tak. Była o tym mowa, kiedyśmy wy eżdżali z Paryża — rzekł pan de Saint-
-Méran. — A gǳie chcą go wysłać?

— Na Świętą Helenę.
— Na Świętą Helenę! Cóż to takiego? — zapytała markiza.
— Wyspa oddalona o dwa tysiące mil, na południe od równika — odpowieǳiał

hrabia.
— Bogu ǳięki! To była wielka niedorzeczność, ak powiada Villefort, zostawiać ta-

kiego człowieka pomięǳy Korsyką, gǳie się uroǳił, i Neapolem, gǳie dotąd panu e
ego szwagier, poza tym w takie bliskości Włoch, które miały zostać królestwem ego
syna!

— Niestety — rzekł Villefort. — Istnie e traktat z  roku i nie wolno tknąć Na-
poleona, nie złamawszy ego zasad.

— No to się e złamie — rzekł pan de Salvieux. — Czy Napoleon myślał o zasadach,
kiedy kazał rozstrzelać księcia d’Enghien?

— No — odezwała się markiza — to postanowione, Święte Przymierze uwolni Eu-
ropę od Napoleona, a Villefort Marsylię od ego stronników. Król panu e albo nie, a eśli
panu e, to rządy ego powinny być silne, a urzędnicy nieugięci, to edyny sposób, aby
przeciwǳiałać złu.

— Niestety — rzekł, uśmiecha ąc się, Villefort. — Zastępca prokuratora królew-
skiego wzywany est zawsze wtedy, gdy zło uż się stało.

— Powinien e więc naprawić.
— Mogę odpowieǳieć pani markizie otwarcie, że my nie naprawiamy zła, ale e

mścimy i nic więce .
— Ach! Panie de Villefort — wtrąciła młoda ǳiewczyna, córka hrabiego de Salvieux

i przy aciółka panny de Saint-Méran. — Zaproś nas pan na akiś za mu ący proces, póki
esteśmy w Marsylii. Nie byłam eszcze nigdy w sąǳie, a mówią, że to barǳo ciekawe.

— Rzeczywiście, barǳo ciekawe — zgoǳił się Villefort — bo zamiast sztuczne tra-
gedii, ak na deskach sceny, wiǳimy dramat prawǳiwy; zamiast odgrywanego cierpienia,
wiǳimy rozpacz rzeczywistą. Gdy tam zapadnie kurtyna, człowiek, którego wiǳieliśmy
na scenie, powraca do domu i spożywa spoko nie obiad w gronie roǳiny, po czym kłaǳie
się spoko nie spać, aby następnego dnia znów występować. Tymczasem tuta taki człowiek
iǳie do więzienia, gǳie czeka na niego kat. Wiǳisz więc, pani, że dla osób nerwowych,
szuka ących mocnych wrażeń, nic nie równa się z takim widowiskiem. Zapewniam, że
ak tylko zdarzy się okaz a, nie omieszkam pani zaprosić.

— On nas prze mu e zgrozą… a sam się zaśmiewa — rzekła Renata, pobladłszy zu-
pełnie.

— Co robić!… — odpowieǳiał Villefort. — To po edynek… Już kilka razy żądałem Sąd, Po edynek, Słowo
kary śmierci dla politycznych przestępców i innych zbrodniarzy… I teraz, kto wie, ile
sztyletów ostrzy się na mnie gǳieś w ciemności, a ile uż we mnie wymierzono?

— Ach, mó Boże! — rzekła Renata, coraz barǳie posępna. — Czy pan mówi po-
ważnie, panie de Villefort?

— Na zupełnie — odrzekł młody urzędnik z uśmiechem na ustach. — A takie pięk-
ne procesy, których tak pożąda panna de Salvieux dla czyste ciekawości, a a po to, by
zadośćuczynić mo e ambic i, pogorszą tylko mo e położenie. Czyż ci żołnierze napole-
ońscy, którzy przywykli rzucać się na oślep w bó , będą się wahać dłuże nad zabiciem
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człowieka, którego ma ą za osobistego wroga, niżby się zawahali, uśmierca ąc Ros anina,
Austriaka czy Węgra, którego nigdy wcześnie nie wiǳieli? Zresztą to konieczne, bez tych
niebezpieczeństw nasz zawód nie miałby zasługi. Ja sam, kiedy wiǳę w oku oskarżone-
go iskrzącą się wściekłość, czu ę w sobie wzrasta ącą odwagę i zapał; to uż nie proces,
to walka! Nacieram na niego, on odpiera natarcia, podwa am atak i walka kończy się
ak każda inna, zwycięstwem lub porażką. Oto est zawód prawnika! Niebezpieczeństwo
buǳi w nas umie ętność wymowy. Gdyby akiś oskarżony uśmiechnął się po mo e re-
plice, byłbym przekonany, że źle mówiłem; że to, co powieǳiałem, było słabe, mierne
i niewystarcza ące. Pomyśl pani, akiego uczucia dumy doświadcza prokurator królewski
przekonany o winie oskarżonego, gdy winowa ca blednie i drży pod ciężarem dowodów
i ciosami elokwenc i! Głowa ego pochyla się, aż w końcu spadnie…

Renata wydała lekki okrzyk.
— Oto prawǳiwy mówca — rzekł eden z biesiadników.
— Takich nam teraz trzeba luǳi — dodał drugi.
— Toteż — wtrącił trzeci — podczas ostatniego procesu, byłeś pan wspaniały. Wiesz

pan, ten co zabił własnego o ca; zabiłeś go pan słowami, nim dotknął go kat.
— O, o cobó cy niewiele mnie obchoǳą, nie znam kary godne takiego występku,

ale ci nieszczęśliwi więźniowie polityczni…
— Ale tacy są eszcze gorsi, Renato, gdyż król est o cem narodu, chcieć więc obalić

lub zabić króla, znaczy chcieć zabić o ca trzyǳiestu milionów luǳi.
— Da my temu pokó , panie de Villefort — rzekła Renata. — Przyrzeknie mi pan

pobłażliwość dla tych, za którymi przemówię?
— Dobrze, pani — rzekł Villefort z czaru ącym uśmiechem — razem bęǳiemy spo-

rząǳać wnioski.
— Mo a droga — rzekła markiza — za mu się swoimi ptaszkami, spanielami i szmat-

kami, a nie miesza się do spraw urzędowych swo ego przyszłego męża. ǲiś broń od-
poczywa, a decydu e toga, est takie przysłowie łacińskie, w którym zawiera się głęboka
myśl.

— Cedant arma togae — rzekł skłoniwszy się Villefort.
— Nie śmiałam odezwać się po łacinie — odpowieǳiała markiza.
— Wolałabym, żebyś pan był lekarzem — odezwała się Renata. — Anioł śmierci,

nawet eśli est aniołem, zawsze napełniał mnie trwogą.
— Mo a kochana! — szepnął Villefort, obe mu ąc ǳiewczynę rozkochanym spo -

rzeniem.
— Mo a córko — rzekł markiz — pan de Villefort bęǳie dla te prowinc i lekarzem

zarówno pod względem moralnym, ak i politycznym; wierz mi, że to piękna rola.
— I bęǳie mógł w ten sposób wymazać z pamięci luǳkie rolę, aką odegrał ego

o ciec — dodała niepoprawna markiza.
— Pani — rzekł Villefort i smutny uśmiech po awił się na ego twarzy — uż miałem

zaszczyt oświadczyć pani, że mó o ciec, ak sąǳę, wyrzekł się błędów przeszłości i że est
ǳiś gorliwym sługą religii i porządku, lepszym może ode mnie ro alistą, gdyż powodu e
nim skrucha, a mną tylko umiłowanie zasad.

I po tym zgrabnym azesie Villefort potoczył wzrokiem po biesiadnikach, aby wyba-
dać, akie wrażenie sprawiła na obecnych ego elokwenc a; w podobny sposób roze rzałby
się po audytorium, rzuciwszy zza stołu w sąǳie trafną replikę.

— Otóż to, mó drogi Villefort — zawołał hrabia de Salvieux. — Tak właśnie powie-
ǳiałem wczora marszałkowi dworu w Tuileriach, kiedy mnie spytał o ten ǳiwny związek
syna żyrondysty z córką emigranta i oficera armii Kondeusza; i marszałek zrozumiał to
doskonale. Takie mariaże zgaǳa ą się wybornie ze sposobem rząǳenia Ludwika XVIII.
A król przerwał nam właśnie wtedy (choć nawet nie przypuszczaliśmy, że słuchał nasze
rozmowy), mówiąc: „Villefort — proszę zwrócić uwagę, że nie nazwał go wcale Noirtier,
ale przeciwnie, kładł nacisk na nazwisko Villefort — wysoko za ǳie. To człowiek młody,
ale uż do rzały i należy do moich luǳi. Z przy emnością dowieǳiałem się, że państwo
de Saint-Méran przy mu ą go na zięcia i sam nawet doraǳiłbym im ten związek, gdyby
pierwsi nie zwrócili się do mnie, prosząc o pozwolenie”.

— Król tak powieǳiał, hrabio? — zawołał uradowany Villefort.
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— Powtarzam ci ego własne słowa i eśli markiz zechce mówić szczerze, przyzna, że
to, co tu panu mówię, zgaǳa się na zupełnie z tym, co król rzekł do niego samego pół
roku temu, kiedy mówił mu o pro ekcie tego małżeństwa.

— To prawda — rzekł markiz.
— A więc wszystko będę zawǳięczał temu szlachetnemu monarsze! Czegóż bym dla

niego nie poświęcił, aby mu służyć?
— Brawo — rzekła markiza. — Kocham cię czule, mó panie, skoro tak mówisz.

Niech się tylko pokaże akiś spiskowiec, a dobrze go przy miesz.
— A a, droga mamo — rzekła Renata — proszę Boga, aby cię nie wysłuchał i aby pan

de Villefort miał do czynienia tylko ze złoǳie aszkami, małymi bankrutami i bo aźliwymi
oszustami, tylko wtedy będę mogła zasnąć spoko nie.

— To tak, akbyś pani życzyła lekarzowi — rzekł uśmiecha ąc się Villefort — aby spo-
tykał tylko pac entów z migreną, odrą i pokąsanych przez osy, czyli tylko takie choroby,
które dotyka ą naskórka. Jeśli chcesz mnie kiedyś wiǳieć prokuratorem królewskim, po-
winnaś mi przecież życzyć na straszliwszych chorób, takich, których wyleczenie przynosi
mu sławę.

W te że chwili, akby przypadek oczekiwał tylko okaz i, aby spełnić życzenia sądow-
nika, wszedł loka i szepnął Villefortowi na ucho kilka słów. Villefort odszedł od stołu,
przeprasza ąc obecnych, i w kilka chwil potem powrócił, uśmiechnięty, z roz aśnioną
twarzą.

Renata spo rzała nań z miłością, bo też był to naprawdę piękny i wytworny młoǳie-
niec: miał niebieskie oczy, matową płeć, twarz okalały mu czarne faworyty. ǲiewczyna
z całą uwagą i natężeniem przylgnęła wzrokiem do ust narzeczonego, pragnąc poznać
przyczynę ego nagłego ode ścia.

— I cóż, pani — odezwał się Villefort — chciałaś przed chwilą być żoną lekarza.
Otóż mo e obowiązki w istocie przypomina ą obowiązki elewów Eskulapa — (w  r.
eszcze tak mówiono) — że nie mogę rozporząǳać moim czasem: przeszkaǳa ą mi nawet
w chwili, kiedy estem przy pani, nawet w czasie zaręczyn.

— I dlaczegóż panu przeszkaǳa ą? — zapytało piękne ǳiewczę z lekkim odcieniem
niepoko u w głosie.

— Niestety! Woła ą mnie do chorego, a ów chory, eśli mam wierzyć temu, co mi
powieǳiano, est bliski śmierci. To ciężki przypadek i pac ent może skończyć na ruszto-
waniu.

— Ach, Boże wielki! — krzyknęła Renata, blednąc okropnie.
— Coś podobnego! — zawołali goście.
— Zda e się, że po prostu odkryto akiś bonapartystowski spisek.
— Doprawdy? — zǳiwiła się markiza.
— Oto list z denunc ac ą.
I Villefort przeczytał:

Wierny poddany tronu i religii zawiadamia panu prokuratorowi kró-
lewskiemu, że nie aki Edmund Dantès, oficer ze statku „Faraon”, przybyły
w dniu ǳisie szym ze Smyrny, zawitawszy po droǳe do Neapolu i Portofer-
raio, otrzymał list od Murata do uzurpatora i od uzurpatora do stronnictwa
bonapartystowskiego w Paryżu.

Można przekonać się o Dantèsa występku po aresztowaniu go, ako że
list ów zna du e się albo przy nim, albo u ego o ca, albo w ego pokoiku na
statku „Faraon”.

— Ale list ten — zaprotestowała Renata — est tylko anonimem i zresztą adresowany
do prokuratora królewskiego, nie zaś do pana.

— Tak, ale prokurator królewski wy echał, i list ten doręczono ego sekretarzowi,
który ma pełnomocnictwo otwierania listów. Otworzył i ten, a potem posłał po mnie;
nie znalazłszy mnie w domu, wydał nakaz aresztowania.

— Tym sposobem winowa ca sieǳi uż w areszcie? — rzekła markiza.
— Oskarżony, mamo — sprostowała Renata.
— Tak — rzekł Villefort — i ak miałem zaszczyt oświadczyć pani przed chwilą, eżeli

list, o którym tu mowa, się zna ǳie, pac ent est doprawdy w ostatnim stadium.

  () Hrabia Monte Christo 



— A gǳież est ten nieszczęśliwy? — zapytała Renata.
— Czeka u mnie.
— Idź, drogi przy acielu — rzekł markiz. — Nie opuszcza dla nas obowiązków, tym

barǳie gdy cię wzywa służba dla króla. Idź więc, gǳie cię wzywa ą obowiązki urzędu.
— Ach, panie Villefort — rzekła Renata, składa ąc ręce. — Bądź pan wyrozumiały,

to ǳień naszych zaręczyn.
Villefort obszedł stół, zbliżył się do krzesła narzeczone i oparłszy się na poręczy, rzekł:
— Zaręczam, że będę robił wszystko, co tylko można, droga Renato, aby oszczęǳić

ci troski; eżeli ednak poszlaki okażą się pewne, a oskarżenie słuszne, trzeba bęǳie ściąć
ten napoleoński chwast.

Na ten wyraz „ściąć” Renata zadrżała, gdyż ów chwast, który należało wyplenić, po-
siadał luǳką głowę.

— E że, panie Villefort, nie słucha tego ǳieciaka — wtrąciła markiza — ona to
kiedyś zrozumie.

To mówiąc, markiza podała panu Villefortowi do pocałunku szczupłą rękę, którą
podniósł do ust, spogląda ąc w te że chwili na Renatę, akby mówił:

— To two ą dłoń cału ę, a przyna mnie pragnąłbym ucałować.
— Smutna to wróżba! — szepnęła Renata.
— Mo a panno — rzekła markiza — esteś rozpaczliwie ǳiecinna. Powieǳ mi, pro-

szę, aki mogą mieć związek losy kra u z twoimi sentymentalnymi kaprysami i czułost-
kami?

— Ach, mamo! — szepnęła Renata.
— Proszę o łaskę, pani markizo, dla swo e niewǳięczne ro alistki — rzekł Villefort.

Przyrzekam, że spełnię sumiennie obowiązki zastępcy prokuratora królewskiego: będę
surowy i bezlitosny.

A gdy sądownik zwracał się w te słowa do markizy, narzeczony ukradkiem spoglądał
na ukochaną i w ego spo rzeniu można było wyczytać:

„Bądź spoko na, Renato, przez miłość do ciebie będę pobłażliwy”.
Renata przy ęła to spo rzenie na słodszym uśmiechem i Villefort wyszedł, czu ąc się

tak, akby zawędrował do samego nieba.
.  
Zaledwie Villefort opuścił salę biesiadną, zd ął maskę wesołości a przybrał pełen powagi
wyraz, właściwy dla człowieka powołanego do tego na wyższego obowiązku, akim est
wyrokowanie o życiu lub śmierci bliźniego. Mimo ednak ruchliwości fiz onomii Ville-
forta, który opanował tę sztukę, ćwicząc goǳinami przed lustrem, ak to czynią aktorzy,
tym razem musiał zadać sobie sporo trudu, by zmarszczyć brwi i nasępić czoło. I w rzeczy
same , pomĳa ąc pamięć o wyborach politycznych własnego o ca, Gerard de Villefort był
w te chwili tak szczęśliwy, ak tylko człowiek być może. Posiadał swó własny ma ątek,
w dwuǳiestym siódmym zaledwie roku życia piastował wysoki urząd w sądownictwie,
a teraz miał poślubić młodą i piękną ǳiewczynę, którą kochał — nawet eśli nie była
to wielka namiętność, a uczucie wyrozumowane, takie właśnie, akie wypadało żywić za-
stępcy prokuratora do przyszłe małżonki — a co więce , ego przyszła żona, panna de
Saint-Méran, ǳiewczyna niezwykłe urody, pochoǳiła z roǳiny ak na lepie wiǳiane
u dworu. Na koniec, narzeczona, edyne ǳiecię swoich roǳiców, którzy swych rozle-
głych wpływów uży ą z pewnością na korzyść zięcia, wnosiła mężowi w posagu pięćǳie-
siąt tysięcy dukatów; posag ten, ǳięki „naǳie om na spadek” — eśli zacytować okropną
formułę używaną przez zawodowych swatów, mógł powiększyć się kiedyś o dodatkowe
pół miliona. Wszystko to tworzyło dla Villeforta edną całość, oślepia ącą wiz ę wspania-
łego szczęścia, tak że zapatrzony we własne świetne życie, pręǳe dostrzegłby plamy na
słońcu.

U drzwi czekał na niego komisarz polic i. Widok tego człowieka oǳianego w czerń
strącił go od razu z siódmego nieba na ziemię; przybrał więc stosowny wyraz twarzy
i zbliżył się do urzędnika sprawiedliwości.
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— Oto estem — rzekł doń. — Czytałem list; dobrześ pan zrobił, aresztu ąc tego
człowieka, teraz proszę mi uǳielić wszelkich szczegółów, akie zebrałeś pan o oskarżonym
i o spisku.

— O spisku nic eszcze nie wiemy. Wszystkie papiery, któreśmy znaleźli u niego, zło-
żyliśmy w edną paczkę, opieczętowaliśmy i est uż ona w pańskie kancelarii. Co się tyczy
aresztowanego, est to, ak się pan uż dowieǳiał z denunc ac i, nie aki Edmund Dantès,
porucznik tró masztowca „Faraon”, handlu ącego bawełną z Aleksandrią i Smyrną, który
est własnością firmy Morrel i Syn z Marsylii.

— Czy, nim wstąpił do marynarki handlowe , nie służył przypadkiem w marynarce
wo enne ? — zapytał Villefort.

— O nie, panie prokuratorze, to barǳo młody człowiek.
— W akim wieku?
— ǲiewiętnaście, może dwaǳieścia lat.
Gdy Villefort dotarł do skrzyżowania ulicy Główne i Sądowe , zaczepił go akiś czło-

wiek, który zdawał się czekać tu na ego spotkanie. Był to Morrel.
— Ach, panie de Villefort — zawołał ten zacny kupiec, spostrzega ąc podprokuratora.

Rad estem barǳo, że pana tu spotykam. Wyobraź pan sobie, aką pomyłkę popełniono,
pomyłkę ǳiwaczną i niesłychaną: aresztowano zastępcę kapitana mego statku, nie akiego
Edmunda Dantèsa.

— Wiem o tym — rzekł Villefort. — Właśnie idę do domu na indagac ę.
— Ach, panie prokuratorze — ciągnął pan Morrel, a słowa podpowiadała mu przy aźń

do młoǳieńca. — Nie zna pan tego, którego oskarża ą, a a go znam doskonale. Niech pan
wierzy, że to człowiek na spoko nie szy, uczciwy ak mało kto i śmiem sąǳić, na lepszy
pod słońcem marynarz. Ach, panie Villefort, polecam go panu na szczerze i z całego
serca.

Villefort, ak to uż wiǳieliśmy, należał do marsylskie szlachty, Morrel zaś do pleb-
su; pierwszy był zapalonym ro alistą, drugiego posąǳano o sympatie do bonapartyzmu.
Villefort spo rzał pogardliwie na pana Morrela i odrzekł ozięble:

— Wiesz pan zapewne, że można być spoko nym i cichym w życiu prywatnym, uczci-
wym w stosunkach handlowych i znać świetnie swó zawód, a ednocześnie być wielkim
przestępcą politycznym; wszak zda esz pan sobie z tego sprawę, nieprawdaż?

Urzędnik ostatnie te słowa wymówił z naciskiem, akby e chciał zastosować do sa-
mego kupca, i ednocześnie zapuścił badawczy wzrok w głąb serca tego zuchwalca, który
ośmielał się występować w czy e ś obronie, podczas gdy powinien wieǳieć, że sam po-
trzebu e pobłażliwości właǳ.

Morrel zarumienił się, albowiem pod względem politycznym ego sumienie nie było
zupełnie czyste; ponadto relac a Dantèsa z wizyty z marszałkiem i z rozmowy z cesarzem
zakłócała mu nieco spokó ducha, mimo to dodał z wyrazem na większego prze ęcia:

— Błagam, panie Villefort, bądź pan sprawiedliwy, ak być powinieneś, dobry ak
zawsze esteś i zwróć nam co pręǳe tego biednego chłopca.

To „zwróć nam” zabrzmiało rewolucy nym dźwiękiem w uchu prokuratora królew-
skiego.

„Hm… — szepnął do siebie. — Czyżby ten Dantès miał należeć do akie ś loży kar-
bonary skie , kiedy ego protektor używa tak machinalnie liczby mnogie ? Zda e mi się,
że komisarz mi mówił, iż aresztowano go w akie ś karczmie, w licznym towarzystwie;
coś w tym musi być”.

Po czym rzekł głośno:
— Możesz pan być zupełnie spoko ny, nie na próżno odwołałeś się do mo e spra-

wiedliwości, byle tylko oskarżony był niewinny; ale eżeli est winny — wiesz pan, w ak
trudne epoce ży emy, pobłażliwość mogłaby stać się fatalnym przykładem; w takim przy-
padku będę więc zmuszony spełnić mó obowiązek.

To powieǳiawszy, Villefort zatrzymał się u drzwi swo ego domu, który przylegał do
sądu, i pożegnawszy pana Morrela z zimną grzecznością, wszedł ma estatycznym krokiem
do środka. Nieszczęśliwy kupiec został na mie scu ak skamieniały.

Przedpokó był wypełniony żandarmami i polic antami. Pośród nich, pilnie strzeżo-
ny, stał spoko nie i nieruchomo więzień, nie bacząc na pełne nienawiści spo rzenia żan-
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darmów. Villefort, mĳa ąc przedpokó , zerknął z ukosa na Dantèsa. Odbiera ąc paczkę
papierów, które mu wręczył polic ant, zniknął za drzwiami, mówiąc:

— Niech tu przyprowaǳą więźnia.
Choć szybkie, to edyne spo rzenie pozwoliło Villefortowi na wyrobienie sobie opinii

o człowieku, którego miał właśnie przesłuchiwać: w otwartym i szerokim czole prze a-
wiała się inteligenc a, w stanowczym wyrazie oczu i zmarszczonych brwiach — odwaga,
a lekko rozchylone usta, spoza których lśniły zęby białe ak kość słoniowa, świadczyły
o szczerości. Pierwsze zatem wrażenie, akie odniósł Villefort, było korzystne dla Dan-
tèsa. Ale Villefortowi zbyt często powtarzano, że nie można iść za pierwszym odruchem,
eżeli oczywiście był to odruch sympatii, stłumił więc owe przychylne instynkty, któ-
re zawładnęły sercem, chcąc stamtąd przypuścić szturm do rozsądku. Spo rzał w lustro
i przybrał surowy wyraz twarzy, po czym — groźny i ponury — zasiadł za biurkiem.

Po chwili wszedł Dantès.
Był blady, ale spoko ny i uśmiechnięty. Skłonił się sądownikowi uprze mie, a zarazem

swobodnie i powiódł wzrokiem za wolnym krzesłem, akby się zna dował w salonie pana
Morrela. Wówczas dopiero natknął się na zimne spo rzenie Villeforta, zwykłe spo rzenie
sęǳiów, którzy nie chcąc, by odgadywano ich myśli nada ą swemu oku wygląd matowego
szkła. Ten wzrok przypomniał mu, iż się zna du e przed obliczem sprawiedliwości — pani
zimne i niewzruszone .

— Kto pan esteś i ak się nazywasz? — zapytał Villefort, wertu ąc wręczone mu przez
polic anta papiery, które w ciągu edne goǳiny rozrosły się w plik znaczne grubości.

— Nazywam się Edmund Dantès — odpowieǳiał dźwięcznym i spoko nym głosem
młoǳieniec. — Jestem zastępcą kapitana na statku „Faraon” należącego do firmy Morrel
i Syn.

— Pański wiek? — pytał dale Villefort.
— ǲiewiętnaście lat.
— Co pan robił w chwili, kiedy cię aresztowano?
— Byłem na moich własnych zaręczynach — rzekł Dantès głosem zdraǳa ącym

wzruszenie. Jakże bowiem bolesny był kontrast tych chwil wesela i radości z posępną
ceremonią, która się teraz dokonywała, a ponure oblicze Villeforta sprawiało, że promie-
nie ąca twarz Mercedes tym aśnie szym biła blaskiem!

— Byłeś pan na swoich zaręczynach? — spytał podprokurator, zadrżawszy mimo-
wolnie.

— Tak, panie; mam właśnie ożenić się z ǳiewczyną, którą kocham od lat trzech.
Choć Villefort zazwycza nie dawał do siebie dostępu cieple szym uczuciom, zaskoczył

go ten szczególny zbieg okoliczności, a wzruszony głos Dantèsa, którego po mano w tak
radosne chwili, obuǳił w głębi ego duszy współczucie dla obwinionego. Wszak i on
miał się żenić, i on est szczęśliwy, i zakłócono mu szczęście właśnie po to, aby zniszczył
radość człowieka, który tak samo uż miał swo e szczęście uchwycić! „Ta filozoficzna wręcz
analogia — pomyślał — sprawi wielkie wrażenie, kiedy o nie opowiem, wróciwszy do
salonu państwa de Saint-Méran”. I kiedy Dantès oczekiwał dalszych zapytań, Villefort
układał sobie w myśli szereg paradoksów, wyrażeń, za pomocą których mówcy budu ą owe
efektowne azesy, które zawsze zysku ą aplauz, a czasem każą nam wierzyć w oratorski
talent mówcy.

Gdy uż był gotowy ów krótki speech, Villefort uśmiechnął się do siebie, myśląc o wra-
żeniu, akie sprawi wśród słuchaczy, i zwrócił się do Dantèsa:

— Mów pan dale .
— Co mam mówić?
— Uǳielić sądowi wy aśnień.
— Racze niech sąd raczy mi wskazać, akich wy aśnień ode mnie żąda, a a powiem

wszystko, co wiem. Jednak uprzeǳam — dorzucił z uśmiechem — że nie wiem zbyt
wiele.

— Czy służyłeś pan w armii uzurpatora?
— Miałem właśnie być wcielony do marynarki wo enne , kiedy nastąpił ego upadek.
— Mówią, że masz pan skra ne poglądy polityczne — rzekł Villefort, chociaż mu

nikt nie szepnął ani słowa na ten temat; ale lubił układać pytania tak, akby miały być uż
oskarżeniem.
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— Mo e poglądy polityczne… Niestety! Wstyd mi wyznać, ale nie miałem nigdy żad-
nych przekonań. Mam dopiero ǳiewiętnaście lat, ak uż miałem zaszczyt panu oświad-
czyć; umiem niewiele, los nie wyznaczył mi żadne ważne roli; wszystko, czym estem
i czym mogę zostać, eśli otrzymam upragnione stanowisko, zawǳięczam panu Morre-
lowi. Mo e przekonania nie są polityczne, ale prywatne i ogranicza ą się do trzech uczuć:
kocham mego o ca, szanu ę pana Morrela i ubóstwiam Mercedes. To wszystko, co mogę
wyznać przed sądem. Wiǳi pan, że to nie barǳo za mu ące dla wymiaru sprawiedliwości.

Przysłuchu ąc się Dantèsowi, Villefort wpatrywał się w ego twarz, tak łagodną i szcze-
rą, i przypominał sobie prośby Renaty, która nie zna ąc przecież obwinionego, chciała dla
niego pobłażliwości. Przy doświadczeniu, akie posiadał uż podprokurator królewski,
styka ąc się bezustannie ze zbrodnią i przestępcami, wiǳiał on w każdym słowie Dan-
tèsa przekonywu ący dowód ego niewinności. W rzeczy same , młoǳieniec ten, niemal
eszcze ǳiecko, prosty, naturalny, mówiący to, co mu serce dyktu e — a szczerość ta-
ka nie przychoǳi na zawołanie — serdeczny dla wszystkich, bo szczęśliwy, a szczęście
złych nawet może uczynić dobrymi, uǳielał i sęǳiemu swe łagodności, które miał tyle
w sobie. Villefort był dla niego szorstki i surowy — zaś Edmund w każdym spo rzeniu,
każdym geście, tonie głosu okazywał mu przy aźń.

„Na Boga — rzekł do siebie Villefort — to dopiero uroczy chłopak, nie będę miał
chyba nawet wiele kłopotu, aby spełnia ąc pierwsze zlecenie, akie dała mi Renata, zasłużyć
u nie na dobre przy ęcie. To mi może przynieść serdeczny uścisk dłoni przy wszystkich,
a gorący całus w kąciku”.

W te błogie naǳiei twarz Villeforta przybrała tak radosny wyraz, że kiedy oderwał
się od swoich myśli i spo rzał na Dantèsa, Edmund, który śleǳił każdą zmianę na obliczu
sęǳiego, ął uśmiechać się tak serdecznie, ak sęǳia uśmiechał się do siebie.

— Panie Dantès — rzekł Villefort — nie masz pan przypadkiem akich wrogów?
— Ja, wrogów? — zdumiał się Dantès. — Tak mało na świecie znaczę, że nie mogłem

sobie ich do te pory zdobyć. Wobec zaś moich podwładnych starałem się zawsze łagoǳić
mó zbyt porywczy charakter. Mam ǳiesięciu czy dwunastu marynarzy pod rozkazami;
racz ich, panie, wybadać, a oni ci powieǳą, że mnie szanu ą i kocha ą, nie tyle ak o ca,
bom na to za młody, ale ak starszego brata.

— Może, eśli nie masz pan wrogów, obuǳiłeś za to niechęć zazdrosnych? Masz
zostać kapitanem w ǳiewiętnastym roku życia, w twoim stanie to ranga barǳo wysoka.
Masz się ożenić z piękną panną, która cię kocha, a to est także rzadko spotykane na ziemi
szczęście. Tyle uśmiechów od losu mogło ci narobić zazdrośników.

— Tak, ma pan słuszność; znasz luǳi lepie niż a; to możliwe. Ale eżeli ci zazdrośnicy
mieliby przypadkiem się trafić wśród moich przy aciół, wyznam szczerze, że wolałbym ich
nie znać, abym nie musiał zacząć ich nienawiǳić.

— Mylisz się pan; każdy powinien rozumieć, co się wokół niego ǳie e. Prawdę mó-
wiąc, zda esz mi się pan tak godnym szacunku młoǳieńcem, że odstąpię dla ciebie od
zasad wymiaru sprawiedliwości, aby pomóc ci w roz aśnieniu mroków te sprawy pokażę
ci denunc ac ę, którą mi przysłano. To właśnie ów list: czy znasz to pismo?

Villefort wy ął list z kieszeni i podał go Dantèsowi. Dantès przeczytał, zachmurzył się
i rzekł:

— Nie, panie prokuratorze, nie znam tego pisma, zda e się, że charakter est zmie-
niony, chociaż barǳo śmiało to napisano. Wiǳę tu wprawną rękę. Jakież to szczęście dla
mnie mieć do czynienia z takim ak pan człowiekiem — i wzrokiem pełnym wǳięczności
spo rzał na Villeforta. — Ale ten zazdrośnik est naprawdę moim straszliwym wrogiem.

W błyskawicy, która przemknęła w oczach młoǳieńca, kiedy wymawiał te słowa,
Villefort mógł dostrzec, ile gwałtowne energii skrywało się pod tą pozorną łagodnością.

— Teraz więc proszę — rzekł podprokurator — odpowiada mi pan szczerze, nie
ak winowa ca sęǳiemu, lecz ako człowiek rozmawia ący z tym, kogo ego los naprawdę
obchoǳi, ile est prawdy w tym anonimie?

I rzucił z niesmakiem na biurko list, który Dantès właśnie mu zwrócił.
— Wszystko tu prawǳiwe — i nic. Przysięgam na honor marynarza, na miłość mo ą

do Mercedes, na życie o ca mo ego, że to, co powiem, est na czystszą prawdą.
— Mów pan — rzekł głośno Villefort i pomyślał: „Ach, gdyby mogła mnie wiǳieć

Renata; byłaby ze mnie zadowolona i nie nazywałaby mnie uż katem”.
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— A więc, kiedyśmy opuścili Neapol, kapitan Leclère zapadł na zapalenie mózgu,
a ponieważ nie mieliśmy lekarza na statku, a kapitan nie chciał zatrzymywać się ani chwili
w żadnym porcie, spiesząc się na Elbę, ego stan pogorszył się tak, że pod koniec trzeciego
dnia, czu ąc, że zbliża się śmierć, przywołał mnie do siebie. „Mó drogi Edmunǳie —
rzekł do mnie — przysięgnĳ mi na honor, że wykonasz, co ci powiem. Iǳie tu o rzecz
na wyższe wagi”. „Przysięgam, kapitanie” — odpowieǳiałem. „Dobrze zatem; ponieważ
po mo e śmierci dowóǳtwo statku prze ǳie na ciebie, każesz zawinąć na Elbę, wylądu-
esz w Portoferraio, udasz się do wielkiego marszałka i oddasz mu ten list. Być może daǳą
ci tam inny list lub akieś zlecenie, które a miałbym wykonać. Zlecenie to, Edmunǳie,
wypełnisz za mnie, a zasługa i cześć spadną na ciebie”. „Dobrze, kapitanie, ale być może
nie dostanę się tak łatwo do wielkiego marszałka, ak pan myśli”. „Wówczas każesz mu
oddać ten pierścień, a wszelkie trudności będą usunięte”. To mówiąc, oddał mi pierścień.
W parę goǳin późnie stracił przytomność, a naza utrz umarł.

— I co pan następnie uczynił?
— To, co każdy by zrobił, będąc na moim mie scu. Prośba umiera ącego est święta,

a u marynarzy prośba dowódcy est rozkazem, który należy wykonać. Kazałem więc wziąć
kurs na Elbę, gǳie przybyliśmy następnego dnia. Kazałem wszystkim zostać na pokła-
ǳie, a sam zszedłem na ląd. ǲięki pierścieniowi wszystkie drzwi stanęły przede mną
otworem. Marszałek przy ął mnie, wypytał względem śmierci kapitana Leclère i wręczył
mi, ak przewiǳiał kapitan, list, który polecił mi odwieźć osobiście do Paryża. Przy-
rzekłem, ponieważ w ten sposób mogłem spełnić ostatnią wolę kapitana. Wróciłem na
statek i kazałem płynąć do Marsylii, gǳie przybyliśmy wczora . Po załatwieniu wszystkich
formalności portowych, pobiegłem do narzeczone , którą znalazłem pięknie szą i barǳie
zakochaną niż kiedykolwiek. ǲięki panu Morrel ominęliśmy część formalności kościel-
nych; po czym, ak to uż panu wiadomo, byłem na swoich zaręczynach, za goǳinę mie-
liśmy się pobrać, a utro chciałem wy echać do Paryża. I oto wskutek denunc ac i, którą
pan równie ak a wyda esz się garǳić, zostałem aresztowany.

— Tak, tak — mówił cicho Villefort — to wszystko wyda e mi się prawdą i eżeliś
pan w czym zawinił, to przez nierozwagę; a nierozwaga ta usprawiedliwiona est rozkazem
pańskiego dowódcy. Da że mi pan list, który ci wręczono na Elbie. I proszę mi eszcze
zaręczyć, że stawisz się na każde wezwanie, po czym możesz pó ść do swoich przy aciół.

— Jestem więc wolny? — zawołał Dantès, przepełniony radością.
— Tak, da mi pan tylko ten list.
— Jest on zapewne u pana na biurku, albowiem odebrano mi go wraz z innymi

papierami, a w tym pliku rozpozna ę niektóre z moich dokumentów.
— Zaraz, zaraz — rzekł podprokurator do Dantèsa, który sięgał uż po rękawiczki

i kapelusz. — Do kogo list ten był adresowany?
— Do pana Noirtier, przy ulicy Coq-Héron w Paryżu.
Grom z asnego nieba nie poraziłby tak Villeforta, ak owe niespoǳiewane słowa.

Opadł na fotel, skąd się wcześnie podniósł, aby zabrać plik papierzysk odebranych Dan-
tesowi, przerzuca ąc go szybko, wydobył ów fatalny list i spo rzał nań z niewymowną
trwogą.

— Noirtier, ulica Coq-Héron, nr  — przeczytał szeptem, blednąc coraz barǳie .
— Tak — odpowieǳiał Dantès zǳiwiony. — Czy go pan zna?
— Nie — odrzekł żywo Villefort. — Wierny poddany króla nie może mieć zna omych

wśród konspiratorów.
— Więc choǳi o akiś spisek? — wykrzyknął Dantès, prze ęty znów trwogą, po

tym, ak uż czuł się na wolności. — Tak czy inacze , powieǳiałem uż panu, żem nie
znał zupełnie treści tego listu.

— Tak — odparł stłumionym głosem Villefort — ale znasz pan nazwisko tego, do
którego był adresowany.

— Nie mogłem nie znać, bo akże mógłbym inacze oddać list.
— Nikomu tego listu nie pokazywałeś? — pytał Villefort i w miarę ak odczytywał

list, bladł coraz barǳie .
— Nikomu, ręczę słowem.
— I nikt nie wie, żeś miał u siebie list z Elby do pana Noirtier?
— Nikt, oprócz tego, który mi go dał.
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— I to za wiele, za wiele — wyszeptał Villefort.
Im barǳie zbliżał się koniec listu, tym barǳie Villefort posępniał; ego zbielałe usta,

drżące ręce i pała ące oczy prze mowały Dantesa na okropnie szą obawą.
Przeczytawszy list, Villefort ukrył twarz w dłoniach i przygnębiony trwał tak chwilę

w odrętwieniu.
— Mó Boże, cóż ci est, panie? — spytał nieśmiało Dantès.
Villefort nie odpowieǳiał, ale po kilku chwilach podniósł głowę; twarz miał bladą

i zmienioną… i odczytał raz eszcze list.
— Mówisz pan zatem, że nie wiesz, co zawiera ten list? — zapytał znów.
— Na honor, powtarzam, że nie. Ale co panu est? Mó Boże, pan zemdle e! Czy

mam zaǳwonić lub zawołać kogoś?
— Nie potrzeba — zawołał Villefort, podnosząc się żywo. — Nie rusza się pan i nie

oǳywa , a tu rozkazu ę, nie pan.
— Proszę pana — zaprotestował dotknięty Dantès. — Chciałem zawołać o pomoc

dla pana, to wszystko.
— Nikogo nie potrzebu ę, to chwilowy zawrót głowy i nic więce . Myśl pan racze

o sobie, nie o mnie — i mów.
Dantès oczekiwał na pytania, które — ak by się mogło zdawać — powinny się po awić

po tym stanowczym żądaniu, ale na próżno: Villefort opadł na fotel, otarł pot z czoła
lodowatą ręką, i eszcze raz zabrał się do czytania listu.

„A eśli on zna treść listu — mówił sam do siebie. — Jeśli się eszcze dowie, że
Noirtier est o cem Villeforta, estem zgubiony na zawsze!”.

I wpatrywał się w Edmunda, akby chciał wzrokiem przebić tę niewiǳialną zasłonę,
okrywa ącą w sercu ta emnice, których nie chcą zdraǳić usta.

— O! Nie można w to uwierzyć — zawołał nagle.
— Ależ na Boga, panie prokuratorze — wykrzyknął nieszczęśliwy młoǳieniec. —

Jeżeli wątpi pan o mnie, eżeli ma pan akiekolwiek pode rzenie, niech mnie pan pyta,
bada, gotów estem na wszystko ci odpowieǳieć.

Villefort przemógł się z trudem i rzekł tonem, któremu chciał nadać spoko ne brzmie-
nie:

— Na barǳie obciąża ące dla pana rzeczy wynikły z tego przesłuchania; nie mogę
więc, ak się na początku spoǳiewałem, uwolnić pana w te chwili; nim wydam tę de-
cyz ę, muszę naraǳić się z sęǳią śledczym. A tymczasem wiǳiałeś pan, ak z panem
postępowałem, prawda?

— O tak, ǳięku ę, panie prokuratorze — zawołał Dantès — byłeś dla mnie racze
przy acielem niż sęǳią.

— A więc muszę pana na akiś czas zatrzymać ako więźnia, tak krótko, ak to tylko
bęǳie możliwe, a ów dowód, który cię na barǳie obciąża, ów list… patrz…

Villefort podszedł do kominka, rzucił list w ogień i patrzył nań, póki się nie zamienił
w popiół.

— Wiǳisz pan — rzekł następnie — zniszczyłem go.
— O, panie! — zawołał Dantès. — Jesteś pan nie tylko wcieleniem sprawiedliwości,

esteś samą dobrocią!
— Ale słucha ; po tym, coś tu wiǳiał, powinieneś wieǳieć, że można mi zaufać,

nieprawdaż?
— Ach, niech pan rozkazu e, a wykonam wszystko, co zechcesz.
— Nie — rzekł Villefort, podchoǳąc bliże . — Nie chcę panu rozkazywać, rozumiesz,

ale tylko poraǳić.
— Mów pan, a zastosu ę się do rad ak do rozkazów.
— ǲiś musisz pozostać w Pałacu Sprawiedliwości aż do wieczora; być może kto inny

prócz mnie bęǳie cię badać. Mów tak, ak tu do mnie mówiłeś, ale o liście nie wspomina
ani słowa.

— Przyrzekam panu.
Villefort zdawał się błagać, oskarżony zaś uspoka ać sęǳiego.
— Wiǳisz pan — rzekł Villefort, spogląda ąc na popioły, które eszcze zachowały

kształt strzępków listu i ulatywały nad płomieniami. — Teraz, gdy list został zniszczony,
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ty i a wiemy, że istniał; nikt ci go nie pokaże ako dowodu twe winy. Zaprzecza więc,
gdyby ci o nim mówiono, zaprzecza śmiało, a bęǳiesz ocalony.

— Zaprzeczę, bądź pan spoko ny — odpowieǳiał Dantès.
— Dobrze, pamięta — rzekł Villefort, sięga ąc po sznurek ǳwonka; ale nie zaǳwo-

nił.
— Czy nie miałeś więce żadnego listu? — odezwał się.
— Żadnego.
— Przysięgnĳ.
Dantès wzniósł rękę na znak przysięgi.
— Przysięgam — rzekł.
Villefort zaǳwonił.
Wszedł komisarz polic i.
Villefort podszedł do niego i powieǳiał mu do ucha kilka słów. Komisarz odpowie-

ǳiał tylko skinieniem głowy.
— Idź pan z komisarzem — rzekł Villefort do Dantèsa.
Dantès skłonił się, spo rzał po raz ostatni z wǳięcznością na Villeforta i wyszedł.

Zaledwie drzwi zamknęły się za nim, Villeforta opuściły do reszty siły i niemal zemdlony
padł na krzesło. Po dobre chwili wyszeptał:

— Ach, Boże wielki! Od czego zależą los i życie? Gdyby prokurator królewski był
w Marsylii, gdyby przywołano zamiast mnie sęǳiego śledczego, byłbym zgubiony! Ten
list, ten list fatalny, o mało nie strącił mnie w przepaść! Ach, o cze mó , czyż zawsze
bęǳiesz stał na zawaǳie mo emu szczęściu? Zawsze będę musiał walczyć z two ą prze-
szłością?

I nagle, akby światło niespoǳiewane zabłysło mu w głowie i rozświetliło twarz;
uśmiech zarysował się na ustach, eszcze zaciśniętych, oko błędne nabrało bystrości, zda-
ąc się rozpatrywać akąś myśl.

— E że… Tak, ten sam list, co miał mnie zgubić, otworzy mi może drogę do kariery.
Dale , Villefort, do ǳieła!

I przekonawszy się, że oskarżony został uż wyprowaǳony z przedpoko u, pan pod-
prokurator królewski wyszedł czym pręǳe i skierował się ku domowi narzeczone .

.  
Mĳa ąc przedpokó , komisarz polic i skinął na żandarmów, którzy wzięli Dantèsa mięǳy
siebie. Otwarły się drzwi prowaǳące z mieszkania prokuratora do Pałacu Sprawiedliwości
i cała grupa weszła na eden z tych posępnych korytarzy, które prze mu ą dreszczem tych,
co po nim przechoǳą, choćby się wcale nie czuli winni.

Podobnie ak apartament Villeforta łączył się z Pałacem Sprawiedliwości, tak Pałac
Sprawiedliwości łączył się z ponurym gmachem więzienia. Długo szli krętym korytarzem,
aż na koniec Dantès u rzał przed sobą drzwi z okienkiem i żelazną zasuwą; komisarz polic i
po trzykroć uderzył w nie żelazną kołatką, a Dantèsowi wydało się, akby te uderzenia
spadały na ego serce; drzwi się otwarły, żandarmi popchnęli lekko więźnia, który eszcze
się wahał. Przestąpił ten straszliwy próg i drzwi z łoskotem same zatrzasnęły się za nim.
Wciągnął w płuca powietrze: inne było, smrodliwe i ciężkie; zna dował się w więzieniu.

Wprowaǳono go do celi dość czyste , ale opatrzone kratami w oknie i ryglami
w drzwiach. Wygląd tego pomieszczenia nie nasuwał Dantèsowi zbyt wiele obaw; zresz-
tą, słowa, które podprokurator wyrzekł głosem, ak mu się zdawało pełnym prze ęcia,
brzmiały mu ciągle w uchu echem słodkie obietnicy i naǳiei. Kiedy go wprowaǳo-
no do tego pokoiku, dochoǳiła czwarta. Był to, ak uż wspominaliśmy, pierwszy ǳień
marca, zatem wkrótce zapadła ciemność. Choć nic nie mógł uż zobaczyć, wyostrzył mu
się za to słuch: zrywał się na na mnie szy szmer dochoǳący z zewnątrz, w przekonaniu,
że oto idą go uwolnić i biegł do drzwi. Wkrótce ednak hałas oddalał się i nikł w inne
stronie więzienia, a Dantès znów wracał na zydel.

Na koniec, wieczorem, około ǳiesiąte , gdy Dantès zaczął tracić wszelką naǳie ę, dał
się na nowo słyszeć hałas, który tym razem zdawał się przybliżać ku drzwiom ego celi.
Rzeczywiście, w korytarzu rozległy się kroki i zatrzymały przed drzwiami; ktoś przekręcił
klucz w zamku, zgrzytnęły rygle i otwarły się masywne dębowe drzwi: do celi wdarł się
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nagle oślepia ący blask dwóch pochodni. Przy ich świetle Dantès zobaczył połysku ące
w mroku szable i karabiny czterech żandarmów. Postąpił dwa kroki naprzód i stanął
nieruchomy, zdumiony widokiem eskorty, liczebnie sze niż poprzednio.

— Po mnie przyszliście? — zapytał.
— Tak — odpowieǳiał eden z żandarmów.
— Na rozkaz podprokuratora królewskiego?
— Rozumie się.
— Dobrze — rzekł Dantès. — Jestem gotów, idę za wami.
Pewność, że żandarmi przyszli na polecenie pana de Villefort, sprawiała, że biedak nie

obawiał się wcale. Uspoko ony, beztroski, sam stanął pośrodku swo e straży.
U bramy czekała karetka, obok woźnicy sieǳiał na koźle oficer polic i.
— Czy na mnie czeka ten powóz? — zapytał Dantes.
— Tak — odpowieǳiał żandarm. — Wsiada pan.
Dantès chciał eszcze coś mówić, ale drzwiczki otworzyły się i więźnia popchnięto

do środka. Ani nie mógł, ani zresztą nie chciał stawić oporu. W edne chwili posaǳo-
no go pomięǳy dwoma żandarmami, dwa inni usiedli naprzeciw i ciężki po azd ruszył
w drogę, turkocząc posępnie. Więzień spo rzał przez zakratowane okienka i zrozumiał,
że tylko zmienił roǳa więzienia — różniło się o tyle, że obecna ego cela toczyła się na-
przód, unosząc go w nieznanym kierunku. Patrząc przez kraty tak gęste, że niepodobna
było przecisnąć ręki, Dantès zorientował się, że echali ulicą Caisserie, a następnie Świę-
tego Wawrzyńca i Tamaris, kieru ąc się w stronę morskiego nabrzeża. Wkrótce u rzał
przez kraty karetki gmach, pod który za echali, w oknach biur komory celne arzyły się
światła. Karetka zatrzymała się, oficer wysiadł i poszedł na odwach; natychmiast wyszło
ze dwunastu żołnierzy i ustawiło się w szpaler. Przy świetle latarń Dantès u rzał połysk
bagnetów. „Czy to dla mnie — pomyślał — urząǳa się taką paradę zbro ną?”.

Oficer, otwiera ąc drzwiczki zamknięte na klucz, choć nie wymówił ni słowa, odpo-
wieǳiał wyraźnie na to nieme pytanie, wskazu ąc mu korytarz pomięǳy dwoma szerega-
mi żołnierzy, zrobiony dlań od karetki aż do portu. Żandarmi wysiedli, a z nimi Dantès
i razem przeszli do łódki, którą marynarz z komory uwiązał łańcuchem do brzegu. Żoł-
nierze przypatrywali się przechoǳącemu Dantèsowi z głupkowatą ciekawością. W edne
chwili Dantès znalazł się na rufie łoǳi, nadal otoczony czterema żandarmami, a z przodu
usiadł oficer. Zachybotawszy gwałtownie, łódź oderwała się od brzegu i czterech wiośla-
rzy wzięło się do wioseł. Na znak dany z łoǳi opadł łańcuch zamyka ący basen portowy
i Dantès znalazł się za redą.

Gdy poczuł się znowu na otwarte przestrzeni, uradował się. Przestrzeń, to uż prawie
wolność. Wciągnął w piersi świeży powiew bryzy, która na swoich skrzydłach przyno-
si nieznane wonie nocy i morza. Wkrótce ednak znów westchnął ciężko, przepływali
bowiem niedaleko karczmy, gǳie rano eszcze był tak szczęśliwy.

Edmund złożył ręce, wzniósł oczy do nieba i ął się modlić. Łódź płynęła dale ; minęła
uż Tête de Mort i małą zatoczkę Faro i miała właśnie ominąć stanowiska artylerii portowe
— Dantès nie mógł po ąć tego manewru.

— I gǳież to mnie wieziecie? — zapytał Dantès.
— Dowiesz się pan za chwilę.
— Ale przecież…
— Zakazano nam mówić.
Dantès był sam po trosze żołnierzem, toteż wydało mu się rzeczą bezcelową wypyty-

wanie podwładnych, którym przełożeni nakazali milczenie, zaprzestał więc pytań.
A wtedy na ǳiwnie sze myśli zaczęły mu się snuć po głowie. Ponieważ tak małą łódką

nie można odbyć długie drogi, a nie widać było w pobliżu żadnego statku na kotwicy,
pomyślał więc, że go wywożą na akiś oddalony punkt wybrzeża, aby tam puścić wolno;
nie był związany, nie okazywano zamiaru zakucia go w ka dany — wszystko to wydawało
mu się dobrą wróżbą. A przecież i podprokurator, tak życzliwy człowiek, zapewniał, że
byle nie wymieniał owego fatalnego nazwiska Noirtier, nie musi się niczego obawiać.
I czyż ten sam prokurator nie zniszczył w ego obecności tego niebezpiecznego listu,
edynego dowodu ego winy? Czekał zatem w milczącym zamyśleniu, usiłu ąc przebić
żeglarskim, nawykłym do ciemności okiem mroki nocy. Minęli uż na prawo wyspę Ra-
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tonneau, i płynąc wzdłuż brzegu, znaleźli się na wysokości zatoki katalońskie . Tu więzień
eszcze mocnie wytężył wzrok — tam była przecież Mercedes. I w te chwili wydało mu
się, że wiǳi rysu ącą się na ciemnym tle wybrzeża zwiewną sylwetkę kobiety. Czyżby
przeczucie mówiło Mercedes, że e ukochany est zaledwie o trzysta kroków od nie ?

Jedno tylko światełko paliło się w wiosce katalońskie . Wpatrzywszy się bliże , Dantès
uznał, że to światełko pochoǳiło z pokoiku ego narzeczone . Jedna Mercedes czuwała
te nocy we wsi. Gdyby tylko krzyknął głośno, na pewno by go usłyszała, ale powstrzymał
go fałszywy wstyd. Co by pomyśleli strzegący go luǳie, gdyby usłyszeli, że krzyczy ak
szaleniec?

Nie otworzył więc nawet ust, i tylko natężył wzrok wpatrzony w ten świetlny punkt.
Łódź płynęła wciąż dale , ale więzień zapomniał o tym, przywołu ąc myślami Mercedes.

Nagle akieś wzgórze zasłoniło światełko; Dantès odwrócił się i spostrzegł, że wypły-
wa ą na pełne morze. Podczas ego rozmyślań rozwinięto żagle i łódź płynęła uż teraz
gnana wiatrem. Choć Dantès wzdragał się na myśl, że bęǳie musiał znów wypytywać
żandarma, zbliżył się ednak do niego i chwyta ąc go za rękę, rzekł:

— Bracie, zaklinam cię, esteś prawy żołnierz, mie litość nade mną i odpowieǳ
mi! Nazywam się Dantès, estem kapitanem; i choć oskarżono mnie o nie wieǳieć a-
ką zdradę, dobry ze mnie Francuz. Gǳie mnie wieziecie? Powieǳ, a ręczę ci na honor
marynarza, że spełnię mo ą powinność i poddam się losowi.

Żandarm podrapał się, spo rzał na towarzysza, akby go pytał, co ma odpowieǳieć,
a tamten odpowieǳiał gestem, który zdawał się mówić, że nie ma co zachowywać ta-
emnicy, eśli dopłynęli aż tuta . I żandarm zwrócił się do Dantèsa:

— Jesteś z Marsylii i w dodatku esteś marynarzem… a pytasz mnie, gǳie płyniemy?
— Tak, pytam, bo nie wiem, ak mi Bóg…
— I nie domyślasz się nawet?
— Nie.
— To niemożliwe!
— Przysięgam ci na to, co mam na świętszego w świecie. Mów, przez litość!
— A zakaz?
— Ale nie zakazano ci powieǳieć mi tego, o czym za ǳiesięć minut sam będę wie-

ǳiał, za pół goǳiny może, za goǳinę na dale . Oszczęǳiłbyś mi tylko wieków niepew-
ności i obawy. Proszę cię o to ak przy aciela, patrz, nie mam zamiaru buntować się ani
uciekać, zresztą to niemożliwe. Gǳież więc płyniemy?

— Albo masz pan zaćmę na oczach, albo też nigdy nie wychoǳiłeś z portu marsyl-
skiego, że się niczego nie domyślasz.

— Nie.
— Więc obe rzy się pan wkoło.
Dantès wstał, odruchowo rzucił okiem w stronę, gǳie się kierowała łódź i u rzał o sto

sążni wyniosłą, czarną i stromą skałę, na które wznosił się, niby akaś narośl z krzemienia
posępny zamek If.

Kształt ów ǳiwaczny, to więzienie owiane grozą, twierǳa, które posępną legendą
ży e od lat trzystu Marsylia, która tak nagle ukazała się oczom Dantèsa, co ani o nie nie
pomyślał, sprawiła na nim takie wrażenie, ak widok szafotu na skazańcu.

— Ach, Boże mó ! — zawołał. — Zamek If. I po cóż my tam płyniemy?
Żandarm uśmiechnął się.
— Przecież nie chcecie mnie uwięzić. Zamek If est więzieniem stanu, przeznaczonym

edynie dla przestępców politycznych. A a nie popełniłem żadne zbrodni. Czy est tam
aki sęǳia śledczy albo inny sądownik?

— Jak mi się zda e, nie ma — odpowieǳiał żandarm. — Jest tylko komendant,
dozorcy, garnizon i grube mury. No, no, bracie, nie udawa tak barǳo zǳiwionego, bo
gotów estem pomyśleć, że za uprze mość odpłacasz mi szyderstwem.

Dantès niemal zgniótł żandarmowi rękę w uścisku.
— Sąǳisz więc pan, że mnie wiodą do zamku, aby mnie tam uwięzić?
— To prawdopodobne — rzekł żandarm — ale, bratku, mimo to nie powinieneś mi

tak mocno ściskać ręki.
— Bez śleǳtwa i formalności?
— Śleǳtwo est przeprowaǳone, a formalności wypełnione.
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— Więc mimo obietnicy pana Villefort…
— Ja tam nie wiem, czy ci pan de Villefort przyrzekł co, czy nie — rzekł żandarm

wiem tylko, że płyniemy do zamku If! Co to! Bracie, co robisz? He , do mnie!
Jednym nagłym ak błyskawica ruchem Dantès porwał się, aby skoczyć w morze, ale

wprawne oko żandarma spostrzegło zawczasu ten ruch i cztery potężne dłonie wstrzymały
go w chwili, gdy odbił się uż stopami z łoǳi.

Upadł na dno ze wściekłym ękiem.
— Dobrze — zawołał żandarm, przygniata ąc mu piersi kolanami. — To tak dotrzy-

mu esz mi pan słowa? Bądź grzecznym wobec oszusta! O, teraz, bratku, tylko się rusz,
a wpaku ę ci kulę w łeb. Zlekceważyłem pierwszy rozkaz, ale ręczę ci, że za drugim razem
nie zaniedbam.

Zniżył karabin i Dantès poczuł na skroni chłód lu.
Przez chwilę przyszła mu myśl, aby uczynić właśnie zakazany gest, aby tym gwałtow-

nym sposobem raz na zawsze położyć kres nieszczęściu, które tak ak sęp niespoǳiewanie
spadło na niego i chwyciło go w szpony. Ale właśnie dlatego, że tak nagle, nie powin-
no trwać długo; Dantès wspomniał także obietnice Villeforta; ponadto, eśli mamy i to
przyznać, śmierć na dnie łoǳi z ręki żandarma wydała mu się czymś haniebnym.

Opadł więc bezsilny na deski i ęcząc, gryzł sobie ręce z wściekłości.
W te że chwili łódką wstrząsnęło gwałtowne uderzenie. Jeden z wioślarzy wyskoczył

na skałę, o którą tył łoǳi właśnie uderzył i Dantès po ął, że zna du ą się u celu podróży.
Stróże ego, trzyma ąc go za ręce i kołnierz, podnieśli go i powlekli po schodach do

bramy cytadeli, z tyłu zaś szedł oficer uzbro ony w karabinek z bagnetem.
Dantès nie opierał się, gdyż wszelki opór poszedłby na próżno. Jego powolność po-

choǳiła racze z inerc i niż z chęci sprzeciwu. Był zupełnie oszołomiony i chwiał się ak
pĳany; czuł pod stopami schody, które zmuszały go do podnoszenia nóg, wiǳiał, że prze-
choǳi pod akąś bramą i że ta brama zamknęła się za nim; wszystko to ednak re estrował
machinalnie, nie będąc w stanie, akby przez mgłę gęstą, rozróżniać przedmiotów. Nie
wiǳiał uż nawet morza, okropna to boleść dla więźnia, który spogląda w wodną prze-
strzeń z tym dręczącym uczuciem, że niepodobna się do nie dostać. Stanęli na chwilę
i Dantès spróbował zebrać myśli, i spo rzał wokoło: zna dował się na obszernym kwa-
dratowym ǳieǳińcu opasanym murami; słychać było tu tylko powolne echa kroków
szyldwachów, a kiedy przechoǳili podczas te wędrówki przez mie sca, na które padało
z okien zamku światło, widać było lśnienie na lufach ich karabinów.

Czekano tu z ǳiesięć minut. Żandarmi, pewni, że im uż więzień nie ucieknie, puścili
go wolno. Czekali tylko, ak się zda e, na rozkazy — aż nadeszły.

— Gǳie więzień? — odezwał się głos akiś.
— Tuta — odrzekli żandarmi.
— Niech iǳie za mną, zaprowaǳę go do celi.
— No idźże — zawołali żandarmi, popycha ąc Dantèsa.
Więzień poszedł za przewodnikiem; weszli do izby, która przypominała loch; e ściany

były nagie i wilgotne — akby od łez, co tam spływały. Ustawiony na drewnianym stołku
kaganek, którego knot pływał w tłuste , cuchnące mazi, oświetlał lśniące ściany tego
straszliwego przybytku i ukazywał zarazem Dantèsowi przewodnika — był to dozorca
niskie rangi, obdarty i o nikczemne fiz onomii.

— Tu bęǳiesz ǳiś pan spał — rzekł. — Już późno, pan komendant śpi; utro, ak się
obuǳi i prze rzy rozkazy, może ci wyznaczy inne pomieszczenie. Tymczasem masz pan
tu chleb, woda stoi w tym oto ǳbanku, słoma est w kącie — to wszystko, czego tylko
więzień żądać może. Dobranoc.

I nim Dantès zdążył otworzyć usta do odpowieǳi, zanim obe rzał się, gǳie est ów
chleb wskazany mu przez dozorcę, zanim mógł zdać sobie sprawę, gǳie zna du e się ǳba-
nek z wodą i nim zauważył, gǳie była słoma przeznaczona na posłanie, dozorca wziął
kaganek i zamknąwszy drzwi, pozbawił więźnia ostatniego promienia światła, którego
blask na chwilę roz aśnił ocieka ące mury.

Tak został sam, wśród ciemności i ciszy, posępny i milczący ak sklepienie celi, które
lodowate zimno zdawało się chłoǳić ego rozpalone czoło.

Z pierwszymi promieniami dnia, które wpadły do lochu, wszedł dozorca i przyniósł
rozkaz, że więzień ma pozostać w te same celi. Dantès od wczora nie zmienił mie sca;
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akaś żelazna ręka przykuła go tam, gǳie stanął wczora szego wieczoru; stał bez ruchu
i patrzył w ziemię.

Tak przetrwał całą noc, nie zmrużywszy ani na chwilę oka.
Dozorca zbliżył się, obszedł go, ale zdawało się, że Dantès go nawet nie dostrzegał.
Poklepał więc Edmunda po ramieniu. Edmund zadrżał i potrząsnął głową.
— Cóż to, nie spałeś pan wcale? — zapytał dozorca.
— Nie wiem — odpowieǳiał Dantès.
Dozorca spo rzał zǳiwiony.
— Jeść się panu nie chce? — zapytał następnie.
— Nie wiem — odpowieǳiał eszcze raz Dantès.
— Może chcesz czego?
— Chciałbym wiǳieć się z komendantem.
Dozorca wzruszył ramionami i wyszedł. Dantès odprowaǳił go wzrokiem, wyciągnął

ręce ku drzwiom na wpół otwartym, ale drzwi się zamknęły.
Wówczas z ego piersi wyrwał się szloch i zdawać by się mogło, że pierś mu od niego

pęknie. Łzy potoczyły się z oczu strumieniami. Padł na kolana, pochyla ąc czoło ku ziemi
i modlił się długo, przechoǳąc myślą całe swo e życie i pytał sam siebie, aki też mógł
występek popełnić w tak młodym wieku, który zasługiwałby na tę ciężką karę!

I tak przeszedł ǳień. Nieszczęśnik z adł zaledwie parę kęsów chleba i zwilżył usta
wodą. To siadał i zagłębiał się w myślach, to miotał się po celi ak drapieżne zwierzę
zamknięte w żelazne klatce.

W tym strapieniu edna go eszcze dręczyła myśl: podczas przeprawy, kiedy nie wie-
ǳiał eszcze, gǳie go prowaǳą i zachowywał się spoko nie i cicho, miał z ǳiesięć razy
okaz ę rzucić się w morze. A skoro byłby uż w woǳie, przy swoich umie ętnościach,
z których słynął ako na zręcznie szy pływak w Marsylii, mógł był zanurkować, u ść stra-
ży, dostać się do brzegu, uciec i skryć się gǳieś w akie ś odludne zatoczce, poczekać na
akiś genueński lub kataloński statek, dotrzeć do Włoch lub Hiszpanii i stamtąd napisać
do Mercedes, aby do niego przy echała. I potrafiłby zarobić na życie, dokąd by go los
nie rzucił, o to się nie martwił: doświadczonych marynarzy zawsze się potrzebu e; mówił
zresztą po włosku ak Toskańczyk, po hiszpańsku ak ǳiecię Kastylii. Żyłby sobie swo-
bodnie i szczęśliwie z Mercedes, i z o cem, bo o ciec musiałby także do niego przy echać.
A teraz oto est więźniem, zamkniętym w zamku If — w tym nieprzebytym gmachu i nie
wie, co się ǳie e z Mercedes i z o cem, bo dał się omotać słowom Villeforta. Można było
od tego oszaleć — i Dantès wił się i tarzał z wściekłości na świeże słomie, którą przyniósł
dozorca.

Naza utrz o te same goǳinie do celi wszedł dozorca.
— No i ak — zapytał. — Zmądrzałeś pan trochę od wczora ?
Dantès nie odpowieǳiał.
— No, no, nabierz pan trochę odwagi — ciągnął dozorca. — Może potrzebu esz

czegoś, co by ode mnie zależało. Mówże pan!
— Chcę rozmawiać z komendantem.
— E — rzekł zniecierpliwiony dozorca — użem mówił, że to niemożliwe…
— Dlaczego?
— Ponieważ stosownie do regulaminu więźniowi nie wolno o to prosić.
— A cóż wolno? — zapytał Dantès.
— Jeśli się zapłaci, wolno żądać lepszego eǳenia, można też pó ść na spacer, a czasem

dostać książki.
— Książek nie potrzebu ę, przechaǳać się nie mam ochoty, a wikt, moim zdaniem,

est dobry; pragnę więc tylko edne rzeczy: wiǳieć się z komendantem.
— Jak bęǳiesz mnie pan tak nuǳił, powtarza ąc w kółko edno i to samo, to przestanę

przynosić eǳenie.
— Cóż — rzekł Dantès. — Jak mi nie bęǳiesz przynosił eść, to umrę z głodu i tyle.
Ton, akim Dantès wyrzekł te słowa, przekonał dozorcę, że ego więzień rad by

umrzeć. A ponieważ każdy więzień przynosi dozorcy przyna mnie ǳiesięć sous na ǳień,
opiekun Dantèsa obliczył szybko, aką stratę przyniosłaby mu ego śmierć i rzekł tonem
łagodnie szym:
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— Słucha no pan; to, czego żądasz, est niemożliwe; niech pan więce nie prosi, bo
nie zdarzyło się eszcze, aby komendant przychoǳił odwieǳić więźnia na ego żądanie.
Ale ak bęǳiesz pan zachowywał się spoko nie, pozwolą panu wy ść na spacer, i być może
kiedyś spotkasz pan podczas spaceru komendanta. Wtedy go zaczepisz, eśli zechce ci
odpowieǳieć — to ego sprawa.

— Jak długo miałbym czekać — rzekł Dantès — na taką okaz ę?
— Ha! Diabli wieǳą — rzekł dozorca. — Może miesiąc, trzy miesiące, pół roku albo

i rok.
— To za długo, chcę się z nim wiǳieć natychmiast.
— Ach, nie da się pan tak owładnąć ednemu żądaniu, niemożliwemu do spełnienia,

bo za piętnaście dni możesz oszaleć.
— Tak sąǳisz? — rzekł Dantès.
— Pewnie, oszale esz pan. To zawsze się tak zaczyna, mamy uż eden przykład. Jest

tu ksiąǳ, który obiecywał komendantowi milion, żeby tylko go wypuścił, tak że w końcu
mózg przewrócił mu się zupełnie; mieszkał tu właśnie, w tym poko u, przed panem.

— A dawno stąd wyszedł?
— Dwa lata temu.
— Uwolniono go?
— O nie, wpakowano do lochu.
— Słucha ! — rzekł Dantès. — Ja nie estem ani księǳem, ani wariatem, chyba że

zwariu ę tuta . Na mo e nieszczęście estem eszcze przy zdrowych zmysłach. Chcę ci coś
zaproponować.

— Co takiego?
— Nie ofiaru ę ci miliona, bo nie byłbym w stanie ci go dać, ale dostaniesz sto duka-

tów, eżeli tylko, kiedy bęǳiesz w Marsylii, udasz się do osady Katalończyków i oddasz
list pewne młode panience imieniem Mercedes; to nawet nie list, dwie linĳki.

— Gdybym odniósł ten list, nawet eśli zawierałby tylko dwie linĳki, a dowieǳiano
by się o tym, straciłbym mie sce, które mi da e pens ę tysiąca liwrów na rok, nie licząc
różnych dodatków i wiktu. Rozumiesz pan, że byłbym wielkim głupcem, gdybym narażał
się na utratę tysiąca liwrów, aby zyskać trzysta.

— A, eśli tak, to słucha i zapamięta sobie: eśli nie oświadczysz komendantowi, że
proszę o audienc ę, eżeli nie odniesiesz listu do Mercedes albo nie zawiadomisz e , że
estem tuta , to pewnego dnia zacza ę się na ciebie za drzwiami i kiedy we ǳiesz, tym
stołkiem roztrzaskam ci głowę.

— Grozisz pan! — wrzasnął dozorca, cofa ąc się i przybiera ąc obronną pozyc ę. —
Wyraźnie pomieszało ci się w głowie! Ksiąǳ zaczynał tak samo, i za trzy dni odbĳe panu
do reszty, ak emu, i będą ci musieli nałożyć kaan. Na szczęście my tu w zamku mamy
niezłe loszki!

Dantès porwał stołek i zaczął nim wywĳać nad głową.
— Dobrze, dobrze — rzekł dozorca. — Kiedy się pan tak upierasz, zawiadomimy

komendanta.
— Chwała Bogu — rzekł Dantès, postawił stołek na ziemi i usiadł, spuszcza ąc głowę;

oczy miał tak błędne, akby rzeczywiście pomieszały mu się zmysły.
Dozorca wyszedł i po chwili wrócił z czterema żołnierzami i kapralem.
— Z rozkazu komendanta — rzekł — ze ǳiesz pan o piętro niże .
— Do lochu, czy tak? — upewnił się kapral.
— Do lochu; wariaci powinni sieǳieć z wariatami.
Żołnierze chwycili Dantèsa, który wpadł w akiś roǳa odrętwienia i poszedł bez

oporu za nimi. Zeszli po schodach i otwarły się drzwi lochu. Dantès wszedł, szepcząc:
— Ma rac ę, wariaci powinni sieǳieć z wariatami.
Drzwi zatrzasnęły się, Dantès wyciągnął ręce i ął iść przed siebie, póki nie trafił na

mur. Usiadł w kącie i tak pozostał bez ruchu, a ego oczy przyzwycza ały się powoli do
ciemności, aż wreszcie zaczął rozpoznawać przedmioty wokół siebie.

Dozorca miał rac ę: niewiele brakowało, a Dantès naprawdę by oszalał.
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Villefort, ak to uż mówiliśmy, powrócił do państwa de Saint-Méran, gǳie zastał bie-
siadników, których opuścił przy stole, w salonie, pĳących kawę. Renata oczekiwała go
z niecierpliwością, wspólną zresztą całemu towarzystwu. Dlatego też przy ęto go z mie-
szanymi okrzykami.

— I cóż, panie, co głowy ścinasz, podporo kra u, Brutusie królestw — zawołał ktoś
z towarzystwa. — Cóż się stało? Powieǳ pan!

— Czy znów nam terror zagraża? — zapytał drugi.
— A może potwór korsykański wyszedł ze swo e askini? — dopytywał się trzeci.
— Pani markizo! Racz pani wybaczyć — rzekł Villefort, podchoǳąc do przyszłe

teściowe — eśli w tak nagły sposób zmuszony estem panią opuścić… Panie markizie,
czy nie zechciałby pan zamienić ze mną parę słów na osobności?…

— Ach, wiǳę, że to rzeczywiście sprawa poważna — ozwała się markiza, wiǳąc
zachmurzoną twarz Villeforta.

— Tak poważna, że będę musiał pożegnać państwa na kilka dni. Wiǳi pani — dodał
zwraca ąc się do Renaty — że to naprawdę rzecz na wyższe wagi.

— Jak to! Więc pan wy eżdżasz? — zawołała Renata, nie mogąc ukryć uczuć, akie
wzbuǳiła w nie ta niespoǳiewana nowina.

— Niestety — odpowieǳiał Villero. — Tak trzeba.
— I gǳież się uda esz? — zapytała markiza.
— To uż est ta emnicą urzędową, daru , pani. Jeśli ednak ktoś z państwa miałby

akie zlecenie do Paryża, proszę powieǳieć; eden z moich przy aciół ǳiś wieczór właśnie
tam wy eżdża i chętnie to załatwi.

Goście spo rzeli po sobie.
— Chciałeś ze mną mówić, panie de Villefort — przypomniał markiz.
— Tak. Prze dźmy, eśli pan pozwoli, do pańskiego gabinetu.
Markiz u ął Villeforta pod ramię i razem wyszli.
— I co? — zapytał w gabinecie. — Cóż się ǳie e? Mówże.
— ǲie ą się rzeczy o, ak sąǳę, niezwykłe doniosłości, które zmusza ą mnie do

natychmiastowego wy azdu do Paryża. Teraz, panie markizie, proszę darować niedyskretne
i obcesowe pytanie: czy masz pan rentę w akichś papierach państwowych?

— Cały mó ma ątek ulokowałem w obligac ach, bęǳie tego około sześćset, może
siedemset tysięcy anków.

— A więc niech pan e sprzeda, bo stracisz wszystko.
— Ależ ak mogę e tuta sprzedać?
— Ma pan swo ego agenta giełdowego, prawda?
— Mam.
— Niech pan mi da list do niego, w którym zlecisz pan, aby sprzedał wszystko, nie

tracąc ni chwili, ni sekundy. Zresztą i tak mogę przybyć za późno.
— Do diabła — zatroskał się markiz. — Nie traćmy więc czasu.
Siadł przy stole i napisał list do agenta giełdowego, w którym nakazywał mu sprzedać

obligac e za każdą cenę.
— Teraz, gdy mam ten list — rzekł Villefort, składa ąc go starannie w portfelu —

potrzebu ę eszcze drugiego.
— Do kogo?
— Do króla.
— Do króla?
— Tak.
— Ależ a nie ośmielę się napisać tak do Na aśnie szego Pana.
— Toteż nie wymagam tego właściwie od pana. Czy mógłby pan poprosić o to pana

de Salvieux? Potrzeba mi takiego listu, za pomocą którego mógłbym dostać się do króla,
omĳa ąc wszelkie formalności związane z prośbą o audienc ę i nie tracąc cennego czasu.

— A czy nie możesz pan zwrócić się do ministra sprawiedliwości, który ciągle bywa
w Tuileriach, i za którego pośrednictwem można z łatwością wiǳieć się z królem, czy
w ǳień, czy w nocy?
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— Tak, naturalnie, ale nie chciałbym ǳielić się z kimś zasługą, bo mam nie lada
wiadomość. Pan markiz rozumie? Minister usunąłby mnie do drugiego rzędu i zdmuch-
nąłby mi sprzed nosa cały profit. Powiem panu tylko edno: mam zapewnioną karierę,
eśli pierwszy przybędę do Tuileries, wyświadczę bowiem taką przysługę królowi, że mu
to nigdy nie pozwoli o mnie zapomnieć.

— W takim razie, mó drogi, paku manatki, a a zawołam Salvieux i każę mu napisać
list, który ci otworzy wszystkie drzwi.

— Dobrze, ale proszę o pośpiech, bo za kwadrans muszę uż być w dyliżansie pocz-
towym. Bądź pan uprze my wytłumaczyć mnie przed panią markizą i panną Renatą, że
w takim dniu, choć z głębokim żalem, ale muszę e opuścić.

— Zastaniesz e pan w moim gabinecie i możesz się sam z nimi pożegnać.
— ǲięki stokrotne. Proszę, niech się pan za mie moim listem.
Markiz zaǳwonił, wszedł loka .
— Powieǳ hrabiemu de Salvieux, że proszę go do siebie. A pan idź uż — zwrócił

się do Villeforta.
— Dobrze, idę i wracam za chwilę.
Villefort wybiegł; ale w drzwiach przyszło mu do głowy, że gdyby u rzano zastępcę

prokuratora królewskiego, ak biegnie ulicami, poruszyłoby to całe miasto. Poszedł więc
dale zwykłym urzędowo uroczystym krokiem.

Przed drzwiami domu spostrzegł akąś postać, która czekała na niego w cieniu ak
białe, nieruchome wiǳiadło.

Była to piękna Katalonka, która nie wieǳąc, co się stało z Edmundem, wymknęła
się o zmierzchu z osady, aby dowieǳieć się sama, dlaczego aresztowano e ukochanego.
Na widok Villeforta oderwała się od ściany, o którą się opierała, i zastąpiła prokurato-
rowi drogę. Dantès mówił mu o swe narzeczone i Villefort od razu domyślił się, kim
est ǳiewczyna. Zdumiała go e uroda i dystynkc a, a gdy zapytała, co się stało z e
narzeczonym, Villefortowi wydało się przez chwilę, akby to on był oskarżonym, a ona
sęǳią.

— Człowiek, o którego mnie pytasz, pani, est wielkim przestępcą — rzekł niecier-
pliwie Villefort. — Nic nie mogę dla niego zrobić.

Mercedes zapłakała, ale gdy Villefort chciał prze ść obok nie , na nowo zastąpiła mu
drogę.

— Gǳież więc est? Żebym mogła się choć dowieǳieć, czy eszcze ży e?
— Nie wiem, nie za mu ę się uż tym — odburknął Villefort.
I zakłopotany przenikliwym wzrokiem Mercedes i błagalną postawą, odepchnął ą

i wszedł do domu, zatrzasnąwszy drzwi, akby chciał zostawić za nimi cierpienie, którym
tchnęła. Ale niełatwo odegnać czy ąś boleść. Unosimy ą ze sobą, ak człowiek zraniony
strzałą śmiertelną, co go dosięgła. Villefort zamknął za sobą drzwi, ale przyszedłszy do
salonu, zachwiał się, westchnął — a racze zaszlochał — i rzucił się na krzesło.

Wtedy na dnie tego chorego serca zroǳił się zaczątek śmiertelnego wrzodu. Ów czło-
wiek, którego poświęcał dla swo e ambic i, ów niewinny, co miał ponieść karę za winy
ego o ca, stanął mu przed oczyma blady i groźny, ciągnąc za sobą wyrzuty sumienia,
brzmiące ak dźwięk głuchy i monotonny, wyrzuty, które tylko od czasu do czasu wy-
mierza ą cios w serce, zada ąc ból straszliwy, a ból taki ątrzy się i pogłębia aż do śmierci.

Wówczas Villefort zawahał się przez chwilę. Przecież tym razem skazał na dożywotnie
więzienie człowieka niewinnego — niewinnego, który miał wkrótce dostąpić szczęścia,
i któremu odbierał więc nie tylko wolność, ale i szczęście: tym razem nie okazał się sęǳią,
ale katem. Myśląc o tym, czuł w sobie to nieznane mu dotąd głuche kołatanie, które
opisaliśmy powyże , a które rozbrzmiewało gǳieś z głębin ego duszy i napełniało go
nie asnym lękiem.

Gdyby w te chwili w uchu Villeforta zabrzmiał łagodny głos Renaty, proszący go o ła-
skę; gdyby weszła piękna Mercedes i rzekła: „W imię Boga, który patrzy na nas i sąǳi,
zwróć mi narzeczonego”, tak, to czoło pochylone pod ciężarem obowiązku pochyliłoby
się eszcze barǳie i zlodowaciała dłoń wyciągnęłaby się, by podpisać rozkaz uwolnienia
Dantèsa, bez względu na wszelkie konsekwenc e. Żaden ednak głos nie odezwał się w ci-
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szy, a drzwi otwarły się po to tylko, by wpuścić loka a, który przyszedł dać znać, że konie
pocztowe uż czeka ą.

Villefort powstał — a racze zerwał się, ak ten, co zakończył zwycięsko wewnętrzną
walkę, podbiegł do sekretarzyka, zabrał do kieszeni złoto z szufladki, przez chwilę kręcił się
eszcze spłoszony po poko u, pociera ąc czoło i mamrocząc coś bez związku; w końcu, gdy
poczuł, że służący nałożył mu na ramiona płaszcz, wyszedł, wskoczył do powozu i rozkazał
echać na ulicę du Grand Cours, do państwa de Saint-Méran.

Na nieszczęsnego Dantèsa zapadł wyrok.
Jak to obiecał pan de Saint-Méran, Villefort zastał w gabineciku markizę i Renatę.

Spostrzegłszy ǳiewczynę, zadrżał, bo bał się, że znowu błagać bęǳie go o uwolnienie
Dantèsa. Ale niestety! Przyzna my to, i niech wstyǳą się egoiści: piękna ǳiewczyna
myślała uż tylko o wy eźǳie narzeczonego.

Kochała Villeforta, a Villefort od eżdżał niemal w chwili, gdy miał zostać e mężem,
i nie mógł powieǳieć, kiedy powróci; toteż Renata, zamiast żałować Dantèsa, przeklinała
w nim tego, który przez swo e zbrodnie rozłączał ą z ukochanym.

A cóż mogłaby rzec Mercedes!
Na rogu ulicy de La Loge biedna Mercedes spotkała Fernanda, który na krok e nie

odstępował; wróciła do wioski i półżywa z rozpaczy rzuciła się na łóżko. Fernand padł
przed łóżkiem na kolana, a że Mercedes nie reagowała, mógł tulić i okrywać gorącymi
pocałunkami e lodowatą dłoń, gdyż wydawała się niczego nie odczuwać.

Tak minęła noc, lampa zgasła, gdy zabrakło wreszcie oliwy, a Mercedes nie dostrzegała
ciemności, ak wcześnie nie wiǳiała światła; nadszedł ǳień, nie dostrzegła i słońca.
Cierpienie rzuciło na e oczy zasłonę, przez którą wiǳiała tylko Edmunda.

— Ach, esteś tu! — rzekła w końcu, zwraca ąc się do Fernanda.
— Od wczora nie opuszczałem cię na chwilę — odrzekł Fernand z bolesnym wes-

tchnieniem.
Pan Morrel zaś nie uważał eszcze sprawy za przegraną. Dowieǳiawszy się, że Dantès

został po przesłuchaniu uwięziony, pobiegł do wszystkich przy aciół, był u wszystkich
wpływowych osobistości w Marsylii. Ale rozeszła się uż pogłoska, że młoǳieniec został
aresztowany ako agent napoleoński, wszęǳie przy mowano go ozięble, uǳiela ąc wy-
krętnych i lękliwych odpowieǳi lub odmawia ąc wprost wstawienia się za Edmundem,
albowiem w tym czasie na zuchwalsi uważali wysiłki Napoleona, pragnącego powrócić
na tron, za szaleńcze marzenia; i pan Morrel wrócił do domu w rozpaczy, przyzna ąc sam
przed sobą, że sprawa est tak trudna, iż nikt nie zdoła e zaraǳić.

Caderousse zdawał się także niespoko ny i udręczony. Zamiast wy ść ak pan Morrel,
zamiast starać się uczynić coś dla Dantèsa, któremu zresztą i tak niewiele mógłby pomóc,
zamknął się w swo e izdebce z dwoma butelkami wina z czarnych porzeczek, chcąc utopić
w trunku zmartwienie. Ale w stanie ducha, w akim się zna dował, dwie butelczyny nie
mogły uśpić mu asności rozumowania. Podchmielił sobie na tyle, że nie mógł wy ść
po więce wina, ale za mało, aby to upo enie zatarło wszystkie wspomnienia; sieǳiał,
wsparłszy się łokciami o kulawy stół, naprzeciw dwóch pustych butelek, i zdawało mu
się, że wiǳi wokół, ak pląsa ą w mdłym blasku ło ówki wszystkie wiǳiadła, którymi
Hoffmann usiał niby czarnym, fantastycznym kurzem stronice swoich manuskryptów,
wilgotnych od ponczu.

Danglars tylko nie dręczył się o nic i nie martwił. Danglars był nawet wesoły, bo
zemścił się na wrogu, zapewnił sobie na statku stanowisko, które uż by utracił. Danglars
należał do tych luǳi wyrachowanych, co roǳą się z piórem za uchem i kałamarzem
w mie sce serca: wszystko na świecie sprowaǳało się dlań do mnożenia lub ode mowania;
liczbę cenił więce od człowieka, gdy ta liczba mogła powiększyć zysk, który człowiek był
w stanie zmnie szyć.

Danglars więc położył się o zwykłe porze i spał spoko nie.
Villefort, otrzymawszy rekomendac ę od pana de Salvieux, ucałował policzki Renaty

i dłoń markizy, a także uścisnął rękę markiza i ruszył do Paryża.
O ciec Dantèsa niemal umierał z boleści i niepoko u.
Zaś co do Edmunda — wiemy, co się z nim ǳiało.
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Zostawmy Villeforta na trakcie do Paryża, po którym pęǳił ak strzała, płacąc za potró ne
zaprzęgi i we dźmy, mĳa ąc kilka większych salonów, do owego słynnego gabineciku z łu-
kowatym oknem: ulubił go sobie Napoleon I, następnie Ludwik XVIII, a ǳiś Ludwik
Filip. W tym to gabinecie król Ludwik XVIII, sieǳąc przy orzechowym stoliku, który
sobie sprowaǳił z Hartwell — a lubił go niezmiernie (było to edno z ǳiwactw, akie
zdarza ą się wielkim tego świata) — słuchał dość nieuważnie słów pięćǳiesięcioletniego
mężczyzny o siwych włosach, szlachetne postawie i nienagannie ubranego i notował coś
na marginesie tomu Horacego (w niezbyt poprawnym, choć cenionym wydaniu Gry-
phiusa), który miał swó uǳiał w formułowanych przez króla przenikliwych uwagach
filozoficznych.

— Mówisz więc pan… — rzekł król.
— Że estem barǳo niespoko ny, Na aśnie szy Panie.
— Doprawdy? Wiǳiałeś więc pan we śnie siedem krów tłustych i siedem chudych?
— Nie, Na aśnie szy Panie, bo to zapowiadałoby tylko siedem lat żyznych, a siedem

głodu, a za panowania tak przewidu ącego króla, ak Na aśnie szy Pan, nie musimy lękać
się głodu.

— Jakaż więc inna czeka nas plaga, kochany panie Blacas?
— Na aśnie szy Panie, sąǳę… i mam wszelkie prawo, aby tak sąǳić, że od południa

zbiera się burza…
— No, mó kochany hrabio — odrzekł Ludwik XVIII — wiǳę, że źle pana poinfor-

mowano, bo a wiem z całą pewnością, że tam teraz pogoda na pięknie sza pod słońcem.
Jakkolwiek Ludwik XVIII był człowiekiem dowcipnym, lubił banalne żarciki.
— Czy Na aśnie szy Pan nie raczyłby posłać, ot tak — aby uspokoić wiernego sługę,

kilku zaufanych luǳi do Langwedoc i, Prowans i i Delfinatu, aby przekonali się o na-
stro ach wśród tamte sze ludności?

— Canimus surdis — odrzekł król, nie przesta ąc robić notatek na marginesie Ho-
racego.

— Sire — odpowieǳiał dworak z uśmiechem, uda ąc, że zrozumiał hemistych poety
z Wenuz i. — Wasza Królewska Mość ma zapewne słuszność, polega ąc na poddanych,
ale obawiam się, że nie mylę się całkiem spoǳiewa ąc się akichś rozpaczliwych prób…

— Z czy e strony?
— Ze strony Bonapartego, a przyna mnie ego stronników.
— Kochany Blacas, z pańskimi obawami nie da esz mi pan pracować.
— A spokó Na aśnie szego Pana nie da e mi zasnąć.
— Chwileczkę, hrabio. Przyszła mi do głowy wspaniała myśl na temat Pastor quum

traheret, niech tylko skończę, a bęǳiesz pan mówił dale .
Nastała chwila milczenia, w czasie które Ludwik XVIII zapisał maczkiem nową uwagę

na marginesie Horacego; po czym rzekł:
— Mów teraz, drogi hrabio — i powstał z zadowoloną miną człowieka, który sąǳi,

że wpadł na nową myśl, a nie na komentarz do cuǳe idei. — Mów dale , słucham.
— Na aśnie szy Panie — rzekł Blacas, który miał przez chwilę naǳie ę, że prze mie

dla siebie profit z wieści przyniesionych przez Villeforta. — Muszę uprzeǳić Waszą Wy-
sokość, że to niezwycza ne, nieoparte na niczym pogłoski, gadanie na wiatr, które mnie
zaniepokoiło. Właśnie przybył pocztowymi końmi człowiek rozsądny, godny zaufania,
któremu powierzyłem czuwanie nad południową częścią kra u — (hrabia wymówił te
słowa z pewną trudnością) — przybył po to, aby powieǳieć mi: „królowi grozi wielkie
niebezpieczeństwo”. Dlatego przybiegłem co sił, sire.

— Mala ducis avi domum — czytał Ludwik XVIII, notu ąc dale .
— Czy Wasza Królewska Mość zakazu e mi nastawać dłuże na ten temat?
— Byna mnie , kochany hrabio. Ale sięgnĳ pan ręką na lewo…
— Tu, sire?
— Mówię panu na lewo, a pan szuka na prawo! Miałem na myśli: na lewo ode mnie.

Brawo, trafiłeś pan. Musi tam być raport ministra polic i z wczora szą datą… O, ale proszę,
oto i pan Dandré we własne osobie… Powieǳiałeś wszak, że to pan Dandré? — zwrócił
się król do kamerdynera, który właśnie zaanonsował ministra polic i.
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— Tak, Na aśnie szy Panie, pan baron Dandré — powtórzył kamerdyner.
— Słusznie, baron — pod ął Ludwik z niemal niedostrzegalnym uśmiechem. —

Niech pan we ǳie, baronie, i opowie hrabiemu wszystko, co tylko wiesz nowego o panu
Bonaparte. Nie kry nic przed nami, choćby sytuac a była na cięższa. Przekona my się,
czy wyspa Elba est wulkanem, z którego wybuchnie wo na gorąca i sroga: bella, horrida
bella?

Pan Dandré zakołysał się z grac ą, wsparty dłońmi o oparcie fotela.
— Czy Na aśnie szy Pan — rzekł — czy raczył prze rzeć raport wczora szy?
— Tak, ale powtórz pan to sam hrabiemu, co tam było, bo go nie może znaleźć.

Opowieǳ mu, co uzurpator robi na wyspie.
— Panie hrabio — rzekł baron. — Wszyscy wierni słuǳy Jego Królewskie Mości,

powinni się cieszyć z na świeższych nowin dochoǳących z Elby. Bonaparte…
Tu spo rzał na Ludwika XVIII, który za ęty swoimi notatkami ani się obe rzał.
— Bonaparte — mówił dale baron — nuǳi się śmiertelnie; spęǳa całe dni na

doglądaniu pracy górników w Porto Longone.
— I co rusz się drapie, aby się trochę rozerwać — rzekł król.
— Drapie się — zdumiał się hrabia. — Co Na aśnie szy Pan ma na myśli?
— Ależ tak, drogi hrabio. Czyżby zapomniał pan, że ten wielki człowiek, ten heros,

ten półbóg est dotknięty chorobą, która go wprost pożera, zwaną prurigo?
— Powiem więce , panie hrabio — dorzucił minister polic i — esteśmy prawie pew-

ni, że uzurpatorowi wkrótce pomiesza się rozum.
— Pomiesza się rozum?
— I to zupełnie. Już teraz bziku e. Czasem płacze gorącymi łzami, to znowu śmie e

się na całe gardło; czasem całe goǳiny spęǳa nad brzegiem morza, puszcza ąc kaczki,
a kiedy kamyk odbĳe się pięć lub sześć razy, kontent est tak, akby wygrał znowu bitwę
pod Marengo lub Austerlitz; czyż to nie są wyraźne symptomy szaleństwa?

— Albo też mądrości, panie baronie, może mądrości — rzekł Ludwik XVIII, śmie-
ąc się. — Bo przecież kaczki puszczali z upodobaniem wielcy woǳowie starożytności.
Przeczyta pan u Plutarcha życie Scypiona Aykańskiego.

Pan de Blacas popadł w głęboką zadumę nad nieasobliwością tych dwóch osobisto-
ści. Villefort nie powieǳiał mu wprawǳie wszystkiego, nie chcąc pozwolić, by kto inny
skorzystał na ego nowinach, ale wy awił ednak dość, aby zaniepokoić ministra.

— Tyle wystarczy, panie baronie — odezwał się Ludwik XVIII — wiǳisz przecież, że
pan Blacas nie chce się dać przekonać. Lepie powieǳ, ak tam z nawróceniem uzurpatora?

— Nawrócenie uzurpatora? — szepnął hrabia, patrząc to na króla, to na pana Dandré,
którzy rozmawiali w tak nierzeczywisty sposób, ak sielankowi pasterze Wergiliusza.

— Tak, panie hrabio! — odparł minister z na poważnie szą w świecie miną. — Na-
poleon dokonywał ostatnio przeglądu wo sk i gdy kilku wiarusów, ak ich sam nazywa,
zdraǳiło się z chęcią powrotu do Franc i, zwolnił ich ze służby i przypomniał, aby służyli
prawowitemu królowi. Tak powieǳiał, panie hrabio, estem tego całkowicie pewien.

— I cóż pan o tym myśli, Blacas? — zapytał triumfu ąco król, porzuca ąc na chwilę
wertowanie grubego tomu komentarzy, który leżał przed nim.

— Myślę, Na aśnie szy Panie, że albo minister polic i myli się, albo mylę się a. Po-
nieważ ednak est niemożliwe, aby pan minister polic i, strzegący bezpieczeństwa i hono-
ru Wasze Królewskie Mości, mógł być w błęǳie, to a zapewne się omyliłem. Przecież,
będąc na mie scu Wasze Królewskie Mości, wybadałbym osobę, o które wspomniałem;
a a będę nawet nalegał, aby Wasza Królewska Mość wyświadczył e tę łaskę.

— Barǳo chętnie, hrabio; za pańskim wstawiennictwem przy mę, kogo zechcesz, ale
chcę przy ąć go z orężem w ręku. Panie ministrze, czy nie masz pan nowszego raportu,
bo ten est z  lutego, a ǳiś mamy  marca.

— Nie mam, Na aśnie szy Panie, ale oczeku ę go lada moment. Wyszedłem rano;
być może w czasie mo e nieobecności coś przyszło.

— Idź więc pan do prefektury, a eśli nie ma raportu… to cóż… — mówił dale
z uśmiechem Ludwik XVIII. — To go pan wysmaż, przecież tak to się u was robi?

— O, Na aśnie szy Panie — zaoponował minister. — ǲięki Bogu nie potrzebu emy
tu nic wymyślać; co ǳień nasze biurka usłane są szczegółowymi denunc ac ami, które są
ǳiełem całego tłumu hołyszów, liczących na wǳięczność za usługi, których naprawdę
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nie odda ą, ale które pragnęliby oddawać. Mówią coś na chybił trafił i ma ą naǳie ę, że
pewnego dnia ich przepowiednie nagle się urzeczywistnią.

— Idź więc, mó panie — rzekł Ludwik XVIII — i pamięta , że czekam tu na ciebie.
— Pó dę, Na aśnie szy Panie, i za ǳiesięć minut wracam.
— A a, sire — rzekł Blacas — idę po mo ego wysłannika.
— Ale nie spiesz się tak pan, nie spiesz — rzekł król. — Doprawdy, chyba muszę

zmienić panu herb. Dam panu orła z rozpostartymi skrzydłami, trzyma ącego w szponach
ofiarę, która na próżno usiłu e uciec.

— Słucham, Na aśnie szy panie — rzekł Blacas, gryząc z niecierpliwości palce.
— Chciałbym się pana poraǳić w tym mie scu: Molli fugies anhelitu. Wiesz pan

naturalnie, że tu choǳi o elenia ściganego przez wilka. Przecież est pan myśliwym
i wielkim łowczym? Co pan myśli o tym molli anhelitu?

— To wyborne, Na aśnie szy Panie. Ale pozwolę sobie zauważyć, że podobny do
owego rączego elenia est mó wysłannik, bo zrobił dwieście mil drogi dyliżansem pocz-
towym, i to zaledwie w trzy dni!

— Tyle trudów i starań, mó kochany hrabio; a czy nie mamy telegrafu, który w kilka
goǳin uǳiela wiadomości, i przy tym wcale się nie zmęczy?

— Na aśnie szy Panie, czy tak nagraǳasz człowieka, który przybywa z tak daleka
i z takim poświęceniem, aby ci przekazać pożyteczną informac ę? Racz go, Na aśnie szy
Panie, przy ąć, choćby przez wzgląd na pana de Salvieux, który mi go polecił.

— Pan de Salvieux, szambelan mego brata?
— Ten sam.
— Rzeczywiście, przecież mieszka w Marsylii.
— Właśnie stamtąd pisze do mnie.
— Czy wspomina ci coś o tym spisku?
— Nie, poleca tylko moim względom pana de Villefort i prosi, abym mu wy ednał

audienc ę u Wasze Królewskie Mości.
— Pan de Villefort! — zawołał król. — Ten wysłannik nazywa się Villefort?
— Tak, sire.
— Czemużeś mi od razu nie wymienił ego nazwiska? — spytał król, okazu ąc po raz

pierwszy niepokó .
— Sire, nie myślałem, że to nazwisko est zna ome Na aśnie szemu Panu.
— O, tak, znam go dobrze, kochany Blacas, to człowiek poważny, kształcony, a nade

wszystko ambitny; i, do licha, znasz pan przecież ego o ca!
— Jego o ca?
— Tak, to Noirtier.
— Noirtier żyrondysta? Noirtier senator?
— Ten sam.
— I Wasza Królewska Mość przy ął na swe usługi syna takiego człowieka?
— Kochany hrabio, mówiłem, że Villefort to karierowicz; aby dopiąć celu, poświęci

własnego o ca.
— A więc mam go wprowaǳić?
— Natychmiast, hrabio. Gǳież on est?
— Czeka na mnie zapewne na dole, w moim powozie.
Hrabia wyszedł żywo ak młoǳieniec, zapał, z akim spełniał swo e obowiązki wobec

monarchii, zdawał się u mować mu z dwaǳieścia lat.
Ludwik XVIII pozostał sam, a przenosząc wzrok na otwarty tom Horacego, wyszep-

tał:
— Justum et tenacem propositi virum.
Pan Blacas wrócił z tą samą szybkością, z aką wypadł z gabinetu; ale w przedpoko u

zmuszony był powołać się na autorytet królewski. Zakurzone ubranie Villeforta, ubranie,
w którym nie było nic, co zgaǳałoby się z wymogami etykiety zdenerwowało pana de
Brézé, zǳiwionego, że ten młody człowiek miał zamiar stanąć przed królem w takim
stro u. Hrabia usunął wszystkie te trudności, rzekłszy tylko: „Rozkaz króla” i pomimo
kilku eszcze zastrzeżeń, akie wysuwał mistrz ceremonii, Villefort został wprowaǳony.

Król sieǳiał na tym samym mie scu, gǳie go zostawił hrabia. Otwarłszy drzwi, Vil-
lefort stanął naprzeciw króla i ulega ąc pierwszemu odruchowi, zatrzymał się.
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— Niech pan we ǳie, panie de Villefort — rzekł król.
Villefort skłonił się i postąpił kilka kroków, czeka ąc, aż król odezwie się pierwszy.
— Panie de Villefort — ciągnął Ludwik XVIII — hrabia de Blacas mi donosi, że pan

masz mi coś ważnego do powieǳenia.
— Na aśnie szy Panie, hrabia ma słuszność, i mam naǳie ę, że Wasza Królewska

Mość sam to przyzna.
— Przede wszystkim, czy zło est pańskim zdaniem tak wielkie, ak mi e przedsta-

wiano?
— Na aśnie szy Panie, sąǳę, że est bliskie, ale mam naǳie ę, że ǳięki mo emu

pośpiechowi uda się mu zapobiec.
— Opowieǳ mi pan wszystko dokładnie — rzekł król, zaczyna ąc ulegać wzburzeniu,

które tak zmieniło twarz pana de Blacas i czyniło drżącym głos Villeforta. — Mów,
a przede wszystkim proszę cię, zaczyna ab ovo; lubię, aby wszęǳie panował porządek.

— Na aśnie szy Panie, przedstawię wierne sprawozdanie z całe sprawy, ale proszę
Wasze Królewskie Mości o pobłażliwość, eśli mo e słowa wydaǳą się czasem nie asne,
co spowodowane bęǳie edynie onieśmieleniem, w akim się zna du ę.

Villefort sprawǳił ednym rzutem oka, że to zręczne pochlebstwo zapewniło mu przy-
chylność znakomitego słuchacza i mówił dale :

— Na aśnie szy Panie, przybyłem do Paryża ak mogłem na pręǳe , aby powiadomić
Waszą Królewską Mość, że w ramach moich czynności urzędowych odkryłem zamach,
zamach prawǳiwy — nie eden z owych zwycza nych spisków bez następstw, akie co-
ǳiennie knu e motłoch albo wyrzutki z armii — ale prawǳiwa burza zagraża ąca tronowi
Wasze Królewskie Mości! Na aśnie szy Panie, uzurpator uzbroił trzy okręty; ma akiś
plan, być może zupełnie absurdalny, ale niemnie przez to straszliwy. W te chwili opuścił
uż zapewne Elbę i zmierza, nie wiem, gǳie — ale bęǳie na pewno chciał wylądować
albo w Neapolu, albo w Toskanii, albo nawet we Franc i. Wasza Królewska Mość wie
z pewnością, że pan Elby utrzymu e nadal stosunki z Włochami i Franc ą?

— O, wiem, mó panie, wiem — rzekł król, wyraźnie poruszony. — Niedawno do-
niesiono mi, że na ulicy Saint-Jacques odbywa ą się zebrania bonapartystów. Mów pan
ednak dale , skąd masz te wszystkie szczegóły?

— Na aśnie szy Panie, zebrałem te informac e, przesłuchu ąc pewnego mieszkańca
Marsylii, którego kazałem śleǳić uż od dłuższego czasu i którego aresztowałem w dniu
mo ego wy azdu; człowiek ten, marynarz i niespoko ny duch, pode rzany dawno o bo-
napartyzm, był pota emnie na Elbie. Wiǳiał się z marszałkiem, odebrał od niego ustne
zlecenie do akiegoś bonapartysty w Paryżu, którego nazwiska nie mogłem od niego w ża-
den sposób wyciągnąć. Treść te wiadomości zalecała przygotowywać umysły na pewny
i rychły (Na aśnie szy Pan zwróci uwagę, że są to słowa oskarżonego) powrót Napoleona.

— Gǳież est ten człowiek? — zapytał Ludwik XVIII.
— W więzieniu, Na aśnie szy Panie.
— Uważasz więc pan tę sprawę za poważną?
— Tak poważną, Sire, że choć dowieǳiałem się o tym zdarzeniu podczas roǳin-

ne uroczystości, w ǳień moich zaręczyn, porzuciłem wszystko, narzeczoną, przy aciół,
odłożyłem wszystko na późnie , aby złożyć Wasze Królewskie Mości świadectwo moich
obaw i dowód prawǳiwego oddania.

— Prawda — odrzekł Ludwik XVIII. — Wszak podobno pro ektowano pańskie
małżeństwo z panną de Saint-Méran?

— Córką na wiernie szego sługi Wasze Królewskie Mości.
— Tak, tak, ale wróćmy do spisku.
— Na aśnie szy Panie, obawiam się, że to nie spisek — to prawǳiwe sprzysiężenie.
— Zamach w tym czasie — rzekł Ludwik XVIII z uśmiechem — łatwo zaplano-

wać, ale trudnie doprowaǳić do skutku, choćby dlatego tylko, że oǳyskawszy niemal-
że wczora tron naszych przodków, czu nym okiem spoglądamy zarówno na przeszłość,
ak na teraźnie szość i przyszłość. Od ǳiesięciu miesięcy moi ministrowie wzmacnia ą
straż nad brzegami Morza Śróǳiemnego. Gdyby Bonaparte wylądował w Neapolu, cała
Koalic a zerwałaby się na równe nogi, zanim by doszedł do Piombino; gdyby wylądo-
wał w Toskanii, wysiadłby na wrogą mu ziemię, gdyby zaś wylądował we Franc i, miałby
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przecież tylko garstkę luǳi i łatwo byśmy go pokonali, skoro est tak znienawiǳony
przez ludność. Przestań się więc pan trapić, ale pamięta , że możesz i tak liczyć na naszą
wǳięczność.

— Ach! Otóż i minister polic i — zawołał hrabia Blacas.
I rzeczywiście, w te że chwili ukazał się na progu minister polic i, blady i drżący; mru-

żył powieki, akby poraziło go nagłe światło. Villefort postąpił ku drzwiom, ale zatrzymał
go pan de Blacas, ściska ąc znacząco za rękę.

.   
Na widok tak wzburzonego ministra Ludwik XVIII odepchnął gwałtownie stół, za któ-
rym sieǳiał.

— Cóż się z panem ǳie e, baronie? — zawołał. — Wyda esz się straszliwie poruszony!
Czyżby twó niepokó i pomieszanie miały akiś związek z tym, co mi mówił pan de Blacas,
a co właśnie potwierǳił pan de Villefort?

Pan de Blacas podbiegł także do barona, ale lęk, aki odczuwał, będąc dworakiem, nie
pozwalał mu na radość z triumfu własnych rac i; w takich okolicznościach wolałby bez
wątpienia dać się upokorzyć prefektowi polic i, aniżeli go zgnębić.

— Sire… — wy ąkał baron.
— No i cóż, mów pan — odezwał się Ludwik.
Minister polic i rzucił się w rozpaczy do stóp monarchy, który marszcząc brew, cofnął

się o krok.
— Ach, Na aśnie szy Panie! Okropne nieszczęście! Zasługu ę tylko na politowanie!
— Mó panie — rzekł Ludwik XVIII — mów pan wreszcie!
— Otóż, Na aśnie szy Panie, uzurpator  lutego opuścił Elbę, a  marca wylądował.
— Gǳie? — zagadnął żywo król.
— We Franc i, Na aśnie szy Panie, w małym porcie niedaleko Antibes, w zatoce Juan.
—  marca uzurpator lądu e we Franc i, niedaleko Antibes, w zatoce Juan, o dwieście

pięćǳiesiąt mil od Paryża, a pan otrzymu esz tę wiadomość dopiero  marca! Ech, panie,
to co mi pan tu mówisz to niemożliwe, albo ci dostarczono fałszywy raport, alboś pan
oszalał.

— Niestety, Na aśnie szy Panie, to wszystko prawda.
Ludwik XVIII zerwał się z trudnym do opisania gniewem i przestrachem, akby ten

niespoǳiany cios ugoǳił go razem w serce — i w policzek.
— We Franc i! Uzurpator we Franc i! Więc nie pilnowano wcale tego człowieka? Albo

też kto wie, może mu sprzy ano?
— Ach, Na aśnie szy Panie! — zawołał hrabia de Balcas. — Pan minister nie est

kimś, kogo można by posąǳać o zdradę. My wszyscy, Na aśnie szy Panie, byliśmy ślepi,
a on poǳielił tylko to ogólne zaślepienie, i ot, cały powód.

— Ale… — rzekł Villefort, potem nagle wstrzymał się i dodał: — Ach, Na aśnie szy
Panie, przebacz mi zbytnią gorliwość, Niech mi Wasza Królewska Mość daru e.

— Mów pan, mów śmiało — rzekł Ludwik XVIII. — Ty eden uprzeǳiłeś nas
o nieszczęściu, pomóż więc teraz mu zaraǳić.

— Na aśnie szy Panie — rzekł Villefort. — Uzurpatora nienawiǳą na Południu,
zda e mi się zatem, że eżeli odważy się zapuścić właśnie na Południe, łatwo bęǳiemy
mogli poruszyć przeciw niemu Prowans ę i Langwedoc ę.

— Tak, oczywiście — wtrącił minister. — Ale on postępu e od Gap i Sisteron.
— Postępu e, postępu e! — obruszył się Ludwik XVIII. — A więc iǳie prosto na

Paryż?
Minister polic i umilkł i to milczenie równało się potwierǳeniu.
— A Delfinat? — zapytał król Villeforta. — Sąǳisz pan, że bęǳie można go pod-

burzyć tak ak Prowans ę?
— Niechętnie wyznam Wasze Królewskie Mości okrutną prawdę, ale usposobienie

w Delfinacie różni się całkiem od ducha panu ącego w Prowans i i Langwedoc i. Górale
są żarliwymi bonapartystami.

— A więc — mruknął ze złością Ludwik XVIII — dobre miał informac e. Ileż ma
z sobą luǳi?
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— Nie wiem, Na aśnie szy Panie — odrzekł minister polic i.
— Jak to nie wiesz! Zapomniałeś pan dowieǳieć się o ten szczegół! Ale prawda, to

rzecz o niewielkim znaczeniu — dodał z ironicznym uśmiechem.
— Na aśnie szy Panie, depesza obe mowała tylko tę krótką wiadomość i drogę, aką

obrał uzurpator.
— A w aki sposób otrzymałeś tę depeszę? — zapytał król.
Minister spuścił głowę, żywy rumieniec wystąpił mu na twarz.
— Przez telegraf, Na aśnie szy Panie.
Ludwik XVIII postąpił krok naprzód i skrzyżował ręce, tak ak to zwykł czynić Na-

poleon.
— A więc — rzekł, blednąc ze złości — siedem sprzysiężonych armii pokonało tego

człowieka; cud boski zwrócił mi tron moich o ców po dwuǳiestu pięciu latach wygna-
nia; przez te dwaǳieścia pięć lat studiowałem, badałem, zgłębiałem luǳi i sprawy Fran-
c i, ziemi, która była mi obiecana, aby w edne chwili, kiedy uż osiągnąłem cel moich
pragnień, ta siła, którą uż ǳierżyłem w ręku, wybuchła i rozerwała mnie na strzępy!

— Na aśnie szy Panie, to fatum — szepnął minister.
— A więc to prawda, co mówią o nas nasi wrogowie: nic nie nauczyć się, to i nic

nie zapomnieć! Pocieszyłbym się eszcze, gdybym został zdraǳony, tak ak on. Ale być
otoczonym przez luǳi, których sam wyniosłem na ich stanowiska, którzy powinni strzec
mnie ak źrenicy w oku, bo mó los stanowi o ich losie, i zginąć marnie przez ich brak
umie ętności, przez ich głupotę! O, tak, masz pan rac ę, to fatum.

Minister stał, pochyla ąc się coraz niże pod tym straszliwym oskarżeniem. Pan de
Blacas ocierał czoło z potu. Villefort uśmiechał się w duchu, czu ąc, ak wzrasta ego
znaczenie.

— Upaść! — mówił dale Ludwik XVIII, który błyskawicznie po ął, w ak głębo-
ką przepaść staczała się monarchia — upaść! I dowieǳieć się o tym przez telegraf. Och!
Wolałbym zginąć ak mó brat Ludwik XVI na szafocie, niż tak schoǳić po schodach Tu-
ileriów, wystawiony na pośmiewisko. Nie wiesz pan, co znaczy narazić się na śmieszność
we Franc i?

— Sire, sire, przez litość! — szeptał minister.
— Zbliż się pan — rzekł król, zwraca ąc się do Villeforta sto ącego nieruchomo z bo-

ku. — Zbliż się pan i wy aśnĳ panu Dandré, że można było ednak dowieǳieć się o tym,
o czym on nie wieǳiał.

— Na aśnie szy Panie, niemożliwe było dociec, akie miał zamiary ów człowiek,
ukrywał e przed całym światem.

— Niemożliwe! Oto wielkie słowo, proszę pana! Niestety wiǳę, że wielkie słowa
bywa ą ak wielcy luǳie, dobrze poznałem edno i drugie. Naprawdę było to niemożliwe
dla ministra, który ma w swoim ręku cały aparat administracy ny, biura, agentów, szpicli
i szpiegów, i półtora miliona ta nego funduszu, dowieǳieć się, co się ǳie e o sześćǳiesiąt
mil od brzegu Franc i? A więc patrz pan: oto człowiek, który nie miał do dyspozyc i
żadnego z tych środków, oto prosty sądownik, który więce wieǳiał niż pan z całą swo ą
polic ą, i który, gdyby tak ak pan miał pod swo ą właǳą telegraf, byłby ocalił mo ą
koronę.

Wzrok ministra, w którym malowała się głęboka niechęć, padł na Villeforta, który
pochylił głowę ze skromnością triumfatora

— Nie mówię tego do pana, kochany Blacas — mówił dale Ludwik XVIII — bo
chociaż sam nic nie odkryłeś, upierałeś się przy pode rzeniach, okazu ąc w tym wiele
zdrowego rozsądku; ktoś inny może uważałby rewelac e pana de Villefort za nic niezna-
czące lub dyktowane pragnieniem zysku.

Była to przymówka do tego, co minister polic i eszcze przed goǳiną mówił z taką
pewnością.

Villefort zrozumiał grę króla. Ktoś inny dałby się może uwieść i odurzyć nektarem
pochwał, on ednak, domyśla ąc się, że pan Dandré traci stanowisko, lękał się zyskać
w ministrze polic i śmiertelnego nieprzy aciela. Przecież ten sam minister, który będąc
u szczytu potęgi, nie umiał przeniknąć ta emnicy Napoleona, mógłby eszcze w agonii
odkryć ta emnicę Villeforta: wystarczyłoby wziąć na przesłuchanie Dantèsa. Zamiast więc
pognębić do reszty ministra, przyszedł mu na pomoc.
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— Na aśnie szy Panie — rzekł Villefort. — Szybkość, z aką rozgrywa ą się te wy-
padki, dowoǳi, że tylko sam Bóg mógł powstrzymać te plany. A co Wasza Królewska
Mość uważa za mo ą przenikliwość, est po prostu czystym przypadkiem. A a tylko, ako
wierny sługa tronu, skorzystałem z tego przypadku. Niech Wasza Królewska Mość nie
przypisu e mi więce , niż zasłużyłem.

Minister polic i poǳiękował wymownym spo rzeniem młodemu człowiekowi, a Vil-
lefort zrozumiał, że ego zamiary powiodły się: nie tracił nic z wǳięczności króla i zyski-
wał ednocześnie przy aciela, na którego w razie potrzeby mógłby liczyć.

— Dobrze uż — rzekł król. — A teraz, moi panowie — zwrócił się do pana de Blacas
i ministra — możecie uż ode ść, nie potrzebu ę was; resztą za mie się minister wo ny.

— Szczęściem — ozwał się pan de Blacas — możemy liczyć na wo sko. Wasza Kró-
lewska Mość wie, że wszystkie raporty odmalowu ą ego oddanie dla Na aśnie szego
Pana.

— Nie wspomina pan o raportach, wiem uż, aką można do nich przywiązywać
wagę. Ale, mówiąc o raportach, panie baronie, co się pan dowieǳiał o aferze z ulicy
Saint-Jacques?

— O aferze z ulicy Saint-Jacques! — zawołał Villefort, nie mogąc się powstrzymać.
Lecz nagle urwał i dodał:
— Proszę mi darować, mo e oddanie dla Wasze Królewskie Mości sprawia, że za-

pominam ciągle nie tyle o czci dla Na aśnie szego Pana, bo ten szacunek wyryty est
w moim sercu, ale o prawidłach etykiety.

— Panie de Villefort, niech się pan nie kłopocze — rzekł Ludwik XVIII. — ǲisia
zyskałeś prawo do stawiania pytań.

— Sire — odezwał się minister polic i. — Właśnie miałem uǳielić Na aśnie szemu
Panu nowych informac i otrzymanych na ten temat, gdy okropna historia z zatoką Juan
odwróciła uwagę na aśnie szego Pana. Ale teraz te wiadomości nie zaciekawiłyby króla.

— Przeciwnie, przeciwnie, mó panie — rzekł Ludwik XVIII. — Wyda e mi się, że
ta afera pozosta e w ścisłym związku z katastrofą, o które mówimy, a śmierć generała
Quesnel odkry e nam być może ślad wielkiego spisku wewnątrz kra u.

Villefort zadrżał na wzmiankę o generale Quesnel.
— W rzeczy same , każe nam sąǳić — odpowieǳiał minister polic i — że śmierć ta

nie est skutkiem samobó stwa, ak z początku mniemano, ale morderstwa. Wygląda, że
generał Quesnel zniknął zaraz po wy ściu z klubu bonapartystów. Rano przyszedł do niego
akiś niezna omy i wyznaczył mu spotkanie przy ulicy Saint-Jacques. Nieszczęściem loka
generała, który go czesał w chwili, kiedy wprowaǳono tego niezna omego do gotowalni,
usłyszał dokładnie, że spotkanie miało się odbyć na ulicy Saint-Jacques, ale nie pamięta
numeru domu.

W miarę ak minister polic i ob aśniał ów wypadek, Villefort, który zdawał się wpa-
trzony w każdy ruch ego warg, czerwienił się i bladł na przemian.

A król zwrócił się do niego:
— Panie de Villefort, wszak esteś tego samego zdania co i a, że generał, którego

uważano za stronnika uzurpatora, a który był w rzeczywistości oddany mi całkowicie,
padł ofiarą akiegoś bonapartysty?

— Barǳo możliwe — odpowieǳiał Villefort — ale czy nic więce nie wiadomo?
— Polic a est na tropie tego niezna omego, który wyznaczył spotkanie.
— Na tropie niezna omego? — powtórzył Villefort machinalnie.
— Tak est, służący podał ego rysopis: ma to być mężczyzna lat od pięćǳiesięciu

do pięćǳiesięciu dwóch, brunet o czarnych oczach, z gęstymi brwiami i wąsaty. Ubrany
był w granatowy surdut, w klapie miał wstążeczkę oficerskiego krzyża Legii Honorowe .
Wczora właśnie śleǳono takiego osobnika, podobnego ak kropla wody do tego rysopisu,
ale straciliśmy ego ślad na rogu ulicy la Jussienne i Coq-Héron.

Villefort wsparł się o poręcz krzesła; im dłuże mówił minister polic i, tym wyraźnie
podprokurator czuł, ak ugina ą się pod nim nogi; usłyszawszy ednak, że ów niezna omy
zdołał umknąć śleǳącemu go polic antowi, odetchnął z ulgą.

— Odszuka pan tego człowieka — rzekł król — bo eśli est tak, ak myślę, że generał
Quesnel padł ofiarą morderstwa, chcę, aby morderca, kimkolwiek est — bonapartystą
czy też nie, był ukarany bez litości.
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Villefort wezwał na pomoc całą swą zimną krew, aby nie zdraǳić trwogi, aką go
napełnił ten rozkaz królewski.

— ǲiwna rzecz — mówił dale Ludwik XVIII w odruchu gniewu. — Polic a myśli,
że powieǳiała wszystko, mówiąc: „zostało popełnione morderstwo”, i że zrobiła wszystko,
gdy doda: „trafiliśmy na ślad winowa ców”.

— Mam naǳie ę, że przyna mnie pod tym względem Na aśnie szy Pan bęǳie za-
dowolony.

— Zobaczymy. Nie zatrzymu ę cię, baronie. Panie de Villefort, zapewne esteś znu-
żony po odbyciu tak długie podróży, idź pan odpocząć. Zatrzymałeś się zapewne u o ca?

Villefortowi pociemniało w oczach.
— Nie, Na aśnie szy Panie — rzekł — stanąłem w Hotelu Madryckim; przy ulicy

Tournon.
— Ale zapewne wiǳiałeś się z nim?
— Na aśnie szy Panie, udałem się natychmiast do hrabiego de Blacas.
— Ale się z nim zobaczysz?
— Nie sąǳę, Na aśnie szy Panie.
— Prawda! — rzekł Ludwik XVIII z uśmiechem, który zdraǳał, że wszystkie te

pytania nie były zadawane bez ubocznego celu. — Zapomniałem, że esteś pan poróż-
niony z panem Noirtier, a to nowe poświęcenie dla sprawy monarchii zasługu e na ho ne
wynagroǳenie.

— Dobroć, aką okazu e mi Wasza Królewska Mość, est nagrodą przechoǳącą mo e
na śmielsze naǳie e, tak więc nie mogę uż o nic prosić Na aśnie szego Pana.

— Mnie sza o to, uż my o panu nie zapomnimy, bądź pewien — tu król odpiął
krzyż Legii Honorowe , który zwykł nosić na błękitnym aku, obok Orderu Świętego
Ludwika i wręcza ąc go Villefortowi, rzekł: — przy m pan tymczasem ten krzyż.

— Sire, Na aśnie szy Pan się zapewne pomylił — rzekł Villefort. — To krzyż ofi-
cerski.

— No, bierz pan taki, aki est — rzekł Ludwik XVIII. — Nie mam czasu wołać, aby
mi przyniesiono inny. Panie de Blacas, zechcesz dopilnować, aby przygotowano dyplom
dla pana de Villeforta.

Oczy Villeforta napełniły się łzami dumy i radości; wziął krzyż i ucałował go.
— Jakimi teraz rozkazami raczy mnie zaszczycić Wasza Królewska Mość?
— Odpocznĳ, bo potrzebu esz tego, i pamięta , że tu w Paryżu nie byłbyś w stanie

mi dopomóc, w Marsylii zaś możesz mi oddać usługi na wyższe wagi.
— Na aśnie szy Panie — skłonił się Villefort — za goǳinę opuszczam Paryż.
— Bywa zdrów, panie Villefort — rzekł król. — Gdybym zapomniał o tobie — bo

pamięć królów est krótka — nie waha się o sobie przypomnieć… Panie baronie, rozkaż
pan, aby tu przyszedł minister wo ny. A pan, Blacas, niech tu zostanie.

— Ach, panie prokuratorze — rzekł minister polic i do Villeforta, kiedy wychoǳili
z Tuileriów. — Dobrze pan zaczyna i drzwi do pańskie kariery uż otwarte.

— Ale czy długo bęǳie trwała? — szepnął Villefort, żegna ąc ukłonem ministra,
który karierę uż zakończył; i poszukał wzrokiem dorożki, aby się dostać do hotelu.

Dorożka akurat prze eżdżała bulwarami; gdy Villefort dał znak, fiakier pod echał bli-
że . Podprokurator podał adres i siadł w głębi, odda ąc się ambitnym marzeniom.

Po ǳiesięciu minutach był uż u siebie. Kazał, aby konie były gotowe za dwie goǳi-
ny, poprosił także o śniadanie. Miał właśnie usiąść do stołu, gdy przy drzwiach zabrzmiał
dźwięk ǳwonka, szarpniętego pewną i śmiałą ręką. Poko owiec otworzył i Villefort usły-
szał nagle swo e nazwisko.

— I któż może wieǳieć uż, że estem tuta ? — zǳiwił się.
W te chwili wszedł loka .
— I co tam? — rzekł Villefort. — Kto ǳwonił? Kto do mnie przyszedł?
— Jakiś niezna omy, nie chce wymienić swego nazwiska.
— Jak to? Niezna omy, i nie chce podać nazwiska? Czego ode mnie chce?
— Chce pomówić z panem.
— I wymówił mo e nazwisko?
— Tak.
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— Jak wygląda?
— Ma, proszę pana, z pięćǳiesiątkę.
— Wysoki? Niski?
— Mnie więce pańskiego wzrostu. Brunet o ciemne cerze, czarnych włosach, oczach

i brwiach.
— Jak ubrany? — spytał żywo Villefort. — Jak ubrany?
— W granatową świtkę, od góry do dołu zapiętą, ozdobioną krzyżem Legii Hono-

rowe .
— To on — szepnął Villefort, blednąc.
— Cóż u diabła — rzekł ów osobnik, którego rysopis uż dwa razy podaliśmy, uka-

zu ąc się we drzwiach. — To dopiero maniery! Syn każe wystawać o cu w przedpoko u!
To chyba akiś zwycza marsylski!

— O cze! — krzyknął Villefort. — Więc się nie pomyliłem… Tak myślałem, że to
ty.

— Jeżeli się domyśliłeś, że to a — rzekł gość, kładąc kapelusz na krześle i laskę
w kącie — to pozwól sobie powieǳieć, kochany Gerarǳie, że to nieładnie kazać mi tak
czekać.

— Zostaw nas, Germain — rzekł Villefort.
Służący odszedł, okazu ąc wyraźne zǳiwienie.

.   
Pan Noirtier, on to bowiem wszedł właśnie do Villeforta, odprowaǳił wzrokiem służą-
cego aż do drzwi; potem zapewne z obawy, żeby nie podsłuchiwał z przedpoko u, wy rzał
za nim: przezorność ta nie była zbyteczna, a pośpiech, z akim imć Germain się wycofał,
dowoǳił, że często dopuszczał się grzechu, który zgubił naszych pierwszych roǳiców.
Następnie pan Noirtier sam zamknął drzwi w przedpoko u, a zamknąwszy zasuwkę w sy-
pialni, podał w końcu rękę Villefortowi, który wciąż w osłupieniu przypatrywał się tym
naǳwycza nym poczynaniom.

— Wiesz, kochany Gerarǳie — rzekł pan Noirtier, spogląda ąc na syna z zagadko-
wym uśmiechem — nie barǳo wyglądasz na zachwyconego moim przybyciem.

— Skądże — odparł Villefort — rad estem niezmiernie. Ale nie spoǳiewałem się
two e wizyty i barǳo mnie to zmieszało.

— Ależ drogie ǳiecko — rzekł Noirtier, rozsiada ąc się. — Mógłbym przecież po-
wieǳieć ci to samo. Bo akżeż? Donosisz mi, że two e zaręczyny odbędą się  lutego
w Marsylii, a  marca po awiasz się w Paryżu?

— Nie wyrzuca mi mo ego przy azdu, o cze, bo eśli tu estem, to dla ciebie i być
może zdołam cię ocalić.

— Ach, doprawdy? — rzekł pan Noirtier, rozpiera ąc się wygodnie w fotelu. — Dla
mnie? Wytłumacz się aśnie , mó ty panie prawniku, to może być ciekawe.

— O cze, czy słyszałeś o pewnym klubie bonapartystowskim, który ma sieǳibę przy
ulicy Saint-Jacques?

— Nr ? A tak, estem tam wiceprezesem.
— O cze, two a zimna krew prze mu e mnie dreszczem.
— Cóż chcesz, mó drogi. Kiedy ktoś był wygnany przez górali, uciekał z Paryża ukry-

ty w furze siana, tropiły go na wrzosowiskach pod Bordeaux psy gończe Robespierre’a,
może się zahartować. Mów zatem, co się stało w tym klubie?

— To się stało, że ściągnięto tam generała Quesnel, że generał wyszedł z domu o ǳie-
siąte wieczorem, a naza utrz rano znaleziono go w Sekwanie.

— Któż ci opowiadał tę piękną historię?
— Sam król.
— Dobrze, w zamian za to i a ci także powiem nowinę — rzekł pan Noirtier.
— O cze, a chyba uż wiem, co mi chcesz powieǳieć.
— Aha, zapewne wiesz uż o wylądowaniu Jego Cesarskie Mości.
— Cisze , o cze, błagam przede wszystkim ze względu na ciebie, a potem i na mnie.

Tak, wiem o tym, a nawet wieǳiałem o tym przed tobą. Trzy dni pęǳiłem z Marsylii
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do Paryża, wściekły, że nie mogę posłać myślą przez te dwieście mil te wieści, od które
płonęła mi głowa.

— Trzy dni! Chybaś oszalał? Przed trzema dniami cesarz eszcze nie wylądował.
— Cóż z tego, wieǳiałem o tych zamiarach.
— Jakim sposobem?
— ǲięki listowi z Elby, pisanemu do ciebie, o cze. Znalazłem go w kieszeni wy-

słannika. Gdyby ten list wpadł w inne ręce, uż byś był rozstrzelany, mó o cze.
Noirtier roześmiał się.
— No, no, popatrzcie — rzekł. — Restaurac a nauczyła się od cesarstwa szybkiego

załatwiania interesów… Rozstrzelany! Ależ, kochasiu, czemu ci tak pilno? I gǳież est ten
list? Znam cię tak dobrze, że estem pewien, żeś go nie rzucił nigǳie w kąt.

— Spaliłem go, żeby ani śladu po nim nie zostało. Ten list był dla ciebie wyrokiem
śmierci.

— I zgubą dla two e kariery — dodał zimno pan Noirtier. — Tak, dobrze to rozu-
miem, ale nie mam się czego obawiać, bo ty mnie osłaniasz.

— Więce zrobiłem dla ciebie: ocaliłem ci życie.
— O, do diabła, sprawa sta e się coraz barǳie dramatyczna. Mów aśnie !
— Wrócę więc do sprawy klubu przy ulicy Saint-Jacques.
— O, zda e się, że ten klub naprawdę leży na wątrobie panom z polic i. Ale dlaczego

nie szuka ą lepie ? Na pewno by go uż znaleźli.
— Jeszcze go nie odkryli, ale wpadli na ślad.
— To słowa sakramentalne; znam e dobrze. Kiedy polic a nic nie wie, to powiada,

że trafiła na ślad, a rząd spoko nie czeka, aż mu ci głupcy powieǳą, z uszami po sobie, że
go stracili.

— Ale znaleziono trupa. Generał został zabity, a na całym świecie nazywa się to
morderstwem.

— Morderstwo, mówisz? Ale przecież nic nie dowoǳi, że generał został zamordo-
wany; co ǳień zna du emy tylu luǳi w Sekwanie, których tam albo rozpacz rzuciła, albo
utonęli, nie umie ąc pływać…

— O cze, wiesz dobrze, że generał nie utopił się z rozpaczy i że w styczniu nikt nie
kąpie się przecież w Sekwanie. Nie, nie, nie łudź się, ta śmierć est słusznie kwalifikowana
ako morderstwo.

— I któż ą tak zakwalifikował?
— Sam król.
— Król! Sąǳiłem, że est filozofem na tyle, aby rozumieć, że w polityce nie ma mor-

derstw. W polityce, wiesz to równie dobrze ak a, nie ma luǳi, tylko idee, nie ma uczuć,
a tylko interesy. W polityce nie mówi się, że zabito człowieka, ale że usunięto przeszkodę.
Mam ci powieǳieć, ak było? Posłucha : Myśleliśmy, że można liczyć na generała Qu-
esnela, bo polecono go nam z Elby. Jeden z naszych iǳie do niego i zaprasza na spotkanie
do klubu, gǳie spotka przy aciół. Przychoǳi, odkrywamy mu cały plan, ucieczkę z Elby,
zamierzone lądowanie. A potem, kiedy wszystkiego wysłuchał, wszystko zrozumiał i kie-
dy nic uż nie mieliśmy przed nim do ukrycia, on oświadcza, że est ro alistą. Wszyscyśmy
spo rzeli po sobie; żądamy, aby przysiągł, przysięga, ale tak niechętnie, że doprawdy była
to obraza boska, a nie przysięga; i mimo to puszczamy generała bez przeszkód, wyszedł
wolny. A że nie wrócił do domu, cóż chcesz? Wyszedł od nas i pewnie pomylił drogę,
nic więce . Gǳie tu morderstwo! Doprawdy, zaskaku esz mnie: ty, zastępca prokurato-
ra królewskiego, opierasz oskarżenie na tak marnych dowodach! A czy a kiedykolwiek
odważyłem się powieǳieć ci, kiedy pełnisz obowiązki wiernego ro alisty i ścinasz głowę
któremuś z naszych: „mó synu, popełniłeś morderstwo”? O nie! Powieǳiałbym: „barǳo
dobrze, wygrałeś pan bitwę, utro rewanż”.

— Ale strzeż się, o cze, bo kiedy my się weźmiemy za rewanż, bęǳie on straszliwy.
— Nie rozumiem cię.
— O cze, liczysz na powrót uzurpatora?
— Owszem.
— Ale się mylisz; on nie prze ǳie we Franc i ǳiesięciu mil, ak go dościgną, osaczą

i po mą ak ǳikie zwierzę.
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— Przy acielu, cesarz est w te chwili na droǳe do Grenoble.  albo  bęǳie
w Lyonie,  lub  w Paryżu.

— Cały naród powstanie…
— Aby mu iść z pomocą.
— On ma przy sobie garstkę, a tu całą armię wyślą przeciw niemu.
— Która stanowić bęǳie orszak towarzyszący mu do stolicy. W istocie, mó Gerar-

ǳie, wielki z ciebie ǳieciak. Myślisz, że masz doskonałe informac e, kiedy trzy dni po
wylądowaniu telegraf ci donosi: „uzurpator wylądował w Cannes z kilku ludźmi i wysła-
no za nim pogoń”. Ale gǳie est? Co robi? O tym nie wiecie zgoła nic. To tylko wiecie,
że go ściga ą, i to prawda, ścigać go tak będą bez ednego wystrzału aż do samego Paryża.

— Grenoble i Lyon to wierne miasta, stawią mu nieprzebyty opór.
— Grenoble z uniesieniem otworzy mu swo e bramy, cały Lyon wy ǳie na ego

spotkanie. Wierz mi, że i my mamy dobre wiadomości i nasza polic a warta est wasze .
Chcesz na to dowodu? Ukrywasz przede mną swó przy azd, a a w pół goǳiny po tym,
ak prze echałeś rogatki, uż o tym wieǳiałem. Adres powieǳiałeś tylko pocztylionowi,
a a, ak wiǳisz, znam go: na lepszy dowód, że przychoǳę do ciebie w chwili, gdy siadasz
do stołu; zaǳwoń i każ dać drugie nakrycie, z emy obiad razem.

— Przyzna ę — odpowieǳiał Villefort, spogląda ąc ze zǳiwieniem na o ca — że
wyda esz mi się doskonale poinformowany.

— Mó Boże! Rzecz est prosta: wy, którzy esteście teraz u właǳy, macie tylko te
środki, które da e pieniąǳ; my zaś, którzy czekamy na Napoleona, mamy te środki, które
biorą się z poświęcenia i oddania.

— Oddania? — rzekł ze śmiechem Villefort.
— Tak, oddania; to szlachetna nazwa ambic i, która oddycha naǳie ą.
I pan Noirtier sięgnął po ǳwonek, aby wezwać służącego, którego Villefort nie miał

akoś chęci przywołać. Gerard chwycił go za rękę.
— Poczeka chwilę — rzekł. — Jeszcze słówko…
— Tak?
— Choć polic a królewska est tak fatalna, zna ednak eden straszliwy fakt.
— Jaki?
— Rysopis człowieka, który rankiem, tego dnia, gdy zniknął generał Quesnel, był

u niego w domu.
— A więc zna ego rysopis ta zacna polic a? I akże on brzmi?
— Cera śniada, włosy, brwi, faworyty czarne, surdut granatowy, zapięty pod szy ę,

rozetka krzyża Legii Honorowe w klapie, kapelusz z szerokim rondem i laska trzcinowa.
— Ho, ho, wieǳą to wszystko? — rzekł Noirtier. — I czemuż w takim razie nie

schwytali go natychmiast?
— Ponieważ wczora lub przedwczora stracili ego ślad na ulicy Coq-Héron.
— A nie mówiłem ci, że wasza polic a to banda durniów?
— Tak, ale ǳiś lub utro mogą go znaleźć.
— Tak — rzekł Noirtier, rozgląda ąc się beztrosko wokół. — Tak, eżeli nikt te-

go człowieka nie ostrzegł, ale on wie o wszystkim — dodał z uśmiechem — i zmieni
natychmiast twarz i ubiór.

To mówiąc, podniósł się, zd ął surdut i halsztuk, poszedł do stołu, gǳie leżały przy-
bory toaletowe syna, wziął brzytwę, namydlił twarz i wprawną ręką zgolił owe kompro-
mitu ące faworyty, tak cenny dowód dla polic i.

Villefort patrzył na to z przestrachem, który graniczył z poǳiwem.
Zgoliwszy faworyty, Noirtier zmienił yzurę i zawiązał sobie zamiast czarnego halsz-

tuka kolorowy, który znalazł w walizce; zamiast granatowego surduta pod szy ę zapina-
nego, włożył luźny brązowy surdut Villeforta; przymierzył przed lustrem cylinder syna
i kontent ze swego wyglądu postawił w kącie, tuż przy kominku trzcinową laskę, chwy-
ta ąc za to lekką bambusową laseczkę syna, którą machnął kilkakrotnie w powietrzu,
przecina ąc e ze świstem.

— No i co? — zwrócił się do syna oszołomionego widokiem te całkowite przemiany.
I co, myślisz, że two a polic a pozna mnie teraz?

— Nie, o cze — bąknął Villefort. — Mam przyna mnie naǳie ę, że nie.
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— A teraz, kochany Gerarǳie, zda ę się na two ą ostrożność — zniszcz wszystkie te
szmaty, które zostawiam pod two ą opieką.

— O! Bądź spoko ny, o cze — rzekł Villefort.
— Tak, tak, teraz przyzna ę, że masz słuszność i że może rzeczywiście ocaliłeś mi życie.

Ręczę ci ednak, że ci się za to wkrótce odwǳięczę.
Villefort potrząsnął głową.
— Wątpisz?
— Mam tylko naǳie ę, że się łuǳisz.
— Bęǳiesz eszcze wiǳiał króla?
— Być może.
— Chciałbyś u ść w ego oczach za proroka?
— Źle przy mu ą na dworze proroków nieszczęść, o cze.
— To prawda, ale pręǳe czy późnie taki prorok wychoǳi na swo e, a eśli założymy,

że bęǳie druga restaurac a, możesz u ść wówczas za wielkiego człowieka.
— Ale co w końcu miałbym powieǳieć królowi?
— Powieǳ mu tak: „Waszą Królewską Mość oszuku ą co do stosunków we Franc i,

opinii miast i ducha panu ącego w wo sku. Ten, którego w Paryżu nazywacie potworem
korsykańskim, w Nevers nazywa się eszcze uzurpatorem, ale uż w Lyonie nosi imię Bo-
napartego, a w Grenoble — cesarza. Wasza Królewska Mość sąǳi, że on est otoczony,
ścigany, że ucieka, ale nie! Jego marsz est szybki ak lot orła, tego, który figuru e na
ego godle. Jego żołnierze, którzy, ak sąǳicie, umiera ą z głodu, są znużeni i gotowi do
dezerc i, rosną w liczbę ak tocząca się kula śniegu. Wy eżdża , Na aśnie szy Panie, odda
Franc ę prawǳiwemu e panu, temu, który ą zdobył, a nie kupił, wy eżdża nie dlatego,
abyś miał być wystawiony na niebezpieczeństwo; przeciwnik twó est na tyle silny, że
może cię ochronić swo ą łaską, ale ty — wnuk Świętego Ludwika — nie powinieneś
w tak upokarza ący sposób zawǳięczać życia zwycięzcy spod Arcole, Marengo i Auster-
litz”. Powieǳ mu to, Gerarǳie, albo… nie, nic mu nie mów. Nikomu nie zdraǳa , żeś
wy eżdżał, nie chwal się z tego, po coś przybył do Paryża, wsiada z powrotem do dyliżan-
su. W tę stronę gnałeś co koń wyskoczy, teraz wraca co tchu, w edź do Marsylii nocą,
we dź do siebie tylnymi drzwiami i zachowu się cichutko, pokornie i dyskretnie, a nade
wszystko neutralnie; bo tym razem, przysięgam, bęǳiemy ǳiałać energicznie i znamy
doskonale naszych wrogów. Jedź, synu, edź, kochany Gerarǳie, i eśli zastosu esz się do
tego, czy przez posłuszeństwo dla rozkazów o ca, czy przez wzgląd na przy acielską radę,
nie wyrzucimy cię ze stanowiska. ǲięki temu — dodał Noirtier, uśmiecha ąc się —
bęǳiesz mógł ocalić mnie po raz drugi, eżeli kiedyś szala polityczna wzniesie cię w gó-
rę, a mnie pogrąży w dół. Bądź zdrów, kochany, eślibyś znowu przy echał do Paryża,
zatrzyma się u mnie.

I Noirtier wyszedł, zachowu ąc spokó , który go nie opuszczał ani na chwilę podczas
te tak trudne rozmowy.

Villefort, blady i poruszony, podbiegł do okna, odsunął firankę i u rzał, ak o ciec,
spoko ny i niewzruszony, przechoǳił koło kilku mężczyzn o pode rzanym wygląǳie,
zacza onych tu i ówǳie na ulicy, których postawiono tam zapewne po to, by zatrzyma-
li człowieka z czarnymi faworytami, w granatowym surducie i w kapeluszu z szerokim
rondem.

Villefort stał tak, niemal nie oddycha ąc, póki o ciec nie zniknął mu z oczu, skręca ąc
w ulicę Bussy. Potem rzucił się ku pozostawione oǳieży, ukrył czarny halsztuk i gra-
natowy surdut na dnie walizki, założył podróżną czapkę, zawołał na służącego, wzrokiem
powstrzymał wszystkie pytania, akie tamten miał ochotę uczynić, zapłacił rachunek ho-
telowy, wsiadł do zaprzężone uż karety, w Lyonie dowieǳiał się, że Bonaparte wkroczył
do Grenoble i wśród powszechnego poruszenia, które towarzyszyło mu przez całą drogę,
przybył do Marsylii miotany niepoko em, który zakrada się do serca człowieka z ambi-
c ami przy pierwszym uśmiechu kariery.
.  
Pan Noirtier był doskonałym prorokiem, rzeczy postępowały tak szybko, ak przepowie-
ǳiał. Któż nie zna powrotu z Elby, powrotu naǳwycza nego, cudownego, bezprzykład-
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nego w ǳie ach, a niemożliwego zapewne do powtórzenia w przyszłości! Ludwik XVIII
stawił naǳwycza słaby opór wobec tak ciężkiego ciosu; nieufność wobec luǳi od ęła
mu wszelką wiarę w pomyślny przebieg wypadków. Królestwo, albo racze monarchia,
zaledwie odbudowana, zadrżała na eszcze słabych swych podstawach i edno skinienie
Cesarza zwaliło ten gmach bezkształtny, sklecony ze starych przesądów i nowych idei.
Wǳięczność królewska nie tylko nie mogła być użyteczna dla Villeforta, ale nawet w te
chwili niebezpieczna; ponadto otrzymał od króla edynie krzyż Legii Honorowe , którego
wieǳiony rozsądkiem nie przypinał, chociaż pan de Blacas stosownie do królewskiego
polecenia przysłał mu natychmiast dyplom. Napoleon niewątpliwie złożyłby z urzędu
Villeforta, gdyby nie protekc a pana Noirtier, wszechmocnego w czasie studniowego pa-
nowania, uż to dla przebytych niebezpieczeństw, uż to dla wyświadczonych usług. Tak
więc, zgodnie z obietnicą, żyrondysta z  roku, a senator z  wspierał tego, który
mu poprzednio ocalił życie, w czasie owego na chwilę wskrzeszonego cesarstwa, które-
go drugi upadek łatwo można było przewiǳieć, Villefort zaś użył całe swe właǳy na
zatarcie śladów ta emnicy, którą mógłby zdraǳić Dantès.

Jedynie prokurator królewski został złożony z urzędu ako pode rzany o chłodne po-
de ście do sprawy napoleońskie .

Tymczasem zaledwie właǳa cesarska ugruntowała się na nowo, to est zaledwie cesarz
wszedł do pałacu Tuileries, tylko co opuszczonego przez Ludwika, zaledwie posypały się
na wszystkie strony liczne i rozmaite rozkazy z owego małego gabineciku, gǳie z przy-
czyny Villeforta wprowaǳiliśmy czytelnika, i w którym cesarz znalazł na orzechowym
stoliku otwartą i pełną do połowy tabakierkę Ludwika XVIII, gdy w Marsylii, pomimo
postawy tamte szych sądowników, powstał znów ferment wo ny domowe , wciąż żarzące
się na Południu. Niewiele brakowało, aby repres e rozwinęły się na szeroka skalę, choć
skończyło się ostatecznie na urząǳaniu kocie muzyki pod zabarykadowanymi domami
ro alistów i publicznym upokarzaniu tych, co ważyli się wymknąć na ulicę. Naturalną
kole ą rzeczy, armator, o którym wspomnieliśmy ako o stronniku „partii ludowe ”, teraz
wystąpił na scenę. Stał się obecnie osobą, nie powiemy wszechmocną, bo pan Morrel był
człowiekiem ostrożnym i niezbyt śmiałym ak każdy, co długo i pracowicie dochoǳi do
ma ątku na droǳe handlowe , ale tak znaczącą (chociaż zeloci bonapartyzmu posąǳali
go o umiarkowanie), że mógł podnieść wobec właǳ sprawę, ak łatwo możemy odgadnąć,
Edmunda Dantèsa.

Villefort, pomimo upadku swo ego zwierzchnika, utrzymał się na powierzchni, ślub
zaś odłożono do szczęśliwszych czasów. Gdyby cesarz utrzymał się na tronie, potrzebo-
wałby korzystnie sze partii, a o ciec z pewnością by się dla niego o taką postarał. Gdyby
zaś nastała druga restaurac a i Ludwik XVIII wrócił do Franc i, wpływy państwa de Sa-
int-Méran powiększyłyby się eszcze i planowany mariaż przedstawiałby sobą nierównie
więce korzyści. Podprokurator królewski był zatem tymczasowo na wyższym rangą są-
downikiem w Marsylii, gdy pewnego dnia otwarły się drzwi i zaanonsowano wizytę pana
Morrela.

Kto inny pospieszyłby na spotkanie bogatego kupca i tym sposobem zdraǳił swe
słabe położenie. Villefort był ednak człowiekiem naǳwycza opanowanym, który umiał
kierować się doskonale eśli nie doświadczeniem, to instynktem. Nakazał, aby pan Morrel
zaczekał w przedpoko u, tak samo, ak by zrobił za monarchii, choć nikogo w te chwili
nie przy mował; kierował się ednak zasadą, że według zwycza u należy antyszambrować
u królewskiego podprokuratora. Po kwadransie, który poświęcił na przeglądanie kilku
gazet o różne wymowie polityczne , kazał wprowaǳić armatora.

Pan Morrel spoǳiewał się, że zastanie Villeforta w przygnębieniu, u rzał go ednak
takiego, ak przed sześciu tygodniami: spoko nego, stanowczego i pełnego te chłodne
grzeczności, która stanowi zaporę na trudnie szą do pokonania spośród wszystkich, które
ǳielą luǳi wykształconych od plebsu.

Wszedł do gabinetu Villeforta w przekonaniu, że dygnitarz zadrży na ego widok,
gdy tymczasem przeciwnie, sam armator drżał ze zmieszania przed tą osobistością o ba-
dawczym spo rzeniu, która oczekiwała go, wsparłszy podbródek na dłoni, a łokieć na
biurku.
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Zatrzymał się w drzwiach. Villefort zmierzył go wzrokiem, akby nie mógł sobie od
razu przypomnieć. Na koniec, przypatrzywszy się dokładnie armatorowi, który miętosił
w ręku kapelusz, Villefort odezwał się:

— Zda e mi się, że… czy pan Morrel?
— Tak, proszę pana — odpowieǳiał kupiec.
— Proszę się zbliżyć — rzekł urzędnik, zaprasza ąc protekc onalnym gestem armatora

— i powieǳieć, akie okoliczności winien estem ten zaszczyt.
— Pan się nie domyśla? — zapytał Morrel.
— Nie, wcale, to ednak nie przeszkaǳa, abym nie chciał panu uǳielić pomocy, o ile

bęǳie to w mo e mocy.
— Rzecz ta zależy wyłącznie od pana — rzekł pan Morrel.
— Proszę mówić.
— Panie prokuratorze — rozpoczął kupiec, oǳysku ąc coraz więce pewności sie-

bie, przekonany, że broni słuszne sprawy, a ego pozyc a nie może teraz buǳić żadnych
zastrzeżeń. — Zapewne przypomina pan sobie, że kilka dni przed wylądowaniem Jego
Cesarskie Mości przychoǳiłem do pana, prosząc o względy dla pewnego nieszczęśliwe-
go młoǳieńca, marynarza, zastępcy kapitana na moim statku. Był on, o ile pan sobie
przypomina, oskarżony o kontakty z Elbą, co w owym czasie było zbrodnią, a ǳiś est
źródłem szczególnych łask. Służyłeś pan wtenczas Ludwikowi XVIII i nie oszczęǳiłeś go
pan, był to pański obowiązek; teraz służysz pan Napoleonowi i winieneś otoczyć opieką
tego młoǳieńca, to także twó obowiązek. Przychoǳę więc dowieǳieć się, co się z tym
nieborakiem stało.

Villefort użył wszystkich swoich sił, aby zapanować nad sobą.
— Jak się ten człowiek nazywa? — zapytał. — Proszę wymienić nazwisko.
— Edmund Dantès.
Villefort wolałby narazić się na strzał przeciwnika w po edynku na dwaǳieścia pięć

kroków niż usłyszeć, ak grom z asnego nieba, to nazwisko; tymczasem nawet nie mru-
gnął.

„Tym sposobem — mówił sobie w duchu — nie bęǳie można mnie obwiniać, że
uwięziłem tego młoǳieńca z pobudek czysto osobistych”.

— Dantès? — powtórzył. — Edmund Dantès, powiadasz pan?
— Tak.
Villefort wziął z kartoteki gruby re estr, spo rzał na spis, następnie przerzucił kilka akt

i zwrócił się do armatora:
— Czy esteś pan pewien, że się nie mylisz? — zapytał tonem całkowicie naturalnym.
Gdyby pan Morrel był bystrze szy lub znał się lepie na tych sprawach, uznałby za rzecz

ǳiwną, że podprokurator królewski raczy mu odpowiadać w kwestiach, które nie pod-
legały ego resortowi; zastanowiłby się może, czemu Villefort nie odsyła go do re estrów
więziennych, do zarządu więzień czy prefekta departamentu. Ale Morrel, nie zna du ąc
u Villeforta żadnych oznak lęku, wiǳiał w nim uż tylko ego uprze mość: Villefort zagrał
doskonale.

— O nie, panie prokuratorze — rzekł Morrel. — Nie mylę się, zresztą znam prze-
cież tego biedaka od ǳiesięciu lat, a od czterech pozosta e u mnie na służbie. Byłem
uż u pana, przypomina pan sobie? Półtora miesiąca temu, prosić dla niego o łaskę, ak
teraz przyszedłem prosić o sprawiedliwość; przy ąłeś mnie pan wtedy dość niechętnie
i odpowiadałeś mi wielce niezadowolony. O, ro aliści byli wówczas twarǳi wobec bona-
partystów!

— Proszę pana — odrzekł Villefort, odpowiada ąc z wroǳoną sobie zręcznością
i zimną krwią. — Byłem ro alistą, gdy myślałem, że Burbonowie nie tylko są prawo-
witymi ǳieǳicami tronu, ale i wybrańcami narodu. Cudowny powrót, którego byliśmy
świadkami, dowiódł mi, że byłem w błęǳie. Zwyciężył geniusz Napoleona: prawowitym
władcą est ten, który est kochany przez wszystkich.

— Brawo! — zawołał Morrel z rubaszną otwartością. — Cieszę się, słysząc, że pan
tak mówi, to dobra wróżba dla losu Dantèsa.

— Poczeka że pan — rzekł Villefort, przegląda ąc inny re estr. — Aha… to był ma-
rynarz, prawda? Miał się żenić z Katalonką? Tak, tak, przypominam sobie teraz: to była
poważna sprawa.

  () Hrabia Monte Christo 



— Jak to?
— Wiesz pan pewnie, że kiedy wyszedł ode mnie z przesłuchania, został zaprowa-

ǳony do więzienia obok sądu.
— Tak, no i?
— No więc napisałem o tym raport do Paryża, odesłałem znalezione przy nim papiery.

Tak powinienem był uczynić, cóż robić… i w osiem dni po aresztowaniu więzień został
stamtąd zabrany.

— Zabrany? — wykrzyknął Morrel. — Cóż oni mogli z tym biedakiem zrobić?
— Ach, uspokó się pan, może go przetransportowano do Fenestrelle, Pignerol albo

na wyspę Święte Małgorzaty, to est, mówiąc ęzykiem administracy nym, „przesiedlono”
z kra u. Zobaczysz pan, że pewnego pięknego ranka nagle wróci, aby ob ąć dowóǳtwo
pańskiego statku.

— Niech wraca, kiedy chce, a mu to stanowisko zachowam. Ale czemu dotąd nie
powrócił? Wyda e mi się, że sądy napoleońskie powinny za ąć się na pierwszym mie scu
oswoboǳeniem tych, którzy zostali uwięzieni za poprzednich rządów.

— Nie oskarża pan tak lekkomyślnie — odpowieǳiał Villefort. — Trzeba we wszyst-
kim postępować legalnie. Rozkaz uwięzienia przyszedł z góry, rozkaz uwolnienia też musi
przy ść z góry. Napoleon powrócił zaledwie dwa tygodnie temu, zatem rozkazy umarza-
ące kary są rozesłane dopiero co.

— Ale — zapytał Morrel — czy nie da się przyspieszyć tych formalności, teraz, gdy
nasza sprawa est górą? Mam trochę przy aciół i wpływów również, mógłbym uzyskać
umorzenie wyroku.

— Nie było wyroku w te sprawie.
— Wobec tego skreślenie z re estru więźniów.
— W sprawach politycznych nie ma czegoś takiego ak re estry więźniów. Czasem

właǳy zależy na tym, aby więzień zniknął, tak aby nawet ślad po nim nie został: re estr
więźniów ułatwiłby poszukiwania.

— Tak może było za Burbonów, ale teraz…
— Tak było wszęǳie i zawsze, kochany panie Morrel; rządy następu ą edne po dru-

gich i wszystkie są do siebie podobne. Aparat karny powstały za Ludwika XIV ǳiała
dotąd, z wy ątkiem Bastylii. A cesarz był zawsze daleko większym rygorystą, eśli choǳi
o więzienia, niż Król Słońce, a liczba skazanych, po których nie ma ani śladu w re estrach,
est olbrzymia.

Tyle dowodów życzliwości mogłoby wyprowaǳić w pole osobę całkowicie pewną
swoich rac i i pan Morrel nie wątpił w ani edno słowo prokuratora.

— Panie Villefort, aką dałbyś mi pan radę, aby przyspieszyć powrót biednego Dan-
tèsa?

— Jest eden sposób: wnieś pan podanie do ministra sprawiedliwości.
— Ach, proszę pana, czyż nie wiemy dobrze, ak to się ǳie e z podaniami; minister

odbiera ich ze dwieście na ǳień, a nie przeczyta nawet i czterech.
— To prawda — odpowieǳiał Villefort. — Ale przeczyta prośbę, którą a zareko-

mendu ę, zaadresu ę i wyślę.
— I pan za ąłby się tym?
— Z na większą przy emnością. Dantès mógł być wtedy winnym, ale ǳiś est niewin-

ny; moim zatem obowiązkiem est zwrócić mu wolność, tak ak przedtem powinienem
był go zamknąć w więzieniu.

W taki sposób Villefort zabezpieczał się przed niebezpieczeństwem — wprawǳie
mało prawdopodobnym, ale możliwym — śleǳtwa, które zgubiłoby go całkowicie.

— Ale ak trzeba pisać takie podanie do ministra?
— Siada pan na moim mie scu, proszę, a panu podyktu ę. Nie mamy czasu, i tak

uż dosyć go straciliśmy.
— Prawda, pomyślmy tylko, że ten biedny chłopak czeka tam, cierpi i może rozpacza.
Villefort zadrżał na myśl o tym więźniu, który złorzeczy mu tam w ciszy i ciemności;

ale zaszedł zbyt daleko, aby się cofnąć. Dantès musiał zostać zmiażdżony w trybach ego
ambic i.
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Villefort podyktował prośbę, w które uwydatnił przesadnie (z całą pewnością z na -
lepszych pobudek) patriotyzm Dantèsa i usługi wyświadczone sprawie bonapartystów.
W tym podaniu Dantès stawał się ednym z na aktywnie szych zwolenników powrotu
Napoleona. Było oczywiste, że wobec takiego dowodu minister załatwiłby rzecz sprawie-
dliwie, eśli sprawiedliwości eszcze nie stało się zadość.

Skończywszy dyktować, Villefort odczytał głośno petyc ę.
— Jest napisana tak ak trzeba — rzekł — a teraz spuść się pan na mnie.
— Jak prędko zostanie wysłana?
— ǲiś eszcze.
— I pan ą zarekomendu esz?
— Tak i na lepszą rekomendac ą bęǳie potwierǳenie prawǳiwości wszystkiego, co

pan w te prośbie wyrażasz.
Villefort usiadł i z boku petyc i napisał poświadczenie.
— Cóż teraz trzeba robić dale ? — zapytał pan Morrel.
— Czekać — odpowieǳiał Villefort. — Ja odpowiadam za wszystko.
Zapewnienie to wróciło panu Morrelowi naǳie ę; wyszedł od prokuratora oczaro-

wany nim zupełnie i pospieszył do starego Dantèsa z wieścią, że wkrótce zobaczy syna.
Villefort zaś, zamiast odesłać petyc ę do Paryża, schował ą troskliwie, ponieważ pe-

tyc a, która ǳiś mogła ocalić Dantèsa, w przyszłości kompromitowałaby go straszliwie,
zakłada ąc, że bieg wypadków w Europie zapowiadał nade ście nowe Restaurac i.

Dantès pozostał zatem w więzieniu: pogrążony w otchłaniach lochu, nie usłyszał wcale
straszliwego huku, aki wywołał upadek tronu Ludwika XVIII ani eszcze straszliwszego
— gdy w gruzy waliło się cesarstwo.

Villefort zaś wszystko obserwował czu nym okiem, wszystko pochwycił uważnym
uchem. W czasie owych Stu dni — ak nazwano ten krótki okres powrotu Cesarstwa,
Morrel dwukrotnie przychoǳił domagać się wolności dla Dantèsa i dwukrotnie Ville-
fort zbył go na uroczystszymi obietnicami; aż w końcu przyszło Waterloo. Morrel nie
pokazał się więce u Villeforta. Zrobił dla młodego przy aciela wszystko, co tylko było
możliwe. Dalsze próby za panowania drugie Restaurac i skompromitowałyby go tylko
niepotrzebnie.

Ludwik XVIII powrócił na tron. Villefort, dla którego Marsylia stała się źródłem
przykrych wspomnień, przekształca ących się w wyrzuty sumienia, poprosił o waku ące
mie sce prokuratora królewskiego w Tuluzie. W dwa tygodnie po przeniesieniu się do
nowe sieǳiby poślubił pannę Renatę, które o ciec zyskał na dworze więce niż kiedy-
kolwiek wpływów.

Takim to sposobem Dantès, zarówno w czasie Stu Dni, ak i potem, tkwił za kratami
więzienia, zapomniany — eśli nie przez luǳi, to z pewnością przez Boga.

Danglars po ął całą doniosłość ciosu, aki zadał Dantèsowi, wiǳąc powrót Napoleona
do Franc i. Jego denunc ac a trafiła w samo sedno. Jak każdy zatem człowiek miernych
zdolności w życiu coǳiennym, a z pewną skłonnością do występku, nazwał ten ǳiwny
zbieg wypadków wyrokiem Opatrzności.

Ale gdy Napoleon wrócił do Paryża, a głos ego cesarskie potęgi zabrzmiał na no-
wo, Danglarsa zd ął strach. Spoǳiewał się w każde chwili powrotu Dantèsa, który wie
o wszystkim, Dantèsa groźnego i gotowego do okrutne zemsty. Oświadczył więc panu
Morrelowi, że pragnie opuścić służbę w handlu morskim i polecony przez niego, został
w końcu marca, to est w ǳiesięć czy dwanaście dni po we ściu Napoleona do Tuile-
riów, buchalterem u pewnego kupca hiszpańskiego. Po echał do Madrytu i słuch o nim
zaginął.

Fernand zaś nic nie po mował. Pozbył się Dantèsa, to wszystko, czego potrzebował.
Co się z nim stało? — nie chciał nawet wieǳieć. Zyskany w ten sposób dla siebie czas
spęǳał na okłamywaniu Mercedes i przedstawianiu e zmyślonych przyczyn nieobecności
Edmunda lub medytowaniu nad wy azdem do obcych kra ów i porwaniem ǳiewczyny.
Niekiedy, a były to posępne chwile w ego życiu, siadał na wierzchołku przylądka Faro,
skąd widać ednocześnie Marsylię i wioskę Katalończyków, i smutny, nieruchomy ak ptak
drapieżny na czatach, wypatrywał, czy nie u rzy na droǳe pięknego młoǳieńca, idącego
swobodnym krokiem, ze wzniesioną głową — zwiastuna straszliwe zemsty. W takim
razie Fernand wieǳiał uż, co ma robić: wypali Dantèsowi w głowę, a potem sam się
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zabĳe — mówił sobie, pragnąc uczynić to morderstwo szlachetnie szym. Ale tu Fernand
sam siebie oszukiwał, eśli ktoś żywi wciąż naǳie ę, nigdy nie popełni samobó stwa.

W mięǳyczasie cesarski rząd obwołał pospolite ruszenie, więc wszyscy, którzy tylko
byli zdolni nosić broń, pospieszyli poza granice Franc i na grzmiący głos cesarza. Fernand
poszedł wraz z innymi, opuścił chatę i Mercedes, dręczony okropną myślą, że ego rywal
powróci i ożeni się z ego ukochaną.

Gdyby Fernand miał kiedykolwiek zdobyć się na samobó stwo, uczyniłby to po roz-
staniu z Mercedes.

Względy, akimi otoczył ǳiewczynę, współczucie, akie okazywał e w nieszczęściu,
starania, które uprzeǳały e na mnie sze życzenia, wywarły taki skutek, aki wywiera ą
zazwycza na każdym szlachetnym sercu dowody przywiązania. Mercedes kochała zawsze
Fernanda ak przy aciela; przy aźń ta powiększyła się teraz o nowe uczucie — wǳięczność.

— Bracie — rzekła, mocu ąc mu na plecach żołnierski tornister. — Bracie, mó
edyny przy acielu, nie pozwól się zabić, nie zostawia mnie same na świecie. Będę płakać,
zostanę sama, eśli nie wrócisz.

Słowa te, wyrzeczone w chwili pożegnania, obuǳiły naǳie ę w Fernanǳie. Gdyby
Dantès nie wrócił, Mercedes zostanie może ego żoną.

Mercedes pozostała sama na te nagie ziemi, która nigdy do te pory nie wydała się
e aż tak ałowa; prócz nie widać było tylko morze, aż po horyzont. Wciąż zapłakana,
błąkała się ak owa szalona, o które rozpaczliwe doli nam tyle opowiadano, wokół osady
Katalończyków; niekiedy zatrzymywała się nagle pod palącym słońcem południa, i wy-
prostowana, nieruchoma, niema ak posąg wlepiała wzrok w Marsylię; albo siadała na
brzegu i wsłuchiwała się w szum morza, wieczny ak e boleść, zada ąc sobie wciąż to sa-
mo pytanie: czy nie lepie byłoby pochylić się i osunąć całym ciężarem ciała w przepaść,
która otworzy się przed nią i pochłonie ą, niż tak cierpieć straszliwie bez naǳiei i bez
końca.

Nie brakowało Mercedes odwagi do spełnienia zamiaru, ale wiara przyszła e z pomocą
i ocaliła od samobó stwa.

Caderousse podobnie ak Fernand został powołany, ale że miał osiem lat więce niż
Katalończyk i był żonaty, został wcielony do wo ska dopiero podczas trzecie mobilizac i
i wysłano go na wybrzeże.

Stary Dantès, utrzymywany przy życiu uż tylko naǳie ą, po upadku Napoleona utra-
cił ą zupełnie.

Dokładnie pięć miesięcy po rozstaniu z synem, niemal o te same goǳinie, o któ-
re aresztowano Edmunda, oddał ducha w ramionach Mercedes. Pan Morrel wyprawił
mu pogrzeb na swó koszt i spłacił drobne, żałosne długi, które starzec zaciągnął podczas
choroby. Czyn ten był nie tylko dowodem szlachetności, ale i odwagi. Południe wrza-
ło i wspierać, nawet na łożu śmierci, o ca tak niebezpiecznego bonapartysty ak Dantès
uchoǳiło za zbrodnię.

.         
W około rok po powrocie Ludwika XVIII na tron, pan inspektor generalny wizytował
więzienia.

Dantès słyszał z głębi lochu dudnienia i zgrzytania — odgłosy przygotowań na przy-
ęcie inspektora; na górze tak hałaśliwe, na dole były słyszalne edynie dla ucha więźnia
nawykłego wśród ciszy nocne do słuchania, ak pa ąk snu e swą sieć i ak ednosta nie
kropla wody spada ze sklepienia, gǳie tworzy się przez goǳinę.

Domyślił się, że na górze, wśród żywych ǳie e się coś niezwykłego — tak długo
zamieszkiwał uż ten grób, że mógł się liczyć do umarłych.

W rzeczy same , inspektor wizytował kole no wszystkie izby, cele i lochy; rozmawiał
z wieloma więźniami: z tymi mianowicie, których łagodność lub głupota zyskiwała im
u administrac i więzienne akieś względy; inspektor wypytywał, ak są żywieni, akie ma ą
żądania, które by chcieli przedstawić. Odpowiadali ednogłośnie, że eǳenie est obrzy-
dliwe i że żąda ą, aby wypuszczono ich na wolność. Inspektor spytał, czy nie domaga ą
się czegoś innego.

Potrząsali głowy. Jakiegoż innego dobra, prócz wolności, mogą pragnąć więźniowie?
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Inspektor odwrócił się od nich z uśmiechem i rzekł do komendanta:
— Nie wiem, po co nam każą robić te bezużyteczne obchody. Kto wiǳiał ednego

więźnia, to tak, akby wiǳiał stu, wysłuchać ednego — to ak wysłuchać tysiąca. Zawsze
edna śpiewka: złe ma ą eǳenie i są niewinni. Nie masz pan innych więźniów?

— O, tak, ale są oni niebezpieczni lub cierpią na pomieszanie zmysłów, tych trzymamy
w lochach.

— Zobaczmy i tych — rzekł inspektor z miną człowieka znużonego. — Spełnĳmy
do końca nasz obowiązek i chodźmy do lochów.

— Niech pan zaczeka — powstrzymał go komendant. — Przywołam choć ze dwóch
luǳi. Zdarza się, że więźniowie ma ąc dość takiego życia i pragnąc, aby ich skazano na
śmierć, dokonu ą absurdalnych czynów rozpaczy. Mógłbyś pan stać się ofiarą takiego
czynu.

— Rób pan to, co dyktu e ostrożność — rzekł inspektor.
Posłano rzeczywiście po dwóch żołnierzy, a gdy przyszli, puszczono się w dół po scho-

dach tak cuchnących, nieczystych i porosłych mchem, że samo prze ście po nich raziło
wzrok i powonienie, a i oddychać było ciężko.

— Fu ! A kogóż tu, do diabła, trzymacie? — zapytał inspektor, zatrzymu ąc się w po-
łowie drogi.

— Spiskowca, ednego z na niebezpiecznie szych; uprzeǳono nas, że to człowiek go-
tów na wszystko.

— Sam eden sieǳi?
— Naturalnie.
— Od ak dawna?
— Od roku chyba.
— I sieǳi w lochu od początku?
— Nie, panie, od chwili, gdy chciał zabić dozorcę, który mu przynosił coǳiennie

żywność.
— Chciał zabić dozorcę?
— Tak, proszę pana, tego tuta , który oświetla nam drogę. Nie tak, Antoni?
— Pewnie, że chciał mnie zabić — odpowieǳiał dozorca.
— Coś takiego! Więc to akiś szaleniec?
— Gorze , proszę pana — odpowieǳiał dozorca. — To diabeł, a nie człowiek.
— Czy chce pan, abym przedstawił na niego skargę? — zapytał inspektor komen-

danta.
— Nie ma potrzeby, uż est dosyć za to ukarany; zresztą niedługo oszale e, a do-

świadczenie, akie mamy z obserwac i, mówi nam, że nim upłynie rok, popadnie zupełnie
w obłęd.

— A to tym lepie dla niego — rzekł inspektor. — Jak oszale e zupełnie, mnie bęǳie
cierpiał.

Jak wiǳimy, inspektor był człowiekiem pełnym luǳkich uczuć i godnym powierzo-
nych mu filantropĳnych obowiązków.

— Masz pan słuszność — odparł komendant. — Uwaga pańska dowoǳi, że grun-
townie przestudiował pan ten przedmiot. Mamy tu właśnie w ednym lochu, o trzyǳieści
kroków od tego, do którego dostaniemy się po innych schodach, starego księǳa, niegdyś
przywódcę ednego z włoskich stronnictw; sieǳi tu od  roku, a zwariował około ;
od tego czasu est nie do poznania: przedtem płakał, teraz się śmie e, chudł, teraz ty e.
Może wolisz pan racze zobaczyć tamtego? Jego szaleństwo racze bawi, niż zasmuca.

— Zobaczę ednego i drugiego — postanowił inspektor. — Trzeba sumiennie do-
pełniać swoich obowiązków.

Inspektor pierwszy raz wizytował więzienia i chciał, aby ego właǳe miały o nim dobre
wyobrażenie.

— Chodźmy na pierw do spiskowca — rzekł inspektor.
— Barǳo chętnie — odpowieǳiał komendant.
Dał znak dozorcy, by otworzył drzwi.
Dantès, skulony w kącie, radował się niewypowieǳianie drobnym promykiem słoń-

ca, który przeniknął przez wąskie zakratowane okienko. Słysząc zgrzytnięcie olbrzymich
zamków i skrzypienie zarǳewiałych zawiasów, podniósł głowę. U rzawszy niezna omego,
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któremu towarzyszyło dwóch dozorców z pochodniami i dwóch żołnierzy oraz samego
komendanta z kapeluszem w ręku — więzień odgadł cel odwieǳin; wreszcie nadarzyła
się okaz a, aby błagać wysokiego urzędnika; i rzucił się ku niemu ze złożonymi dłońmi.

Żołnierze natychmiast skrzyżowali bagnety, sąǳąc, że więzień poderwał się w złych
zamiarach.

Sam inspektor cofnął się o krok.
Dantès zrozumiał, że przedstawiono go ako niebezpiecznego człowieka.
Zebrał więc w spo rzeniu całą łagodność i pokorę, akie tylko mogą mieścić się w czło-

wieku, i przemawia ąc słowami uroczystymi, a wręcz nabożnymi, usiłował trafić inspek-
torowi do serca. Inspektor wysłuchał do końca Dantèsa, a potem, zwraca ąc się do ko-
mendanta, rzekł półgłosem:

— Zwróci się w stronę religii, uż est pełen łagodnie szych uczuć. Wiǳi pan, aki
wpływ ma na niego strach: cofnął się na widok bagnetów, wariat zaś nie cofa się nigdy.
Barǳo ciekawe spostrzeżenia poczyniłem w tym zakresie w Charenton.

Potem zwrócił się do więźnia i zapytał:
— Krótko mówiąc, czego właściwie chcecie?
— Chcę dowieǳieć się, aką popełniłem zbrodnię; chcę, aby mnie postawiono przed

sądem; chcę, aby wznowiono dochoǳenie; chcę na koniec, aby mnie rozstrzelano, eżeli
estem winny, lub uwolniono — eżeli estem niewinny.

— Dobrze was tu żywią? — zapytał inspektor.
— Tak, chyba tak, sam nie wiem… I mnie sza o to; na ważnie sze est, i nie tylko dla

mnie, ale i dla urzędników wymierza ących sprawiedliwość, a nawet dla króla, który nami
rząǳi, aby niewinny nie padał ofiarą podłego donosu i nie umierał za kratami, złorzecząc
swoim katom.

— Jakoś ǳiś esteś barǳo łagodny — rzekł komendant. — Nie zawsze taki byłeś,
przy acielu, mówiłeś kiedyś całkiem inacze , tego dnia, kiedy to chciałeś zatłuc dozorcę.

— To prawda, proszę pana — rzekł Dantès. — Przepraszam na pokornie tego czło-
wieka, który był zawsze dla mnie dobry… ale cóż chcieć! Byłem wtedy szalony, wpadłem
w szał.

— A teraz nie esteś szalony?
— Nie, proszę pana, więzienie ugięło mnie, złamało, unicestwiło. Już tak długo tu

estem!…
— Długo? Kiedy was zatrzymano? — zapytał inspektor.
—  lutego  roku, o goǳinie drugie po południu.
Inspektor ął liczyć.
— ǲiś mamy trzyǳiestego czerwca  roku; i cóż wy mówicie? Sieǳicie w wię-

zieniu dopiero siedemnaście miesięcy.
— Siedemnaście miesięcy! — odpowieǳiał Dantès. — Ach, proszę pana, czy pan

wie, ile znaczy siedemnaście miesięcy w więzieniu? To siedemnaście lat, siedemnaście
wieków dla człowieka, który ak a był tak bliski wielkiego szczęścia, który miał poślubić
ukochaną kobietę, który wiǳiał przed sobą zaszczytną karierę, a który wszystko utracił.
Człowiek ten w dniu na pięknie szym w życiu wpadł w na czarnie szą noc, ego przyszłość
est zniszczona, nie wie, czy ta, którą kochał, kocha go eszcze, nie wie, czy ego stary
o ciec ży e eszcze, czy umarł. Siedemnaście miesięcy więzienia dla człowieka nawykłego
do morskiego powietrza, marynarskie swobody, do przestrzeni, ogromu, nieskończoności
— siedemnaście miesięcy więzienia dla takiego człowieka, proszę pana, to kara cięższa niż
zasługu ą na to wszelkie występki, których ohydne imiona może wymienić ęzyk luǳki.
Mie pan nade mną litość i żąda dla mnie nie pobłażania, ale surowości, nie łaski, ale sądu;
sęǳiów, proszę pana, a domagam się tylko sęǳiów. Czyż można odmówić oskarżonemu
prawa do stawania przed sądem?

— Dobrze — rzekł inspektor. — Zobaczymy.
I zwrócił się do komendanta:
— Doprawdy, ten biedak napełnił mnie litością. Jak wrócimy na górę, pokażesz mi

pan ego akta.
— Oczywiście — odparł komendant. — Ale zda e mi się, że on tam ma na gorszą

opinię.
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— Proszę pana — ciągnął Dantès — a wiem, że sam nie możesz mnie pan stąd
uwolnić, ale możesz mo ą prośbę przedstawić właǳom, możesz wy ednać rozpoczęcie
śleǳtwa, możesz mnie kazać oddać pod sąd. Pragnę stanąć przed sądem i nic więce ,
niech wiem, aką popełniłem zbrodnię i na aką estem skazany karę, bo niepewność
gorsza est od wszystkich tortur.

— Proszę mówić aśnie — rzekł inspektor.
— Proszę pana — zawołał Dantès — słychać z pańskiego głosu, żeś wzruszony, panie!

Proszę, niech pan powie, że mogę mieć naǳie ę.
— Nie mogę tego powieǳieć — odrzekł inspektor. — Mogę tylko przyrzec, że

prze rzę two ą sprawę.
— O! To uż estem wolny, estem ocalony!
— Kto kazał was aresztować? — zapytał inspektor.
— Pan de Villefort — odpowieǳiał Dantès — Niech się pan z nim zobaczy i po-

rozmawia.
— Pan de Villefort wy echał z Marsylii rok temu. Jest w Tuluzie.
— A więc się nie ǳiwię — szepnął Dantès. — Jedyny mó protektor wy echał.
— Czy pan de Villefort miał akiś powód, aby was nienawiǳić? — zapytał inspektor.
— Żadnego, był dla mnie barǳo życzliwy.
— Mogę więc polegać na ego adnotac ach lub na tym, co mi powie?
— Na zupełnie , proszę pana.
— Dobrze. Bądźcie cierpliwi.
Dantès upadł na kolana, wznosząc ręce do nieba, i w modlitwie, którą szeptał, polecał

Bogu tego, co wstąpił do ego więzienia ak Zbawiciel uwalnia ący z piekieł dusze.
Drzwi się zamknęły, ale naǳie a, która po awiła się tu razem z inspektorem, pozostała

w celi Edmunda.
— Czy pan chce prze rzeć re estr więzienny natychmiast — zapytał komendant —

czy też prze ǳie pan na pierw do celi księǳa?
— Skończmy na pierw z lochami — odrzekł inspektor. — Jeśli wrócę na światło

ǳienne, może mi uż zabraknąć odwagi, aby dokończyć te smutne mis i.
— Ach, ten więzień est zupełnie inny, ego szaleństwo est mnie przygnębia ące niż

zdrowy rozum ego sąsiada.
— A ak się prze awia ego obłęd?
— O, to ǳiwne szaleństwo! Ksiąǳ ma się za posiadacza niezmiernych skarbów.

W pierwszym roku uwięzienia ofiarował rządowi milion za uwolnienie, drugiego roku
dwa miliony, trzeciego — trzy, i tak dale . Już piąty rok u nas sieǳi, niezawodnie więc
bęǳie chciał pomówić z panem na osobności i ofiaru e pięć milionów.

— No, no, a to rzeczywiście ciekawa historia — rzekł inspektor. — Jakże się nazywa
ten milioner?

— Ksiąǳ Faria.
— Numer . — przeczytał inspektor.
— To tu, Antoni, otwórz.
Dozorca otworzył drzwi i zaciekawione spo rzenie inspektora wpadło do lochu stuk-

niętego księǳa.
Tak bowiem zwykle nazywano tego więźnia.
Na środku celi, w kole zakreślonym kawałkiem wapna oderwanego od muru, leżał

człowiek, niemal nagi, ego oǳienie zwisało w strzępach. W kole tym kreślił wyraźne
linie geometryczne i zdawał się nie mnie za ęty rozwiązaniem swego zadania, ak Ar-
chimedes, gdy poniósł śmierć z rąk żołnierza Marcellusa. Nie poruszył się więc nawet
na dźwięk otwieranych drzwi i wyrwał się z zamyślenia, dopiero gdy światło pochodni
oświetliło niecoǳiennym blaskiem wilgotną podłogę, na które pracował. Odwrócił się
więc i zǳiwiony spo rzał na luǳi, którzy tak licznie po awili się w ego lochu.

Powstał żywo z ziemi, pochwycił z barłogu kołdrę i szybko okrył się nią, aby ukazać
się nieco przysto nie oczom obcych luǳi.

— Czego potrzebu ecie? — zapytał inspektor, nie zmienia ąc swe sakramentalne
formuły.

— Ja? — zǳiwił się ksiąǳ — Ja nic nie potrzebu ę!
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— Nie rozumiecie mnie — rzekł inspektor. — Jestem wysłannikiem rządu, mam za
zadanie inspekc ę wszystkich więzień, wysłuchu ę życzeń i zażaleń więźniów.

— A, to co innego! — zawołał żywo ksiąǳ. — Mam naǳie ę, że się dogadamy.
— Wiǳi pan — rzekł cicho komendant — czyż nie zaczyna się tak, ak panu zapo-

wiadałem?
— Proszę pana — rzekł więzień. — Nazywam się Faria, estem księǳem. Uroǳiłem

się w Rzymie. Dwanaście lat byłem sekretarzem kardynała Rospigliosi; zostałem uwię-
ziony, ale nie wiem nawet dobrze za co, na początku . Odtąd zanoszę ciągłe prośby
o wypuszczenie mnie na wolność do rządu ancuskiego i włoskiego.

— Z akie rac i do ancuskiego? — zapytał komendant.
— Ponieważ aresztowano mnie w Piombino, a sąǳę, że tak ak Mediolan i Florenc a,

również Piombino zostało stolicą akiegoś departamentu ancuskiego.
Inspektor i komendant spo rzeli po sobie i roześmiali się.
— Do licha! — rzekł inspektor — wiadomości, akie ksiąǳ ma o Włoszech nie są

zbyt świeże.
— Pochoǳą z dnia, w którym zostałem zatrzymany — odrzekł ksiąǳ — że zaś

Jego Cesarska Mość utworzył królestwo rzymskie dla syna, którym go niebo obdarowało,
domyślam się, że dokonawszy dalszych podbo ów, spełnił sny Machiavellego i Cezara
Borgii — z ednoczył całe Włochy w edno królestwo.

— Proszę księǳa, Opatrzność na szczęście naniosła nieco poprawek do tego gigan-
tycznego planu, którego zda esz się być dość żarliwym stronnikiem.

— To edyny sposób, aby uczynić z Włoch państwo silne, niezależne i szczęśliwe —
odpowieǳiał ksiąǳ.

— Być może — odparł inspektor — ale nie przyszedłem tu, aby rozprawiać o poli-
tyce ultramontańskie , ale po to, aby zapytać, czy nie macie akich zażaleń co do wiktu
i pomieszczenia.

— Jadło ak w każdym więzieniu — est fatalne. Co do mieszkania, to wiǳi pan, że
est wilgotne i niezdrowe, ednak ak na loch całkiem przyzwoite. Ale nie o to teraz iǳie;
chcę uczynić rządowi niezmiernie ważną i szczególnie godną uwagi propozyc ę.

— Ot, i esteśmy w domu — szepnął komendant do inspektora.
— I właśnie dlatego cieszę się, że pana wiǳę, chociaż przeszkoǳiłeś mi nieco w bar-

ǳo ważnych obliczeniach, które, eśli się powiodą, mogą zmienić system Newtona. Czy
możesz mi pan uǳielić posłuchania na osobności?

— A co, nie mówiłem? — rzekł komendant do inspektora.
— Znasz pan dobrze swo ego pens onariusza, ak wiǳę — odrzekł inspektor z uśmie-

chem, po czym zwrócił się do Farii:
— Żąda pan ode mnie rzeczy niemożliwe .
— A ednak, gdyby choǳiło o pozyskanie dla rządu niezmierne sumy, na przykład

pięciu milionów?…
— Słowo da ę — rzekł inspektor, obraca ąc się do komendanta. — Przepowieǳiałeś

pan wszystko, nawet sumę.
— Zresztą — zawołał szybko ksiąǳ, wiǳąc, że inspektor zbiera się do ode ścia. —

Nie musimy koniecznie być sam na sam; pan komendant może być obecny przy nasze
rozmowie.

— Na nieszczęście, drogi księże — rzekł komendant — znamy uż na pamięć, co
chcesz powieǳieć. Wszak choǳi o skarby, prawda?

Faria spo rzał na szydercę takim wzrokiem, że bezstronny wiǳ dostrzegłby w nim
z pewnością błysk prawdy i rozsądku.

— Oczywiście — rzekł. — A o czymże miałbym mówić, eśli nie o tym?
— Panie inspektorze — przerwał komendant. — mogę opowieǳieć całą tę historię

z na drobnie szymi szczegółami tak dobrze ak sam ksiąǳ, bo od czterech czy pięciu lat
uszy mi od tego puchną.

— To dowoǳi — rzekł ksiąǳ do komendanta — że esteś pan ak owi luǳie, o któ-
rych Pismo Święte mówi, że ma ą oczy a nie wiǳą, ma ą uszy a nie słyszą.
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— Kochany księże — wtrącił inspektor. — Rząd nasz, ǳięki Bogu, est zamożny i nie
potrzebu e twoich milionów; zachowa e sobie, przydaǳą się księǳu, kiedy wy ǳiesz
z więzienia.

Oczy księǳa rozpłomieniły się; porwał inspektora za rękę.
— A eżeli nie wy dę z więzienia — rzekł — eżeli wbrew wszelkie sprawiedliwości

będę musiał tu pozostać, eżeli umrę i nie zdążę nikomu odkryć ta emnicy i skarb prze-
padnie? Czyż nie lepie , aby i rząd z niego skorzystał i a także? Dam sześć milionów, tak,
zrezygnu ę z sześciu milionów, i poprzestanę na reszcie, eżeli tylko wy dę na wolność!

— Na honor — rzekł inspektor półgłosem. — Gdybym nie wieǳiał, że to wariat,
uwierzyłbym, że mówi prawdę, tyle w ego głosie przekonania.

— Nie estem wariatem, mówię czystą prawdę — odparł Faria, chwyta ąc (ǳięki wy-
ostrzonemu słuchowi, właściwemu dla wszystkich więźniów) każde słowo inspektora. —
Skarb, o którym mówię, istnie e naprawdę. Proponu ę, aby podpisał pan ze mną umowę,
na podstawie które zawieziesz mnie pan w mie sce, które wyznaczę: na naszych oczach
rozkopie się ziemię, a eżeli kłamię, eżeli nic nie zna ǳiemy, eżeli estem wariatem, ak
powiadacie, cóż… Weźmiecie mnie na powrót do lochu, zostanę tu na wieki, umrę tu
i nic uż od was nie będę żądać.

Komendant roześmiał się.
— Daleko ten twó skarb? — zapytał.
— Stąd bęǳie ze sto mil — rzekł Faria.
— Nieźle pomyślane — powieǳiał komendant. — Gdyby tak każdy więzień chciał

odbywać takie stumilowe spacerki ze swoimi stróżami, a stróże zgaǳaliby się na to, wię-
zień miałby doskonałą sposobność, aby wziąć nogi za pas. A podczas takie podróży na
pewno nadarzyłaby się nie edna okaz a do ucieczki.

— To znany sposób — dodał komendant — i nasz księżulo nie może sobie nawet
przyznać pierwszeństwa.

I zwrócił się do Farii:
— Pytałem księǳa, czy cię tu dobrze karmią.
— Panie — odparł Faria — niech mi pan przysięgnie na święte imię Chrystusa, że

mnie pan uwolni, eśli powiem prawdę. A wtedy wskażę mie sce, gǳie ukryto skarb.
— Czy dobrze księǳa karmią? — powtórzył inspektor.
— Panie, przecież nic pan nie ryzyku e, wiǳi pan sam, że byna mnie nie szukam

sposobności ucieczki, ponieważ będę tu, w więzieniu, gdy udacie się w drogę.
— Nie odpowiada mi ksiąǳ na pytanie — rzekł zniecierpliwiony nieco inspektor.
— I pan także nie odpowiada na mo ą prośbę! — wrzasnął ksiąǳ. — Bądź więc

przeklęty ak i inni durnie, co mi nie chcieli wierzyć! Nie chcecie mo ego złota, dobrze,
zachowam e dla siebie; nie chcecie mi dać wolności, Bóg mi ą ześle. Idźcie sobie, nie
mam uż nic do powieǳenia.

I odrzuciwszy kołdrę, pochwycił kawałek wapna, siadł pośrodku koła i zaczął od nowa
kreślić akieś linie i liczby.

— Co on robi? — zapytał inspektor, wychoǳąc.
— Liczy swo e skarby — odparł komendant.
Faria odpowieǳiał na ten sarkazm spo rzeniem wyraża ącym na wyższą pogardę. Wy-

szli, a dozorca zamknął za nimi drzwi.
— Może rzeczywiście posiadał akieś skarby — rzekł inspektor, wchoǳąc do góry.
— Albo mu się śniło, że e ma — odparł komendant — a następnego dnia obuǳił

się obłąkany.
— Rac a — zauważył inspektor, z naiwnością przyzna ąc się do swe sprzeda ności.

— Gdyby naprawdę był bogaty, nie znalazłby się w więzieniu.
Tak to skończyła się ta przygoda dla księǳa Farii. Pozostał w więzieniu, a po te

wizycie ego reputac a zabawnego szaleńca ugruntowała się eszcze mocnie .
Kaligula albo Neron, ci wielcy poszukiwacze skarbów, pożąda ący wszystkiego, co

niemożliwe, posłuchaliby tego biedaka i ofiarowaliby mu upragnioną przestrzeń, prze-
strzeń, którą wyceniał tak wysoko, i wolność, za którą gotów był tak ho nie zapłacić. Ale
ci, którzy ǳisia ǳierżą właǳę, powstrzymywani przez granice prawdopodobieństwa, nie
odważa ą się uż na rozmach w pragnieniach; obawia ą się uszu tych, którym rozkazu ą,
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oczu, które przypatru ą się ich poczynaniom; nie ma ą uż poczucia nadluǳkie wyższo-
ści; to tylko luǳie koronowani — i ot, wszystko. Niegdyś uważali się za synów Jowisza,
lub przyna mnie mienili się nimi, i zachowywali nieco z postawy szanownego pana o ca:
wszak niełatwo sprawǳić, co się ǳie e ponad chmurami; a ǳisia mamy tak łatwy dostęp
do królów… I skoro rządy despotyczne nigdy nie pokazywały chętnie skutków więzienia
i tortur — rzadko zdarza się, aby ofiara przesłuchań mogła po awić się przed ludźmi ze
zmiażdżonymi kośćmi i krwawymi ranami — podobnie i obłęd, ten wrzód powsta ący
w brudach lochu na skutek tortur duchowych, ukrywany est tam, gǳie się naroǳił.

Ksiąǳ Faria, doznawszy w więzieniu pomieszania zmysłów, był skazany przez własne
szaleństwo na dożywotnie więzienie.

Dantèsowi zaś inspektor dotrzymał słowa. Wróciwszy do komendanta, kazał sobie
przedłożyć re estr więźniów. Opinia dotycząca Dantèsa brzmiała następu ąco:

Edmund Dantès. Żarliwy bonapartysta, wziął czynny uǳiał w przygo-
towaniu ucieczki z Elby.

Należy trzymać go w ta emnicy i pod na ściśle szym dozorem.

Dopisek ten był uczyniony inną ręką i innym atramentem, co dowoǳiło, że powstał
uż po uwięzieniu Dantèsa. Oskarżenie było tak ciężkie i stanowcze, że nie warto byłoby
starać się e obalić. Pod adnotac ą inspektor dopisał zatem: „Nieodwołalne”.

Wizyta inspektora przywróciła, eśli można tak powieǳieć, życie Dantèsowi; od chwili
uwięzienia stracił rachubę dni; inspektor podał mu teraz datę, która utkwiła mu w głowie.
Kawałkiem tynku oderwanym z sufitu napisał na murze: „ czerwca ” i aby nie zgubić
znowu poczucia upływa ącego czasu, co ǳień żłobił u dołu edną kreskę.

Tak upływały dni, tygodnie, miesiące — Dantès ciągle czekał. Na pierw oznaczył so-
bie termin uwolnienia za dwa tygodnie; sąǳił bowiem, że tyle powinno wystarczyć cał-
kowicie inspektorowi, nawet gdyby włożył w załatwianie sprawy połowę zaangażowania,
akie wydawał się okazywać. Po upływie dwóch tygodni powieǳiał sobie, że niedorzecz-
nością byłoby przypuszczać, że inspektor mógłby się za ąć ego sprawą przed powrotem
do Paryża; powrót zaś mógł przecież nastąpić dopiero po ukończeniu ob azdu wszystkich
więzień, to znaczy po akichś dwóch miesiącach. Postanowił zatem czekać trzy miesiące
zamiast dwóch tygodni. Gdy trzy miesiące upłynęły, przesunął termin na sześć miesięcy;
ale po upływie pół roku pokazało się, gdy obliczył dokładnie dni, że czekał uż ǳiesięć
i pół miesiąca. W ciągu tego okresu nie nastąpiła w więziennym położeniu Edmunda
żadna zmiana; nie otrzymał żadne pociesza ące wiadomości; dozorca ak zwykle był głu-
chy na zapytania. Dantès zaczął uż powątpiewać o własnych zmysłach, zaczynał wierzyć,
że to, co brał za wspomnienie rzeczywistego faktu, było tylko wytworem wyobraźni, a ów
anioł pocieszyciel, który zstąpił kiedyś do więzienia, sunął tylko na skrzydłach snu.

Po roku komendant zamku If otrzymał dowóǳtwo twierǳy Ham; mięǳy pod-
władnymi, których wziął ze sobą, był także i dozorca Dantèsa. Przybył nowy komendant.
Wydawało mu się, że szkoda zachodu, by uczyć się nazwisk wszystkich więźniów, kazał
ich przeto przedstawić sobie po numerach. Ten okropny hotel składał się z pięćǳiesięciu
„umeblowanych pokoi”; ego mieszkańcy zwali się od te pory według numerów swych
cel; nieszczęśliwy młoǳieniec przestał się nazywać Edmund Dantès, został ochrzczony
numerem .
.     
Dantès przeszedł przez wszystkie stopnie męczarni, akie cierpią więźniowie zapomniani
w więzieniu. Rozpoczął od poczucia dumy, które wypływa z naǳiei i czystego sumienia;
następnie zwątpił o swe niewinności, co w części usprawiedliwiało opinię komendanta,
który twierǳił, że Dantès zwariował; na koniec pozbył się zupełnie dumy i zaczął prosić,
eszcze nie Boga, ale luǳi; Bóg est bowiem ostatnią deską ratunku. Nieszczęśliwy, który
powinien od Boga zaczynać, dopiero wówczas poleca się Jego opiece, gdy go uż zawiodą
wszystkie inne naǳie e.

Dantès prosił więc, aby go przyna mnie przeniesiono do innego lochu, chociażby
eszcze ciemnie szego i głębszego; akakolwiek zmiana, nawet niekorzystna, zawsze była-
by dla niego nowością i rozerwałaby go choć przez kilka dni. Prosił, aby mu pozwolono
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na spacery, zaczerpnięcie powietrza, prosił o książki, instrumenty. Żadna z tych próśb
nie odnosiła skutku, on ednak nie przestawał prosić. Przywykł mówić do swo ego no-
wego dozorcy, choć ten był eszcze większym milczkiem — eśli to w ogóle możliwe
— niż poprzedni; ale przemawiać do człowieka, nawet niemego, sprawiało Edmundowi
przy emność. Mówił dlatego, aby usłyszeć własny głos; próbował mówić do siebie, gdy
zostawał sam, ale wtedy ogarniał go strach przed samym sobą.

Gdy Dantès był eszcze na wolności, bał się straszliwie wspólnych cel, w których
sieǳieli włóczęǳy, bandyci i zbrodniarze, których łączy w edno haniebna radość nie-
po ętych orgii i straszliwych przy aźni. Ale tu doszedł uż do takiego stanu, że marzył,
aby wtrącono go do edne z tych czeluści, aby przyna mnie mógł wiǳieć inne luǳkie
twarze, nie zaś wyłącznie niewzruszone oblicze milczącego dozorcy; zazdrościł galerni-
kom, zazdrościł im hańbiące oǳieży, ka dan na nogach, piętna na ramieniu. Galernicy są
przyna mnie wśród podobnych sobie, ży ą na wolnym powietrzu, wiǳą niebo, słowem,
galernicy są barǳo szczęśliwi.

Pewnego razu ął błagać dozorcę, aby mu dano akiegokolwiek towarzysza, choćby
owego obłąkanego księǳa, o którym słyszał. Dozorca Dantèsa czuł w głębi duszy litość
dla młodego więźnia, choć ego twarz wcale tego nie zdraǳała, wiǳiał, ak ciężko znosił
on więzienie; przedstawił więc prośbę numeru  komendantowi; ale komendant, prze-
widu ący ak wielki polityk, wyobraził sobie, że Dantès ma zamiar zbuntować więźniów,
uknuć akiś spisek, zdobyć sobie pomoc przy aciela w ucieczce — i odmówił.

Dantès wyczerpał uż wszystkie środki, leżące w luǳkie mocy. Zwrócił się wówczas
ku Bogu — co, ak mówiliśmy wyże , musiało w końcu nastąpić.

Wszystkie idee pobożności, rozrzucone po szerokim świecie, a zbierane troskliwie
niby kłosy przez nieszczęśliwych, których los nachylił do ziemi, pokrzepiły go na du-
chu. Przypomniał sobie pacierze, których uczyła go matka i odkrył w nich sens, którego
przedtem nigdy nie dostrzegał; bo dla człowieka szczęśliwego modlitwa est monotonnym
zbiorem słów pozbawionych sensu, aż do dnia, w którym cierpienie zaczyna tłumaczyć
człowiekowi nieszczęśliwemu ten wzniosły ęzyk, którym przemawia do Boga.

Modlił się więc, nie z zapałem, ale z zapamiętałością. Modląc się głośno, przestał
się lękać własnego głosu; wpadał więc znowu w roǳa ekstazy; w każdym wymówionym
słowie wiǳiał promiennego Boga; wszystkie czyny, spełnione, gdy wiódł eszcze tak nagle
utracone skromne życie marynarza, przypisywał woli wszechmocnego Boga, brał z nich
naukę, wyznaczał sobie śluby. A pod koniec każdego pacierza przemycał ową interesowną
prośbę, którą luǳie częście składa ą bliźnim niż Bogu: „I odpuść nam nasze winy, ako
i my odpuszczamy naszym winowa com”.

Ale pomimo tak gorących modlitw Dantès pozostawał nadal w więzieniu.
Wtedy umysł ego otępiał, eszcze barǳie zgęstniał mu mrok przed oczyma. Dantès

był prostym człowiekiem, nie miał wykształcenia, przeszłość zakrywała mu mgła, któ-
rą rozproszyć może tylko wieǳa. W samotności więzienia, zapęǳa ąc się w myślach na
bezdroża, nie potrafił odbudować myślą ubiegłych wieków, przywołać do życia wygasłych
ludów, zrekonstruować starożytnych miast, które imaginac a wyolbrzymia i poetyzu e,
przesuwa ąc przed oczyma ich gigantyczne kształty, oświetlone w niebiańskim ogniu, na
wzór babilońskich obrazów Martinna. A on miał tylko swo ą przeszłość — tak krótką,
teraźnie szość — tak posępną, i przyszłość — tak wątpliwą; pozostało mu tylko ǳie-
więtnaście lat blasku i życia, które miały wystarczyć mu do rozmyślań na całą wieczność
nocy! Żadne inne myśli nie mogły go rozerwać. Jego energiczny umysł, który chętnie
uleciałby poprzez wieki, był uwięziony ak orzeł w klatce. Uczepił się więc edne tylko
myśli: swo ego szczęścia zniszczonego bez widoczne przyczyny, na skutek akiegoś nie-
słychanego, fatalnego przypadku; przywiązał się wszystkimi siłami do te myśli, obracał
ą i oglądał ze wszystkich stron, wgryza ąc się w nią niemal tak, ak w Piekle Dantego
bezlitosny Ugolino pożera czaszkę arcybiskupa Rogera.

Okres ascetyzmu ustąpił mie sca rozpaczy i wściekłości. Edmund miotał przekleń-
stwa, prze mu ące grozą samego dozorcę, obĳał się ciałem o mury więzienia, rzucał z wście-
kłością na wszystko, co go otaczało, a zwłaszcza na siebie, i to z powodu na drobnie sze
przeciwności, ziarnka piasku, źdźbła słomy lub powiewu wiatru. Wtedy przypominał so-
bie ów list denunc acy ny, który wiǳiał na własne oczy u Villeforta, którego dotykał
własnymi rękami; każdy wiersz arzył się ogniem na murach ak Mane Tekel Fares Balta-
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zara. Mówił do siebie, że to nienawiść luǳka, a nie kara boska, wtrąciła go w tę otchłań,
i poddawał sprawców swego nieszczęścia na okropnie szym torturom, na akie tylko ego
płonąca imaginac a mogła się zdobyć, i zdawało mu się eszcze, że na straszliwsze będą
zbyt łagodne, a przyna mnie zbyt krótkie, bo śmierć kłaǳie kres karze, a śmierć prowa-
ǳi, eśli nie do odpoczynku, to przyna mnie do nieczułości, która go przypomina.

W miarę ak powtarzał — w odniesieniu do swoich wrogów — że spokó to śmierć
i że temu, kto chce ukarać okrutnie nieprzy aciela potrzeba innych środków niż zabó stwo,
pogrążał się w posępnym bezwłaǳie, aki sprowaǳa ą myśli samobó cze. Biada temu,
który stacza ąc się w przepaść nieszczęścia, uchwyci się te czarne myśli! Bo est ona niby
morze martwe o falach błękitnych i zdradliwie czystych, które oblepia nogi pływaka,
wciąga e ak zbiornik smoły, wchłania, wsysa. Kto raz się zagłębi w takich myślach —
o ile tylko Bóg nie wesprze go pomocą — zginie i każda próba wydostania się z nich
pogrąża go coraz barǳie w śmierć.

Taka ednak agonia duchowa nie est równie straszna, ak cierpienie, które ą po-
przeǳiło, i kara, aka zapewne po nie nastąpi, to roǳa pociechy, od które możemy
dostać zawrotu głowy, która pokazu e nam przepaść zie ącą u stóp, ale w przepaści te
tylko nicość zna du e się na dnie. Doszedłszy do takiego stanu umysłu Edmund znalazł
nieco uko enia. Cała ego boleść, cierpienia i orszak wiǳiadeł, które wlokły się za nimi,
zdawały się uciekać z kątów lochu, bo miał tam zstąpić cichą stopą anioł śmierci. Dantès
spo rzał ze spoko em na swo ą przeszłość, a na przyszłość z trwogą; i wybrał ową drogę
środkową, która wydawała mu się bezpiecznym azylem.

„Czasami — myślał — podczas dalekie żeglugi, kiedy byłem eszcze człowiekiem,
człowiekiem wolnym i silnym i wydawałem moim luǳiom rozkazy, które oni wypeł-
niali, widywałem chmurzące się niebo, morze, które zaczynało się piętrzyć i burzyć; na
horyzoncie zbierała się burza i na kształt olbrzymiego orła biła w niebo dwoma skrzydła-
mi; czułem wtedy, że mó statek był nietrwałym schronieniem, bo sam, lekki ak piórko
w ręku olbrzyma, trząsł się i dygotał. Wśród ryku bĳących fal, widok ostrych, sterczących
skał zapowiadał mi śmierć, a śmierć napawała mnie strachem i aby uniknąć e uścisku
czyniłem wszystko, rzucałem na szalę wszelkie siły luǳkie i całe doświadczenie maryna-
rza, aby wytrwać w te walce z Bogiem!… Dlatego, że byłem wówczas szczęśliwy, dlatego
że ocalenie oznaczało powrót do szczęścia, dlatego że nie wzywałem ani nie wybierałem te
śmierci; sen na łożu z wodorostów i kamyków wydawał mi się zbyt niewygodny; dlatego
że uważałem za niegodne, aby mnie, człowieka stworzonego na Boskie podobieństwo,
rozǳiobały po śmierci sępy i mewy. Ale ǳiś to co innego, ǳiś straciłem wszystko, co
sprawiało, że kochałem życie, ǳiś śmierć wabi mnie swym uśmiechem ak mamka ǳie-
cię, gdy e chce ukołysać; ǳiś umieram, bo chcę umrzeć — zasypiam znużony i złamany,
ak usypiałem po owych wieczorach rozpaczy i wściekłości, kiedy przemierzałem celę po
trzy tysiące razy tam i z powrotem, to znaczy robiłem trzyǳieści tysięcy kroków, czyli
mnie więce ǳiesięć mil”.

Odkąd ta myśl zakiełkowała młoǳieńcowi w głowie, złagodniał i twarz mu się roz-
aśniła; pogoǳił się wreszcie z twardym łożem, czarnym chlebem; adł coraz mnie , nie
spał uż wcale i uznał za znośną tę resztkę egzystenc i, był bowiem przekonany, że porzuci
ą, kiedy tylko zechce — tak ak się zrzuca zużyte oǳienie.

Były dwa sposoby samobó stwa; eden prosty: należało przywiązać chustkę do kraty
w oknie i powiesić się; drugi zaś polegał na udawaniu, że się przy mu e pożywienie, co
kończyło się śmiercią głodową. Do pierwszego Dantès czuł wstręt. Wychował się w po-
garǳie dla korsarzy, tych, których wiesza ą na re ach statku. Powieszenie uważał zatem
za karę hańbiącą i nigdy by e sobie nie zadał; wybrał więc drugi sposób i tego samego
dnia rozpoczął wprowaǳać go w czyn.

Na roztrząsaniu powyższych kwestii zeszły mu cztery lata. Pod koniec drugiego roku
Dantès przestał liczyć dni i popadł na nowo w tę nieświadomość mĳa ącego czasu, z które
inspektor na krótko go wydobył.

Dantès rzekł do siebie: „chcę umrzeć” — i wybrał roǳa śmierci; dobrze się nad nim
zastanowił i lęka ąc się, że mu sił nie starczy, przysiągł sobie, że w taki właśnie umrze
sposób. „Kiedy mi będą przynosić — myślał — rano i wieczorem posiłki, będę wyrzucał
e przez okno, i wszyscy pomyślą, że z adłem wszystko”.
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Jak postanowił, tak i zrobił. Dwa razy ǳiennie wyrzucał eǳenie przez małe zakra-
towane okienko, za którym zaglądał do niego tylko skrawek nieba; z początku czynił to
z radością, następnie z namysłem, na koniec z żalem. Musiał sobie przywoǳić na pa-
mięć przysięgę, aby mieć siłę do kontynuowania tego straszliwego planu. Jadło, na które
dawnie spoglądał ze wstrętem, wydawało mu się teraz, gdy szarpał go głód, smakowite,
wabiło oko i drażniło węch. Nieraz całą goǳinę trzymał w ręku garnek, wpatru ąc się
chciwie w kawał nieświeżego mięsa albo cuchnące ryby i na spleśniały czarny chleb. Były
to resztki instynktu samozachowawczego, które wciąż walczyły w nim przeciw śmierci
i które czasem niszczyły ego postanowienie. Wówczas więzienie wydawało mu się mnie
posępne, a sytuac a mnie rozpaczliwa; był przecież eszcze młody, miał nie więce niż
dwaǳieścia pięć, sześć lat, czekało go eszcze z pół wieku, to znaczy prawie dwa razy tyle,
co przeżył do te pory. Przez tak niezmierny szmat czasu ileż wypadków mogłoby rozbić
bramy więzienia, obalić mury zamku If i zwrócić mu wolność! W takie chwili zbliżał usta
do eǳenia, z którego — niby Tantal z własne woli — sam rezygnował; ale przypominał
sobie wówczas przysięgę, i ego szlachetna natura wzdrygała się na samą myśl, że mógłby
pogarǳać sobą, gdyby e nie dotrzymał. I tak, bezlitosny i surowy wobec samego siebie,
zużył tę resztkę sił, aka mu pozostała, aż nadszedł ǳień, kiedy nie miał uż siły, aby wstać
i wyrzucić przez okienko przyniesioną strawę.

Następnego dnia wzrok mu przygasł, prawie uż nie słyszał; dozorca składał to na
ciężką chorobę, a Edmund spoǳiewał się rychłe śmierci.

Tak upłynął ǳień. Edmund czuł, ak ogarnia go akieś nieokreślone odrętwienie,
które przynosiło ze sobą poczucie błogości; kurcze w żołądku ustały, piekące pragnienie
przygasło. Kiedy zamykał oczy, wiǳiał przed sobą mnóstwo lśniących światełek, podob-
nych do ogników błędnych, które unoszą się nocą nad bagniskami: nadchoǳił zmierzch
w tym nieznanym kra u, który nazywamy śmiercią.

Nagle około ǳiewiąte wieczór, usłyszał za ścianą, przy które leżał, głuchy odgłos.
Tyle plugawych zwierząt harcowało w tym więzieniu, że Edmund przywykł do nich

i nie zakłócały mu uż snu; ale tym razem, czy to dlatego, że przy takim poście wyostrzył
mu się słuch, czy dlatego, że hałas był mocnie szy niż zwykle, czy że w tak ważnych,
ostatnich chwilach wszystko nabiera znaczenia — Edmund podniósł głowę, aby lepie
słyszeć.

Było to miarowe, ednosta ne drapanie, wskazu ące, że skrobią po kamieniach akieś
szpony olbrzymie, mocne zęby albo też akieś narzęǳia.

Mimo że umysł Edmunda osłabiony był mocno, rozbuǳiła go banalna myśl, która
nurtu e więźniów nieustannie: wolność. Odgłos ten rozbrzmiał wówczas, gdy miały dla
Dantèsa zamrzeć wszelkie dźwięki; wydało mu się przeto, że sam Bóg ulitował się nad ego
cierpieniem i zesłał mu ten odgłos na przestrogę, aby zatrzymał się nad grobem, dokąd
uż osunęła mu się noga. Kto wie, czy czasem któryś z ego przy aciół, owych tak drogich
mu istot, nie zatroszczył się w te chwili o ego los i nie usiłował się z nim połączyć?

Ale nie, chyba Edmund się myli, to niewątpliwie eden z ma aków, które polatu ą
przy wrotach śmierci.

A ednak wciąż słyszał ten szmer. Trwało to blisko trzy goǳiny, a potem akby się coś
zawaliło — i szmer ustał.

Po kilku goǳinach szmer odezwał się ponownie, silnie szy i akby bliższy. Edmund
zaczął interesować się tą pracą, która zastępowała mu towarzystwo, gdy nagle wszedł do-
zorca.

Od mnie więce tygodnia, to est od czasu, gdy postanowił umrzeć, i od czterech
dni, kiedy rozpoczął głodować, nie wyrzekł ani słowa do tego człowieka, nie odpowiadał
na żadne z ego pytań i odwracał się do ściany, gdy dozorca przypatrywał mu się zbyt
uważnie. Teraz ednak dozorca mógłby posłyszeć ten głuchy szmer, zaniepokoić się, po-
łożyć mu koniec i zniszczyć tym samym tę iskierkę naǳiei, o które sama myśl roz aśniała
Dantèsowi ostatnie chwile życia.

Dozorca przyniósł śniadanie. Dantès podniósł się na łóżku i wysila ąc głos, rozpo-
czął głośno rozprawiać na wszelkie możliwe tematy, mówił, że podłe est eǳenie, które
przynosił dozorca, że w lochu panu e straszliwy ziąb — i mruczał, narzekał co tylko się
dało głośnie , tak długo, że zniecierpliwił dozorcę, który właśnie tego dnia uzyskał dla
chorego więźnia nieco bulionu i świeżego chleba.
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Szczęściem pomyślał, że Dantès est w gorączce, położył więc eǳenie ak zwykle na
kulawym stole i odszedł.

Edmund, uwolniony od ego obecności, zaczął się znowu z radością przysłuchiwać
szmerowi. A odgłos stawał się tak wyraźny, że można go było usłyszeć bez wysiłku. „Po-
nieważ ten odgłos nie usta e w ǳień — pomyślał — to na pewno akiś więzień, równie
ak a nieszczęśliwy, pracu e nad ucieczką stąd. Ach! Gdybym mógł być razem z nim,
z akim zapałem bym mu pomagał!”.

I nagle posępny obłok przysłonił tę utrzenkę naǳiei, umysł bowiem Edmunda, na-
wykły do nieszczęścia, z trudem dawał do siebie przystęp radości; zroǳiła się w nim
myśl, czy aby hałas nie est wywołany przez robotników, którzy z rozkazu komendanta
naprawiali coś w sąsiednie celi.

Łatwo można się było o tym przekonać, ale ak zaryzykować takie pytanie? Nic prost-
szego, niż zaczekać na dozorcę, pozwolić mu wysłuchać tego szmeru i uważać, aką bęǳie
miał wtedy minę; ale czy goǳiło się dla tak małe satysfakc i zdraǳać może czy eś na waż-
nie sze plany? Na nieszczęście Edmund był uż tak słaby, że nie był w stanie zebrać wokół
te edne sprawy myśli, gdyż krążyły w ego umyśle ak akieś skłębione opary. Zrozu-
miał, że est tylko eden sposób, który mógł przywrócić mu asność myślenia i trzeźwość
sądu; spo rzał na dymiący eszcze bulion, który dozorca zostawił na stole, podniósł się,
wziął filiżankę, podniósł do ust i pochłonął e zawartość z trudnym do opisania uczuciem
zadowolenia.

Miał na tyle siły, aby poprzestać tylko na tym; słyszał kiedyś, że rozbitkowie wycień-
czeni od głodu umierali po uratowaniu, eśli zbyt prędko z edli nazbyt posilne strawy.

Położył zatem na stole chleb, który uż podniósł do ust i wrócił znowu na posłanie.
Już nie chciał umierać.

Wkrótce poczuł, ak roz aśnia mu się umysł; ego myśli, dotąd błędne i nieuchwyt-
ne, wracały na swo e właściwe mie sca. Mógł zatem myśleć i myśli poprzeć logicznym
rozumowaniem.

Rzekł do siebie:
„Trzeba spróbować zbadać tę rzecz, nie naraża ąc nikogo na szkodę. Jeżeli to zwycza ny

robotnik, gdy tylko zastukam, przestanie pracować, aby dowieǳieć się, kto i dlaczego
stuka. A skoro ego praca est nie tylko dozwolona, ale nawet nakazana, znowu się do
nie weźmie. A eśli, przeciwnie, est to więzień, mo e uderzenia go przestraszą; bęǳie się
bał, aby go nie odkryto, zaprzestanie pracy i zacznie na nowo dopiero wieczorem, kiedy
bęǳie pewien, że wszyscy śpią”.

I Edmund podniósł się. Teraz nogi uż nie chwiały się pod nim, a w oczach nie po awiły
mu się oślepia ące błyski. Poszedł w kąt lochu, oderwał kamyk obluzowany przez wilgoć
— i trzykrotnie zastukał nim w mur tam, skąd na wyraźnie dobiegały głuche odgłosy.

Przy pierwszym uderzeniu hałas ustał od razu, akby za dotknięciem różdżki. Ed-
mund całą duszę skupił w nasłuchiwaniu. Upłynęła goǳina, dwie, nie dawał się słyszeć
na mnie szy szmer; hałas wywołany przez Edmunda spowodował po drugie stronie cał-
kowitą ciszę.

Pełen naǳiei z adł kilka kęsów chleba, napił się wody i ǳięki mocne konstytuc i,
aką obdarowała go natura poczuł się niemal tak dobrze ak przed głodówką.

Minął ǳień, a milczenie trwało nadal.
Nadeszła noc i żaden szmer się nie ponowił.
„To więzień” — rzekł sobie Dantès z niewysłowioną radością.
Głowa ęła mu płonąć; powracał gwałtownie do życia, bowiem znów nabierało ono

dla niego aktywnego charakteru.
Minęła noc — bez na mnie szego szmeru. Edmund nie zamknął oczu przez całą tę

noc.
Nadszedł ǳień, dozorca przyniósł pożywienie. Edmund zdążył uż z eść wszystko, co

miał, pochłonął i ten posiłek, nasłuchu ąc bezustannie, czy znów nie odezwie się chrobot,
drżąc, czy uż na zawsze nie ustał; krążąc po lochu uszedł z ǳiesięć do dwunastu mil;
całe goǳiny mocował się z żelaznymi kratami okienka, przywraca ąc siłę i giętkość swo-
im mięśniom ćwiczeniami, których dawno uż poniechał; gotował się w ten sposób —
podobny do zapaśnika, który, nim we ǳie na arenę, naciera się oliwą i rozciąga ramiona
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— do walki z przyszłością. W przerwach mięǳy owymi gorączkowymi ćwiczeniami na-
słuchiwał znowu, czy nie wznowi się szmer; niecierpliwił się ostrożnością owego więźnia,
który nie mógł odgadnąć, że tu inny więzień przeszkoǳił mu w pracy nad oǳyskaniem
swobody, i że temu więźniowi spieszyło się do wolności równie ak emu.

Upłynęły tak trzy dni — siedemǳiesiąt dwie śmiertelne goǳiny, odliczone minuta
po minucie!

Wreszcie, trzeciego wieczoru, gdy dozorca uż wyszedł i gdy po setny raz Dantès
przykładał ucho do muru, wydało mu się, że niewyczuwalny niemal wstrząs rozbrzmiał
mu głuchym echem w głowie. Cofnął się, aby uspokoić wstrząśnięty umysł, przeszedł się
tam i z powrotem po celi i znów przyłożył ucho w to samo mie sce.

Nie było wątpliwości, coś się ǳiało po drugie stronie muru; więzień, obawia ąc się
ryzyka swoich zabiegów, zmienił widać taktykę i aby kontynuować bezpiecznie swo e
ǳieło, w mie sce dłuta użył akie ś dźwigni.

Edmund ośmielony tym odkryciem postanowił pomóc niestruǳonemu robotniko-
wi. Na pierw odsunął łóżko, bo zdawało mu się że właśnie za nim toczyło się ǳieło
oswoboǳenia i roze rzał się wokół za narzęǳiem, którym mógłby wykruszyć wilgotny
cement, a następnie wyrwać głaz z muru.

Jednak nic nie wpadło mu w oko. Nie miał ani noża, ani żadnego ostrego przedmiotu,
tylko żelazne pręty w okienku, a przekonał się uż, że są tak mocno osaǳone, że nie warto
nawet próbować ich wyłamywać.

Za umeblowanie celi służyły: łóżko, zydel, stół, kubeł i ǳban. W łóżku były żela-
zne uchwyty, ale przymocowane do drzewa śrubami. Bez śrubokrętu niepodobna było
wyciągnąć śruby i oderwać uchwyty. Przy stole i stołku ani śladu żelaza; kubeł posiadał
niegdyś rączkę, ale ą od ęto.

Jeden tylko środek pozostawał Edmundowi — stłuc ǳban i wziąć się do pracy z ostro
zakończonym kawałkiem kamionki. Rzucił ǳbankiem o ziemię i ǳbanek rozpadł się
na kawałki. Dantès wybrał kilka ostrze szych kawałków i schował w sienniku, a resztę
zostawił rozrzuconą na ziemi. Nikt nie bęǳie się niepokoił stłuczeniem ǳbanka, wypadek
to przecież całkiem zwycza ny.

Edmund miał teraz przed sobą całą noc do pracy, ale w ciemności robota szła zbyt
niemrawo, musiał bowiem robić wszystko po omacku, a spostrzegł wkrótce, że tylko tępił
to niezgrabne narzęǳie na dużo twardszym murze. Przysunął więc z powrotem łóżko
i czekał na światło dnia. Z naǳie ą powróciła mu i cierpliwość.

Całą noc słuchał, ak nieznany górnik prowaǳi dale swo e poǳiemne ǳieło.
O poranku przyszedł dozorca. Dantès oświadczył, że pĳąc wczora duszkiem z ǳban-

ka, upuścił go i stłukł. Dozorca, mrucząc pod nosem, poszedł po drugi, nie pozbierawszy
nawet potłuczonych kawałków z ziemi. Po krótkie chwili wrócił z nowym, zalecił więź-
niowi większą ostrożność i odszedł.

Dantès słuchał z niewysłowioną radością zgrzytu klucza w zamku, który niegdyś ści-
skał mu serce. Słuchał, ak znikało echo oddala ących się kroków, na koniec, gdy całkiem
ucichło, podskoczył z radością ku posłaniu, odsunął e i w słabym blasku świtu, który
zaglądał do lochu, u rzał, że cała nocna praca nie zdała się na wiele: zamiast bowiem
wydłubywać cement spa a ący głazy, żłobił lity kamień.

Pod wpływem zaś wilgoci zaprawa murarska była tym słabsza.
Serce zabiło mu radośnie, że odpada ona kawałkami; to prawda, że kawałeczki te miały

mikroskopĳne rozmiary, ale uż po półgoǳinne pracy Dantès wykruszył ich dobrą garść.
Matematyk mógłby obliczyć, że po dwóch latach takie pracy, z założeniem, że się nie trafi
na litą skałę, można by wykopać tunel o przekro u dwóch stóp kwadratowych i długi na
dwaǳieścia stóp.

Teraz ął sobie wyrzucać, że stracił tyle czasu na rozpacz, naǳie ę i daremne modlitwy.
Od chwili, gdy go aresztowano, to est od sześciu lat, ileż można by było wykonać

pracy, nawet tak wolno postępu ące ! Myśl ta dodała mu znowu zapału.
Po trzech dniach udało mu się, przy zachowaniu na większe ostrożności, zeskrobać

cały tynk i odsłonić cały eden kamień. Mur był zbudowany z kamieni łamanych, pomię-
ǳy którymi wstawiano dla wzmocnienia całości po edyncze kamienie ciosane; właśnie
teraz dostał się do takiego ciosanego kamienia, odsłonił go całkowicie i choǳiło uż tylko
o wydobycie go z ego ciasne wnęki.
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Próbował paznokciami, ale okazały się zbyt słabe. Skorupy ǳbana wsuwane w szcze-
liny kruszyły się od razu, gdy Dantès próbował użyć ich w charakterze dźwigni.

Po goǳinie próżnych wysiłków Edmund powstał, a niepokó zrosił mu czoło potem.
Czyżby miał uż na samym początku opuścić ręce i czekać bezczynnie i bezużytecznie,

aż sąsiad, który być może również się zniechęci, wykona całą pracę?
Nagle pewna myśl przebiegła mu przez głowę; stał przez chwilę i uśmiechał się sam

do siebie; wilgotne od potu czoło nagle samo obeschło.
Dozorca przynosił co ǳień zupę w cynowym rondelku. W rondelku tym była zupa dla

niego i dla następnego więźnia, co Dantès zauważył uż dawno — rondelek był bowiem raz
całkiem pełny, a raz napełniony do połowy, w zależności od tego, czy dozorca przyszedł
na pierw do niego, czy do ego sąsiada. Rondelek miał żelazny trzonek; o ten właśnie
trzonek szło Dantèsowi; oddałby za niego, gdyby tego zażądano, ǳiesięć lat życia.

Dozorca wylewał zawartość rondla na talerz. Dantès z adał zupę drewnianą łyżką, po
czym mył talerz, który służył mu w ten sposób coǳiennie.

Tego wieczoru położył talerz na ziemi, w połowie odległości mięǳy drzwiami a sto-
łem; po we ściu do celi dozorca stąpnął na talerz i potłukł go w drobne kawałki.

Tym razem trudno mu było zła ać Dantèsa; chociaż więzień nie powinien stawiać
talerza na ziemi, ale i dozorca powinien patrzeć pod nogi. Dozorca pogderał więc tylko
pod nosem, po czym roze rzał się wkoło, poszuku ąc akiegoś naczynia, do którego mógłby
przelać zupę, ale że cały serwis Dantèsa ograniczał się do tego ednego talerza, nie było
w czym wybierać.

— Zostaw mi pan ten rondel — rzekł Dantès. — Odbierzesz go utro, kiedy przy-
niesiesz mi śniadanie.

Rada dogaǳała lenistwu dozorcy, który ǳięki temu nie musiał uż wracać na górę,
schoǳić i znowu z powrotem wchoǳić.

Zostawił rondelek.
Dantès aż zadrżał z radości, z adł szybko zupę i mięso, które według więziennego

zwycza u wkładano do zupy. Następnie, zaczekawszy goǳinę dla pewności, że dozorca
się uż nie rozmyśli, odsunął łóżko, wziął rondelek, wsaǳił koniec trzonka pomięǳy
kamienie i podważył. Kamień drgnął; znaczyło to, że praca pó ǳie dobrze.

Rzeczywiście, po goǳinie Edmundowi udało się wyciągnąć głaz — otwór, aki po
nim pozostał w murze miał przeszło półtore stopy średnicy. Dantès starannie pozbierał
odłupany tynk, zaniósł go w kąty celi, uskrobał nieco szarawe ziemi odłamkiem ǳbanka
i przykrył nią okruchy tynku.

Następnie, chcąc wykorzystać do końca tę noc, kiedy przypadek albo racze sprytnie
pomyślany plan złożył w ego ręce tak cenne narzęǳie, z zaciętością wziął się na nowo do
rycia w murze. O świcie umieścił głaz z powrotem na mie scu, postawił łóżko przy ścianie
i położył się spać.

Na śniadanie dawano kawałek chleba; dozorca wszedł i położył chleb na stole.
— I cóż? Nie przyniesiesz mi pan innego talerza? — zapytał Dantès.
— Nie, mó panie — rzekł dozorca. — Masz pan dwie lewe ręce, stłukłeś ǳbanek,

przez pana rozbiłem talerz; gdyby wszyscy więźniowie robili tyle szkody, rząd nie byłby
ich w stanie utrzymać. Zostawię ci rondelek, do niego będę nalewał zupę, może tym
sposobem nie zniszczysz pan wszystkich naczyń.

Dantès wzniósł oczy do nieba i złożył ǳiękczynnie ręce pod kołdrą. Ten kawałek
żelaza buǳił w nim teraz większą wǳięczność dla Opatrzności niż w całym ego przeszłym
życiu na większe dobroǳie stwa, akich zaznał. Zauważył ednak, że od czasu, gdy zaczął
pracować, sąsiad ego zaprzestał.

Cóż z tego, nie był to powód, aby przerywać pracę; eżeli ego sąsiad nie przy ǳie do
niego, on pó ǳie do sąsiada.

Pracował bez odpoczynku przez cały ǳień; do wieczora wyskrobał ǳięki swemu no-
wemu narzęǳiu przeszło ǳiesięć garści cementu, gruzu i tynku.

Gdy nadeszła goǳina odwieǳin dozorcy, wyprostował ak mógł skrzywiony trochę
trzonek rondelka i postawił w zwykłym mie scu. Dozorca wlał do rondla zwykłą porc ę
zupy z mięsem, albo racze zupy z kawałkiem ryby, bo był właśnie ǳień postny, któ-
ry w więzieniu przypadał trzy razy w tygodniu. Mógłby to być eszcze eden sposób na
orientowanie się w czasie — gdyby nie to, że Dantès od dawna poniechał obliczania czasu.
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Nalawszy porc ę zupy, dozorca odszedł.
Teraz Dantès chciał się przekonać, czy ego sąsiad rzeczywiście zaprzestał pracy.
Jął nasłuchiwać.
Panowała cisza, taka ak przez owe trzy dni, kiedy sąsiad przerwał pracę.
Dantès westchnął; widać było, że sąsiad nie ufał mu. Nie zraziło go to byna mnie

i prowaǳił pracę przez całą noc. Po paru goǳinach pracy trafił na niespoǳiewaną prze-
szkodę. Żelazo nie kruszyło uż muru i ślizgało się po akie ś gładkie powierzchni.

Dantès dotknął owe przeszkody i zrozumiał, że trafił na belkę. Belka ta zasłaniała
całkowicie otwór, który zaczął kopać Edmund.

Trzeba więc było teraz zacząć żłobić ǳiurę powyże lub poniże belki. Nieszczęsny
młoǳieniec nawet nie pomyślał o podobne przeszkoǳie.

— O mó Boże, mó Boże! — zawołał. — Tyle cię błagałem, miałem naǳie ę, że mnie
wysłuchałeś. Boże mó , na pierw od ąłeś mi wolność, potem zabrałeś mi spokó śmierci
i przywołałeś do życia! Boże, mie litość nade mną, nie da mi umrzeć z rozpaczą w sercu!

— Któż mówi o Bogu i o rozpaczy ednocześnie? — ozwał się głos, który wydawał się
wychoǳić spod ziemi, a przytłumiony na skutek przeszkody, zabrzmiał w uchu Dantèsa
tonami pozagrobowymi.

Włosy powstały mu na głowie, cofnął się na kolanach.
— Ach — szepnął — to mówi człowiek.
Od czterech czy pięciu lat Edmund słyszał edynie głos dozorcy, a dla więźnia dozorca

nie est człowiekiem: to żywe drzwi, dodatek do drzwi dębowych, to krata z krwi i kości,
uzupełnia ąca kraty żelazne.

— W imię Chrystusa! — zawołał Dantès. — Kimkolwiek esteś, mów eszcze, chociaż
mnie głos twó przeraził; kim esteś?

— Kim ty esteś? — odpowieǳiał głos.
— Nieszczęśliwym więźniem — odrzekł Dantès, nie ociąga ąc się z odpowieǳią.
— Z akiego kra u?
— Jestem Francuzem.
— Jak się nazywasz?
— Edmund Dantès.
— Zawód?
— Marynarz.
— Od ak dawna tu esteś?
— Od  lutego  roku.
— Coś uczynił?
— Jestem niewinny.
— Ale o co cię oskarża ą?
— O spiskowanie na rzecz powrotu cesarza.
— Jak to powrotu cesarza? Czyżby cesarz nie był uż na tronie?
— Abdykował w Fontainebleau w  roku i został zesłany na Elbę. Ale od kiedy ty

sam tu esteś, eżeli nic o tym nie wiesz?
— Od roku .
Dantès zadrżał — ten człowiek przebywał w więzieniu cztery lata dłuże od niego.
— Dobrze… Nie kop dale — mówił prędko głos — powieǳ mi tylko, na akie

wysokości zna du e się tunel, któryś zrobił?
— Nad samą ziemią.
— Jak go ukrywasz?
— Za łóżkiem.
— Czy przestawiano kiedy to łóżko, od czasu ak tu esteś?
— Ani razu.
— Do czego przylega two a cela?
— Do korytarza.
— A korytarz?
— Wychoǳi na podwórze.
— Niestety! — szepnął głos.
— O mó Boże! Cóż się stało? — zawołał Dantès.
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— Stało się to, że się pomyliłem, że niedokładność moich wykresów mnie oszukała,
że nieścisłość kompasu mnie zgubiła, że prosta, którą błędnie wyprowaǳiłem na planie
dała w rzeczywistości odchylenie liczące piętnaście stóp, a ścianę, którą zacząłeś przebĳać,
wziąłem za zewnętrzny mur cytadeli!

— Ale przecież gdyby było inacze , dotarłbyś wykopem nad morze?
— Tego właśnie chciałem!
— Więc gdyby ci się udało?
— Rzuciłbym się w morze i wpław dostał do edne z wysp otacza ących zamek If, do

Daume albo Tibouleau, a nawet do lądu stałego i uż byłbym ocalony.
— Ale zdołałbyś aż tam dopłynąć?
— Bóg dodałby mi siły; a teraz wszystko stracone.
— Wszystko?
— Tak est, wszystko. Zatka ak na ostrożnie otwór, zaprzestań pracy, nie rób nic

i czeka , aż dam ci znać.
— Przyna mnie powieǳ mi kim esteś… powieǳ!
— Jestem… estem… nr .
— Więc mi nie ufasz? — zapytał Dantès.
Wydało się Edmundowi, że przez sklepienie otworu przeniknęło echo pełnego goryczy

śmiechu.
— Ach, estem wierzącym chrześcĳaninem — zawołał, przeczuwa ąc instynktownie,

że ten człowiek ma zamiar go opuścić. — Przysięgam ci na Chrystusa, że dałbym się
pręǳe zabić, niżbym pozwolił moim lub twoim katom poznać choćby cień prawdy; tylko,
na Boga, nie pozbawia mnie swo e obecności, swo ego głosu, bo inacze przysięgam ci,
estem uż u kresu sił, roztrzaskam sobie głowę o mur, a ty bęǳiesz miał mo ą śmierć na
sumieniu.

— W akim esteś wieku? — zapytał niezna omy. — Z głosu wyda esz mi się młody.
— Nie wiem, ile mam lat, bo straciłem rachubę czasu odkąd tu estem. Wiem tylko

tyle, że gdy mnie aresztowano, to est  lutego  roku miałem niespełna ǳiewiętnaście
lat.

— Więc nie masz eszcze dwuǳiestu sześciu lat — wyszeptał głos. — Ech, w tym
wieku luǳie eszcze nie bywa ą zdra cami.

— O nie, nie, przysięgam! — powtórzył Dantès. — Już raz ci powieǳiałem i powtórzę
znowu, że pręǳe dałbym się porąbać na kawałki, niżbym cię zdraǳił.

— Dobrześ zrobił, że mi to powieǳiałeś i że mnie tak prosiłeś, bo zamierzałem ob-
myślić inny plan i chciałem się od ciebie oddalić. Ale twó wiek mnie uspokoił, wrócę
do ciebie, poczeka .

— Kiedy?
— Muszę rozważyć, akie są nasze możliwości, pozwól mi więc, abym pierwszy dał

hasło.
— Ale nie opuścisz mnie, nie zostawisz samego, przy ǳiesz do mnie lub pozwolisz,

abym a przyszedł do ciebie. Uciekniemy razem, a eżeli nie bęǳiemy mogli uciec, mo-
żemy rozmawiać, ty o tych, których kochasz, a a o moich ukochanych. Kogoś pewnie
kochasz?

— Jestem sam na świecie.
— Więc pokochasz mnie: eśli esteś młody, będę dla ciebie towarzyszem; eśliś w po-

deszłym wieku, będę dla ciebie synem. Mam o ca, który musiał uż skończyć siedemǳie-
siąt lat, eżeli eszcze ży e. Jego tylko kocham i młodą ǳiewczynę o imieniu Mercedes.
O ciec o mnie nie zapomniał, o tym nie wątpię, ale ona, Bóg tylko wie, czy eszcze myśli
o mnie. Kochał cię będę ak o ca.

— Dobrze. A więc do utra! — rzekł więzień.
Tych kilka słów wymówił takim tonem, że przekonał Dantèsa; nie nalegał uż dłuże ,

podniósł się, pozbierał z na większą ostrożnością wkruszone kawałki tynku i przysunął
łóżko na swo e mie sce.

Od te pory oddał się całkowicie radości; uż na pewno nie miał być sam, może nawet
bęǳie mógł oǳyskać wolność, a w na gorszym razie, gdyby został w więzieniu, bęǳie
miał towarzysza; a więzienie ǳielone z inną osobą est tylko połowicznie więzieniem.
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Skargi rzucane wspólnie są niemal modlitwami, a modlitwy wspólnie odmawiane są
prawie aktami ǳiękczynienia.

Cały ǳień Dantès choǳił po lochu tam i z powrotem, a serce biło mu z radości.
Chwilami wręcz dusiła go ta radość. Siadał wtedy na łóżku i przyciskał dłoń do piersi.
Za na mnie szym szmerem dobiega ącym z korytarza podbiegał do drzwi. Ze dwa razy
ogarnął go lęk, że mogliby go rozłączyć z tym człowiekiem, którego wprawǳie eszcze
nie znał, ale uż kochał ak przy aciela. Wówczas powziął decyz ę: eśliby dozorca odsunął
łóżko i pochylił się, aby sprawǳić, co to za ǳiura się za nim kry e, roztrzaska mu głowę
kamieniem, na którym stawiał ǳbanek.

Wieǳiał, że go mogą za to skazać na śmierć, ale czyż nie umarłby i tak z tęsknoty
i rozpaczy, gdyby tamten cudowny odgłos nie przywrócił go do życia?

Wieczorem przyszedł dozorca. Dantès leżał w łóżku; zdawało mu się, że w ten sposób
lepie uchroni niedokończony tunel, musiał dość niezwykłym wzrokiem spoglądać na
nieproszonego gościa, skoro tamten spytał:

— Cóż to, znowu pan masz zamiar zwariować?
Dantès nic nie odpowieǳiał z obawy, że może go zdraǳić zmieniony emoc ą głos.
Dozorca odszedł, kręcąc głową.
Nastała noc. Dantès spoǳiewał się, że sąsiad wznowi z nim rozmowę, korzysta ąc

z ciemności i ciszy, ale naǳie e spełzły na próżno. Noc minęła i żaden szmer nie odpo-
wieǳiał na ego gorączkowe oczekiwanie. Ale naza utrz, po zwykłych rannych odwie-
ǳinach dozorcy, kiedy Edmund odsunął łóżko od ściany, dały się słyszeć w miarowych
odstępach trzy uderzenia; rzucił się na kolana.

— Czy to ty? — rzekł. — Jestem tu.
— A twó dozorca uż poszedł? — zapytał głos.
— Tak — odpowieǳiał Dantès. — Wróci dopiero wieczorem. Mamy dwanaście

goǳin swobody.
— Mogę więc ǳiałać? — spytał.
— Tak, tak, tak, natychmiast, błagam!
I nagle kawał muru, na którym Dantès, zagłębiony do połowy w wykopie, opierał

ręce, zapadł się pod nim; rzucił się w tył, a wtedy masa ziemi i obluzowanych kamieni
poleciała w głąb tunelu, wyżłobionego poniże poziomu otworu, który zrobił Edmund.
Z głębi te ciemne amy, które głębokości Edmund nie mógł ocenić, wyłoniła się nagle
głowa, ramiona i wreszcie cała postać mężczyzny, który całkiem zręcznie wylazł z te amy.

.   
Dantès uściskał nowego przy aciela, tak długo i niecierpliwie oczekiwanego, a potem
podprowaǳił go do okna, aby przy rzeć mu się lepie przy skąpym świetle, które wciska-
ło się do celi.

Był to człowiek niewielkiego wzrostu o włosach pobielonych racze udręką niż wie-
kiem; przenikliwe oczy ocieniały gęste szpakowate brwi; broda, nadal czarna, spływała aż
na piersi; wychuǳona twarz poorana głębokimi zmarszczkami i śmiały zarys ego charak-
terystyczne fiz onomii zdraǳały, że był to człowiek nawykły racze do ćwiczenia swych
właǳ umysłowych aniżeli fizycznych. Czoło przybysza pokryte było potem.

Ubiór ego zwisał w strzępach i nie sposób było rozpoznać ego pierwotne formy.
Wydawał się mieć co na mnie sześćǳiesiąt pięć lat, chociaż ego energiczna postawa

wskazywała, że był młodszy od swego wyglądu, który nadało mu wieloletnie więzienie.
Entuz astyczne przy ęcie ze strony młoǳieńca sprawiło mu pewną przy emność. Wy-

dawało się, akby ego zlodowaciałe serce na chwilę ogrzało się i rozta ało, zetknąwszy się
z tą gorącą naturą. Poǳiękował Edmundowi dość ciepło za serdeczność, mimo wielkiego
rozczarowania, akiego doznał, natyka ąc się — zamiast na wrota do wolności na następną
celę.

— Przekona my się na pierw — rzekł — czy można bęǳie ukryć przed naszymi
dozorcami ślady tego prze ścia. Nasz spokó w przyszłości zależy od tego, aby się nie
domyślili, co tu się stało.

Pochylił się nad otworem, podniósł kamień z łatwością pomimo ego ciężaru i zakrył
nim otwór.
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— Dość nieumie ętnie wyrwałeś pan ten kamień — rzekł, kręcąc głową. — Nie
miałeś narzęǳi?

— A pan? — zapytał zǳiwiony młoǳieniec. — Pan e ma?
— Zrobiłem sobie kilka. Oprócz pilnika mam wszystkie, akich potrzebu ę — dłuto,

obcęgi i lewarek.
— Ach, akżebym chciał zobaczyć te owoce pańskie cierpliwości i pomysłowości!
— Spó rz, oto mo e dłuto.
I pokazał mu mocne i spłaszczone na końcu ostrze, oprawne w trzonek z dobrze

obrobionego bukowego drzewa.
— Z czegóż pan to zrobił?
— Z żelaznego pręta, który wy ąłem z łóżka. Tym narzęǳiem wykopałem sobie całą

tę drogę aż do ciebie: ma ona pięćǳiesiąt stóp długości.
— Pięćǳiesiąt stóp? — wykrzyknął Dantès niemal z przestrachem.
— Nie mów tak głośno, młoǳieńcze, mów cisze . Często się zdarza, że dozorcy pod-

słuchu ą pod drzwiami.
— Wieǳą, że estem sam.
— To nie ma znaczenia.
— Powiadasz pan zatem, żeś pięćǳiesiąt stóp przekopał do tego mie sca?
— Tak, tyle mnie więce wynosi odległość mięǳy naszymi celami; tyle tylko, że źle

obliczyłem krzywą, z braku właściwych narzęǳi geometrycznych; zamiast czterǳiestu
stóp krzywizny wyszło mi pięćǳiesiąt. Myślałem, że do dę, ak ci to uż mówiłem, do
zewnętrznego muru zamku, że go przebĳę i skoczę do morza. Kopałem wzdłuż korytarza,
do którego przylega two a cela, zamiast podkopywać się pod nim; pracowałem na próżno,
bo ten korytarz wychoǳi na ǳieǳiniec pełen żołnierzy.

— To prawda, ale mo a cela dotyka korytarza tylko ednym bokiem, a ścian mam
cztery.

— Tak, masz słuszność, ale edną ścianę stanowi skała; ǳiesięciu górników zaopa-
trzonych we wszystkie potrzebne narzęǳia potrzebowałoby ǳiesięciu lat, aby tę skałę
przebić. Ta zaś na pewno przylega do fundamentów pod mieszkaniem komendanta —
dotarlibyśmy do piwnic, które naturalnie są zamykane na klucz i tak zostalibyśmy schwy-
tani. A ta ściana sąsiadu e… poczeka że, z czym sąsiadu e?…

Była to właśnie ściana z okienkiem, przez które dochoǳiło światło dnia. Okienko to
zwężało się coraz barǳie , aż do otworu zewnętrznego, który był tak mały, że ǳiecko
by się tamtędy nie przecisnęło; prócz tego zaopatrzone było w trzy rzędy żelaznych krat,
które sprawiały, że na barǳie pode rzliwy dozorca nie musiał się obawiać ucieczki swego
więźnia.

Zada ąc to pytanie, niezna omy pociągnął ednocześnie pod okienko stół.
— Stań na stole — rzekł do Dantèsa.
Dantès usłuchał, wszedł na stół, a domyśla ąc się zamiarów towarzysza, oparł się ple-

cami o ścianę i nadstawił mu obie ręce.
Więzień nr  wskoczył na stół ze zręcznością, które trudno byłoby się spoǳiewać po

człowieku w tak podeszłym wieku — zwinnie ak kot lub aszczurka; potem ze stołu na
ręce Dantèsa, w końcu z rąk na ramiona. I zgięty w pół, bo sklepienie celi nie pozwalało
mu się wyprostować, wysunął głowę pomięǳy kratami z pierwszego szeregu i spo rzał
w dół.

Po chwili cofnął szybko głowę.
— Oho! — rzekł — domyślałem się tego.
I zsunął się z ramion Dantèsa na stół, ze stołu skoczył na ziemię.
— Czegoś się pan spoǳiewał? — zapytał młoǳieniec z niepoko em, zeskaku ąc ze

stołu.
Stary więzień zamyślił się.
— Tak — rzekł. — Tak est; czwarta ściana two e celi wychoǳi na zewnętrzną

galerię, est to coś w roǳa u krużganka, po którym przechoǳą patrole i gǳie czuwa ą
strażnicy.

— Jesteś pan tego pewien?
— Wiǳiałem czako żołnierza i lufę karabinu; dlatego się tak prędko cofnąłem, żeby

mnie czasem nie do rzał.
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— I cóż? — zapytał Dantès.
— Wiǳisz więc, że niemożliwe est uciec z two e celi.
— A więc? — powtórzył pyta ącym tonem młoǳieniec.
— A więc — rzekł starzec — niech się ǳie e wola Boża.
I na ego twarzy po awił się wyraz głębokie rezygnac i.
Dantès spo rzał po części ze zǳiwieniem, po części z głębokim poǳiwem na tego

człowieka, co z tak filozoficznym spoko em żegnał naǳie e żywione od tylu lat.
— A teraz, czy powiesz mi pan, kim esteś? — zapytał Dantès.
— Czemuż nie, eśli interesu e cię to teraz, gdy ci uż na nic nie mogę się przydać.
— Możesz mnie pan pocieszać i podtrzymywać na duchu, bo wyda esz się przewyższać

wszystkich siłą woli.
Ksiąǳ uśmiechnął się smutno.
— Nazywam się Faria, estem księǳem; przebywam od roku , ak to uż wiesz,

w zamku If, ale wcześnie sieǳiałem także trzy lata w twierǳy Fenestrelle. W  roku
przeniesiono mnie z Piemontu do Franc i. Wtedy to dowieǳiałem się, że los, który zdawał
się w tym czasie ulegać całkowicie woli Napoleona, dał mu syna, i że syn ten uż w kolebce
mianowany został królem rzymskim. Nigdy bym wtedy nie przypuścił tego, co przed
chwilą mi powieǳiałeś, że kolos w cztery lata późnie zostanie obalony. Któż teraz panu e
we Franc i? Czy Napoleon II?

— Nie, Ludwik XVIII.
— Ludwik XVIII, brat Ludwika XVI? Wyroki boskie są ǳiwne i ta emnicze! Jaki był

zamiar Opatrzności w poniżeniu tego, którego sama wyniosła i w wywyższeniu drugiego,
którego strąciła?

Dantès pochłaniał wzrokiem tego niezwykłego człowieka, który, aby za ąć się losami
świata, zdawał się zapominać na chwilę o własnym losie.

— Tak, tak — mówił dale ksiąǳ. — To zupełnie to samo, co w Anglii. Po Karolu
I Cromwell, po Cromwellu Karol II, może po Jakubie II bęǳie akiś zięć, krewniak,
książę Orański; stathouder, który sam mianu e się królem; a wtedy nowe ustępstwa dla
ludu, konstytuc a, a z nią i wolność!… Ty to zobaczysz, młoǳieńcze — rzekł, kieru ąc na
Dantèsa spo rzenie błyszczące i przenikliwe, takie, akie musieli mieć prorocy. — Jesteś
w takim wieku, że sam to wszystko zobaczysz.

— Tak, eśli stąd wy dę.
— Prawda — rzekł Faria. — Wszak esteśmy w więzieniu. Są chwile, że całkiem

o tym zapominam i zda e mi się, że estem wolny, gdyż mó wzrok przebĳa mury, które
mnie otacza ą.

— Ale dlaczego księǳa tu trzyma ą?
— Dlaczego? Dlatego, że w  roku marzyłem o tym, co Napoleon chciał urze-

czywistnić w . Dlatego, że chciałem ak Machiavelli, aby z tych wszystkich małych
księstewek, które czynią z Włoch gniazdo małych, despotycznych, ale słabych królestw,
utworzyć edno, wielkie, zwarte i silne państwo; bo sąǳiłem, że znalazłem mo ego Ce-
sara Borgię w pewnym koronowanym głupcu, który udawał, że mnie rozumie, by mnie
tym łatwie zdraǳić. To były plany Aleksandra VI i Klemensa VII. Ale zawsze spełzną
na niczym, bo nikomu się to nie powiodło, a i Napoleon nie mógł doprowaǳić ich do
skutku; stanowczo, nad Włochami wisi przekleństwo.

I starzec opuścił głowę.
Dantès nie po mował, ak człowiek może narażać życie dla takich spraw; eśli wie-

ǳiał coś nawet o Napoleonie, którego przecież wiǳiał i z którym rozmawiał, nazwiska
Aleksandra VI i Klemensa VII nie mówiły mu nic.

— Czy nie est ksiąǳ aby tym… — odezwał się Dantès, zaczyna ąc poǳielać opinię
dozorcy więzienia, panu ącą zresztą w całym zamku If — tym księǳem, o którym mówią,
że est… chory?

— O którym mówią, że est wariatem, chciałeś powieǳieć, czyż nie?
— Nie śmiałem tego powieǳieć — odpowieǳiał Dantès z uśmiechem.
— Tak, tak — rzekł Faria z gorzkim uśmiechem — to a właśnie uchoǳę za wariata,

moim to kosztem bawią się od lat gospodarze tego więzienia i dobrą zabawę miałyby ze
mnie ǳieci, gdyby ǳieci mieszkały w tym domu cierpienia.

Dantès stał chwilę nieruchomo, nie mówiąc ni słowa.
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— Więc ksiąǳ rezygnu e z ucieczki? — rzekł nareszcie.
— Nie wiǳę możliwości ucieczki; próbować wciąż czynić to, czemu Bóg nie sprzy a,

byłoby buntem przeciw Niemu.
— Dlaczego traci ksiąǳ odwagę? Za wiele żądalibyśmy od Opatrzności, gdybyśmy

chcieli, aby nasze zamiary powiodły się od razu. Czy ksiąǳ nie może zacząć od nowa,
robić to, co do te pory, w innym kierunku?

— A czy ty wiesz, co robiłem do te pory, że mi tak pochopnie mówisz o rozpoczy-
naniu od nowa? Czy wiesz, że potrzebowałem czterech lat, aby wykonać narzęǳia? Czy
wiesz, że od dwóch lat ry ę w ziemi twarde ak granit? Czy wiesz, że musiałem wyważać
głazy, których kiedyś nawet nie ośmieliłbym się poruszyć? Że całe dnie mi upływały na
te tytaniczne pracy i że czasem, wieczorem, czułem się szczęśliwy, eśli wygrzebałem
choć cal kwadratowy tego starego cementu, twardego ak skała? Czy wiesz, czy wiesz
w końcu, że musiałem przebić sklepienie, aby dostać się do klatki schodowe i mieć gǳie
usunąć całą wykopaną ziemię i kamienie, i wypełniłem nimi przestrzeń pod schodami,
tak że teraz nie wieǳiałbym nawet, gǳie wyrzucić garść ziemi? Czy wiesz wreszcie, że uż
byłem pewien, że docieram do końca mo ego trudu, że czułem w sobie akurat tyle tylko
siły, aby dopiąć celu, gdy nagle Bóg nie tylko oddala ode mnie ten cel, ale mi zasłania do
niego drogę? O tak, powiadam ci i powtarzam raz eszcze, że odtąd nie kiwnę palcem,
aby się stąd oswoboǳić, bo sam Bóg zda e się życzyć sobie, abym nigdy nie oǳyskał
wolności.

Edmund pochylił głowę, aby nie zdraǳić, że radość, aką odczuwał, zysku ąc towa-
rzysza, nie pozwalała mu współczuć, tak ak powinien, zrozpaczonemu więźniowi.

Faria osunął się na łóżko Edmunda, ten zaś został w mie scu.
Młoǳieniec nigdy nie pomyślał o ucieczce. Są rzeczy, które uważamy za tak trudne

do zrealizowania, że nawet przez myśl nam nie przy ǳie, aby się o nie pokusić i odrzuca-
my e instynktownie. Wykopać pod ziemią tunel długości pięćǳiesięciu stóp, poświęcić
na to trzy lata czasu, aby, eśli się to zadanie powieǳie, dotrzeć nad skałę spada ącą pio-
nowo w dół, w morze, skoczyć z akichś pięćǳiesięciu, sześćǳiesięciu stóp, eżeli nawet
nie stu, aby rozbić sobie głowę o pierwszą lepszą skałę, eżeli oczywiście wcześnie nie
dosięgnie cię kula strażnika; potem, założywszy, że się uniknęło tych niebezpieczeństw,
być zmuszonym do przepłynięcia całe mili — dosyć było tego wszystkiego, aby zrezy-
gnować z akichkolwiek prób, a ak wiǳieliśmy, Dantès posunął rezygnac ę nieomal do
samobó stwa.

Teraz, gdy u rzał starca czepia ącego się życia z taką energią, który dawał przykład, ak
zrealizować na rozpaczliwsze zamierzenia, Edmund zaczął zastanawiać się i zgłębiać swo e
siły i swo ą odwagę. Kto inny porwał się na to, o czym on nawet nie pomyślał; kto inny,
starszy, słabszy, mnie od niego zręczny wystarał się sprytem i cierpliwością o wszystkie
narzęǳia, akich mu tylko było trzeba do tego niezwykłego zamierzenia, które obróciło
się wniwecz tylko dlatego, że w obliczenia wkradł się błąd; skoro ktoś inny wszystko to
zrobił, i dla Dantèsa nie było więc rzeczy niemożliwych. Faria wykopał tunel o długości
pięćǳiesięciu stóp, on wykopie tunel stustopowy. Pięćǳiesięcioletni Faria na to ǳieło
poświęcił trzy lata, a Dantès, liczący o połowę lat mnie poświęcić może na to sześć lat;
Faria, ksiąǳ, uczony, nie lękał się przepłynąć z zamku If do wyspy Daume, Ratonneau
albo Lemaire, a Edmund, marynarz, śmiały pływak, który nieraz docierał aż na dno morza,
aby znaleźć gałązkę koralu — miałby się zawahać, że trzeba przepłynąć edną milę? Ileż by
czasu zabrało przepłynięcie mili? Goǳinę? Przecież nieraz pływał i po kilka goǳin bez
odpoczynku! O nie — Dantès potrzebu e tylko przykładu, aby mu dodał odwagi. To, co
kto inny mógł zrobić — Dantès uczyni tym barǳie .

Przez chwilę młoǳieniec pogrążył się w myślach.
— Znalazłem to, czego ksiąǳ szukał — rzekł wreszcie do starca.
Faria zadrżał.
— Ty? — rzekł, podnosząc głowę, a ego postawa wskazywała, że zniechęcenie, któ-

remu uległ, nie potrwa długo. — Cóż znalazłeś?
— Korytarz, który ksiąǳ wykopał, aby tu się dostać, est równoległy do zewnętrzne

galerii, czy tak?
— Tak.
— Odległość mięǳy nimi wynosi akieś piętnaście kroków?
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— Mnie więce .
— A więc w połowie korytarza zaczniemy kopać drogę, która bęǳie stanowiła akby

edno odgałęzienie krzyża. Tym razem ksiąǳ przeprowaǳi dokładnie sze obliczenia. Do-
trzemy do zewnętrzne galerii. Zabĳemy strażnika i uciekniemy. Przecież, aby ten plan
nam się powiódł, potrzeba nam tylko odwagi, które księǳu nie brak, i siły, których a
mam dosyć. Nie mówię uż o wytrwałości, bo ksiąǳ dał e dowód i a dam także.

— Chwileczkę — odrzekł Faria. — Nie wiesz, drogi towarzyszu, w akim stopniu
posiadam odwagę i na co chcę przeznaczyć mo ą siłę. Co do wytrwałości, sąǳę, że byłem
wystarcza ąco wytrwały, kiedy każdego ranka rozpoczynałem robotę wykonywaną nocą,
a każdego wieczoru tę, którą przeprowaǳałem za dnia. Ale posłucha mnie, młoǳieńcze:
wiesz, zdawało mi się, że służę Bogu, uwalnia ąc edną z ego istot, istotę niewinną, która
nie powinna być skazana.

— Ale czy cokolwiek się zmieniło? Czy ksiąǳ poczuł się nagle winowa cą, od chwili,
kiedy się spotkaliśmy?

— Nie, ale nie chciałbym stać się nim teraz. Dotąd miałem do czynienia z martwą
materią. Mogłem przebić mur i zniszczyć schody — ale nie przebĳę niczy e piersi i nie
zniszczę niczy ego życia.

Dantès nie mógł powstrzymać lekkiego odruchu zǳiwienia.
— Jak to, chociaż ksiąǳ mógłby być wolny, powstrzymu ą księǳa podobne skrupuły?
— A ty sam — rzekł Faria — czemużeś nie walnął któregoś wieczora dozorcy, na

przykład nogą od stołu, nie ubrałeś się w ego oǳienie i nie próbowałeś uciec?
— Bo mi to do głowy nie przyszło — odrzekł Dantès.
— Bo racze czułeś taką odrazę, taki instynktowny wstręt do zbrodni, że nawet nie

mogłeś wpaść na taką myśl — odpowieǳiał ksiąǳ. — Bo w rzeczach zwykłych i dozwo-
lonych nasze przyroǳone pragnienia mówią nam, że nie wykraczamy poza nasze prawa.
Tygrys, który krew przelewa z natury, potrzebu e edne tylko rzeczy — aby węch wskazał
mu, gǳie zna du e się zdobycz. Natychmiast rzuca się w e stronę, spada na nią, zabĳa
i rozǳiera. To ego instynkt i on est mu posłuszny. Ale człowieka, przeciwnie, krew
napawa wstrętem — i to nie prawa społeczne powstrzymu ą człowieka od zbrodni — ale
prawa naturalne.

Dantès stał zmieszany; bo rzeczywiście, usłyszał wytłumaczenie tego, co się ǳiało bez
uǳiału ego świadomości w ego umyśle, a racze w sercu, istnie ą bowiem myśli, które
powsta ą w głowie, ale i takie, które roǳą się w sercu.

— A w końcu — ciągnął Faria. — Od dwunastu lat, kiedy estem w więzieniu, prze-
biegłem w myśli wszystkie słynnie sze ucieczki z więzienia. Niewiele z nich się udało.
Ucieczki szczęśliwe, ukoronowane powoǳeniem, są zawsze dobrze pomyślane i długo
przygotowywane; w taki sposób książę de Beaufort umknął z zamku Vincennes, a La-
tude z Bastylii. Zdarza ą się znowu ucieczki umożliwione przez przypadek — takie są
na pewnie sze; czeka my na sposobność — a eśli się nadarzy, skorzysta my z nie .

— Księǳu łatwo było czekać — rzekł Dantès z westchnieniem. — Ciężka praca
za mowała księǳu niemal cały czas, a kiedy nie mógł ksiąǳ szukać ucieczki w pracy, to
mógł znaleźć pociechę w naǳie ach z nią związanych.

— Ależ — sprostował ksiąǳ — wcale się tym ciągle nie za mowałem.
— Cóż zatem ksiąǳ robił?
— Pisałem, studiowałem.
— Da ą więc księǳu kałamarz, papier i pióro?
— A gǳieżby tam — sam e sobie sporząǳam.
— Jak to? Papier, kałamarz i pióra? — zawołał Dantès.
— Tak.
Dantès spo rzał z poǳiwem na tego człowieka; ale nadal nie mógł uwierzyć ego

słowom. Faria spostrzegł owo lekkie powątpiewanie.
— Kiedy bęǳiesz u mnie — rzekł — pokażę ci mo e ǳieło, rezultat moich rozmy-

ślań i badań gromaǳonych przez całe mo e życie, gdym marzył pod cieniem Koloseum
w Rzymie, u stóp kolumny Św. Marka w Wenec i, we Florenc i nad brzegami Arno; ani
myślałem, że dozorcy więzienni pozwolą mi kiedyś napisać tę pracę w czterech ścianach
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celi. Jest to Traktat o możliwości wprowaǳenia we Włoszech jednej monarchii. W druku
byłby to duży tom in quarto.

— A ksiąǳ e napisał…
— Na dwóch koszulach. Wynalazłem pewną substanc ę, która czyni płótno gładkie

i ednolite ak pergamin.
— Więc ksiąǳ est też i chemikiem.
— Tak, trochę. Znałem Lavoisiera i byłem dość blisko z Cabanisem.
— Do tego ǳieła przecież trzeba było księǳu badań w źródłach historycznych. Miał

ksiąǳ więc i książki?
— W Rzymie miałem około pięć tysięcy tomów w mo e bibliotece. W miarę ak

e czytałem po raz drugi i kole ny, przekonywałem się, że sto pięćǳiesiąt ǳieł dobrze
wybranych może nam dać, eśli nie dokładne streszczenie całe luǳkie wieǳy, to przy-
na mnie tyle, co człowiek powinien wieǳieć. Trzy lata poświęciłem na kilkakrotne prze-
czytanie tych stu pięćǳiesięciu tomów — tak, że umiałem e prawie na pamięć, kiedy
zostałem aresztowany. Przy pewnym wysiłku pamięci, w więzieniu odświeżyłem e sobie
wszystkie. Tym sposobem mogę ci deklamować z pamięci Tukidydesa, Ksenofonta, Plu-
tarcha, Tytusa Liwiusza, Tacyta, Stradę, Jomandèsa, Dantego, Montaigne’a, Szekspira,
Spinozę, Machiavellego i Bossueta. Wymieniam ci tylko na ważnie sze nazwiska.

— A więc zna ksiąǳ wiele ęzyków?
— Mówię pięcioma ęzykami żywymi — po niemiecku, ancusku, włosku, angiel-

sku i hiszpańsku; ǳięki starogreckiemu rozumiem grecki nowożytny — ale mówię tym
ęzykiem eszcze źle, i właśnie teraz się go uczę.

— Jak to możliwe?
— Zrobiłem sobie słownik wyrazów, które znam, układam e, łączę i przestawiam na

wszystkie sposoby, aby mógł wyrazić to, co myślę. Znam około tysiąca wyrazów — to mi
w ostateczności wystarczy, chociaż w słowniku est ich ze sto tysięcy. Nie będę barǳo
wymowny, ale będę w stanie się porozumieć — a to mi wystarczy.

Edmund, coraz barǳie zaǳiwiony, zaczynał uważać zdolności tego człowieka za nie-
mal nadprzyroǳone. Chciał go ednak przyłapać na akie kolwiek nieścisłości i rzekł:

— Ale skoro nie dali księǳu piór, czymże napisał ksiąǳ tak ogromny traktat?
— Sam sobie sprokurowałem wyborne pióra, które uznano by niezawodnie za lepsze

od zwykłych, gdyby wieǳiano, z czego są zrobione — z ości, które wy mu ę z głów tych
ogromnych sielaw, które nam da ą w postne dni. I dlatego z radością czekam na każdą
środę, piątek i sobotę, bo w te dni mogę sobie powiększyć zapas piór, a przyznać muszę,
że mo e prace historyczne są moim na milszym za ęciem. Gdy zagłębiam się w przeszłość,
zapominam o teraźnie szości; gdy przechaǳam się, swobodny i niezależny, po komnatach
historii, nie pamiętam, że estem w więzieniu.

— A atrament? Z czego ksiąǳ sobie zrobił atrament? — zapytał Dantès.
— Był kiedyś w mo e celi kominek — rzekł Faria. — Kominek ten zamurowano

na akiś czas przed moim przybyciem, ale palono w nim przez wiele lat i całe wnętrze
pokryte est saǳą. Rozpuściłem tę saǳę w winie, które mi dostarcza ą co nieǳiela, i mam
z tego wyborny atrament. A eśli choǳi o szczególnie ważne spostrzeżenia, które powinny
zwracać uwagę czytelnika, kłu ę się w palec i piszę krwią.

— I kiedy będę mógł zobaczyć to wszystko? — zapytał Dantès.
— Kiedy zechcesz.
— O! A więc zaraz! — zawołał młoǳieniec.
— Dobrze, chodź za mną — zgoǳił się Faria.
I zniknął w poǳiemnym korytarzu, Dantès zaś podążył za nim.

.   
Dantès musiał iść pochylony, ale szedł naprzód bez trudu; niebawem dotarł do końca
tunelu, którego wylot zna dował się w celi księǳa. W tym mie scu chodnik tak się zwę-
żał, że można było przecisnąć się, edynie czołga ąc. Podłoga w celi księǳa wykładana
była kamiennymi płytami; a zatem ksiąǳ rozpoczął swo e trudne ǳieło od oderwania
w na ciemnie szym kącie edne z takich płyt.
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Zaledwie Edmund wszedł do celi i wyprostował się, od razu zbadał ą wzrokiem z na -
większą ciekawością. Na pierwszy rzut oka nie przedstawiała nic szczególnego.

— Chwała Bogu — rzekł ksiąǳ. — Jest dopiero kwadrans po dwunaste , mamy więc
eszcze kilka zupełnie spoko nych goǳin.

Dantès roze rzał się wokoło, chcąc znaleźć zegar, który pozwalał księǳu tak dokładnie
mierzyć czas.

— Spó rz na ten promień światła zagląda ący przez okno — rzekł ksiąǳ — i obe rzy
na murze te linie, które narysowałem. ǲięki tym liniom, które wyznaczyłem według
podwó nego ruchu ziemi — dookoła własne osi i elipsy, aką opasu e słońce — znam
lepie czas, niż gdybym miał zegarek, bo zegarek się psu e, zaś Ziemia i Słońce nie psu ą
się nigdy.

Dantès nie zrozumiał ani słowa z tego wszystkiego; wiǳąc, że słońce podnosi się
spoza gór, a zachoǳi nad Morzem Śróǳiemnym, był zawsze przekonany, że to Słońce się
porusza, nie zaś Ziemia. Ten podwó ny ruch globu ziemskiego, na którym mieszkał, wydał
mu się niepodobieństwem, bo go nie zauważał; w każdym słowie swego nowego przy aciela
wiǳiał ta emnice nauki równie godne zbadania, ak owe kopalnie złota i diamentów, które
zwieǳił w ǳieciństwie w Guzarate i Golkonǳie.

— Proszę księǳa, chciałbym poznać skarby, które ksiąǳ zebrał — rzekł.
Ksiąǳ podszedł do kominka, odsunął za pomocą dłuta kamienną płytę tworzącą nie-

gdyś palenisko, która skrywała dość głębokie zagłębienie; w tym właśnie mie scu prze-
chowywał wszystkie narzęǳia i przedmioty, o których mówił Dantèsowi.

— Cóż chcesz na pierw zobaczyć? — zapytał.
— Niech mi ksiąǳ pokaże swo e wielkie ǳieło o państwie włoskim.
Faria wy ął z cenne skrytki kilka rulonów płótna, podobnych do zwo ów papiruso-

wych; były to pasy szerokości około czterech cali, a długie na osiemnaście. Pasy te były
ponumerowane, a tekst, aki zawierały, był zrozumiały dla Dantèsa, zapisany był bowiem
w o czystym ęzyku księǳa, to est po włosku, a dialekt prowansalski, akim posługiwał
się młoǳieniec, miał wiele podobieństwa do włoskiego.

— Patrz — rzekł ksiąǳ. — Przed tygodniem napisałem „koniec” na dole sześć-
ǳiesiątego ósmego pasa. Poszły na to dwie mo e koszule i wszystkie chustki, akie tylko
miałem; eżeli kiedykolwiek stąd wy dę, a zna ǳie się wydawca, który odważy się wy-
drukować mo ą pracę, zdobędę sławę.

— O tak — zawołał Dantès. — i a tak myślę. Teraz niech mi ksiąǳ pokaże eszcze
pióro, którym to ǳieło ksiąǳ napisał.

— Proszę — rzekł Faria.
I pokazał Dantèsowi patyczek długości sześć cali; gruby ak trzonek pęǳla; na końcu

przywiązana była nitką powalana atramentem płaska kosteczka, o które wspominał Faria;
miała wydłużony kształt i była przycięta na końcu ak zwycza ne pióro.

Dantès przypatrzył mu się dobrze i ął rozglądać się za narzęǳiem, którym można
było z taką dokładnością naostrzyć pióro.

— Ale, ale — rzekł Faria — oto scyzoryk. To mo e arcyǳieło; zrobiłem go, podobnie
ak ten nóż, ze starego żelaznego lichtarza.

Dantès przypatrywał się wszystkim tym przedmiotom z ciekawością, z aką oglądał
eszcze w Marsylii, w sklepach osobliwości, przedmioty wyrabiane przez ǳikich, a spro-
waǳane zza mórz południowych przez kapitanów wraca ących z dalekich re sów.

— Atrament — mówił dale Faria — sporząǳam w miarę potrzeby, sposobem uż ci
wiadomym.

— Teraz ednemu się tylko ǳiwię: że ksiąǳ potrafił tyle zrobić, pracu ąc tylko za
dnia.

— Przecież miałem i noce — odrzekł Faria.
— Noce! Jak to? Czy ksiąǳ ma koci wzrok, że może wiǳieć w nocy?
— Nie — ale Bóg dał człowiekowi inteligenc ę, która winna pomagać ego ograni-

czonym zmysłom: wystarałem się więc o światło.
— Jakimże sposobem?
— Odǳielam tłuszcz od mięsa, które mi przynoszą; topię go i otrzymu ę zeń coś

w roǳa u gęste oliwy. Patrz, oto mo a świeca.
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I ksiąǳ pokazał Dantèsowi coś na kształt lampki oliwne , podobne do tych, akich
używa się w czasie publicznych iluminac i.

— A skąd ogień?
— Oto dwa kamyki — i kawałek spalone koszuli.
— Ale zapałki?
— Udałem, że mam akąś chorobę skórną, poprosiłem o siarkę i dano mi ą.
Dantès położył wszystkie te przedmioty na stole i spuścił głowę, przygnieciony wy-

trwałością i siłą tego umysłu.
— To eszcze nie wszystko — mówił Faria. — Nie można chować wszystkiego w ed-

nym mie scu; zamknĳmy na pierw tę skrytkę.
Położyli płytę na swoim mie scu; ksiąǳ przyprószył ą nieco piaskiem, zatarł nogą,

aby ślad nie pozostał po na mnie sze szczelinie, po czym podszedł do łóżka i odsunął e.
Za wezgłowiem zna dowało się zagłębienie zamknięte naǳwycza szczelnie kamie-

niem, a w zagłębieniu drabinka sznurowa długości dwuǳiestu pięciu do trzyǳiestu stóp.
Dantès przy rzał się e : była naǳwycza mocna.
— Któż dostarczył księǳu powrozu na tę zaǳiwia ącą drabinkę?
— Poszło na to na pierw kilka koszul, następnie kilka prześcieradeł, z których podczas

trzyletniego pobytu w Fenestrelle wyciągałem nitki. Kiedy przeniesiono mnie do zamku
If, znalazłem sposób, aby e zabrać ze sobą — i tu robiłem ą dale .

— I nie spostrzeżono, że prześcieradła księǳa były wystrzępione?
— Obrębiałem e na nowo.
— Czym?
— Tą oto igłą.
To mówiąc, ksiąǳ odsłonił połę podartego ubrania i pokazał Dantèsowi długą, ostrą

ość, wciąż nawleczoną, którą zawsze nosił wpiętą w materiał oǳienia.
— Tak — ciągnął Faria. — Myślałem na pierw o wyłamaniu tych krat i ucieczce

przez to okno, szersze nieco od two ego, ak sam wiǳisz, a poszerzyłbym e eszcze tuż
przed ucieczką; spostrzegłem ednak, że okno wychoǳi na wewnętrzny ǳieǳiniec, za-
niechałem więc tego zamiaru, był zbyt ryzykowny. Ale zachowałem drabinkę na wszelki
wypadek, gdyby nadarzyła się przypadkiem taka okaz a, o czym ci uż mówiłem.

Dantès, przypatru ąc się proste z pozoru drabince, myślał ednak o czym innym;
przyszła mu bowiem do głowy nagła myśl, że ten człowiek, tak inteligentny, pomysłowy
i przenikliwy, może u rzałby coś w ciemnościach kry ących ego nieszczęście, w których
błąǳił on sam, nie mogąc odkryć przyczyny swo ego losu.

— O czym tak myślisz? — zapytał ksiąǳ z uśmiechem, biorąc to zamyślenie za wyraz
poǳiwu dla siebie.

— Myślę przede wszystkim o tym, aki ogrom inteligenc i był księǳu potrzebny, aby
dotrzeć do takich rezultatów — i czego mógłby ksiąǳ dokonać na wolności!

— Być może nic. Nadmiar inteligenc i rozproszyłby się zapewne na głupstwa. Trze-
ba nieszczęścia, aby dokopać się w luǳkim umyśle do tych ta emniczych, przebogatych
skarbów; aby mogły być wydobyte na światło ǳienne, na pierw trzeba wysaǳić skałę,
która tamu e do nich dostęp. Więzienie spowodowało, że mo e wszystkie umie ętno-
ści skupiły się w ednym punkcie; zamknięte w ciasne przestrzeni zderzyły się ze sobą,
a wiesz, że ze zderzenia chmur bierze się elektryczność, z elektryczności błyskawica, z bły-
skawicy światło.

— Nic a nic nie wiem — ęknął Dantès, poniżony swo ą niewieǳą. — Część słów,
akie ksiąǳ wypowiada est dla mnie zupełnie pozbawiona sensu; o, ksiąǳ est naprawdę
szczęśliwy, posiada ąc tyle wieǳy.

Ksiąǳ uśmiechnął się.
— Mówiłeś mi przed chwilą, że myślisz o dwóch rzeczach, prawda? A powieǳiałeś

mi tylko o edne . Jakaż est tedy druga?
— Druga? To ta, że ksiąǳ opowieǳiał mi swo e życie, a nic nie wie eszcze o moim.
— Życie two e, młoǳieńcze, est zbyt krótkie, aby mogło się w nim wydarzyć coś

ważnego.
— Ale mieści uż w sobie wielkie nieszczęście — odparł Dantès — a est to nieszczę-

ście, na które nie zasłużyłem; i chciałbym móc e przypisać luǳiom, aby nie bluźnić uż
Bogu, ak mi się to zdarzało.
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— A zatem uważasz się za niewinnego?
— Jestem niewinny — przysięgam na głowę mo ego o ca i Mercedes; to dla mnie

dwie na droższe istoty w życiu.
— Dobrze — rzekł ksiąǳ, zamyka ąc skrytkę i przysuwa ąc na mie sce łóżko —

opowieǳ mi swo ą historię.
Dantès opowieǳiał mu tedy to, co uznał za historię swo ego życia, a która ograniczała

się do edne podróży do Indii oraz dwu czy trzech do Lewantu; na koniec przeszedł do
ostatniego re su, do śmierci kapitana Leclère, do pakietu, który wręczył marszałkowi,
wspomniał o liście od niego otrzymanym, a przeznaczonym dla pana Noirtier z Paryża;
wreszcie o przybyciu do Marsylii, rozmowie z o cem, o miłości do Mercedes, uczcie zarę-
czynowe , zatrzymaniu go przez polic ę, przesłuchaniu, tymczasowym uwięzieniu w gma-
chu sądu i na koniec ostatecznym osaǳeniu go w zamku If. Gdy dotarł do tego punktu,
Dantès nie wieǳiał uż nic więce — nawet ile czasu spęǳił do te pory w więzieniu.

Gdy skończył opowiadać, ksiąǳ popadł w głębokie zamyślenie.
— Jest eden głęboki aks omat prawny — odezwał się po chwili — który sprowaǳa

się do tego, co ci niedawno mówiłem: eżeli tylko zła myśl nie powsta e w spaczonym
umyśle, natura luǳka żywi wstręt do zbrodni. Ale cywilizac a nadała nam pewne potrze-
by, wady, sztuczne żąǳe, które częstokroć przygłusza ą w nas nasze na lepsze instynkty
i wiodą do złego. Stąd bierze się następu ąca zasada: „ eżeli chcesz znaleźć winnego, szu-
ka na pierw tego, komu popełnienie zbrodni mogłoby przynieść korzyść”. Kto mógłby
skorzystać z two ego zniknięcia?

— Nikt, mó Boże! Przecież nic nie znaczyłem.
— Nie mów tak, bo w te odpowieǳi brak logiki i zmysłu filozoficznego; wszystko

est względne, mó drogi; od króla, który stoi na zawaǳie swemu następcy, aż do na -
niższego urzędnika, który zawaǳa nadetatowemu koleǳe. Jeśli umiera król, następca
ǳieǳiczy koronę; eśli umiera urzędnik, kolega, któremu brakło etatu, otrzymu e ego
tysiąc dwieście liwrów pens i. Te tysiąc dwieście liwrów to ego lista cywilna i są mu tak
potrzebne do życia, ak królowi ego dwanaście milionów. Każdy człowiek, na każdym
szczeblu hierarchii społeczne , tworzy wokół siebie mały światek rozmaitych interesów,
ma ący swo e wiry i powinowactwa — ak światy u Kartez usza. I tylko kręgi tych świat-
ków ogarnia ą coraz więce , w miarę, ak wznoszą się w hierarchii. Ale wróćmy do two ego
własnego świata; miałeś więc być mianowany kapitanem „Faraona”?

— Tak.
— Miałeś się ożenić z piękną ǳiewczyną?
— Tak.
— Czy komuś nie zależało na tym, abyś nie został kapitanem „Faraona”? Czy komuś

nie zależało, abyś nie poślubił Mercedes? Odpowieǳ na pierw na pierwsze pytanie, bo
porządek est kluczem do rozwiązania wszelkich kwestii. Czy komuś mogło zależeć, abyś
nie został kapitanem „Faraona”?

— Nie. Wszyscy mnie barǳo lubili na statku. Gdyby marynarze mieli prawo wy-
brać sobie dowódcę, estem pewny, że mnie by wybrali. Jeden tylko człowiek mógł mieć
do mnie akąś urazę; miałem z nim trzy miesiące wcześnie sprzeczkę, wyzwałem go na
po edynek, ale on nie stanął.

— No, no! Jak się ten człowiek nazywa?
— Danglars.
— Kim był na statku?
— Buchalterem.
— Gdybyś był kapitanem, utrzymałbyś go na stanowisku?
— Nie, gdyby tylko ode mnie to zależało, bo zdawało mi się, że były pewne nieścisłości

w ego rachunkach.
— Dobrze. Czy był ktoś obecny przy two e rozmowie z kapitanem Leclère?
— Nikt. Byliśmy sami.
— I nikt te rozmowy nie mógł podsłuchać?
— Mógł, bo drzwi były otwarte, a nawet… chwileczkę… tak, tak; przechoǳił tam-

tędy Danglars, właśnie w chwili, gdy kapitan Leclère oddawał mi paczkę do marszałka
wielkiego.
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— No tak — kiwnął głową ksiąǳ — mamy uż niewątpliwy ślad. Czy wziąłeś kogoś
ze sobą na brzeg, kiedy dopłynęliście do Elby?

— Nikogo nie zabierałem.
— Dano ci tam list?
— Tak, marszałek dał mi list.
— Cóżeś z tym listem zrobił?
— Włożyłem go do pugilaresu.
— Miałeś więc ze sobą pugilares? Jak pugilares z urzędowym listem mógł się zmieścić

w kieszeni marynarskiego stro u?
— Ma ksiąǳ słuszność, pugilares został na statku.
— Więc dopiero na pokłaǳie włożyłeś list do pugilaresu, a gǳie miałeś list, gdy

wracałeś z Portoferraio na pokład?
— Trzymałem go w ręku.
— Kiedy więc wchoǳiłeś na pokład, każdy mógł zobaczyć, żeś trzymał list w ręku?
— Tak.
— Danglars tak samo, ak inni?
— Tak samo.
— Teraz słucha uważnie i zbierz całą pamięć: czy przypominasz sobie, ak brzmiała

denunc ac a?
— O tak, czytałem ą trzy razy i każde słowo utkwiło mi w pamięci.
— Powtórz mi ą.
Dantès powtórzył co do słowa cały list denunc acy ny.
Ksiąǳ wzruszył ramionami.
— To asne ak słońce — powieǳiał — tylko ty esteś naiwny i zbyt prostolinĳny,

skoro od razu wszystkiego nie odgadłeś.
— Tak ksiąǳ sąǳi? — wykrzyknął Dantès — Ach, to byłaby podłość!
— Jaki charakter pisma miał Danglars?
— Piękny, nieco pochylony.
— Jakim napisano zaś donos?
— Pochylonym w lewo.
Ksiąǳ uśmiechnął się.
— Naumyślnie zmienionym, prawda?
— To pismo było zbyt śmiałe, aby mogło być sfałszowane.
— Czeka no…
Wziął pióro, czy racze to, co nazywał piórem, zanurzył w atramencie i napisał lewą

ręką na przygotowanym zawczasu pasku płótna pierwsze wiersze donosu. Dantès cofnął
się i spo rzał niemal z przestrachem na księǳa.

— Ach, to zaǳiwia ące — wykrzyknął — ak tamto pismo było podobne do tego.
— To dowoǳi, że denunc ac a napisana była lewą ręką. Jedną rzecz zauważyłem —

że litery pisane prawą ręką są zawsze różne, zaś pisane lewą ręką wygląda ą identycznie.
— Więc ksiąǳ wszystko wiǳiał, wszystko zbadał?
— No, no, idźmy dale , przystąpmy do drugiego pytania. Czy zależało komuś na tym,

abyś nie ożenił się z Mercedes?
— O tak! Był pewien młody człowiek, który się w nie kochał.
— Jak się nazywał?
— Fernand.
— To hiszpańskie nazwisko.
— Jest Katalończykiem.
— Sąǳisz, że byłby zdolny do napisania podobnego listu?
— O, nie! Ten mógłby zakłuć mnie nożem — ale nic innego.
— Tak, taka est natura Hiszpana; morderstwo tak, ale podłość nie.
— Prócz tego nie znał szczegółów, które poda e ta denunc ac a.
— Nikomu się z nich nie zwierzałeś?
— Nikomu.
— Nawet kochance?
— Nawet narzeczone .
— Więc to Danglars.
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— O! Teraz i a estem tego pewien.
— Powieǳ mi eszcze, czy Danglars znał Fernanda?
— Nie… tak!… przypominam sobie…
— Co takiego?
— Dwa dni przed moim ślubem wiǳiałem ich razem, przy ednym stole w altanie

u Pamfila. Danglars był wesoły i traktował mnie przy aźnie, a Fernand był blady i drżący.
— Czy byli sami?
— Nie, byli w tró kę. Sieǳiał z nimi mó dobry zna omy, i to on na pewno poznał ich

ze sobą — krawiec, nazywa się Caderousse, ale ten miał uż dobrze w głowie. Chwileczkę…
chwileczkę… Ach, ak mogłem o tym zapomnieć? Obok stołu, na stoliku stał kałamarz
z piórem, leżał papier… — Dantès przetarł dłonią czoło — O nikczemni! Nikczemni!

— Czy chcesz eszcze się czegoś dowieǳieć? — rzekł ksiąǳ z uśmiechem.
— Tak, tak, bo ksiąǳ potrafi wszystko zgłębić, bo ksiąǳ wiǳi asno wszystkie rzeczy.

Chciałbym wieǳieć, dlaczego byłem przesłuchiwany tylko raz, dlaczego nie stanąłem
przed sądem i czemu skazany zostałem bez wyroku?

— A, to co innego, to sprawa nieco trudnie sza; aśnie pani sprawiedliwość rząǳi
się ciemnymi i ta emniczymi zasadami, które trudno przeniknąć. To, co wymyśliliśmy tu
odnośnie do dwóch twoich przy aciół, było ǳiecinną zabawką; zaś eśli iǳie o tę kwestię,
musisz mi dać ak na dokładnie sze wy aśnienia.

— Dobrze, ale niech ksiąǳ mnie pyta, bo w rzeczy same ksiąǳ lepie potrafi się
wyrozumieć w moim życiu niż a sam.

— Kto cię przesłuchiwał? Prokurator królewski, podprokurator, czy też sęǳia śled-
czy?

— Podprokurator.
— Młody czy stary?
— Młody, mógł mieć dwaǳieścia siedem, osiem lat.
— No to eszcze nie zepsuty, ale uż ambitny — rzekł ksiąǳ. — Jak się z tobą obszedł?
— Był racze łagodny niż surowy.
— Opowieǳiałeś mu wszystko?
— Wszystko.
— Czy w trakcie śleǳtwa nie zmieniło się ego zachowanie?
— Tak, przez chwilę zdawał się mocno poruszony, gdy przeczytał list, który mnie

kompromitował; wydawało się, akby mo e nieszczęście go mocno przygnębiło.
— Two e nieszczęście?
— Tak.
— Jesteś pewny, że współczuł two emu nieszczęściu?
— Dał mi przyna mnie wyraźny dowód sympatii.
— Jaki?
— Sam spalił list, edyny dowód, który mnie mógł skompromitować.
— Który? Denunc ac ę?
— Nie — list.
— Jesteś tego pewien?
— Przecież to się stało na moich oczach.
— O, to co innego — ten człowiek może być o wiele większą kanalią, niż mógłbyś

sąǳić.
— Na honor! Ksiąǳ mnie przeraża — wykrzyknął Dantès. — Czy na świecie istnie ą

tylko tygrysy i krokodyle?
— Tak. Z tą różnicą, że dwunożne tygrysy i krokodyle są niebezpiecznie sze od czwo-

ronożnych.
— Niech ksiąǳ pyta dale , dale …
— Spalił ten list, powiadasz?
— Tak, i powieǳiał mi ednocześnie: „Jeden tylko dowód świadczy przeciw tobie

i spó rz — niszczę go”.
— Postępowanie to est tak wspaniałomyślne, że nie może być naturalne.
— Tak ksiąǳ sąǳi?
— Jestem o tym przekonany. Do kogóż ten list był adresowany?
— Do pana Noirtier, mieszka ącego na ulicy Coq-Héron nr  w Paryżu.
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— Jak ci się zda e, czy ten podprokurator nie miał w tym własnego interesu, aby list
zniszczyć?

— Być może, bo mi ze trzy razy kazał przysięgać, że nie wspomnę nikomu ani słowa
o tym liście i że nigdy nie zdraǳę nazwiska z koperty.

— Noirtier — powtórzył ksiąǳ. — Noirtier? Znałem akiegoś Noirtiera na dworze
królowe Etrurii, był on żyrondystą za rewoluc i ancuskie . A ak się twó podprokurator
nazywał?

— De Villefort.
Faria parsknął śmiechem.
Dantès spo rzał nań osłupiały.
— Co się księǳu ǳie e? — zapytał.
— Czy wiǳisz ten asny promień słońca? — zapytał ksiąǳ.
— Wiǳę.
— Otóż teraz wszystko est dla mnie aśnie sze od tego promienia, tak świetlistego

i prze rzystego. Biedne ǳiecko, biedny młoǳieńcze! I ten urzędnik był dobry dla ciebie?
— Tak.
— Ten szlachetny podprokurator spalił ów list?
— Tak.
— Ten uczciwy dostawca kata kazał ci przysiąc, że nie wymienisz nigdy nazwiska

Noirtier?
— Tak.
— Biedny ślepcze — a czy ty wiesz, kim est ten Noirtier? To ego własny o ciec!
Gdyby nagle piorun uderzył Dantèsowi u stóp i otworzył mu przepaść, w które głę-

bi byłoby widać piekło, nie sprawiłby na nim wrażenia równie elektryzu ącego, równie
miażdżącego ak te niespoǳiane słowa. Powstał i porwał się za głowę obiema rękami,
akby w obawie, że mu pęknie.

— Jego o ciec! Jego o ciec! — zawołał.
— Tak, ego o ciec nazywa się Noirtier de Villefort — odpowieǳiał ksiąǳ.
I nagle Dantèsowi roz aśniło się w głowie, wszystko, co do te pory pozostawało

w mroku, w edne chwili stanęło akby w asnym blasku dnia. Owe ǳiwne wahania Vil-
leforta w czasie badań, zniszczenie listu, wymuszenie przysięgi, ten głos błaga ący prawie,
który zamiast grozić, zdawał się prosić, wszystko to razem stanęło mu przed oczyma.
Krzyknął, zachwiał się ak pĳany i rzucił się do otworu tunelu, co prowaǳił do ego celi,
bełkocząc:

— Och! Muszę być sam, aby pomyśleć o tym wszystkim.
Doczołgawszy do swego lochu, rzucił się na łóżko; wieczorem dozorca zastał go w tym

samym mie scu: sieǳiał na łóżku, nieruchomy i niemy ak posąg, ze ściągniętymi rysami
i oczyma wlepionymi w eden punkt.

W czasie tych rozmyślań, podczas których goǳiny upływały mu ak sekundy, powziął
okropne postanowienie i złożył straszliwą przysięgę.

Jakiś głos ocucił Dantèsa z tego zamyślenia; był to Faria, u którego dozorca był uż
także i który przyszedł zaprosić teraz Dantèsa na kolac ę. Jego status wariata, a co ważnie -
sze wariata wesołego, nadawał staremu więźniowi pewne przywile e: co nieǳielę dawano
mu na przykład nieco bielszy chleb i buteleczkę wina. Była właśnie nieǳiela i ksiąǳ
zapraszał swego młodego towarzysza, aby poǳielił z nim chleb i wino.

Dantès udał się za nim; rysy twarzy nieco mu się odprężyły, ale ego oczy przybrały
wyraz stanowczości i surowości, zdraǳa ąc powzięte postanowienie. Ksiąǳ popatrzył na
niego uważnie.

— Niekontent estem, że ci dopomogłem w rozwiązaniu ta emnicy — rzekł.
— Dlaczego? — zapytał Dantès.
— Bo wlałem ci w serce uczucie, które tam nigdy eszcze nie gościło: żąǳę zemsty.
Dantès uśmiechnął się.
— Mówmy o czym innym — rzekł.
Ksiąǳ patrzył eszcze na niego przez chwilę, potem pokiwał ze smutkiem głową; na

koniec usłuchał prośby Dantèsa i wszczął rozmowę o czym innym.
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Dantès słuchał z poǳiwem każdego ego słowa; czasem to, co mówił Faria, doty-
czyło tego, o czym sam Dantès kiedyś uż rozmyślał lub spraw związanych z ego ma-
rynarskim życiem; czasem poruszał przedmioty całkiem mu nieznane, które ak zorza
polarna, oświetla ąca żeglarzom drogę w krainach podbiegunowych podróżnemu, uka-
zywały młoǳieńcowi nowe kra obrazy, nowe horyzonty, roz aśnione fantastycznym bla-
skiem. Edmund zaczął po mować to szczęście, akie stałoby się uǳiałem dla człowieka
inteligentnego, zdolnego wznieść się za tym wybitnym umysłem na te wyżyny wieǳy
moralne , filozoficzne i społeczne , gǳie Faria czuł się ak u siebie.

— Powinien mnie ksiąǳ nauczyć choć odrobiny tego, co sam wie — rzekł Dantès
— choćby tylko dlatego, aby się nie nuǳić w rozmowie ze mną. Zda e mi się teraz, że
ksiąǳ wolałby samotność niż towarzystwo człowieka tak niewykształconego i prostego.
Jeśli ksiąǳ przystanie na mo ą prośbę, przysięgnę, że nigdy nie będę mówić o ucieczce.

Ksiąǳ uśmiechnął się znowu.
— Niestety, drogie ǳiecko — rzekł. — Wieǳa luǳka est barǳo ograniczona i gdy

cię nauczę matematyki, fizyki, historii i kilku żywych ęzyków, którymi sam mówię, bę-
ǳiesz umiał tyle, co a; a całą tę wieǳę mógłbym ci przekazać w ciągu dwóch lat.

— Dwóch lat! Jak to? Myśli ksiąǳ, że mógłbym wszystkiego nauczyć się w dwa lata?
— Nie nauczysz się praktycznego zastosowania tych nauk, ale zasad ak na barǳie ;

nauczyć się a umieć, są to rzeczy zupełnie różne; są mędrkowie i mędrcy — ǳięki wy-
borne pamięci można stać się ednymi, drugich roǳi filozofia.

— A czyż nie można nauczyć się filozofii?
— Filozofii nauczyć się nie można; filozofia to połączenie wszystkich nauk, uzyska-

nych i stosowanych przez geniusza; filozofia to aśnie ący obłok, na którym Chrystus
postawił stopę, by wstąpić do nieba.

— O, ciekaw estem — rzekł Dantès — czego mnie ksiąǳ bęǳie na pierw uczył?
Chciałbym zacząć ak na pręǳe , estem spragniony wieǳy.

— Wszystkiego — odparł ksiąǳ.
I w rzeczy same , tego samego wieczora oba więźniowie ułożyli plan nauki, a ego

realizac ę rozpoczęli naza utrz. Dantès miał naǳwycza ną pamięć i niesłychaną łatwość
po mowania: ego wroǳone zdolności matematyczne ułatwiały mu u mowanie wszyst-
kiego za pomocą rachunku, a obdarowany ednocześnie, ako żeglarz, iście poetyckim
usposobieniem — wprowaǳał poprawki tam, gǳie dowód mógł się wydawać zbyt ma-
terialny, bo sprowaǳony do suchych cy lub ednosta nych linii geometrycznych. Znał
wcześnie ęzyk włoski i nowogrecki, którego nauczył się cokolwiek podczas podróży
na wschód. ǲięki zna omości tych ęzyków był w stanie szybko po ąć zasady i budo-
wę innych i po upływie sześciu miesięcy zaczynał uż mówić po hiszpańsku, angielsku
i niemiecku.

Tak ak to przyrzekł księǳu, nie mówił uż o ucieczce, czy dlatego, że nauka zastępo-
wała mu akby wolność, a być może dlatego, że chciał dotrzymać słowa z właściwą sobie
surowością; ak wiǳieliśmy, dni wypełnione nauką upływały mu szybko. Po roku był uż
innym człowiekiem.

Co do Farii, Dantès zauważył, że ksiąǳ z każdym dniem stawał się pochmurnie szy,
że mimo urozmaicenia, akie przyniosła mu obecność towarzysza, akaś nieusta ąca myśl
zdawała się kotłować mu w głowie; wpadał w głębokie zadumy, wzdychał mimowolnie,
powstawał nagle, krzyżował ramiona i przechaǳał się posępnie po celi.

Pewnego dnia podczas edne z takich powtarzanych w nieskończoność wędrówek
stanął nagle i zawołał:

— Ach! Gdyby tylko nie było strażnika!
— Strażnik bęǳie dopóty, dopóki ksiąǳ sobie bęǳie tego życzył — rzekł Dantès,

który podążył za ego myślą z taką łatwością, akby ą wiǳiał w kryształowe kuli.
— Już ci powieǳiałem, że wzdragam się na myśl o morderstwie.
— A ednak to zabó stwo byłoby popełnione z konieczności samoobrony, wynikłoby

z naturalnego instynktu samozachowawczego.
— Cóż z tego — nie byłbym w stanie tego zrobić.
— A ednak myśli ksiąǳ o tym nieustannie?
— Bez przerwy, bez przerwy — szepnął Faria.
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— I znalazł ksiąǳ akiś sposób, aby się stąd wydostać, prawda? — zawołał żywo
Dantès.

— Tak, znalazłem, eżeli postawią na galerii strażnika ślepego i głuchego!
— Bęǳie głuchy i ślepy — odpowieǳiał młoǳieniec z akcentem takie stanowczości,

że Faria się przeraził.
— Nie, nie! — zawołał. — To niemożliwe!
Dantès chciał podtrzymać rozmowę, ale ksiąǳ potrząsnął głową i nie odpowieǳiał.
Tak minęły trzy miesiące.
— Czy esteś silny? — zagadnął pewnego razu Faria.
Dantès nie odpowieǳiał, wziął dłuto, zgiął na kształt podkowy i odgiął znowu.
— Przysięgniesz mi, że tylko w ostateczności zabiłbyś strażnika?
— Tak, przysięgam na mó honor.
— Możemy więc przystąpić do wykonania naszego planu.
— Jak wiele nam trzeba na to czasu?
— Co na mnie rok.
— A kiedy moglibyśmy przystąpić do ǳieła?
— Natychmiast.
— Ach, wiǳi ksiąǳ! Tośmy stracili cały rok! — zawołał Dantès.
— Sąǳisz, że naprawdę go straciliśmy? — uśmiechnął się Faria.
— Ach, przepraszam, przepraszam — zawołał Edmund, rumieniąc się.
— Cicho! — rzekł ksiąǳ. — Człowiek est tylko człowiekiem — a ty i tak esteś

ednym z na lepszych, akich znałem. Patrz, oto mó plan.
I ksiąǳ pokazał Dantèsowi rysunek celi, izby Dantèsa i łączącego e poǳiemnego

tunelu. Ze środka tego tunelu Faria chciał zacząć kopać wąski chodnik, podobny do tych,
akie się robi w kopalniach. Chodnik ten miał zaprowaǳić obu więźniów pod galerię, po
które przechaǳał się strażnik. Znalazłszy się tam, mieli wykopać szeroką amę i podważyć
edną z kamiennych płyt, które tworzyły podłogę krużganka; w odpowiednie chwili płyta
miała się zapaść pod ciężarem żołnierza, który runąłby w głąb amy. W te że chwili Dantès
miał się rzucić na ogłuszonego upadkiem i niebędącego się w stanie bronić strażnika,
związać go i zakneblować mu usta; wówczas oba więźniowie wydostaliby się przez edno
z okien galerii i spuścili w dół murów po drabince.

Dantès klasnął w ręce, oczy zaiskrzyły mu się radością; plan był tak prosty, że nie mógł
się nie udać. Tego samego dnia oba górnicy wzięli się do pracy z tym większym zapałem,
że następowała po tak długim wypoczynku, ponadto była przecież tylko wprowaǳaniem
w czyn na skrytszych ich pragnień.

Nic im pracy nie przerywało, poza czasem, kiedy każdy z nich musiał udać się do siebie
przed wizytą dozorcy. Nauczyli się zresztą rozpoznawać, po tym niemal nieuchwytnym
odgłosie kroków, kiedy dozorca schoǳił do lochów, więc żadnego nie złapał nigdy na
gorącym uczynku. Ziemię wydobywaną z nowego podkopu wyrzucali stopniowo i z nie-
słychaną ostrożnością przez okienka w lochu Dantèsa lub w celi księǳa, a wiatr nocny
rozwiewał proch daleko, nie zostawia ąc po nim ni śladu. Praca ta trwała przeszło rok,
a posługiwali się edynie narzęǳiami, o których uż pierwe mówiliśmy: dłutem, nożem
i drewnianym drągiem do podważania głazów. Przez ten rok Faria nie przestawał podczas
pracy uczyć Dantèsa, rozmawia ąc z nim to w tym, to w innym ęzyku, ucząc historii
narodów i luǳi wielkich, którzy zostawia ą za sobą ten błyszczący ślad, zwany sławą.
Ksiąǳ, człowiek światowy, obraca ący się w na wyższych sferach, miał obe ście pełne
dystynkc i, a zarazem akie ś ma estatyczne melancholii, a Dantès, ǳięki swe chłonne
naturze, potrafił sobie przyswoić owe wykwintne maniery, których mu brakowało, ów
arystokratyczny sposób bycia, których można nabrać edynie w obcowaniu z osobami
z klas na wyższych lub z ludźmi o wy ątkowych walorach umysłu.

Po piętnastu miesiącach chodnik wiodący pod galerię był gotowy; wyraźnie słychać
uż było kroki strażnika. Nasi robotnicy, którzy — aby zapewnić sobie ak na większe
powoǳenie w ucieczce — czekali na noc ciemną i bezksiężycową, obawiali się teraz tyl-
ko edne rzeczy: że ziemia zawali się sama, i to zbyt prędko pod stopami strażnika.
Zapobiegli więc temu ryzyku, podpiera ąc płytę małą belką, na którą natknęli się w fun-
damentach. Dantès umocowywał ą właśnie, gdy wtem usłyszał, ak Faria, który został
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w celi Edmunda, aby zaostrzyć kołek, na którym miała wisieć drabinka, zaczął go roz-
paczliwie wzywać do siebie. Dantès wrócił pospiesznie do celi i u rzał, że ksiąǳ stoi na
środku celi, blady, z czołem pokrytym potem i kurczowo zaciśniętymi dłońmi.

— Ach, mó Boże! — wykrzyknął Dantès. — Co się księǳu ǳie e?
— Prędko, prędko, słucha mnie — odparł Faria.
Dantès spo rzał na posiniałą twarz Farii, oczy obwieǳione fioletowym cieniem, zbie-

lałe usta, z eżone włosy i w przerażeniu upuścił na ziemię dłuto.
— Ale co się stało? — zawołał.
— Jestem zgubiony! — wydusił z siebie Faria. — Posłucha . Dopada mnie straszliwa

choroba, być może nawet śmiertelna, czu ę, że właśnie zbliża się atak. Miałem taki sam
rok temu. Jedno est tylko lekarstwo na tę chorobę — powiem ci akie; biegnĳ prędko
do mo e celi, podnieś nogę od łóżka; noga est wydrążona i zna ǳiesz tam kryształową
flaszeczkę z czerwonym płynem, przynieś ą tu albo nie, nie… Mogliby mnie tu przyłapać.
Pomóż mi wrócić do celi, póki eszcze mam trochę siły. Bóg wie, co się bęǳie ǳiało
podczas mo ego ataku.

Dantès, nie tracąc głowy ani na chwilę, choć nieszczęście było wielkie, zszedł do
podkopu, z trudem wlokąc za sobą towarzysza; doprowaǳił go do przeciwległego otworu,
wciągnął do celi i położył na łóżku.

— ǲięku ę ci — rzekł ksiąǳ, dygocząc całym ciałem, akby wyszedł z lodowate
wody. — Atak est blisko, wpadnę wkrótce w kataleps ę. Być może, że nawet się nie
poruszę, nie wydam na mnie szego ęku, ale może się też zdarzyć, że piana pocieknie mi
z ust, że będę się prężył i krzyczał. Stara się, aby nie usłyszano moich krzyków, to ważne,
bo wówczas przenieśliby mnie pewnie do inne celi i bylibyśmy rozłączeni na zawsze. Kiedy
będę uż zupełnie nieruchomy, zimny i akby martwy, dopiero wtedy, uważa dobrze,
dopiero wtedy otworzysz mi nożem zaciśnięte zęby, wle esz mi do ust osiem do ǳiesięciu
kropli tego płynu, to może oǳyskam przytomność.

— Może? — zawołał z rozpaczą Dantès.
— Ratu mnie, ratu — zawołał ksiąǳ — umie… umie…
Atak był tak nagły i gwałtowny, że nieszczęśliwy ksiąǳ nie mógł nawet dokończyć

rozpoczętych słów; czoło powlekło mu się cieniem, ak wśród morskie burzy. Cierpienie
rozszerzyło mu źrenice, wykrzywiło usta, na lica wystąpił mu krwawy rumieniec; zaczął
się rzucać, piana wystąpiła mu na ustach, wydał okropne rzężenie; ale Dantès zgod-
nie z poleceniem stłumił te krzyki, otula ąc mu twarz kołdrą. Trwało to dwie goǳiny;
na koniec ksiąǳ opadł na łóżko bezwładnym ciałem, zimnie szy i bielszy od marmuru,
zwiotczały ak zdeptana łodyga trzciny, wyprężył się w ostatnich konwuls ach i posiniał.

Edmund poczekał, aż ta pozorna śmierć zawładnie całym zlodowaciałym ciałem i do-
sięgnie serca; potem wziął nóż, wsunął go księǳu mięǳy zęby, rozwarł z na większym
wysiłkiem zaciśnięte szczęki, wlał do ust ǳiesięć kropli czerwonego płynu, odlicza ąc
kroplę po kropli, i czekał znowu.

Upłynęła dobra goǳina, a starzec nie dawał na mnie szego znaku życia. Dantès, prze-
rażony, czy nie nazbyt długo czekał, wpatrywał się weń, zanurzywszy dłonie we włosy.
Na koniec lekki rumieniec zaczął wypływać na twarz księǳa; oczy obrócone w słup i nie-
ruchome, zaczęły nabierać wyrazu, lekkie westchnienie wydarło mu się z ust i nagle cały
drgnął.

— Ocalony, ocalony! — zawołał Dantès.
Chory nie mógł eszcze ani słowa wymówić, ale z widocznym niepoko em wycią-

gnął rękę, wskazu ąc na drzwi; Dantès nadstawił uszu i posłyszał z daleka kroki dozorcy.
Nadchoǳiła siódma, a Dantès nie miał nawet kiedy policzyć czasu, skoczył szybko do
otworu, zniknął w amie, zasunął nad głową płytę posaǳki i wrócił do siebie. Sekundę
późnie otwarły się drzwi; dozorca zastał więźnia ak zwykle sieǳącego spoko nie na łóż-
ku. Zaledwie się odwrócił, ledwie na korytarzu ucichł odgłos ego kroków, Dantès, nie
myśląc nawet o eǳeniu, dręczony niepoko em, wrócił do celi księǳa.

Faria oǳyskał uż przytomność, leżał ednak ciągle nieruchomy i bezsilny na łóżku.
— Nie myślałem, że cię eszcze zobaczę — rzekł do Edmunda.
— A to czemu? — zapytał młoǳieniec. — Czy ksiąǳ naprawdę myślał, że umrze?
— Nie, ale wszystko gotowe było do ucieczki, myślałem więc, że uciekniesz.
Rumieniec oburzenia pokrył lica Dantèsa.
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— Bez księǳa! — zawołał. — Czy rzeczywiście ksiąǳ sąǳił, że byłbym do tego
zdolny?

— Teraz wiǳę, że się omyliłem — odpowieǳiał starzec. — Ach, estem taki eszcze
słaby, złamany, zniszczony!

— Niech ksiąǳ bęǳie spoko ny, siły powrócą — mówił Dantès, siada ąc przy Farii
i biorąc dłonie księǳa w swo e dłonie.

Ksiąǳ pokiwał głową.
— Ostatnim razem atak trwał tylko pół goǳiny, po czym poczułem wielki głód i sam

o własne mocy wstałem. ǲiś nie mogłem poruszyć ani prawą ręką, ani nogą; czu ę akiś
ucisk w głowie, co dowoǳi, że mam wylew do mózgu; za trzecim razem albo zostanę
zupełnie tknięty paraliżem, albo umrę.

— Nie, nie, niech ksiąǳ tak nie myśli, nie umrze ksiąǳ. Trzeci atak, eżeli przy ǳie
rzeczywiście, to nastąpi, gdy ksiąǳ bęǳie uż wolny; uratu emy księǳa ak i tym razem,
a nawet ratunek bęǳie pewnie szy, bo bęǳiemy mieli dostęp do wszystkich środków
pomocy.

— Przy acielu — rzekł Faria. — Nie łudź się daremnie; ten atak skazał mnie uż na
wieczne więzienie; aby uciec, trzeba móc choǳić.

— Cóż z tego, zaczekamy tu tyǳień, miesiąc, dwa miesiące, eśli trzeba bęǳie; w cią-
gu tego czasu siły księǳu powrócą; wszystko est gotowe do ucieczki, możemy więc wy-
brać ǳień i goǳinę, aka nam się spodoba. Kiedy poczu e ksiąǳ w sobie tyle siły, aby
móc pływać — wtedy doprowaǳimy do skutku nasz plan.

— Ja uż nie będę mógł nigdy pływać — odparł Faria. — Ta ręka est sparaliżowana,
nie na eden ǳień, ale na zawsze; podnieś ą tylko, a zobaczysz, aka ciężka.

Młoǳieniec podniósł ramię księǳa, które opadło bezwładnie; z piersi wydobyło mu
się westchnienie.

— Czy esteś teraz przekonany? — rzekł Faria. — Uwierz mi, wiem, co mówię: od
pierwszego ataku te choroby nieustannie o nie rozmyślam. Spoǳiewałem się e , bo to
ǳieǳiczna choroba; mó o ciec umarł przy trzecim napaǳie, ǳiadek mó także. Lekarz,
który mi ten płyn przygotował, sam sławny Cabanis, przepowieǳiał mi ten sam koniec.

— Lekarz est w błęǳie — zawołał Dantès — a paraliż księǳa nie przeszkaǳa mi;
wezmę księǳa na plecy i popłynę.

— ǲiecko esteś — rzekł ksiąǳ. — Jesteś marynarzem i znakomicie pływasz, zda esz
więc sobie doskonale sprawę z tego, że człowiek z takim ciężarem nie potrafiłby przepłynąć
i pięćǳiesięciu sążni. Nie oszuku siebie na próżno tymi chimerami, bo i tak przeczysz im
w głębi serca, choć esteś na lepszy z luǳi. Zostanę tuta , aż wybĳe ostatnia goǳina me
niewoli, a bęǳie nią uż tylko goǳina śmierci. A ty ucieka , ucieka stąd! Jesteś młody,
zręczny i silny, nie troszcz się o mnie, zwracam ci słowo.

— Dobrze; kiedy tak, to i a zostanę — rzekł Dantès.
Powstał i wyciąga ąc uroczyście dłoń nad starcem, rzekł:
— Na krew Chrystusa przysięgam, że nie opuszczę księǳa aż do śmierci.
Ksiąǳ spo rzał przenikliwie na tego młodego człowieka, akże szlachetnego, prostoli-

nĳnego, wzniosłego i wyczytał w ego rysach ożywionych na czystszym oddaniem szczerą
przy aźń i nieugiętą wierność danemu słowu.

— Dobrze — rzekł chory — przy mu ę i ǳięku ę.
Po czym wyciągnął ku niemu rękę i dodał:
— Może też kiedyś zostaniesz wynagroǳony za to bezinteresowne poświęcenie; ale

ponieważ a nie mogę uciec, a ty nie chcesz, trzeba bęǳie zasypać tunel pod galerią:
któryś żołnierz mógłby usłyszeć, że ego kroki dudnią w tym mie scu, wezwie inspektora,
zostaniemy wykryci i rozłączeni na zawsze. Idź i zrób to sam, bo a ci uż nie mogę pomóc;
pracu całą noc, eśli tego bęǳie trzeba i wróć dopiero utro rano po wizycie dozorcy; będę
miał ci coś ważnego do powieǳenia.

Dantès uścisnął rękę księǳa, który dodał mu uśmiechem otuchy, i wyszedł, okazu ąc
posłuszeństwo i szacunek, akimi przyrzekł darzyć starego przy aciela.
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. 
Naza utrz, wchoǳąc do celi księǳa, Edmund zastał go sieǳącego na łóżku; z ego twarzy
bił spokó . Oświetlony blaskiem promienia, co się przedarł przez wąskie okienko, trzymał
w lewe ręce — pamiętamy, że tylko w te mu eszcze pozostała właǳa — rulon papieru,
który zwinięty uż od dawna, opierał się próbom rozprostowania.

Nic nie mówiąc, Faria podał Edmundowi ów papier.
— Cóż to est? — spytał Dantès.
— Przypatrz się dobrze — rzekł ksiąǳ z uśmiechem.
— Patrzę i wpatru ę się — rzekł Dantès — i wiǳę tylko akiś papier, na pół spalony,

na którym wypisane są akimś ǳiwnym atramentem gotyckie litery.
— Papier ten, mó przy acielu, est — mogę ci to teraz powieǳieć, ponieważ cię

wypróbowałem — est moim skarbem, którego połowa należy od ǳiś do ciebie.
Zimny pot wystąpił na czoło Dantèsa. Aż do te chwili — a ileż to trwało czasu! —

starał się unikać w rozmowie poruszania tematu skarbu, z powodu którego biedny ksiąǳ
zyskał opinię pomyleńca. Posłuszny swo e instynktowne delikatności, wolał nie dotykać
tak bolesne strony. Faria także umilkł. Milczenie księǳa młoǳieniec wziął za powrót
do równowagi umysłowe . Ale tych kilka słów, które wymknęły się Farii po tak silnym
ataku, zdawały się wskazywać na niebezpieczny nawrót choroby umysłowe .

— Skarb? — bąknął Dantès.
Faria uśmiechnął się.
— Tak — powieǳiał. — Masz szlachetne serce, kochany Edmunǳie, wiǳę two ą

bladość i drżenie, i rozumiem, co się z tobą w te chwili ǳie e. Ale uspokó się, nie
estem wariatem; ten skarb istnie e, Edmunǳie, i eżeli nie było mi dane go zdobyć,
ty go zdobęǳiesz. Nikt mnie nie chciał słuchać i nikt mi nie wierzył, bo mnie miano
za wariata; ale ty powinieneś przecież wieǳieć, że tak nie est, musisz mnie wysłuchać,
a potem wierz lub nie, ak ci się spodoba.

— Ach, niestety! — szepnął do siebie Edmund. — Znowu mu gorze , tylko tego mi
brakowało!

Po czym odezwał się głośno:
— Drogi przy acielu, atak pewnie barǳo cię zmęczył, nie chciałby ksiąǳ sobie od-

począć? Jutro, eżeli ksiąǳ zapragnie, posłucham te historii; ale ǳiś chciałbym edynie
czuwać nad księǳem. Zresztą — dorzucił z uśmiechem — czy skarb to dla nas taka pilna
sprawa?

— Barǳo pilna, Edmunǳie! — odpowieǳiał Faria. — Kto wie, czy utro albo po u-
trze nie przy ǳie trzeci atak? A wtedy wszystko byłoby stracone… O tak, nieraz z gorzką
przy emnością rozmyślałem o tych skarbach, z których dałoby się uczynić fortuny dla
ǳiesięciu roǳin, straconych na wieki dla tych, co mnie prześladowali; ta myśl była dla
mnie roǳa em zemsty, delektowałem się nią w mroku mo e celi, w rozpaczy niewoli.
Ale teraz przebaczyłem światu przez miłość dla ciebie; teraz, gdy wiǳę, aki esteś młody,
ile buǳisz naǳiei, teraz, gdy pomyślę, ile szczęścia mógłbyś zyskać, gdy wy awię ci tę ta-
emnicę, drżę, że bęǳie za późno, że nie zdążę uczynić cię posiadaczem tych ogromnych
bogactw, a esteś tego naprawdę godny.

Edmund z westchnieniem odwrócił głowę.
— Nie wierzysz mi nadal, Edmunǳie — mówił Faria. — Czy ton mo ego głosu cię

nie przekonał? Wiǳę, że potrzebu esz dowodów. Cóż, przeczyta tę kartkę, eszcze nigdy
nikomu e nie pokazywałem.

— Jutro, przy acielu — rzekł Edmund, który nie miał ochoty poddać się szaleństwu
księǳa. — Myślałem, że się ksiąǳ zgoǳił, abyśmy rozmowę o tym odłożyli do utra.

— Dobrze, porozmawiamy utro, ale ǳiś przeczyta tę kartkę.
„Nie trzeba go drażnić” — pomyślał Dantès.
I wziął kartkę, połowy które — być może spalone — brakowało, i czytał:

drogich kamieniach, diamentach, kle notach, i że tylko a
wynoszącego około dwóch milion
zna ǳie go, wyważywszy dwuǳiestą ska
zatoczki na wschodnim
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tych wykonano dwa otwo
w kącie na odlegle

— I co? — rzekł Faria, wiǳąc, że młoǳieniec skończył czytać.
— Ależ nic tu nie wiǳę, prócz kilku urwanych zdań, słów bez związku; pismo est

zupełnie niezrozumiałe przez to, że ogień spalił resztę.
— Tylko dla ciebie, bo czytasz to po raz pierwszy, ale nie dla mnie, bo nie edną noc,

pobladły, wysilałem oczy nad tym świstkiem, rekonstruu ąc każde zdanie i uzupełnia ąc
każdą myśl.

— Sąǳi więc ksiąǳ, że odgadł sens tych nieczytelnych zdań?
— Jestem tego pewien, sam zresztą osąǳisz; ale na pierw wysłucha , akim sposobem

ten papier dostał się do mnie.
— Cicho! — zawołał Dantès. — Słychać kroki — ktoś iǳie — odchoǳę — do

wiǳenia.
I kontent, że się uwolnił od wy aśnień dotyczących dokumentu, które niezawodnie

utwierǳiłyby w przekonaniu o szaleństwie przy aciela, wśliznął się ak wąż w wąski otwór;
Faria zaś, któremu przerażenie zwróciło nieco sił, pchnął nogą płytę i nakrył ą matą, aby
zasłonić szczelinę, które nie miał uż czasu zasypać.

Komendant, dowieǳiawszy się o chorobie Farii, przyszedł właśnie, aby przekonać
się, czy była ona poważna. Faria przy ął go na sieǳąco, unikał wszelkich gestów, któ-
re mogłyby go zdraǳić i zdołał zataić przed komendantem, że edną połowę ciała miał
sparaliżowaną. Lękał się tylko, żeby komendant, zd ęty litością, nie chciał go przenieść
do innego, zdrowszego pomieszczenia i nie rozłączył z towarzyszem. Szczęściem stało
się inacze ; komendant odszedł w przekonaniu, że biedny wariat, którego darzył pewną
sympatią, cierpi z powodu akie ś lekkie niedyspozyc i.

Przez ten czas Edmund, sieǳąc na łóżku i ściska ąc głowę dłońmi, starał się zebrać
myśli. Faria wydawał mu się od chwili, gdy go poznał, tak wybitnym, rozumnym i lo-
gicznie myślącym człowiekiem, że nie był w stanie zrozumieć, ak ta głęboka mądrość
mogła połączyć się u niego z szaleństwem, i to tylko w ednym punkcie. Czy to Faria był
w błęǳie co do swoich bogactw, czy też wszyscy mylili się co do Farii?

Dantès przesieǳiał tak cały ǳień u siebie, nie ma ąc odwagi pó ść do przy aciela.
Pragnął ak na dale odsunąć od siebie chwilę, w które miał się przekonać o chorobie
umysłowe księǳa. Taka pewność byłaby dlań okropna.

Ale pod wieczór, po czasie zwykłego obchodu, Faria, nie mogąc doczekać się mło-
ǳieńca, sam postanowił udać się do niego. Edmund zadrżał, usłyszawszy bolesne ęki
starca, który usiłował przeczołgać się przez podkop, choć miał sparaliżowaną nogę i bez-
władną rękę. Edmund musiał go wciągnąć do siebie, bo starzec nigdy nie zdołałby prze-
dostać się przez wąski wylot tunelu.

— Wiǳisz, że nielitościwie zaparłem się na ciebie — rzekł ksiąǳ z uśmiechem pro-
mienie ącym życzliwością. — Myślałeś, że uda ci się uciec przed mo ą wspaniałomyślno-
ścią — nic z tego. Słucha więc.

Edmund zrozumiał, że nie mógł się uż wycofać; posaǳił starca na swoim łóżku, a sam
usiadł przy nim na stołku.

— Wiesz, że byłem sekretarzem — zaczął ksiąǳ — domownikiem i przy acielem
kardynała Spada, ostatniego z książąt tego imienia. Temu szlachetnemu panu zawǳięczam
wszystkie chwile szczęścia w tym życiu. Nie był bogaty, chociaż bogactwa ego roǳiny
stały się przysłowiowe: bogaty jak Spada, często słyszałem, ak tak mówiono. On ednak
— ak głosi plotka — żył z rozgłosu o swo e zamożności. Jego pałac był dla mnie ra em.
Uczyłem ego siostrzeńców, którzy pomarli, a gdy pozostał sam na świecie, zwróciłem mu
poprzez całkowite poddanie się ego woli to, com otrzymywał od niego przez lat ǳiesięć.

Dom hrabiego Spada nie miał dla mnie wkrótce żadnych ta emnic; wiǳiałem nieraz,
ak eminenc a grzebał w starych księgach i chciwie szperał w familĳnych dokumentach.
Pewnego razu, gdy wyrzucałem mu bezsenne noce, akie spęǳał na te pracy, po które
wpadał w coś w roǳa u przygnębienia, spo rzał na mnie z uśmiechem pełnym goryczy
i otworzył przede mną księgę — była to historia Rzymu. I tam, w dwuǳiestym rozǳiale
Żywotu papieża Aleksandra VI był agment, którego nigdy nie mogłem zapomnieć.
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Wielkie wo ny w Romanii zakończyły się. Cezar Borgia, po dokonaniu podbo ów,
potrzebował pienięǳy, aby kupić sobie całą Italię; papież potrzebował także pienięǳy dla
rozprawienia się ostatecznie z Ludwikiem XII, królem Franc i, groźnym eszcze pomimo
ostatnich niepowoǳeń. Można było zatem przeprowaǳić znakomitą spekulac ę, ale było
to trudne do wykonania w biedne , wyczerpane Italii.

Jego Świątobliwość wpadł na pomysł. Postanowił mianować dwóch kardynałów.
Wybór dwóch Rzymian, przede wszystkim zaś bogatych, był dla O ca Świętego do-

skonałym interesem; po pierwsze, mógł sprzedać dawne urzędy i dosto eństwa, które ci
kardynałowie dotąd piastowali, po drugie, mógł liczyć na znakomitą sumkę za sprzedaż
tych dwóch kapeluszy.

Na pierw zatem Aleksander i Borgia wynaleźli dwóch kandydatów na kardynałów:
Giovanniego Rospigliosi, który i tak łączył cztery na wyższe godności w stolicy apostol-
skie , i Cezara Spadę, szlachcica z edne z na barǳie arystokratycznych roǳin i na -
bogatszego Rzymianina. Oba dobrze wyczuwali, że będą musieli zapłacić dużą cenę za
papieską łaskę. Ale byli ambitni. Wkrótce Cezar znalazł też nabywców na ich dawne
tytuły.

W rezultacie Rospigliosi i Spada zapłacili za kapelusze, a ośmiu innych za waku ące po
nich urzędy. Tym sposobem w kuach naszych spekulantów znalazło się osiemset tysięcy
dukatów.

Prze dźmy do ostatnie części spekulac i — bo uż do tego dotarliśmy.
Papież okazał Rospigliosiemu i Spaǳie na wyższą życzliwość, powierzył im insygnia

kardynalskie i pewny, że chcąc spłacić dług wǳięczności, musieli spieniężyć i zgromaǳić
cały swó ma ątek, aby zamieszkać w Rzymie — zaprosił ich razem z Borgią na ucztę.

Z tego powodu wynikł nawet spór mięǳy O cem Świętym i ego synem; Cezar chciał
bowiem użyć ednego ze środków, które miał zawsze w pogotowiu: na pierw był to słynny
klucz, który wręczano upatrzonym osobom z prośbą, aby otworzyły pewną szafę. Klucz
ten posiadał malutki kolec — ot, niedbałość rzemieślnika. Kiedy naciskało się mocnie
klucz, aby sforsować oporny zamek, kaleczyło się dłoń tym kolcem, a naza utrz umierało.
Istniał także pierścień z głową lwa, który Cezar nakładał wówczas, gdy pragnął uścisnąć
określoną dłoń. Lew kąsał skórę owych wybranych rąk, a ego ugryzienie prowaǳiło po
upływie doby do śmierci.

Na taką propozyc ę Aleksander VI odparł:
— Nie szczędźmy niczego na obiad takim znakomitym gościom. Mówi mi coś, że te

wydatki do nas powrócą. Poza tym zapominasz, że niestrawność po awia się natychmiast,
a ukłucie lub ugryzienie owocu ą dopiero po dwóch dniach.

Oto dlaczego kardynałowie zostali zaproszeni na ucztę.
Uczta została przygotowana w willi, zna du ące się blisko kościoła Świętego Piotra

w Okowach: była to urokliwa posiadłość, znana kardynałom barǳo dobrze ze słyszenia.
Rospigliosi, odurzony swo ą nową godnością, gotował na ucztę żołądek i ak na lepsze

usposobienie; Spada zaś, człowiek przezorny, kocha ący wyłącznie swo ego siostrzeńca,
młodego kapitana, który rokował znakomite naǳie e, wziął papier, pióro i napisał testa-
ment. Kazał powieǳieć siostrzeńcowi, aby go oczekiwał niedaleko willi; ale zda e się, że
służący go nie zastał.

Spada znał dobrze obycza zaprosin. Odkąd chrześcĳaństwo wniosło swó wkład w roz-
wó cywilizac i w Rzymie, zamiast centuriona po awia ącego się na polecenie tyrana, aby
rzec „Cesarz pragnie, abyś umarł”, przybywał legat, który z promiennym uśmiechem
ozna miał ci polecenie papieża: „Jego Świątobliwość pragnie, abyś przybył do niego na
ucztę”.

Około drugie Spada udał się do papieskie willi; Aleksander uż tam na niego czekał.
Pierwsza twarz, aką tam u rzał, była wǳięcznym obliczem siostrzeńca; Cezar Borgia
zasypywał go uprze mościami. Spada zbladł, a Cezar, rzuciwszy nań wzrokiem pełnym
ironii, dał poznać po sobie, że wszystko przewiǳiał i że pułapka est dobrze zastawiona.

Rozpoczął się obiad. Spada mógł edynie zapytać siostrzeńca: „Czyś odebrał wiado-
mość ode mnie?”. Siostrzeniec odpowieǳiał, że nie i zrozumiał doskonale doniosłość
tego pytania. Ale uż było za późno; właśnie wypił kielich doskonałego wina, które pa-
pieski szafarz mu odǳielnie przygotował. W te że chwili Spada spostrzegł inną butelkę,
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z które napełniono mu aż nazbyt szczodrze kielich. W goǳinę późnie lekarz oświad-
czył, że oba zatruli się smarǳami. Spada umarł na progu willi, siostrzeniec w drzwiach
własnego domu, da ąc żonie akieś znaki, których zrozumieć nie była w stanie.

Cezar wraz z papieżem rzucili się natychmiast na spadek, pod pozorem odszukania
papierów po zmarłych. Ale spadek składał się z kawałka papieru, na którym Spada napisał:

Darowu ę mo emu na ukochańszemu siostrzeńcowi kuy i książki, po-
mięǳy którymi est i piękny brewiarz ze złoconymi rogami, pragnąc, aby
zatrzymał go na pamiątkę po kocha ącym stry u.

Spadkobiercy szukali wszęǳie, poǳiwiali brewiarz, rozszabrowali sprzęty, ale przy
tym ǳiwili się mocno, że Spada, człowiek tak bogaty, był w rzeczywistości takim nęǳa-
rzem; żadnych, ale to żadnych skarbów — poza skarbami wieǳy zawartymi w bibliotece
i pracowniach.

I to wszystko! Cezar i ego o ciec szukali, szperali, szpiegowali i nic nie znaleźli, a racze
barǳo mało. Kosztowności warte może z akie tysiąc dukatów, tyle samo w gotówce.
Siostrzeniec ednak, wróciwszy do domu, miał eszcze siłę powieǳieć do żony: „Szuka
pomięǳy papierami mo ego stry a, prawǳiwy testament istnie e”.

Szukali z większą nawet energią niż sami dosto ni spadkobiercy, ednak nie znaleźli
nic. Pozostały tylko dwa pałace i edna willa; w owe epoce nieruchomości miały naǳwy-
cza mizerną wartość; pałace i willę, niegodne pobuǳić drapieżnych instynktów w pa-
pieżu i ego synu, pozostawiono roǳinie.

Minęły miesiące i lata. Aleksander umarł otruty; wiesz, z powodu akie pomyłki;
Cezar, otruty w tym samym czasie, wyszedł z tego, zrzucił tylko skórę ak wąż i włożył
nową, na które trucizna pozostawiła plamy podobne do tych, które widać na futrze ty-
grysa; na koniec, zmuszony do opuszczenia Rzymu, dał się zabić w akie ś ta emnicze
bó ce nocne i historia niemal uż o nim zapomniała.

Po śmierci Aleksandra i wygnaniu Cezara spoǳiewano się, że roǳina kardynała Spa-
dy na nowo zacznie wieść książęcy tryb życia, aki prowaǳiła za czasów kardynała; ale
tak się nie stało: Spadowie nadal żyli w wątpliwe zamożności; wieczna ta emnica okryła
tę ciemną sprawę; plotka głosiła, że Cezar, zręcznie szy gracz od swego o ca, zabrał mu
ma ątek obu kardynałów, mówię obu, bo kardynał Rospigliosi, który się zupełnie nie
zabezpieczył, został obdarty do szczętu.

— No, spoǳiewam się — przerwał Faria z uśmiechem — że dotąd ta historia nie
wyda e ci się akąś bzdurą?

— Ach, nie, przy acielu, zda e mi się, że czytam interesu ącą kronikę! Mów dale ,
proszę.

— Dobrze.
Roǳina Spadów oswoiła się wreszcie z tym skromnym życiem. Upłynęło wiele lat.

Niektórzy z potomków byli żołnierzami, druǳy dyplomatami; inni duchownymi, eszcze
inni bankierami; edni zdobyli fortunę, inni doszli do zupełne ruiny. Prze dę teraz do
ostatniego z nich, hrabiego Spada. Słyszałem nieraz ego skargi na dysproporc ę, aka
zachoǳiła mięǳy ego ma ątkiem a pozyc ą; poraǳiłem mu więc, aby resztę pozostałego
ma ątku umieścił na dożywotnią rentę. Usłuchał mo e rady i ego dochody się podwoiły.

Sławny brewiarz pozostał w roǳinie i posiadał go teraz właśnie hrabia; przekazy-
wano go z o ca na syna, bo ǳiwna klauzula w testamencie sprawiła, że uważano go za
prawǳiwą relikwię i otaczano zabobonnym szacunkiem. Była to księga iluminowana na -
pięknie szymi gotyckimi motywami, a tak grubo pozłacana, że w ǳień uroczystości nosił
ą zazwycza przed kardynałem poko owiec.

Na widok rozmaitych papierów, dokumentów, kontraktów, pergaminów, przecho-
wywanych w archiwum familĳnym, a należących niegdyś do otrutego kardynała, wziąłem
się i a z kolei, ak przede mną dwuǳiestu służących, dwuǳiestu intendentów, dwuǳie-
stu sekretarzy, do wertowania tych ogromnych foliałów. Pomimo na większe sumienno-
ści i energii, z aką prowaǳiłem te poszukiwania, nic znaleźć nie mogłem. Ale poznałem,
a nawet napisałem szczegółową historię roǳiny Borgia w tym edynie celu, by się upew-
nić, czy w chwili śmierci kardynała ma ątek Borgiów się nie powiększył; ale zauważyłem,
że ich fortuna wzrosła edynie o dobra kardynała Rospigliosi, towarzysza niedoli kar-
dynała Spady. Byłem więc niemal pewny, że ani Borgiowie, ani roǳina zmarłego nie
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skorzystała z tego spadku — pozostał on bez pana, ak owe skarby z baśni arabskich,
drzemiące w głębi ziemi pod opieką akiegoś geniusza. Szukałem, liczyłem po tysiąc razy
dochody i wydatki roǳiny na przestrzeni trzech wieków — wszystko na próżno; trwałem
w niewieǳy, a hrabia Spada w ubóstwie.

Opiekun mó umarł. Sprzeda ąc swo e dobra na rentę, odǳielił od nich papiery ro-
ǳinne, bibliotekę złożoną z pięciu tysięcy tomów i ów słynny brewiarz. Zapisał mi to
wszystko oraz tysiąc dukatów rzymskich, pod warunkiem że co rok będę dawał na mszę
za ego duszę, że stworzę drzewo genealogiczne i kronikę ego rodu; wykonałem to ak
na dokładnie …

Nie obawia się, kochany Edmunǳie, zbliżamy się uż do końca.
W  roku, na miesiąc przed osaǳeniem mnie w areszcie, a dwa tygodnie po

śmierci Spady, dwuǳiestego piątego grudnia (dowiesz się zaraz, skąd ta data tak mocno
utkwiła mi w pamięci), odczytywałem może uż po raz setny papiery, które porządko-
wałem; bo pałac należał uż do akiegoś cuǳoziemca, a a miałem zamiar wy echać do
Florenc i. Chciałem tam zabrać ze sobą dwanaście tysięcy liwrów, akie posiadałem, bi-
bliotekę i słynny brewiarz. Zmęczyłem się barǳo tą pracą, cokolwiek ociężały po obfitym
obieǳie, oparłem głowę na rękach i zasnąłem; była trzecia po południu.

Obuǳiłem się, kiedy wskazówka wskazywała szóstą.
Podniosłem głowę: otaczała mnie ciemność. Zaǳwoniłem, aby przyniesiono mi świa-

tło; nikt nie przyszedł. Postanowiłem więc obsłużyć się sam. W edne ręce trzymałem
przygotowaną świecę, drugą szukałem papieru, który można by było zapalić od dogo-
rywa ącego uż płomienia na kominku — bo pudełko od zapałek, ak się przekonałem,
było puste. Lękałem się ednak, aby w ciemnościach nie wziąć akiegoś ważnego doku-
mentu, wahałem się przez chwilę, aż przypomniałem sobie, że wiǳiałem w leżącym na
stole brewiarzu akiś stary, całkiem pożółkły karteluszek, który służył chyba za zakładkę,
i przetrwał wieki w tym samym mie scu — ǳięki respektowi, aki żywili spadkobiercy
do pamiątki po zmarłym. Po omacku odszukałem ten niepotrzebny papier; zwinąłem go
i przytyka ąc do gasnącego płomienia, zapaliłem.

I nagle pod palcami, w magiczny akiś sposób, zaczęły mi się po awiać — w miarę
ak ogień ogarniał kartkę — żółtawe litery. Zd ął mnie strach; zmiąłem papier w ręku,
zgasiłem ogień i zapaliłem świecę wprost od ognia; z niewypowieǳianym wzruszeniem
rozprostowałem na powrót kartkę i zrozumiałem, że nakreślono te litery akimś ta em-
niczym atramentem sympatycznym, który po awił się na papierze pod ǳiałaniem duże
temperatury; ogień strawił blisko edną trzecią kartki. To ta sama, którąś ǳisia rano czy-
tał. Odczyta to, Edmunǳie, eszcze raz, a ak skończysz, dopełnię te przerwane zdania
i wy aśnię ci ich znaczenie.

I Faria podał z triumfem w oczach ów karteluszek Dantèsowi, który odczytał tym
razem chciwie następu ące wyrazy wypisane atramentem podobnym do koloru rǳy.

Dnia ǳisie szego, to est  kwietnia  roku, otrz
Aleksandra VI, lęka ąc się, aby —
nie zapragnął eszcze oǳieǳiczyć po mnie fortuny
i Bentivoglio, którzy zmarli otruci,
edynemu mo emu spadkobiercy, żem zak
bo byliśmy tam razem, to est
wysepce Monte Christo, wszystko, co pos
drogich kamieniach, diamentach, kle notach; i że tylko a
wynoszącego około dwóch milion
zna ǳie go, wyważywszy dwuǳiestą ska
zatoczki na wschodnim
tych wykonano dwa otwo
w kącie na odlegle
legu ę mu ako prawowitemu właśc
 kwietnia  r.
Cez

— Teraz przeczyta ten drugi papier.
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I podał Dantèsowi inną kartkę.
I Dantès przeczytał następu ące słowa:

mawszy zaproszenie na obiad do
nie chcąc poprzestać na tym, żem mu zapłacił za kapelusz kardynalski —

Jego Świątobliwość
i nie zgotował mi losu, aki spotkał kardynałów Caprarę
oświadczam memu siostrzeńcowi Guido Spada,
opał w mie scu, które zna,
w grotach położonych
iadałem w sztabach złota, złotych monetach
wiem o egzystenc i tego skarbu
ów dukatów rzymskich; a
łę, licząc w proste linii od małe
brzegu wyspy. W grotach
ry; skarb est ukryty
szym od drugiego otworu; skarb ten
icielowi i ako memu edynemu spadkobiercy,
ar Spada

— No — rzekł, spostrzegłszy, że Dantès uż dotarł do ostatniego wiersza. — Przyłóż
do siebie te dwa urywki, porówna i sam osądź.

Dantès zrobił, ak mu kazano: urywki zestawione ze sobą dały następu ącą treść:

Dnia ǳisie szego, to est  kwietnia  roku, otrzymawszy zaprosze-
nie na obiad do Aleksandra VI, lęka ąc się, aby — nie chcąc poprzestać na
tym, żem mu zapłacił za kapelusz kardynalski — Jego Świątobliwość nie
zapragnął eszcze oǳieǳiczyć po mnie fortuny i nie zgotował mi losu, aki
spotkał kardynałów Caprarę i Bentivoglio, którzy zmarli otruci, oświadczam
memu siostrzeńcowi Guido Spada, edynemu mo emu spadkobiercy, żem
zakopał w mie scu, które zna, bo byliśmy tam razem, to est w grotach po-
łożonych na małe wysepce Monte Christo, wszystko, co posiadałem w szta-
bach złota, złotych monetach, drogich kamieniach, diamentach, kle notach;
i że tylko a wiem o egzystenc i tego skarbu wynoszącego około dwóch mi-
lionów dukatów rzymskich; a zna ǳie go, wyważywszy dwuǳiestą skałę,
licząc w proste linii od małe zatoczki na wschodnim brzegu wyspy. W gro-
tach tych wykonano dwa otwory; skarb est ukryty w kącie na odlegle szym
od drugiego otworu; skarb ten legu ę mu ako prawowitemu właścicielowi
i ako memu edynemu spadkobiercy.

 kwietnia  r.

Cezar Spada

— I co, rozumiesz wreszcie? — spytał Faria.
— I to est właśnie oświadczenie kardynała Spady i testament, którego tak długo

poszukiwano? — rzekł Edmund z akcentem niedowierzania.
— A tak; tysiąc razy tak.
— Któż to uzupełnił?
— Naturalnie a, ǳięki ocalałemu agmentowi odgadłem całą resztę, oblicza ąc dłu-

gość wierszy na podstawie rozmiarów papieru, doszedłem do ukrytego sensu za pomocą
znaczenia urwanych zdań, podobnie, ak kieru emy się w wędrówce po poǳiemiach ni-
kłym światełkiem pada ącym z góry.

— Cóż ksiąǳ zrobił, kiedy uż się o tym wszystkim upewnił?
— Chciałem tam po echać i nawet wyruszyłem w podróż, zabiera ąc ze sobą począ-

tek me pracy o edności państwa włoskiego, ale polic a cesarska, która w tych czasach,
zanim Napoleon zmienił zdanie po naroǳinach ego syna — trwała przy przekonaniu
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o konieczności poǳiału na prowinc e, nie spuszczała mnie wtedy z oka. Nagły mó wy-
azd, którego przyczyny nie była w stanie odgadnąć, obuǳił pode rzenia i w chwili gdy
wsiadałem w Piombino na statek, zostałem aresztowany. Teraz — dodał Faria, wpatru ąc
się w Dantèsa z niemal o cowską czułością — teraz, kochany chłopcze, wiesz wszystko,
wiesz tyle, co i a. Gdyby nam się udało uciec razem, połowa tego ma ątku bęǳie two a,
eżeli zaś umrę, a ty się ocalisz — bęǳie należał do ciebie w całości.

— Ale — zawahał się Dantès — czy ten skarb nie ma żadnego prawowitego właści-
ciela?

— Nie, zaręczam ci; ród ten wygasł zupełnie. I przecież ostatni potomek Spadów
uczynił mnie swoim spadkobiercą; kiedy mi zapisał ten symboliczny brewiarz, tym samym
zapisał mi i wszystko, co się w nim zna du e. Powtarzam ci, nie obawia się, eżeli tylko
dostaniemy się do tego skarbu, bęǳiemy mogli używać go bez na mnie szych wyrzutów
sumienia.

— Mówi ksiąǳ, że skarb ten zawiera…
— Dwa miliony rzymskich dukatów, czyli mnie więce trzysta milionów w nasze

walucie.
— To niemożliwe! — zawołał Dantès, przerażony ogromem sumy.
— Niemożliwe! A czemuż to? — odpowieǳiał Faria. — Ród Spadów był w XV

wieku ednym z na bogatszych i na znakomitszych roǳin. Zresztą w owych czasach, kiedy
nie znano wcale ani przemysłu, ani żadnych spekulac i, nierzadko gromaǳono ma ątek
w sztabach złota i kle notach. ǲiś eszcze zdarza ą się roǳiny rzymskie, co umiera ą
z głodu, choć ma ą kle noty i drogie kamienie o wartości nieraz i do miliona, których nie
mogą tknąć, bo należą one do ma oratu.

Edmundowi zdawało się, że est we śnie; wahał się pomięǳy niewiarą a radością.
— Utrzymywałem przed tobą ta emnicę tak długo — mówił dale Faria — bo chcia-

łem cię wypróbować, a poza tym chciałem ci sprawić niespoǳiankę. Gdybyśmy byli
umknęli przed moim napadem kataleps i, byłbym cię zawiózł na Monte Christo, ǳiś
— dodał z westchnieniem — to ty mnie tam zawieziesz. No i akże to, Edmunǳie, nie
ǳięku esz mi?

— Przy acielu — rzekł Dantès. — Ten skarb nie należy do mnie, est wyłącznie two ą
własnością, nie mam doń żadnego prawa, nie estem żadnym krewnym księǳa.

— Jesteś moim synem, Edmunǳie! — zawołał Faria. — Jesteś ǳieckiem, które mi
się zroǳiło w więzieniu. Stan mó skazał mnie na celibat, a Bóg zesłał cię tu do mnie,
abyś był zarazem pociechą dla mężczyzny, który nie mógł być o cem, i więźnia, który nie
mógł być człowiekiem wolnym.

Faria wyciągnął zdrową eszcze rękę do młoǳieńca, a ten ze szlochem rzucił mu się
na szy ę.
.  
Teraz zatem ów skarb, co był tak długo przedmiotem wszystkich myśli księǳa, mógł
zapewnić szczęście temu, którego Faria pokochał ak syna: nabierał więc w ego oczach
podwó ne wartości. Co ǳień mówił tylko o tym, ile dobrego ǳięki sumie trzystu milio-
nów można by w naszych czasach uczynić dla przy aciół; ale wówczas Dantès pochmur-
niał, przypominał sobie bowiem przysięgę zemsty; i zaczynał myśleć tylko o tym, ile zła
swoim wrogom mógłby wyrząǳić człowiek posiada ący trzysta milionów.

Ksiąǳ nie znał wyspy Monte Christo, ale Dantès znał ą dobrze: często przepływał
koło te wysepki położone dwaǳieścia pięć mil od Pianosy, mięǳy Korsyką a Elbą, raz
nawet zarzucili przy nie kotwicę. Wyspa ta była i est nadal zupełnie bezludna; est to
skała niemal w kształcie stożka, którą akiś wybuch wulkaniczny wypchnął z głębi mórz
na powierzchnię. Dantès narysował Farii plan wyspy, a Faria raǳił Dantèsowi, w aki
sposób powinien postępować, aby odnaleźć skarb.

Dantès ednak był daleki od entuz azmu księǳa, a zwłaszcza od ego ufności. Wpraw-
ǳie nie wątpił uż byna mnie , że Faria nie cierpiał na chorobę umysłową, a sposób, w a-
ki doszedł do swego odkrycia, które rzuciło nań cień szaleństwa, wzmógł tylko poǳiw
Edmunda; ale nawet założywszy, że ów skarb istniał, Edmund nie mógł uwierzyć, że
przetrwał tam do te pory.
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Tymczasem, tak akby los chciał odebrać więźniom ostatnią naǳie ę i dowieść im, że
są skazani na wieczną niewolę, dosięgło ich nowe nieszczęście. Wyremontowano bowiem
galerię od strony morza, która od dawna groziła zawaleniem; ponaprawiano przypory
i zatkano ogromnymi głazami amę, którą Dantès zdążył do połowy zasypać; gdyby nie
to zabezpieczenie, do którego — ak sobie przypominamy — skłonił Dantèsa ksiąǳ,
spotkałoby ich daleko większe nieszczęście: odkryto by ich zamiar ucieczki i rozłączono
więźniów na zawsze; nowe zatem drzwi, mocnie sze i trudnie sze do pokonania, zatrzasnęły
się przed nimi.

— Wiǳi ksiąǳ teraz — mówił Edmund z łagodnym smutkiem do Farii — że Bóg
nie chce mi nawet przyznać te zasługi, którą ty nazywasz poświęceniem. Przyrzekłem ci,
że nigdy księǳa nie zostawię, a teraz nie mógłbym nawet nie dotrzymać te obietnicy;
nie dostanę się do tego skarbu podobnie ak ksiąǳ, bo żaden z nas stąd nie wy ǳie.
Zresztą moim prawǳiwym skarbem, przy acielu, est nie ten, który tkwi w posępnych
skałach Monte Christo, ale obecność księǳa, przebywanie z księǳem przez pięć lub
sześć goǳin ǳiennie, pomimo czu ności naszych dozorców, i ten promień mądrości,
którym ksiąǳ oświecił mó umysł, ęzyki, które ksiąǳ mi zaszczepił, nauki, które ksiąǳ
uczynił mi tak łatwymi ǳięki asności zasad, do akich e sprowaǳiłeś; to est mó skarb,
na droższy przy acielu, to est bogactwo, którym mnie uszczęśliwiłeś. Niech mi ksiąǳ
wierzy i przestanie się dręczyć: więce to dla mnie znaczy od beczek złota i szkatuł pełnych
kle notów. Być z księǳem, ile tylko można na dłuże , słuchać księǳa i doskonalić się
ǳięki ego mądrym słowom, hartować duszę, przygotowywać całe mo e a do wielkich
i strasznych zadań, abym mógł e wypełnić ( eśli wy dę stąd kiedyś) tak dobrze, żeby
rozpacz, za które głosem byłem uż gotów pó ść, nim poznałem księǳa, nie miała uż do
mnie przystępu. Oto mo a własna fortuna. I ta na pewno nie est tylko chimerą; ksiąǳ
dał mi w ten sposób prawǳiwy skarb i żaden władca na ziemi, choćby był podobny do
Cezara Borgii, nie potrafiłby mi go wydrzeć.

Kole ne dni, eżeli nie były dla nich szczęśliwe, to przyna mnie mĳały dość szybko.
Faria, który przez tyle lat milczał o skarbie, ǳiś przy każde okoliczności naprowaǳał
na ten temat rozmowę. Jak przewidywał, prawą rękę i lewą nogę miał zupełnie sparali-
żowane — i nie miał uż naǳiei, że oǳyska w nich kiedyś właǳę. Rozmyślał teraz uż
tylko o swym młodym towarzyszu, o ego ucieczce, o ego przyszłości i cieszył się tym
ze względu na niego. Z obawy, żeby testament nie zginął kiedyś lub nie został zniszczo-
ny, kazał Dantèsowi nauczyć się go na pamięć. Następnie zniszczył drugą część pisma
w przekonaniu, że choćby ktoś znalazł pierwszą, nie bęǳie w stanie odgadnąć e sensu.
Czasem całe goǳiny schoǳiły Farii na uǳielaniu Edmundowi wskazówek, które mogły
mu się przydać po ucieczce. Od dnia, w którym oǳyska wolność, od te goǳiny, od
te chwili, edna tylko myśl miała go za mować: dostać się na Monte Christo, pozostać
tam samemu pod akimś pretekstem niebuǳącym pode rzeń, a skoro uż bęǳie tam sam
eden — odszukać ta emnicze groty i przeszukać wskazane w testamencie mie sce.

Tak upływały goǳiny — dosyć znośnie, chociaż nie barǳo szybko. Faria nie oǳyskał
właǳy w ręce i noǳe, ale wróciła mu zupełnie dawna przenikliwość umysłu i powoli
wdrażał Dantèsa w ów pełen cierpliwości i wyrafinowany zawód więźnia, który pozwala
zrobić coś z niczego. Stale więc się czymś za mowali: Faria, obawia ąc się starcze inerc i,
Dantès, aby stłumić niemal wygasłe wspomnienia przeszłości, które błąkały się w ego
pamięci niby odległe światełka zagubione w ciemności.

Pomimo tego pozornego spoko u, ile powstrzymywanych porywów i westchnień
stłumionych taiło się w sercach obu więźniów! U awniały się edynie wtedy, gdy Faria
zostawał sam, a Dantès wracał do swe celi.

Pewne nocy Edmund nagle zerwał się ze snu, bo mu się wydało, że go ktoś woła.
Otworzył oczy i usiłował przebić wzrokiem gęste ciemności.
Usłyszał nie tyle swo e imię, co akiś rozpaczliwy głos, który usiłował wyartykułować

ego imię. Uniósł się na łóżku, z przerażenia oblał go zimny pot; ął nasłuchiwać. Nie było
wątpliwości, ęki pochoǳiły z celi ego towarzysza.

— Wielki Boże — wyszeptał Edmund. — Czyżby to…
Odsunął łóżko, odwalił głaz, wczołgał się do tunelu; gdy dotarł do końca, płyta by-

ła podniesiona. W świetle nieforemne lampy, którą uż opisywaliśmy, Edmund u rzał
starca: stał blady, czepia ąc się palcami poręczy łóżka. Jego twarz była zmieniona owymi
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straszliwymi symptomami choroby, które znał uż dobrze, a które go tak przeraziły, gdy
e zobaczył po raz pierwszy.

— Cóż, przy acielu — rzekł Faria z rezygnac ą. — Rozumiesz, co się ǳie e, prawda?
Nie muszę ci tłumaczyć.

Edmund krzyknął boleśnie i tracąc zupełnie głowę, rzucił się do drzwi, woła ąc:
— Na pomoc! Na pomoc!
Faria miał eszcze tyle siły, że zdołał chwycić go za rękę.
— Cicho — rozkazał — albo zginiesz. O tobie teraz tylko powinniśmy myśleć, aby ci

uczynić więzienie znośnie szym lub umożliwić ci ucieczkę. Potrzebowałbyś wielu lat, aby
zrobić ponownie to, co a tu zrobiłem, a co mogło być stracone w edne chwili, gdyby się
dozorcy dowieǳieli o naszych zamiarach. Nie smuć się zresztą; loch nie pozostanie po
mnie długo pusty — gdy umrę, inny biedak za mie mo e mie sce. I po awisz się przed nim
ak anioł pocieszyciel. Może bęǳie silny, młody i cierpliwy ak ty, i bęǳie mógł ci pomóc
w ucieczce, podczas gdy a ci tylko przeszkaǳałem. Nie bęǳiesz miał uż uczepionego do
siebie półtrupa, co ci paraliżu e wszystkie ruchy. Bóg wreszcie chce coś dla ciebie zrobić;
da e ci więce , niż odbiera, i uż czas, żebym umarł.

Edmund zdołał tylko załamać ręce i krzyknął:
— O mó przy acielu, nie mów tak!
I wreszcie, oǳysku ąc siły osłabione tak nagłym ciosem i odwagę od ętą słowami

starca, rzekł:
— Jeśli raz uż księǳa ocaliłem, ocalę i drugi.
Podniósł nogę od łóżka i wydobył z nie flakonik, nadal napełniony do edne trzecie

uzdrawia ącym płynem.
— Proszę, niech ksiąǳ zobaczy, eszcze mamy dużo tego zbawiennego płynu. Prę-

ǳe , pręǳe , niech mi ksiąǳ mówi, co mam teraz robić. Czy tym razem są akieś nowe
wskazania? Niechże ksiąǳ mówi!

— Nie ma żadne naǳiei — odpowieǳiał Faria, potrząsa ąc głową — ale mnie sza
o to; Bóg, stwarza ąc człowieka i zakorzenia ąc w ego sercu tak ogromną miłość do życia,
życzy sobie widać, aby człowiek czynił wszystko, co możliwe, aby to życie zachować —
choćby i trudne, ale zawsze tak cenne.

— O tak, tak — zawołał Dantès. — I mówię, że uratu ę księǳa!
— Dobrze, próbu więc! Zimno mnie uż ogarnia, czu ę, że mi krew napływa do

mózgu, uż mną trzęsie to okropne drżenie, które powodu e, że szczęka ą mi zęby, kości
wyda ą się pękać, w pięć minut choroba owładnie mną całkiem, za kwadrans będę uż
trupem.

— Och! — krzyknął Dantès, przepełniony rozpaczą.
— Zrobisz tak samo ak poprzednio, tylko nie czeka tak długo. Wszystkie mecha-

nizmy życia ǳiała ą uż we mnie słabie , a śmierć — dodał, wskazu ąc na sparaliżowane
ramię i nogę — bęǳie miała tylko połowę roboty. Jeżeli wle esz dwanaście kropel płynu
i przekonasz się, że nie oǳysku ę przytomności — wtedy wle całą resztę. Teraz zanieś
mnie na łóżko, bo się nie mogę utrzymać o własnych siłach.

Edmund wziął na ręce starca i ułożył go na łóżku.
— Teraz, przy acielu — rzekł Faria — edyna pociecho mo ego nęǳnego życia, którą

mi Bóg zesłał wprawǳie trochę późno, ale ednak zesłał, ty mó darze nieoceniony, za
który Mu ǳięku ę — gdy się mam z tobą rozstać na wieki, życzę ci szczęścia, i wszelkiego
dobra, akiego esteś godny. Błogosławię cię, synu!

Młoǳieniec padł na kolana, opiera ąc głowę o łóżko.
— Ale posłucha ednak tego, co ci w te ostatnie chwili powiem. Skarb Spadów

istnie e. Bóg pozwolił teraz, że nie ma dla mnie w te chwili ani odległości, ani przeszkody.
Wiǳę ten skarb w głębi drugie groty — mó wzrok przenika uż głębie ziemi, razi mnie
blask tych bogactw. Jeżeli uwolnisz się stąd, pamięta , że stary ksiąǳ, którego wszyscy
mieli za szaleńca, nie był nim. Jedź na Monte Christo, używa nasze fortuny, wykorzysta
ą — boś dosyć wycierpiał.

Gwałtowne konwuls e przerwały mowę starcowi. Dantès podniósł głowę i u rzał, że
oczy zachoǳą mu czerwienią, wyglądało to tak, akby fala krwi sięgnęła mu z piersi na
twarz.
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— Żegna ! Żegna ! — ęknął Faria, z konwulsy nym drżeniem chwyta ąc młoǳieńca
za rękę. — Żegna !

— Jeszcze nie, eszcze nie — zawołał Edmund. — Nie opuszcza mnie. O Boże,
pomóż! Ratunku, do mnie!

— Cicho, cicho — szeptał kona ący — żeby nas nie rozłączyli, eżeli mnie ocalisz.
— Prawda. Och, tak, tak, niech ksiąǳ bęǳie spoko ny; uratu ę księǳa. Zresztą zda e

mi się, że chociaż barǳo ksiąǳ cierpi, to ednak daleko mnie niż za pierwszym razem.
— Ach, nie łudź się! Mnie cierpię, bo mam mnie siły, żeby cierpieć. W twoim wieku

można mieć wiarę w życie — to przywile i cecha młodości — wierzyć i mieć naǳie ę;
ale starzy wiǳą śmierć wyraźnie . Och, oto ona… nadchoǳi… to uż koniec… wzrok mi
gaśnie… rozum się miesza… — da mi rękę, Edmunǳie… żegna .

I czyniąc ostatni wysiłek, którym zebrał całą swo ą siłę, podniósł się:
— Monte Christo! Nie zapomina o Monte Christo.
I opadł na łóżko.
Ten napad był potworny: powykręcane członki, nabrzmiałe powieki, krwawa piana,

bezwładne ciało — tyle pozostało na tym łożu boleści z istoty rozumne , która przed
chwilą eszcze tu leżała. Dantès chwycił lampkę, postawił u wezgłowia; pełga ące świa-
tło rzucało ǳiwny, fantastyczny poblask na tę zniekształconą twarz, ciało nieruchome
i skurczone.

Z oczyma wlepionymi w księǳa młoǳieniec czekał na chwilę, w które miał zacząć
ratunek. Gdy wydało mu się, że uż nadszedł ten moment, wziął nóż, rozwarł zęby, co mu
teraz przyszło z mnie szą trudnością niż za pierwszym razem, odliczył dwanaście kropel
płynu i czekał; flaszeczka zawierała drugie tyle mikstury. Czekał ǳiesięć minut, kwadrans,
pół goǳiny — ksiąǳ nie poruszył się. Drżący, ze z eżonymi włosami, oblany zimnym
potem, liczył sekundy po biciu własnego serca.

Wreszcie pomyślał, że nadeszła uż chwila powtórne i ostatnie próby; zbliżył fla-
szeczkę do posiniałych ust Farii i nie potrzebu ąc uż podważać szczęk, bo pozostały roz-
chylone, wlał resztę płynu. Lekarstwo wywarło elektryzu ący skutek: gwałtowny skurcz
wstrząsnął całym ciałem starca, otwarły się oczy, ale ich widok przerażał; wyrwało mu się
z piersi westchnienie podobne do rzężenia; potem to rozedrgane ciało zaczęło wracać do
pierwotnego bezruchu.

Tylko oczy pozostały otwarte.
Upłynęło pół goǳiny, goǳina, półtore . Przez te półtore goǳiny Edmund pochy-

lony nad przy acielem słuchał z trwogą, przyłożywszy mu dłoń do piersi, ak zamierało
z wolna coraz głuchsze i odlegle sze bicie serca, czuł, ak stopniowo stygło ciało. Zni-
kły wreszcie ostatnie ślady życia, ucichło echo ostatniego uderzenia serca, twarz zsiniała,
zmatowiały otwarte oczy.

Była uż szósta, ǳień zaczął uż przenikać do lochu, blade światło, które zalało celę,
przyćmiło gasnące światło lampki. ǲiwne refleksy światła przemykały po twarzy trupa
i nadawały mu chwilami pozory życia. Dopóki trwała ta walka dnia z nocą, Dantès mógł
eszcze wątpić, ale skoro tylko za aśniał ǳień, po ął, że est sam na sam z trupem.

Wówczas ogarnął go okropny, nieprzezwyciężony strach; nie śmiał teraz dotykać te
dłoni, zwieszone z łóżka, nie śmiał patrzeć w te nieruchome zbielałe oczy, których nie
mógł przymknąć, bo same się otwierały. Zgasił lampkę, ukrył ą starannie i uciekł, na-
suwa ąc z trudem płytę na otwór nad głową.

Zresztą był uż czas po temu, zbliżał się dozorca.
Tym razem zaczął odwieǳiny od celi Dantèsa; następnie miał udać się do lochu Farii

ze śniadaniem i czystą bielizną.
Wyszedł; nic nie wskazywało, że ów człowiek wie, co się tam wydarzyło.
Wtedy niewymowna ciekawość ogarnęła Dantèsa, by dowieǳieć się, co też się bęǳie

ǳiało w celi nieszczęśliwego księǳa; wczołgał się więc do podkopu i dotarł do ego wylotu
w samą porę, by usłyszeć, ak dozorca woła na pomoc. Wkrótce nadeszli inni dozorcy,
potem dały się słyszeć owe ciężkie i ednosta ne kroki tak właściwe żołnierzom, nawet gdy
nie są na służbie. Potem nadszedł komendant.

Edmund usłyszał skrzypienie łóżka, na którym poruszano ciałem; słyszał głos ko-
mendanta, który rozkazywał oblać księǳu twarz zimną wodą, a wiǳąc, że ten środek nie
poskutkował, posłał po lekarza.
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Komendant wyszedł, do uszu Dantèsa dotarło eszcze kilka słów współczucia, zmie-
szanych z szyderstwami i śmiechami.

— No, idźmy uż — odezwał się ktoś. — Przecież ten wariat poszedł po swo e skarby,
szczęśliwe mu drogi.

— Ale i tak z tymi swoimi milionami nie bęǳie miał czym zapłacić za trumnę —
rzekł drugi.

— Ech, trumny na zamku wcale tyle nie kosztu ą!
— Może będą mieli dla niego akieś względy; przecież to osoba duchowna.
— Pewnie, uhonoru ą go workiem.
Edmund słuchał i nie tracił ani słowa, ale też niewiele rozumiał.
Na koniec głosy umilkły i wydało mu się, że dozorcy wyszli z celi.
Nie wszedł tam ednak: przy zmarłym mógł przecież czuwać któryś z dozorców. Został

więc na mie scu milczący, bez ruchu, wstrzymu ąc nawet oddech.
Po goǳinie przerwy słaby odgłos zakłócił ciszę i ął narastać.
Powrócił komendant, a z nim przyszedł lekarz i kilku oficerów.
Nastąpiła chwila milczenia; to na pewno lekarz przystąpił do łóżka i oglądał zmarłego.
Wkrótce dały się słyszeć pytania. Lekarz rozpoznał chorobę, która dotknęła starca

i oświadczył, że ksiąǳ nie ży e.
W pada ących pytaniach i odpowieǳiach wyczuć można było lekceważenie, które

oburzyło Edmunda. Wydawało mu się, że cały świat powinien odczuwać choć część te
sympatii, aką darzył biednego księǳa.

— Nie cieszy mnie to byna mnie — rzekł komendant w odpowieǳi na oświadczenie
lekarza, że starzec rzeczywiście zmarł — to był barǳo łagodny więzień, bawił nas swoim
bzikiem, a i łatwo go było strzec.

— O tak! — wtrącił dozorca. — Tego to można było wcale nie pilnować, proszę pana
komendanta. On by tu przesieǳiał i pięćǳiesiąt lat, a ręczę, że ani razu nie pomyślałby
o ucieczce.

— A ednak myślę — odpowieǳiał komendant — że należałoby ednak upewnić się,
czy więzień rzeczywiście umarł; nie wątpię o pańskie wieǳy, doktorze, ale estem tu za
wszystko odpowieǳialny.

Znowu nastało absolutne milczenie; Dantès domyślił się, że lekarz zabrał się ponownie
do badania trupa.

— Możesz pan być spoko ny — rzekł wreszcie lekarz — on nie ży e, ręczę za to.
— Wiesz pan barǳo dobrze — nalegał komendant — że w podobnych wypadkach

nie poprzesta emy tylko na obe rzeniu zwłok; pomimo oczywistych pozorów, niech pan
bęǳie łaskaw dokonać ǳieła do reszty, czego wymaga ą przepisy.

— A więc niech rozgrze ą do czerwoności żelazo — rzekł lekarz — chociaż to est
doprawdy zbyteczne.

Ten rozkaz prze ął Dantèsa drżeniem.
Dały się słyszeć szybkie kroki, skrzypienie drzwi, ktoś choǳił tam i z powrotem po

celi, w chwilę późnie wszedł klucznik więzienny i ozna mił:
— Oto rozpalone węgle, a w nich żelazo.
Nastała znowu chwila ciszy; potem zaskwierczało przypiekane ciało i silny, mdląc odór

przeniknął nawet przez mur, za którym Dantès nasłuchiwał z na większym przerażeniem.
Od te woni zwęglonego luǳkiego ciała potem zrosiło się czoło młoǳieńca, który bliski
był uż omdlenia.

— Wiǳisz pan, że nie ma żadnych wątpliwości — rzekł lekarz. — Przypalanie pięt
est decydu ące. Biedny wariat, wyleczył się ze swo ego szaleństwa i uwolnił z więzienia.

— Czy nie nosił czasem nazwiska Faria? — zapytał eden z obecnych.
— Tak właśnie; według tego, co utrzymywał, miało to być barǳo stare nazwisko;

zresztą był to człowiek barǳo uczony i rozumny pod każdym względem, poza ednym:
gdy rozprawiał o swoich skarbach. W te sprawie nie dawało się z nim dogadać.

— To est choroba zwana monomanią — rzekł lekarz.
— Nie mieliście nigdy powodu, aby się na niego uskarżać? — zapytał komendant

dozorcy, co zwykle przynosił księǳu żywność.
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— Nigdy, panie komendancie — rzekł dozorca. — Przeciwnie; nieraz opowiadał mi
barǳo ciekawe historie; a gdy razu ednego mo a żona była chora, dał mi receptę na
lekarstwo, które ą uleczyło.

— Ach! Proszę, proszę, nie wieǳiałem, że miałem tuta kolegę — zadrwił lekarz. —
Spoǳiewam się, panie komendancie — dodał ze śmiechem — że raczysz z nim postąpić
z należytymi względami.

— Naturalnie, bądź pan spoko ny; wyprawimy mu przyzwoity pogrzeb, bęǳie miał
na lepszy worek, aki zna ǳiemy; wystarczy to panu?

— Czy mamy wykonać tę ostatnią formalność w obecności pana komendanta? —
zapytał dozorca.

— Oczywiście; tylko pospieszcie się, nie mogę przecież tu tkwić przez cały ǳień.
Znowu dała się słyszeć krzątanina; w chwilę potem szelest rozkładanego płótna do-

biegł uszu Edmunda; skrzypnęło łóżko; na posaǳce rozległy się ciężkie kroki, akby ktoś
podnosił wielki ciężar; następnie łóżko znów skrzypnęło pod tym ciężarem.

— Zobaczymy się więc wieczorem — rzekł komendant.
— Czy bęǳie msza? — zapytał eden z oficerów.
— Niemożliwe — rzekł komendant. — Kapelan poprosił mnie właśnie wczora

o urlop na tyǳień; chce się udać do Hyères. Zaręczyłem mu w imieniu wszystkich na-
szych więźniów, że nie bęǳie potrzebny — biedny ksiąǳ, niepotrzebnie się pospieszył,
miałby swo e requiem.

— Ech, co tam! — odezwał się lekarz z bezbożnością właściwą dla luǳi tego stanu.
— Staruszek był przecież duchownym, Bóg bęǳie miał wzgląd na niego i nie pozwoli,
aby piekło cieszyło się złośliwie, że mu przysłano księǳa.

Ogólny śmiech skwitował ten prymitywny żart.
Tymczasem trwało owĳanie ciała w całun.
— Przy dźcie wieczorem — rzekł na koniec komendant.
— O które ? — zapytał klucznik.
— O ǳiesiąte albo edenaste .
— Czy ma ktoś czuwać przy nieboszczyku?
— A po co? Zamknąć celę, ak się zamykało, gdy żył i tyle!
Odgłos oddala ących się kroków powoli zanikał, głosy ucichły, drzwi skrzypnęły,

klucz zazgrzytał w zamku, zgrzytnęły zasuwy i nastała cisza barǳie posępna od ciszy,
która towarzyszy samotności: cisza śmierci zawładnęła wszystkim, wśliznęła się nawet do
zlodowaciałego serca młoǳieńca.

Wtedy barǳo powoli wypchnął głową płytę i roze rzał się badawczo po celi.
Cela była pusta: Dantès wyczołgał się z podkopu.

.   
Na łóżku, oświetlony słabym blaskiem mglistego dnia, który przenikał przez okienko,
leżał płócienny wór, a w ego załamaniach widoczny był zarys długie , sztywne sylwetki;
był to całun Farii — ten całun, który tak niewiele kosztował wedle dozorców. A więc
wszystko się skończyło. Dokonał się materialny rozǳiał mięǳy Dantèsem i ego przy a-
cielem; Edmund nie spo rzy uż w ego oczy, które zostały otwarte, akby chciały za rzeć
za granicę śmierci; nigdy uż nie uściśnie te przemyślne ręki, która zdarła zasłonę za-
krywa ącą przed nim tyle ta emnic. Faria, ten użyteczny, dobry człowiek, do którego tak
mocno się przywiązał, istniał uż tylko w ego pamięci. Edmund usiadł na tym straszli-
wym łożu i oddał się gorzkim, ponurym rozmyślaniom.

Sam! Znów został sam! Znów zapadł w ciszę, a wokół otaczała go nicość!
Sam! Ani widoku, ani głosu te edyne istoty, która go przywiązywała eszcze do ży-

cia! Nie lepie byłoby pó ść za Farią, aby zapytać Stwórcę o zagadkę bytu, choćby przyszło
prze ść przez wrota cierpienia. Myśl o samobó stwie, którą przy aciel odegnał, którą usu-
nęła ego obecność, zaczęła ak widmo krążyć w myślach Edmunda, gdy tylko znalazł się
przy zwłokach Farii.

— Gdybym mógł umrzeć — rzekł sam do siebie — poszedłbym tam, gǳie on i zno-
wu bym go spotkał. Lecz akże umrzeć? Nic trudnego — sam sobie ze śmiechem odpo-
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wieǳiał. — Zostanę tu, rzucę się na pierwszego, co tu we ǳie, zabĳę go, a potem zetną
mi głowę na szafocie.

Ale ak to się zdarza w wielkich cierpieniach ak i podczas gwałtownego sztormu, nagle
przepaść otwiera się mięǳy dwoma szczytami bałwanów — podobnie było z Dantèsem:
cofnął się na myśl o te haniebne śmierci, i odbiwszy się gwałtownie od dna rozpaczy,
zapragnął gorąco życia i swobody.

— Umrzeć! O nie! — zawołał. — Po tym, co przeżyłem, po tylu cierpieniach miał-
bym umrzeć? To było dobre kiedyś, gdy przed laty tak zadecydowałem; ale ǳiś pomagał-
bym tylko mo emu nęǳnemu przeznaczeniu. O nie, a chcę żyć, chcę walczyć do końca;
muszę oǳyskać to szczęście, które mi wydarto. Zapomniałem, że nim umrę, powinie-
nem ukarać moich prześladowców, a może, kto wie, nagroǳić też kilku przy aciół? Ale
przecież zapomniany w tym lochu, wy dę stąd edynie tak ak Faria.

Powieǳiawszy to, Edmund nagle znieruchomiał i wpatrzył się w przestrzeń, ak czło-
wiek, którego niespoǳiewanie uderzy akaś myśl straszliwa; powstał nagle, podniósł rękę
do czoła, akby doznał zawrotu głowy, przeszedł się kilka razy tam i z powrotem po celi,
a w końcu zatrzymał się przed łóżkiem.

— Ach! — szepnął. — Któż mi zsyła tę myśl? Czy to Ty, o Boże! Ponieważ tylko
umarli mogą się stąd wydostać, za mę mie sce umarłego.

Nie tracąc czasu na dalsze namysły, nie chcąc akby dać sobie czasu na to, aby zachwiał
się w nim ten zamiar, pochylił się nad ohydnym workiem, rozciął go nożem, który zrobił
Faria, wy ął trupa, zaniósł do swego lochu, położył na łóżku, okrył kołdrą od stóp do
głów, ak zwykł sam się przykrywać, po raz ostatni ucałował zlodowaciałe czoło, spróbował
przymknąć nieposłuszne oczy, wiecznie otwarte, straszne, bo pozbawione myśli; odwrócił
go twarzą do ściany, aby dozorca, przyszedłszy z wieczerzą, myślał, że Dantès śpi, ak się
to zwykle zdarzało; wrócił podkopem do celi Farii, otworzył skrytkę, wy ął igłę i nici,
zrzucił oǳienie, aby ci, co mieli nieść worek czuli, że w środku est nagie ciało, wsunął
się do rozprutego worka, położył się w te same pozyc i, w akie leżał nieboszczyk i zaszył
otwór od wewnątrz.

Gdyby nieszczęściem ktoś wszedł w te chwili do lochu, usłyszałby bicie ego serca.
Dantès mógł zaczekać do obchodu dozorcy, ale lękał się, by komendant nie zmienił

decyz i i nie kazał wynieść zwłok wcześnie . Zniweczyłoby to ostatnie ego naǳie e.
Na wszelki wypadek ułożył sobie gotowy plan.
Jeśliby w czasie drogi grabarze zrozumieli, że niosą żywego człowieka zamiast umar-

łego, Edmund nie da im czasu na opamiętanie się, szybko rozpru e nożem worek od góry
do dołu, skorzysta z ich przestrachu i ucieknie; gdyby go chcieli zatrzymać, uży e noża.

Jeżeli zaniosą go na cmentarz, ułożą w grobie i przysypią ziemią, pozwoli się zakopać;
a potem, skoro wszystko bęǳie okrywać ciemność nocy, zaledwie się odwrócą, rozkopie
miękką ziemię i umknie; miał naǳie ę, że warstwa ziemi nad nim nie bęǳie tak ciężka,
aby nie zdołał e dźwignąć. Jeżeli zaś mylił się i ziemia bęǳie zbyt ciężka, udusi się —
tym lepie — raz się wszystko skończy.

Od wczora nic nie miał w ustach, ale nie pomyślał o głoǳie ani rano, ani nawet teraz.
Położenie, w akim się zna dował, było tak ryzykowne, że nie był w stanie zatrzymać się
przy żadne inne myśli.

Pierwszym niebezpieczeństwem, akie groziło Dantèsowi, było nade ście dozorcy,
który mógł poznać zamianę; na szczęście, na skutek mizantropii lub zmęczenia, Dan-
tès leżał zwykle odwrócony w łóżku, dozorca zaś wtedy stawiał tylko eǳenie na stole
i wychoǳił z celi, nie oǳywa ąc się ni słowem.

Ale tym razem dozorca mógł odstąpić od swoich milkliwych zwycza ów, a wiǳąc, że
Dantès nie odpowiada, zbliżyć się do łóżka i wszystko wyszłoby na aw.

Około siódme wieczorem Dantès zaczął trwożyć się na dobre. Przyciska ąc rękę do
piersi usiłował powstrzymać bĳące gwałtownie serce, a drugą ocierał zimny pot z czoła; co
chwilę całe ego ciało przechoǳił gwałtowny wstrząs, który ściskał mu serce akby w że-
lazne kleszcze. Zdawało mu się wówczas, że umiera. Goǳiny upływały z wolna, w zamku
panowała cisza, a Dantès zrozumiał, że uniknął pierwszego niebezpieczeństwa. To była
dobra wróżba. Wreszcie, około wyznaczone przez komendanta goǳiny, na schodach
dały się słyszeć kroki. Edmund po ął, że nadeszła decydu ąca chwila; zebrał całą odwagę,
powstrzymał oddech, i byłby eszcze szczęśliwy, gdyby mógł zatrzymać pulsowanie krwi.
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Przy drzwiach zatrzymano się; słychać było podwó ny odgłos kroków; Dantès domyślił
się więc, że przyszło pochować zmarłego dwóch grabarzy. Przypuszczenie to zamieniło się
w pewność, kiedy usłyszał, ak dozorcy stawiali na ziemi nosze.

Drzwi się otwarły i Dantèsa dobiegł przyćmiony blask światła; przez okrywa ące go
płótno do rzał dwa cienie zbliża ące się do łóżka. Trzeci z latarnią w ręku pozostał przy
drzwiach. Luǳie chwycili worek za dwa końce.

— Ale ciężki ten chudy staruszek — rzekł eden z nich, podnosząc Edmunda za
głowę.

— Mówią, że co rok kości sta ą się cięższe o pół funta — odpowieǳiał drugi, biorąc
za nogi.

— Zrobiłeś uż węzeł? — zapytał pierwszy.
— To byłaby głupota, po co mamy dźwigać dodatkowy ciężar — odparł drugi —

zawiążę go na mie scu.
— Rac a; to chodźmy.
„Po co ten węzeł?” — pomyślał Dantès.
Przeniesiono domniemanego trupa z łóżka na nosze. Edmund leżał sztywno, chcąc

dobrze odgrywać swo ą rolę nieboszczyka. Cały orszak, poprzeǳany mężczyzną trzyma-
ącym latarnię, ął wchoǳić na schody.

I nagle owionęło go świeże i ostre nocne powietrze. Dantès rozpoznał podmuchy
mistrala. Rozkoszne, a razem dręczące było to nagle doznane wrażenie. Tragarze uszli
eszcze akieś dwaǳieścia kroków, zatrzymali się i postawili nosze na ziemi.

Jeden z dozorców oddalił się, ego kroki zastukały na kamieniach.
„Gǳież estem?” — zapytał Edmund sam siebie.
— Wiesz co, on wcale nie est lekki! — rzekł grabarz, który został, siada ąc na końcu

noszy.
Pierwszą myślą Dantèsa było rzucić się teraz do ucieczki; na szczęście powstrzymał się

ednak.
— Poświeć mi, bydlaku — krzyknął ten, co się oddalił — bo nic nie zna dę!
Latarnik pospieszył na to wezwanie, choć sformułowane było niezbyt grzecznie.
„Czego on szuka? — pomyślał znowu Dantès. — Pewnie łopaty”.
Okrzyk zadowolenia wskazał, że grabarz znalazł, czego szukał.
— Ale się naszukałeś — powieǳiał inny.
— Tak — odparł tamten — ale nasz staruszek nic nie stracił na tym czekaniu.
I podszedł do Dantèsa, który usłyszał stuk akiegoś ciężkiego przedmiotu, rzuconego

na ziemię tuż obok; w te same chwili sznur zacisnął się boleśnie wokół nóg Edmunda.
— A co, masz uż ten węzeł? — rzekł ten, który niczym się do te pory nie za mował.
— I to całkiem niezły. Nie rozwiąże się.
Podnieśli nosze i ruszyli dale .
Uszli może z pięćǳiesiąt kroków, zatrzymali się, aby otworzyć akieś drzwi, i szli

dale ; w miarę, ak się posuwali, szum fal rozbĳa ących się o skałę, na które stał zamek,
dochoǳił coraz wyraźnie uszu Dantèsa.

— Paskudna pogoda — powieǳiał eden z grabarzy. — Niezbyt miło znaleźć się ǳiś
w nocy na morzu.

— Masz rac ę, biedny ksiąǳ może zmoknąć — dodał drugi i oba wybuchnęli śmie-
chem.

Dantès nie zrozumiał żartu, ale włosy stanęły mu dęba.
— No, przyszli wreszcie — rzekł pierwszy.
— Jeszcze trochę dale — odparł drugi. — Wiesz przecież, że ostatni zawisł w połowie

drogi, poszarpany o skały; komendant wyzywał nas potem od leni.
Podeszli eszcze pięć lub sześć kroków w górę, po czym Dantès poczuł, że eden bierze

go za głowę, drugi za nogi i zaczyna ą huśtać.
— Raz! — zawołali zgodnie.
— Dwa!
— Trzy!
I w tym momencie Dantès uczuł, że został wyrzucony w akąś bezdenną przepaść;

przebĳał powietrze ak zraniony ptak, spada ąc i spada ąc, a serce ścięło mu się od trwogi.
Chociaż akiś ciężar u nóg przyspieszał ten lot, wydało mu się, że lot ten trwa całe wieki. Na
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koniec wpadł ze straszliwym pluskiem w wodę zimną ak lód, wyda ąc okrzyk przerażenia,
zduszony natychmiast przez wodę.

Edmunda rzucono w morze i trzyǳiestosześciofuntowa kula ciągnęła go na dno.
Morze est cmentarzem zamku If.

.  
Dantès — oszołomiony, niemal uduszony — miał tyle przyna mnie przytomności umy-
słu, że wstrzymał oddech, a że przygotowany na wszystko, trzymał, akeśmy to wiǳieli,
w prawe ręce nóż, w mgnieniu oka rozciął worek, wysunął rękę, potem głowę; ale po-
mimo wysiłków, akie czynił, aby uwolnić się od ciężaru, kula nadal wciągała go na dno;
skurczył się więc, szuka ąc liny, która krępowała mu nogi i ostatnim wysiłkiem rozciął
sznur w chwili, gdy miał stracić przytomność. Odbiwszy się gwałtownie nogą, wypłynął
wolny na powierzchnię morza, gdy tymczasem kula porwała za sobą w morskie głębiny
worek, który miał się stać całunem śmiertelnym Edmunda.

Młoǳieniec wypłynął tylko po to, aby zaczerpnąć powietrza i natychmiast zanurzył
się powtórnie, aby nie ściągnąć na siebie niczy e uwagi.

Kiedy wypłynął drugi raz na wierzch, był uż przyna mnie o pięćǳiesiąt kroków od
mie sca, w którym wpadł; roze rzał się wokoło i spostrzegł nad sobą czarne niebo, grożące
burzą, po którym wiatr przeganiał pęǳące chmury, a mięǳy nimi przezierał gǳienie-
gǳie skrawek błękitu zwieńczony gwiazdą. Przed Edmundem rozpościerała się mroczna,
rycząca płaszczyzna; fale zaczynały uż kipieć, akby zbliżała się burza, a za nim wznosiło
się groźne widmo, granitowy olbrzym, czarnie szy od morza, czarnie szy od nieba; e-
go sterczący wierzchołek zdawał się drapieżną dłonią sięga ącą po ofiarę. U szczytu skały
latarnia oświetlała dwa cienie.

Wydało się Edmundowi, że te cienie pochyla ą się z niepoko em nad morzem. W rze-
czy same , ci ǳiwaczni grabarze musieli usłyszeć krzyk, który wydał, lecąc w dół. Zanurzył
się więc ponownie i długo płynął pod wodą. Manewr ten wykonywał niegdyś z łatwością,
ściągał mu on do zatoczki Pharo tłumy wielbicieli, którzy okrzykiwali go na zręcznie szym
pływakiem Marsylii.

Gdy drugi raz wypłynął na powierzchnię, latarnia zniknęła.
Trzeba było teraz zorientować się w położeniu. Ze wszystkich wysp otacza ących za-

mek If na bliższe były Ratonneau i Pomègue, ale obie były zamieszkałe; podobnie ak
maleńka wysepka Daum. Na bezpiecznie sze wydawały się wyspy Tiboulen i Lemaire,
o milę odległe od zamku.

Pomimo te odległości Dantès nie porzucił myśli o dotarciu do które ś z nich; ale ak
e rozpoznać wśród coraz gęstsze nocy?

W te chwili dostrzegł światło latami morskie w Planier, błyszczące ak gwiazda.
Zmierza ąc prosto w e stronę, zostawiłby wyspę Tiboulen nieco po lewe , eśli zaś

popłynie barǳie w lewo, powinien się na nią natknąć.
Powieǳieliśmy ednak, że odległość te wyspy od zamku If wynosi milę.
W więzieniu eszcze, Faria często mawiał do młoǳieńca, wiǳąc ego smutek i gnu-

śność:
— Edmunǳie, nie poddawa się te zniewieściałości, eśli nie bęǳiesz ćwiczył mięśni,

utopisz się, gdy bęǳiesz chciał uciec.
Gdy ciężka fala przygniotła Dantèsa, słowa te zadźwięczały mu w uchu; wypłynął szyb-

ko na powierzchnię i ął przecinać fale, aby przekonać się, czy nie stracił coś ze swoich
sił; ale u rzał z radością, że przymusowa bezczynność nie pozbawiła go siły ani zręczności,
poczuł, że ak dawnie est panem żywiołu, z którym igrał od ǳiecka.

Zresztą strach, ten rączy prześladowca, podwa ał siły Dantèsa. Nasłuchiwał, wznosząc
się na wierzchołkach fal, czy nie do ǳie ego uszu akiś odległy odgłos. Za każdym razem,
gdy fala unosiła go w górę, obe mował bystrym spo rzeniem wiǳialny dlań horyzont
i usiłował przebić wzrok ciemności. Każda wyższa fala zdawała mu się łoǳią pościgową,
podwa ał więc wysiłki; oddalało go to wprawǳie od zamku, ale mogło mu też wyczerpać
siły.

Płynął i płynął; posępny zamek wtapiał się powoli w mgły nocne. Nie wiǳiał go uż,
ale nie przestawał odczuwać ego bliskości.
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Upłynęła goǳina, a Edmund, odurzony świadomością, że est wolny, rozcinał nadal
fale w zamierzonym kierunku.

„Płynę uż blisko goǳinę — pomyślał — ale że mam przeciwny wiatr, straciłem pew-
nie edną czwartą szybkości; a ednak, o ile się nie pomyliłem w kierunku, powinienem
być uż w pobliżu Tiboulen… Ale eśli się pomyliłem⁈…”.

Drżenie wstrząsnęło całym ciałem płynącego. Chciał przez chwilę odpocząć, płynąc na
wznak, ale morze stawało się coraz barǳie wzburzone i Edmund zrozumiał, że nie mógł
liczyć na tę formę odpoczynku.

— A niech tam! Będę płynął, póki mi sił starczy, póki nie zmęczą mi się ramiona
i kurcz mnie nie chwyci; a potem — pó dę na dno!

I zaczął płynąć, wytęża ąc z rozpaczą wszystkie siły.
Wtem wydało mu się, że niebo, i tak zasępione, pociemniało eszcze barǳie , że wali

się na niego ogromna, ciężka chmura i ednocześnie poczuł nagły ból w kolanie. Galo-
pu ąca wyobraźnia podszepnęła mu natychmiast, że to trafiła go kula i że zaraz usłyszy
odgłos wystrzału; ale nikt nie wystrzelił. Edmund wyciągnął rękę i natknął się na opór.
Przyciągnął drugą nogę — i stanął na ląǳie. Dopiero wtedy zrozumiał, co było ową
chmurą.

O dwaǳieścia kroków wznosiło się skupisko ǳiwacznych skał, które można by wziąć
za ogromne ognisko skamieniałe w chwili, gdy płomienie sięgały na wyże . Była to wyspa
Tiboulen.

Edmund podniósł się, postąpił kilka kroków, złożył ǳięki Stwórcy i ułożył się na
ostrych skałach, które wydały mu się posłaniem wygodnie szym od na barǳie mięk-
kiego łoża. Pomimo wiatru i burzy, pomimo ulewy, która właśnie zaczynała chłostać,
zasnął, wycieńczony wysiłkiem, tym cudownym snem, który wprawǳie sprowaǳa na
ciało odrętwienie, pozwala ednak duszy radować się niespoǳiewanym szczęściem. Po
goǳinie straszliwy grzmot obuǳił Edmunda: wokół rozszalała się burza i siekła deszczem
powietrze; niekiedy błyskawica ak ognisty wąż spadała z niebios na ziemię, oświeca ąc
chmury i fale, które wydawały się występować przeciw sobie, przenika ąc się w przeǳiw-
nym chaosie.

Żeglarski instynkt nie zawiódł Edmunda: dotarł rzeczywiście na wyspę Tiboulen.
Wieǳiał wprawǳie, że est to wyspa pozbawiona roślinności, bezludna i niemogąca dać
mu schronienia; ale po burzy mógł popłynąć do wyspy Lemaire, równie ałowe , ale
obszernie sze i przez to barǳie gościnne . Pochylony występ skalny nadał mu się na
chwilowe schronienie, wpełznął tam i niemal w te że chwili burza wybuchła na dobre.
Edmund czuł drżenie skały, pod którą się schował; bałwany, rozbĳa ące się o podstawę te
gigantyczne piramidy i rozpryśnięte bryzgi, sięgały aż do niego. Huk nawałnicy i ośle-
pia ący blask błyskawic przyprawiał go o zawrót głowy: zdawało mu się, że wyspa drży
pod nim, i że lada moment, podobna statkowi na kotwicy, zerwie łańcuch i wciągnie go
w ogromny wir. Wtedy przypomniał sobie, że od dwuǳiestu czterech goǳin nie miał nic
w ustach: poczuł nagle głód i pragnienie. Wyciągnął ręce, wychylił się, znalazł w akimś
zagłębieniu skały nieco wody deszczowe i wypił ą.

Gdy wracał na swo e mie sce, nagła błyskawica rozdarła niebo, rzekłbyś, że aż do stóp
tronu Wszechmogącego, i rozświetliła wszystko dokoła. W blasku tym Edmund u rzał
mięǳy wyspą Lemaire i przylądkiem Croisille, o ćwierć mili od niego, kuter rybacki,
unoszący się niczym widmo na grzbiecie fal; w chwilę późnie runął w przepaść, aby w se-
kundę potem znów się po awić na grzbiecie inne fali, pęǳąc z przeraża ącą szybkością.
Dantès chciał krzyczeć, szukał kawałka płótna, by powiewa ąc nim w powietrzu, ostrzec
ich, że czeka ich tu zguba, ale oni sami to wieǳieli. Przy świetle kole ne błyskawicy
dostrzegł czterech mężczyzn uczepionych kurczowo masztu i sztagów, piąty trzymał się
pogruchotanego steru. Ci luǳie u rzeli go widać także, bo do ego uszu dotarły rozpacz-
liwe krzyki. Ponad masztem skrzywionym ak trzcina łopotał poszarpany żagiel; nagle
pękły liny, które go utrzymywały, żagiel uniósł się niby biały ptak ku czarnym chmurom,
znika ąc w ciemnych głębiach nieba.

Jednocześnie rozległ się straszliwy trzask i krzyki konania dotarły aż do uszu Dan-
tèsa. Uczepiony skały ak sfinks, sięgał wzrokiem w przestrzeń pod sobą i przy blasku
błyskawicy u rzał pogruchotany stateczek, a wśród ego szczątków twarze pełne rozpa-
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czy, ramiona wyciągnięte ku niebu. Po czym wszystko pochłonęła noc: straszliwy widok
przemknął ak błyskawica.

Dantès rzucił się w dół z oślizgłe skały, naraża ąc się sam na upadek w fale. Patrzył,
nasłuchiwał, ale nic uż nie usłyszał, nic nie do rzał. Krzyki umilkły; pozostała tylko burza,
to straszne ǳieło Boga, ryk wiatru i spienione uderzenia fal.

Wiatr z wolna cichł, chmurne niebo toczyło na zachód szare obłoki, akby odbar-
wione przez burzę; znów za aśniał ciemny błękit z gwiazdami migoczącymi pięknie niż
kiedykolwiek; potem na wschoǳie długa, czerwonawa wstęga zarysowała na horyzon-
cie ciemnogranatowy pofałdowany kontur lądu, fale spiętrzyły się i nagły blask oblał ich
spienione wierzchołki, zmienia ąc e w złociste grzywy.

Nadchoǳił ǳień.
Edmund niemy i bez ruchu patrzył na to wspaniałe widowisko, akby oglądał e po raz

pierwszy. Istotnie, w więzieniu zatarły mu się w pamięci takie obrazy. Zwrócił ku fortecy
badawczy wzrok i powiódł spo rzeniem ednocześnie po ziemi i morzu.

Ponury gmach wznosił się pośród fal, ma estatyczny i imponu ący ak wszystkie bu-
dowle, co zda ą się zarazem czuwać i rozkazywać.

Mogła być piąta; morze uspoka ało się coraz barǳie .
„Za dwie lub trzy goǳiny — pomyślał Edmund — dozorca przy ǳie do mo e ce-

li, zna ǳie ciało mego biednego przy aciela, rozpozna e, na próżno bęǳie mnie szukać
i wznieci alarm. Zna dą otwór, podkop; przesłucha ą luǳi, którzy mnie wyrzucili do
morza i którzy słyszeli mó krzyk. Łoǳie z żołnierzami natychmiast wyruszą w pogoń za
zbiegiem, sąǳąc słusznie, że nie może być daleko. Wystrzał z ǳiała ostrzeże wszystkich
na wybrzeżu, że nie wolno pomagać żadnemu człowiekowi, który by nagi i wygłodniały
błąkał się w okolicy, szpieǳy i łapacze marsylscy będą przeszukiwać wybrzeża, a komen-
dant zamku If za mie się przeszukaniem morza. Osaczony na ląǳie i morzu co pocznę?
Jestem głodny i wymarznięty — pozbyłem się wszystkiego, co mi przeszkaǳało w pływa-
niu, nawet noża. Jestem zdany na łaskę lada wieśniaka, który zechce zarobić dwaǳieścia
anków za wydanie mnie polic i. Nie mam uż siły, nie estem w stanie myśleć ani czego-
kolwiek postanowić. Ach, Boże, Boże! Popatrz, czy uż nie za wiele wycierpiałem i przy dź
mi z pomocą, kiedy uż sam nie mogę nic zrobić!”

Gdy Edmund powtarzał tę gorącą modlitwę, sto ąc ak w odrętwieniu — wycieńczony
i upadły na duchu — i patrząc z trwogą w stronę zamku, zauważył nagle, ak zza cypla
wyspy Pomegue wysuwa się łaciński żagiel; był to stateczek, podobny mewie muska ące
powierzchnię morza, w którym tylko oko marynarza mogło rozpoznać genueńską tartanę.
Nadpływał od strony portu marsylskiego i wychoǳił uż na pełne morze, tnąc ostrym
ǳiobem migotliwą pianę.

— Ach! — zawołał Dantès. — Przecież mógłbym za pół goǳiny znaleźć się na tym
statku, gdyby nie ta obawa, że będą mnie tam wypytywać, rozpozna ą we mnie zbiega
i odwiozą do Marsylii! Co robić, co im powieǳieć? Jaką wymyślić ba kę, żeby ich w pole
wyprowaǳić? Z reguły na takich statkach pływa ą przemytnicy, na pół piraci, uda ą statki
kabotażowe, a w rzeczywistości rabu ą wybrzeża. Będą woleli mnie sprzedać, niż spełnić
bez zapłaty dobry uczynek. Lepie czekać…

Ale czekać niepodobna. Umieram z głodu — za kilka goǳin zupełnie opuszczą mnie
siły, a tymczasem zbliża się goǳina obchodu; ale nie wszczął się eszcze alarm, może ci
z tartany nie domyślą się niczego. Mogę się podać za marynarza z kutra, co się rozbił te
nocy; ta history ka est całkiem prawdopodobna, nikt mi nie zada kłamu, wszyscy leżą na
dnie morza. No to w drogę!

To mówiąc, Edmund zwrócił oczy w stronę, gǳie rozbił się mały statek i zadrżał.
Na skale wisiała czapka ygĳska któregoś z ma tków z zatopionego kutra, a blisko nie
unosiły się na falach szczątki kadłuba statku.

Dantès szybko powziął decyz ę; skoczył do morza, podpłynął do czapki, wcisnął ą
sobie na głowę, pochwycił edną z belek i skierował się ku tartanie, chcąc e przeciąć
drogę.

— Teraz estem ocalony — szepnął.
Przekonanie to dodało mu sił.
Wkrótce dostrzegł statek, który miał wiatr na ǳiób i lawirował pomięǳy zamkiem

If a latarnią w Planier. Przez chwilę Edmund lękał się, że statek skieru e się na pełne
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morze, gdyby zamierzał na przykład udać się na Korsykę lub Sardynię, ale przy rzaw-
szy się halsowaniu, poznał natychmiast, że tartana przepłynie pomięǳy wyspami Jaros
i Calaseraigne, ak to zwykle czynią statki zmierza ące do Włoch.

Tymczasem statek i pływak przybliżali się do siebie coraz barǳie , choć z wolna;
odǳielało ich uż tylko ćwierć mili. Młoǳieniec wzniósł się wtedy na fali, macha ąc roz-
paczliwie czapką, ale na statku tego nie spostrzeżono i tartana wykonała nowy zwrot,
przechoǳąc na kurs przeciwny. Edmund chciał krzyknąć, ale zmierzywszy wzrokiem
odległość, po ął, że głos nie do ǳie do statku, zagłuszony szumem fal i wiatru. Wtedy
dopiero pogratulował sobie przezorności — że chwycił się belki. Osłabiony tak barǳo
mógłby uż nie wytrzymać dłuże o swych siłach, i utonąłby, nie dostawszy się do stat-
ku; a gdyby statek przepłynął obok i nikt by go nie spostrzegł, Edmund na pewno nie
zdołałby powrócić na ląd.

Jakkolwiek pewny uż był kursu statku, ciągle śleǳił go niespoko nie, aż do chwili,
gdy żaglowiec nie zaczął zwracać się w ego kierunku. Wtedy popłynął na ego spotka-
nie, nim ednak dotarł do niego, statek znów zaczął zmieniać kurs. W ostatnim wysiłku
Edmund dźwignął się niemal prostopadle do fali i macha ąc czapką, krzyczał tak rozpacz-
liwie, ak zwykli czynić marynarze, kiedy woła ą o pomoc.

Tym razem spostrzeżono go i usłyszano. Statek wstrzymał manewr i wziął kurs na
niego. Edmund spostrzegł, że przygotowu ą się do spuszczenia łódki. W chwilę późnie
łódź z dwoma marynarzami pomknęła w stronę rozbitka. Wtedy Edmund porzucił bel-
kę, które — ak sąǳił — uż nie potrzebował — i popłynął naprzeciw, aby oszczęǳić
ratownikom połowy drogi.

Przeliczył się ednak z siłami, które niemal całkiem uż zdążył wyczerpać; wtedy do-
piero poczuł, ak zbawienna była dlań ta belka — ale fala odniosła ą od niego uż o sto
kroków. Ręce zaczęły mu drętwieć, nogi straciły giętkość, ruchy utraciły rytmiczność,
w piersi brakło tchu.

Krzyknął raz eszcze z na większą rozpaczą, wioślarze podwoili wysiłek, a eden z nich
zawołał po włosku: „Odwagi!”.

Słowo to dobiegło do niego w chwili, gdy fala, na którą uż nie był w stanie się wznieść,
przeszła mu ponad głową, zalewa ąc go.

Wypłynął raz eszcze na powierzchnię, bĳąc w wodę nieskoordynowanymi i rozpacz-
liwymi ruchami tonącego, krzyknął znowu i poczuł, że wciągany est na dno, akby miał
wciąż przywiązaną do nóg żelazną kulę. Fala znów przeszła mu nad głową; przez wodę wi-
ǳiał sinawe niebo upstrzone czarnymi plamami. Gwałtowny wysiłek wyniósł go znowu
na powierzchnię.

Wydało mu się wtedy, że chwyta go ktoś za włosy; a potem nic uż nie wiǳiał, nic
nie słyszał; stracił przytomność.

Gdy otworzył oczy, zna dował się uż na pokłaǳie statku, który kontynuował re s;
przede wszystkim roze rzał się wokół, aby się upewnić, w którą stronę płynie tartana;
oddalali się ciągle od zamku If.

Edmund był tak wycieńczony, że okrzyk radości, aki wydał, wzięto za ęk bólu.
Leżał, akeśmy uż wspomnieli, na pokłaǳie; eden z ma tków rozcierał mu członki

wełnianą derką; inny, ten, który zachęcał go do odwagi, usiłował mu wetknąć do ust
szy kę manierki, trzeci, stary marynarz, pilot i zarazem dowódca spoglądał nań z owym
egoistycznym współczuciem, akie luǳie odczuwa ą na ogół wobec nieszczęścia, które
ominęło ich wczora , ale może ich spotkać utro.

Kilka kropel rumu ożywiło Edmunda, masowanie zdrętwiałych kończyn przywracało
im zwykłą giętkość.

— Coś za eden? — zapytał dowódca po ancusku z fatalnym akcentem.
— Marynarz maltański — rzekł Edmund po włosku, z równie złym akcentem. —

Wracaliśmy z Syrakuz z ładunkiem wina i panoliny. Sztorm dopadł nas niedaleko przy-
lądka Morgion i rozbiliśmy się tam, o te skały.

— A skądże się tu wziąłeś?
— Uczepiłem się skał, o które nasz biedny kapitan roztrzaskał sobie głowę. Trze inni

moi towarzysze utonęli. Zda e mi się, że tylko a pozostałem przy życiu. Spostrzegłem
wasz statek i z obawy, że będę musiał długo czekać na te bezludne , samotne wyspie,
chwyciłem belkę, co się ostała z naszego kutra, w naǳiei, że uda mi się do was dostać.
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ǲięku ę, ocaliliście mi życie — ciągnął Edmund. — Byłbym uż na dnie, gdyby eden
z pańskich marynarzy nie chwycił mnie za włosy.

— A to a — rzekł marynarz, na którego twarzy, otoczone czarnymi faworytami,
malowała się szczerość i otwartość. — Był uż czas na wyższy, boś pan uż tonął.

— Tak — odpowieǳiał Edmund, wyciąga ąc ku niemu rękę. — Tak, przy acielu,
i ǳięku ę ci raz eszcze z całego serca.

— Ale słowo da ę — zawołał marynarz — że się wahałem przez chwilę; z taką brodą na
sześć cali i włosami długości stopy wyglądałeś pan racze na rozbó nika niż na uczciwego
człowieka.

Edmund przypomniał sobie, że podczas całego pobytu na zamku If, rzeczywiście nie
golono mu ani raz brody, ani nie strzyżono włosów.

— A tak — rzekł — kiedyś w wielkim niebezpieczeństwie uczyniłem ślub Na święt-
sze Pannie del Pie de la Grotta, że przez ǳiesięć lat nie będę ani strzygł włosów, ani
golił brody. ǲiś właśnie mĳa ǳiesięć lat od dnia, gdy złożyłem ten ślub, i o mało nie
utopiłem się w rocznicę te przysięgi.

— I co my teraz z panem zrobimy? — zastanawiał się dowódca.
— Niestety, to, co chcecie — odpowieǳiał Edmund. — Nasza feluka est strzaska-

na, kapitan mó nie ży e. Jak wiǳicie, uniknąłem takiego samego losu, ale za to estem
zupełnie goły. Na szczęście estem dobrym marynarzem, zostawcie mnie w pierwszym
porcie, do którego przypłyniecie, zawsze zna dę sobie służbę na akimś kupieckim statku.

— Dobrze znasz Morze Śróǳiemne?
— Pływam po nim od ǳieciństwa.
— Znasz pan tu na lepsze mie sca do rzucenia kotwicy?
— Mało est przystani, nawet na trudnie szych, do których nie potrafiłbym wpłynąć

lub wypłynąć nawet z zamkniętymi oczami.
— No to powieǳcie, szefie — powieǳiał ma tek, który krzyknął Edmundowi „Od-

wagi!” — eżeli oczywiście kolega mówi prawdę, czemu nie mógłby zostać z nami?
— Tak, eżeli nie kłamie — odpowieǳiał dowódca tonem wyraża ącym wątpliwość.

— Tylko, że w sytuac i, w akie się biedak zna du e, obiecu e się złote góry, a dotrzymu e,
ile zdoła.

— Więce dotrzymam, niż obiecu ę — żywo odpowieǳiał Dantès.
— Oho — roześmiał się dowódca. — Zobaczymy, zobaczymy.
— Jeżeli pan zechce, mogę spróbować zaraz — odparł Edmund, podnosząc się. —

Gǳie płyniecie?
— Do Livorno.
— Po co więc tracicie czas na lawirowanie, zamiast zwrócić się ostrze na wiatr?
— Dlatego, że wpaku emy się prosto na wyspę Rion.
— Ominiemy ą w odległości dwuǳiestu sążni.
— To bierz pan ster — rzekł kapitan — a zobaczymy, co umiesz.
Młoǳieniec wziął się do steru; pociągnął go lekko i przekonał się, że statek, choć

niezbyt zwrotny, est posłuszny sterowi. Zakomenderował:
— Do brasów i szotów!
I cztere marynarze stanowiący załogę statku rzucili się na stanowiska, a dowódca

patrzył tylko na nich bacznie.
— Przyciąga ! — zawołał Edmund.
Marynarze znów wykonali rozkaz z wystarcza ącą dokładnością.
— A teraz mocować!
Spełniono ten rozkaz ak i dwa poprzednie. Tartana przestała halsować i ruszyła prosto

w stronę wyspy Rion, koło które przeszła zgodnie z zapowieǳią Edmunda o dwaǳieścia
sążni, zostawia ąc ą po prawe burcie.

— Brawo! — powieǳiał dowódca.
— Brawo! — powtórzyli ma tkowie.
I patrzyli wszyscy z poǳiwem na tego człowieka, w którego oku zabłysła znów inte-

ligenc a, a ciało oǳyskało siłę, które nikt w nim nie pode rzewał.
— Wiǳicie — rzekł Edmund, puszcza ąc ster — że będę mógł się wam na coś

przydać, przyna mnie podczas tego re su; a eśli uż mnie nie bęǳiecie chcieli, gdy do-
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płyniemy do Livorno — no cóż, zostawicie mnie tam; i z pierwsze gaży zwrócę wam za
eǳenie i oǳież, którą mi pożyczycie.

— Zgoda! Zgoda! — rzekł kapitan. — Dogadamy się, bylebyś pan za dużo nie wy-
magał.

— Człowiek wart zawsze człowieka — rzekł Edmund. — Zapłaci mi pan tyle, co
innym, a umowa stoi.

— To niesłuszne — rzekł marynarz, który wyciągnął z morza Edmunda — ponieważ
więce pan od nas umiesz.

— Po co się do diabła do tego mieszasz, Jacopo? Co cię to obchoǳi? — żachnął się
dowódca. — Każdemu wolno zaciągnąć się za tyle, ile mu się podoba.

— To prawda — odrzekł Jacopo. — To była tylko taka uwaga.
— Lepie byś zrobił, gdybyś pożyczył temu chłopakowi — patrz, aki goły — spodnie

i bluzę, eśli masz drugą parę.
— Nie — odrzekł Jacopo — ale mam koszulę i spodnie.
— To wszystko, czego mi trzeba — zapewnił Dantès — ǳięki, przy acielu.
Jacopo zniknął w luku i po chwili wyszedł, niosąc ubranie, które Edmund wciągnął

na siebie z niewymownym zadowoleniem.
— A teraz czego panu eszcze trzeba? — zagadnął dowódca.
— Kawałek chleba i parę łyków tego znakomitego rumu, którego uż próbowałem.

Od dawna nie miałem nic w ustach.
Istotnie — Edmund adł ostatnio dwie doby temu.
Przyniesiono mu chleba, a Jacopo ofiarował mu manierkę.
— Ster na lewą burtę! — krzyknął kapitan, odwraca ąc się do sternika.
Edmund popatrzył w tę samą stronę, podnosząc do ust manierkę, ale ręka zawisła mu

w połowie drogi.
— No, no — zǳiwił się kapitan — coś niezwykłego stało się na zamku If!
Rzeczywiście, nad zębatymi blankami południowego bastionu unosił się biały obło-

czek dymu, który zwrócił uwagę Edmunda. Sekundę późnie odgłos dalekiego wystrzału
zamarł u burty tartany.

Marynarze podnieśli głowy i spo rzeli po sobie.
— Co to znaczy? — zapytał dowódca.
— Uciekł pewnie te nocy akiś więzień — odparł Edmund — i strzela ą na alarm.
Kapitan spo rzał spod oka na młoǳieńca, który kończąc te słowa, podniósł do ust

manierkę; ale zobaczył, że Edmund popĳa rum z takim spoko em i z tak szczerym za-
dowoleniem, że eżeli żywił nawet akieś pode rzenie, to przebiegło mu ono tylko przez
głowę i natychmiast zgasło.

— To mi dopiero mocny rum — zauważył Edmund, wyciera ąc rękawem koszuli
mokre od potu czoło.

— W każdym razie — mruknął do siebie kapitan, zerka ąc na Dantèsa — eżeli to
on est tym więźniem, tym lepie ; taki odważny człowiek to dobry nabytek.

Pod pretekstem zmęczenia, Edmund poprosił, aby mu pozwolono usiąść przy sterze.
Sternik, zachwycony, że ktoś go może zastąpić, zwrócił pyta ący wzrok na kapitana, który
przyzwolił skinieniem głowy.

W ten sposób Edmund mógł się do syta napatrzeć Marsylii.
— Którego ǳiś — zapytał Jacopa, który przysiadł się do niego, gdy uż stracili z oczu

zamek If.
— Mamy  lutego — odpowieǳiał tamten.
— A który rok? — pytał dale Edmund.
— Jak to, który rok? Pytasz pan, aki mamy teraz rok?
— Tak, pytam właśnie o rok — powtórzył Edmund.
— Więc zapomniałeś, który mamy rok?
— Co chcesz? Tyle się te nocy nabawiłem strachu — roześmiał się Edmund — że

o mało nie postradałem rozumu; do tego stopnia, że mam akieś kłopoty z pamięcią;
dlatego pytam, est  lutego którego roku?

—  — rzekł Jacopo.
Minęło co do dnia czternaście lat od chwili, gdy Edmund został aresztowany.
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Gdy zamknięto go w murach zamku, miał ǳiewiętnaście lat — wyszedł stamtąd
w wieku trzyǳiestu trzech lat.

Bolesny uśmiech po awił mu się na ustach; pomyślał, co też się ǳiało z Mercedes
przez ten czas, gdy musiała go uż uważać za zmarłego.

I nagle w oczach zapłonęła mu nienawiść na wspomnienie luǳi, którzy skazali go na
tak długą i okropną niewolę — i ponowił przysięgę, złożoną w więzieniu, że zemści się
bez skrupułów na Danglarsie, Fernanǳie i Villeforcie.

A przysięga ta nie była uż czczą groźbą, bo teraz nawet na szybszy żaglowiec Morza
Śróǳiemnego nie potrafiłby doścignąć małe tartany, która na pełnych żaglach pruła do
Livorno.
.  
Dantès nie spęǳił na statku nawet ednego dnia, a uż wieǳiał, z kim ma do czynienia.
Zacny dowódca „Panny Amelii” (tak się nazywała tartana), chociaż nigdy nie uczęszczał
na lekc e księǳa Farii, znał ednak niemal wszystkie ęzyki, akimi mówi się wokół owego
wielkiego eziora, które nazywamy Morzem Śróǳiemnym — począwszy od arabskiego,
skończywszy na prowansalskim. ǲięki temu, nie potrzebu ąc korzystać z usług tłumaczy,
luǳi nieznośnych i często niedyskretnych, mógł porozumiewać się łatwo czy to z załogami
okrętów, czy małych łoǳi, z którymi spotykał się w różnych punktach wybrzeża, czy
też z owymi bezimiennymi indywiduami nieznane narodowości, trudniącymi się równie
nieokreślonym rzemiosłem, których pełno na bulwarach portowych, a którzy utrzymu ą
się z akichś ta emniczych, skrywanych źródeł, wskazywanych im chyba wprost przez
Opatrzność, na oko bowiem nie widać, żeby mieli akiekolwiek środki do życia. Łatwo
odgadniemy, że Edmund zna dował się na pokłaǳie statku przemytniczego.

Dlatego właśnie dowódca przy ął z początku Edmunda z pewną nieufnością: był do-
brze znany wszystkim celnikom z wybrzeża, a ponieważ mięǳy nim a owymi celnika-
mi toczyła się nieusta ąca wo na na podstępy, pomyślał z początku, że młoǳieniec był
po prostu szpiegiem wysłanym przez straż celną, która chciała w ten sposób przenik-
nąć sekrety szmuglerskiego zawodu. Jednak błyskotliwy manewr, aki Dantès wykonał
statkiem, wyprowaǳił go z pode rzeń. Późnie zaś, gdy u rzał leciutki obłoczek dymu
unoszący się nad zamkiem If i usłyszał daleki odgłos wystrzału, wkradło mu się na chwi-
lę do głowy pode rzenie, czy czasem nie dostał się na ego pokład eden z tych luǳi,
których w azdom i wy azdom towarzyszą salwy armatnie, podobnie ak wizytom królów.
Rzec ednak należy, że go to mnie zmartwiło, niż gdyby nowo przybyły okazał się celni-
kiem. Lecz i to przypuszczenie szybko odrzucił na widok niewzruszonego spoko u, aki
zachowywał ego nowy marynarz.

Edmund miał więc tę przewagę, że wieǳiał, kim est ego kapitan, a kapitan nie był
w stanie dowieǳieć się, kim est niezna omy. Z które kolwiek strony by go nie zaszedł
stary wilk lub któryś z załogi, trzymał się dobrze i nie zdraǳił się ni słowem; rozprawiał
z taką dokładnością o Neapolu i Malcie, które znał równie dobrze ak Marsylię, że te
opowieści, przynoszące zaszczyt ego pamięci, potwierǳały wszystko, co naopowiadał na
początku. Tak więc szczwany Genueńczyk dał się wywieść w pole Edmundowi, któremu
pomagała ego prostolinĳność, marynarskie doświadczenie, a szczególnie mistrzostwo
w udawaniu.

A zresztą Genueńczyk należał tylko do tych rozumnych luǳi, którzy wieǳą tylko to,
co powinni wieǳieć, i wierzą w to, w co est im wygodnie uwierzyć.

Tak to ułożyły się mięǳy nimi stosunki, gdy przybyli do Livorno.
Tu Edmund miał się sam wystawić na nową próbę: czy pozna sam siebie, nie wiǳąc

swo e twarzy od czternastu lat. Zachował dokładną pamięć tego, ak wyglądał za młodu,
a ǳiś miał zobaczyć siebie ako dorosłego mężczyznę. Towarzysze ze statku wieǳieli,
że wypełnione zostało ego ślubowanie, udał się więc do cyrulika przy ulicy Świętego
Ferdynanda, którego poznał podczas ednego z licznych pobytów w Livorno.

Golarz spo rzał ze zdumieniem na człowieka o długich włosach i gęste czarne broǳie,
który przypominał ednego z modeli Tyc ana. W owe epoce nie było mody na tak długie
włosy i brodę; ǳisia golarz mógłby edynie zǳiwić się, gdyby człowiek obdarzony tak
wspaniałymi atrybutami, chciał się ich dobrowolnie pozbyć.
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Cyrulik z Livorno zabrał się do pracy bez na mnie szych uwag.
Po zakończeniu te operac i, gdy Edmund poczuł, że brodę ma ogoloną do skóry,

a włosy doprowaǳone do zwycza ne długości, kazał sobie podać zwierciadło i spo rzał
w nie.

Miał teraz lat trzyǳieści trzy, ak uż wspominaliśmy, i czternaście lat cierpień przy-
niosło duże zmiany w wyrazie ego twarzy.

Edmund wstępował w bramy zamku If ako pogodny, otwarty, promienie ący szczę-
ściem młoǳieniec, któremu życie ułatwiło pierwsze kroki, i który wiǳiał przed sobą
pomyślną przyszłość ako naturalne przedłużenie tego dobra, co go do te pory spotkało;
to wszystko uległo dużym zmianom.

Owal ego twarzy wydłużył się, wesołe niegdyś usta zacisnęły się i nabrały stanowcze-
go wyrazu; nad myślącym czołem po awiła się zmarszczka; w oczach odbĳał się głęboki
smutek, a wytryskiwały z nich od czasu do czasu błyski mizantropii i nienawiści; cera,
która tak długo nie wiǳiała światła dnia ani promieni słonecznych, przybrała ową mato-
wą karnac ę, która nada e przy ciemnych włosach tyle arystokratycznego piękna narodom
z Północy; ponadto głęboka wieǳa, akie nabył w więzieniu, rozświetlała ego twarz in-
teligenc ą i pewnością siebie; wreszcie, choć z natury dość wysoki, zdobył ową krzepkość
charakteryzu ącą luǳi krępych, którzy koncentru ą w sobie wszystkie swo e siły.

Jego sylwetka, niegdyś smukła, delikatna i wykwintna, stała się teraz barǳie przy-
saǳista i muskularna. Modlitwy, łkania i złorzeczenia zmieniły mu zupełnie głos: raz
dźwięczał on naǳwycza łagodnie, raz przebĳały się w nim tony szorstkie i chrypliwe.

Na koniec, od nieustannego przebywania w półmroku lub zupełne ciemności wzrok
ego zyskał niezwykłą zdolność rozróżniania w nocy przedmiotów — ak hiena lub wilk.

Edmund uśmiechnął się do siebie na swó widok: nie rozpoznałby go na lepszy przy-
aciel — gdyby taki istniał na świecie; bo sam Edmund siebie nie poznawał.

Dowódcy „Panny Amelii” barǳo zależało, aby zatrzymać u siebie człowieka tak uży-
tecznego ak Edmund; zaproponował mu zaliczkę na poczet przyszłych zarobków i Ed-
mund zgoǳił się. Po wy ściu więc od cyrulika, u którego dokonała się pierwsza meta-
morfoza, wstąpił zaraz do sklepu po stró marynarza. Kostium ten, ak wiadomo, est
barǳo prosty: białe spodnie, koszula w pasy i czapka ygĳska. W takim ubiorze, gdy
odniósł Jacopowi pożyczone spodnie i koszulę, stanął przed dowódcą „Panny Amelii” i na
nowo musiał mu powtórzyć całą zmyśloną historię: kapitanowi nie chciało się wierzyć,
że ten elegancki marynarz est tym samym człowiekiem, który ocieka ący wodą, nagi,
brodaty, z algami we włosach i niemal umiera ący został przez nich przy ęty na pokład.

U ęty ego wyglądem ponowił swo e propozyc e angażu; ale Edmund, który miał uż
swo e własne plany, zgoǳił się służyć tylko przez trzy miesiące.

Załoga „Panny Amelii” rzadko odpoczywała, podlega ąc dowódcy, który nie zwykł
tracić czasu na próżno. Tyǳień zaledwie bawili w Livorno, a uż statek był załadowany
wzorzystymi muślinami, przemyconą bawełną, angielskim tytoniem i prochem, których
urzędnicy skarbowi zapomnieli ostemplować. Należało teraz wypłynąć z tym wszystkim
z Livorno, portu wolnocłowego, i dokonać wyładunku na wybrzeżu Korsyki, gǳie uż
oczekiwali na towar spekulanci, gotowi upłynnić wszystko we Franc i.

Statek wyruszył. Edmund znowu przemierzał to lazurowe morze, które tak często
po awiało mu się we snach, gdy był w więzieniu. Na prawo została Gorgona, po lewe
stronie Pianosa; zbliżali się ku o czyźnie Paoliego i Napoleona.

Naza utrz kapitan, wszedłszy rano na pomost (a czynił to zawsze barǳo wcześnie),
zastał tam Edmunda, wpatru ącego się z ǳiwnym wyrazem twarzy w spiętrzone granito-
we skały, które wschoǳące słońce zalewało różowawym blaskiem: była to wyspa Monte
Christo.

„Panna Amelia” zostawiła ą o trzy czwarte mili po prawe burcie, zmierza ąc prosto
na Korsykę.

Płynąc wzdłuż brzegów wyspy o tak znaczące dlań nazwie, Edmund rozmyślał, że
gdyby tylko skoczył do morza, stanąłby uż za pół goǳiny na te ziemi obiecane . Ale cóż
by tam począł, nie ma ąc narzęǳi do odkopania skarbu ani broni w razie napaści? Zresztą,
co by na to powieǳieli marynarze? Co by pomyślał kapitan? Trzeba było zaczekać.

Szczęściem Edmund umiał czekać: czekał na wolność przez czternaście lat — teraz
więc, gdy est wolny, może poczekać eszcze pół roku lub rok na fortunę.
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Gdyby ofiarowano mu wolność bez bogactwa, czyż nie przy ąłby e ?
Zresztą, czy te bogactwa nie są edynie chimerą? Naroǳone w chorym umyśle bied-

nego Farii, czyż nie umarły razem z nim?
Choć prawda, że list kardynała Spady był zaǳiwia ąco precyzy ny.
Edmund powtarzał go sobie od początku do końca w pamięci, nie zapomniawszy ani

słowa.
Nadszedł wieczór, Edmund wiǳiał, ak wyspa zmieniała barwę, przechoǳąc przez

wszystkie odcienie zmroku i tonęła na koniec w ciemnościach, niewiǳialna uż dla ni-
kogo; tylko on, przywykły do więziennych mroków, dostrzegał ą nadal.

Świt zastał ich na wysokości Alerii; ǳień cały lawirowali, wieczorem na brzegu za-
błysły światła. Po ukłaǳie tych ogni można było poznać, że wyładunek można rozpocząć.
Żaglowiec zbliżył się do lądu na odległość strzału. Cztery łoǳie podpłynęły do statku,
z którego, zapewne aby oddać im należne honory, spuszczono szalupę; pięć tych szalup
tak dobrze się spisało, że o drugie rano cały ładunek „Panny Amelii” znalazł się na ląǳie.
Dowódca „Panny Amelii”, ako człowiek ceniący sobie porządek, rozǳielił premię; każdy
z załogi otrzymał sto liwrów toskańskich, mnie więce  anków w nasze monecie.

Ale wyprawa eszcze się nie zakończyła; wzięto teraz kurs na Sardynię. Trzeba było
przecież statek na nowo napełnić towarami.

Druga operac a odbyła się równie szczęśliwie ak pierwsza. Gwiazdy sprzy ały „Pannie
Amelii”.

Towar przeznaczony był dla księstwa Lukki. Składał się w większe części z cygar
hawańskich, kseresu i malagi.

Ale tuta doszło do zatargu z celnikami, odwiecznymi wrogami kapitana. Padł eden
celnik, a dwóch ma tków raniono, pomięǳy rannymi był Edmund. Kula przebiła mu lewe
ramię.

Edmund był niemal szczęśliwy z owe potyczki i cieszył się swo ą raną; ǳięki nim do-
wieǳiał się, ak potrafi się zachować wobec niebezpieczeństwa i ak znosi ból. Z uśmie-
chem przywitał niebezpieczeństwo, a ból przy ął słowami, które wyrzekł niegdyś grecki
filozof: „Bólu! Nie esteś złem”.

Obe rzał śmiertelnie ranionego celnika, i czy to w podnieceniu wywołanym walką,
czy dlatego, że zagasły w nim luǳkie odruchy, nie zrobiło to na nim wielkiego wrażenia.
Był uż na ścieżce, którą chciał podążać do celu, aki pragnął osiągnąć: serce zaczynało
zamieniać mu się w kamień.

A Jacopo, wiǳąc, że Edmund pada, i sąǳąc, że nie ży e, rzucił się do niego, podniósł
i opiekował się późnie ak na lepszy przy aciel.

Świat ten nie est zatem tak dobry, ak uważał doktor Pangloss, ale może nie est też
tak zły, ak sąǳił Edmund; eśli ten człowiek, który nie mógł się spoǳiewać od swego
towarzysza niczego, chyba przypada ące na Edmunda części zysków, tak wielki smutek
poczuł na widok ego domniemane śmierci?

Szczęściem, ak uż to powieǳieliśmy, Edmund był tylko ranny; ǳięki pewnym zio-
łom sprzedawanym przemytnikom przez stare wieśniaczki z Sardynii, rana wkrótce się
zagoiła. Edmundowi zachciało się wtedy wybadać do reszty serce Jacopa; zaofiarował mu
za opiekę nad sobą swo ą premię; Jacopo z oburzeniem odmówił.

Z serdeczności i oddania, akie od pierwsze chwili Jacopo okazywał Edmundowi,
naroǳiło się w sercu Edmunda coś na kształt sympatii do niego. Ale Jacopo nie wyma-
gał więce , odgadł u Edmunda instynktem akąś niezwykłą wyższość, którą Edmundowi
udawało się ukrywać przed innymi.

I tak w czasie długich dni na pokłaǳie, gdy statek przemykał śmiało po lazurowym
morzu, i ǳięki pomyślnemu wiatrowi sternik mógł się obe ść bez pomocy, Edmund
z kartą morską w ręku uczył Jacopa — ak niegdyś biedny ksiąǳ nauczał ego samego.
Pokazywał Jacopowi linię wybrzeży, tłumaczył ǳiałanie busoli, uczył go czytać w wielkie
księǳe otwarte nad naszymi głowami, która zowie się niebem, a na które błękitnych
kartach sam Bóg kaligrafu e diamentowe litery.

A gdy Jacopo pytał:
— Po co te wszystkie nauki dla takiego biednego marynarza, ak a?
Edmund odpowiadał:
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— Kto wie? Może bęǳiesz kiedyś kapitanem statku, twó rodak Bonaparte został
przecież cesarzem.

Zapomnieliśmy powieǳieć, że Jacopo był Korsykaninem.
Dwa i pół miesiąca uż upłynęło na tych kole nych wyprawach; Edmund nabył takie

biegłości w rzemiośle kabotażu, aką posiadał, gdy wypuszczał się w dalekie re sy; pozna-
omił się ze wszystkimi przemytnikami wybrzeża, nauczył się ich ta emnych znaków, za
pomocą których poznawali się mięǳy sobą owi na pół korsarze.

Ze dwaǳieścia razy przepływał obok wyspy Monte Christo, nigdy ednak nie znalazł
okaz i, aby na nie wylądować.

Postanowił więc rzecz następu ącą:
Gdy tylko upłynie termin umowy z kapitanem „Panny Amelii”, na mie dla siebie małą

łódkę i pod akimkolwiek pozorem uda się na Monte Christo.
Tam zupełnie swobodnie zacznie poszukiwania.
Ach, nie, wcale nie swobodnie, bo śleǳić go będą przecież ciekawe oczy towarzyszy

wyprawy.
Ale na tym świecie trzeba przecież czasem ryzykować.
Więzienie nauczyło Edmunda ostrożności i wolałby naprawdę obe ść się bez ryzyka.
Ale nie był w stanie wymyślić innego sposobu dostania się na wyspę, ak tylko kazać

się tam zawieźć. Pogrążał się coraz barǳie w tych wahaniach, gdy pewnego wieczoru
dowódca, który darzył go wielkim zaufaniem i chętnie zatrzymałby u siebie, wziął go
za ramię i zaprowaǳił do szynku na Via del Oglio, gǳie zwykle zbierała się śmietanka
przemytników w Livorno.

Tu właśnie rozmawiano o interesach na przemytniczym wybrzeżu. Parę razy Edmund
zachoǳił uż do te giełdy morskie , a wiǳąc tych zuchwałych korsarzy wywoǳących się
z całego wybrzeża wokół, liczącego dwa tysiące mil długości, zadawał sobie pytanie, aką
potęgą rozporząǳałby człowiek, gdyby mógł pociągać za te zbieżne lub rozbieżne nici.

Tym razem choǳiło o iście złoty interes: o statek załadowany tureckimi dywana-
mi, materiałami z Lewantu i kaszmirami. Trzeba było wyszukać mie sce neutralne, gǳie
mogłaby nastąpić wymiana, a potem postarać się przewieźć towar na ancuskie wybrzeże.

W razie powoǳenia zysk miał być ogromny; po pięćǳiesiąt lub nawet sześćǳiesiąt
piastrów na głowę.

Kapitan „Panny Amelii” zaproponował ako mie sce dogodne do przeładunku wyspę
Monte Christo, zupełnie bezludną, niema ącą ani załogi wo skowe ani straży celne . Po-
noć wysepkę rzucił na morze w czasach pogańskiego Olimpu Merkury, opiekun złoǳiei
i kupców. ǲiś odǳieliliśmy od siebie te dwa rzemiosła; starożytni, ak widać, pod eden
podciągali e szyld.

Na wzmiankę o Monte Christo Edmund zadrżał z radości i aby ukryć wzruszenie,
powstał i przeszedł się po zadymionym szynku, w którym wszystkie ęzyki świata stapiały
się w eden edyny — lingua franca.

Gdy powrócił do rozmawia ących, decyz a uż zapadła: przeładunek miał się odbyć na
Monte Christo. Kapitan postanowił wyruszyć następne nocy. Edmund, zapytany o zda-
nie, oświadczył, iż położenie wyspy zapewniało bezpieczeństwo i że wszystkie wielkie
przedsięwzięcia należy realizować szybko, eżeli miały być uwieńczone powoǳeniem.

Nic nie zostało zatem zmienione w ustalonym planie. Uzgodnili, że od utrze szego
wieczoru zaczną przygotowywać się do od azdu, a ponieważ morze było spoko ne, a wiatr
pomyślny, spoǳiewali się, że wpłyną na neutralne wody wyspy po utrze wieczorem.
.   
Nareszcie szczęśliwy traf dopisał Edmundowi — bo i luǳiom prześladowanym przez los
zdarza się spotkać szczęście w życiu — i Edmund miał osiągnąć swó cel w na prostszy,
na barǳie naturalny sposób; stanie na wyspie, nie buǳąc niczyich pode rzeń.

Jedna tylko noc ǳieliła go od tak upragnionego wy azdu.
Była to noc na barǳie niespoko na ze wszystkich, akie przeżył Edmund. Po kolei

awiły mu się na lepsze i na gorsze możliwości: gdy zamykał oczy, wiǳiał list kardynała
Spady wypisany ognistymi literami na murze, gdy zasnął na chwilę, na barǳie szalone
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sny kotłowały mu się w głowie. Schoǳił do grot wybrukowanych szmaragdami, o ru-
binowych ścianach, w których ze sklepień zwisały diamentowe stalaktyty. Wolniutko,
edna po drugie , spływały perły, ak sączą się w poǳiemiach krople wody.

Edmund zachwycony i zdumiony chciwie napełniał kieszenie drogimi kamieniami.
Gdy wychoǳił na światło ǳienne, kle noty zamieniały się w polne kamienie. Usiłował
we ść eszcze raz do cudownych grot, wiǳianych tylko przez chwilę, ale droga do nich
zwĳała się w tysięczne skręty, we ście do grot znikało mu z oczu. Na próżno szukał w pa-
mięci tego magicznego słowa, co otwierało askinie Ali Baby. Skarb zniknął i przeszedł
na własność geniuszów ziemi.

Nadszedł ǳień nie mnie niespoko ny niż noc, ale wraz z dniem na ratunek imaginac i
przybył zdrowy rozsądek, tak że Edmund mógł wreszcie ułożyć plan, który miał do te
pory nader niewyraźne kontury.

Z nade ściem wieczoru zaczęto krzątać się wokół od azdu. ǲięki tym przygotowa-
niom Edmund mógł z łatwością ukryć swo e wzruszenie. Powoli zdobył sobie wśród
towarzyszy takie poważanie, że słuchali go, akby sam był dowódcą, że zaś ego rozkazy
były zawsze asne, dokładne i łatwe do wykonania, towarzysze ulegali mu chętnie, speł-
nia ąc e w mgnieniu oka. Stary kapitan patrzył na to z pobłażliwością; sam uznał uż
wyższość Edmunda nad innymi marynarzami i nawet nad sobą. Wiǳiał w młoǳień-
cu wymarzonego następcę; żałował tylko, że nie ma córki, by barǳie związać ze sobą
Edmunda przez taki wspaniały mariaż.

O siódme wszystko było gotowe; ǳiesięć minut późnie mĳali latarnię, dokładnie
w chwili, gdy ą zapalano. Morze było spoko ne, świeża bryza wiała z południowego
wschodu. Płynęli pod szafirowym sklepieniem, na którym Stwórca zapalał kole no tysią-
ce latarni, z których każda stanowi odǳielny świat. Edmund oświadczył, że cała załoga
może iść spać, ponieważ on weźmie się do steru.

Kiedy Maltańczyk (tak bowiem nazywano Edmunda) czynił podobne oświadczenie,
wystarczało to wszystkim; wszyscy więc ak na spoko nie poszli spać.

Zdarzało się to nieraz. Edmund, wróciwszy nagle z samotności w zgiełk świata, odczu-
wał nieraz e wielką potrzebę. A gǳież znaleźć doskonalszą i zarazem barǳie poetyczną
samotność, ak nie na statku, żeglu ącym w noc, wśród ciszy wodnego bezmiaru, pod
opiekuńczym spo rzeniem Boga?

Gdy kapitan obuǳił się, statek szedł prędko pod pełnymi żaglami, nie zwisał ani eden
skrawek płótna — wszystkie wydymał wiatr, płynęli ponad dwie i pół mili na goǳinę.

Wyspa Monte Christo coraz wyraźnie rysowała się na horyzoncie.
Edmund zdał dowóǳtwo statku właścicielowi, a sam położył się w koi; lecz mimo

bezsennie spęǳone nocy ani na chwilę nie zmrużył oka.
Po dwóch goǳinach wrócił znowu na pokład. Statek właśnie omĳał Elbę. Ubarwiony

czerwienią wierzchołek Monte Christo wystrzeliwał w górę na tle czystego błękitu nieba.
Edmund kazał położyć ster na lewą burtę, aby zostawić po prawe stronie Pianosę;

wydawało mu się, że manewr ten powinien skrócić drogę o kilka węzłów. Około piąte po
południu wyspa widoczna uż była przed nimi w całe okazałości. Dostrzec można było
na drobnie sze szczegóły pe zażu, powietrze bowiem było niezwykle prze rzyste, ak to się
zwykle ǳie e o zachoǳie słońca.

Edmund pochłaniał oczyma ten masyw skalny, mieniący się wszystkimi kolorami
zmierzchu, od asnoróżowego aż po granatową. Co chwilę na twarz występowały mu
ognie, czoło okrywało się rumieńcem, a purpurowa mgła ćmiła mu wzrok.

Żaden hazarǳista, stawia ący na edną kartę cały swó ma ątek, nie czuł większego
lęku, ak ten, który ogarniał Edmunda w przypływach i odpływach naǳiei.

Zapadła noc. O ǳiesiąte wieczorem przybili do brzegu: „Panna Amelia” pierwsza
przybyła na spotkanie.

Edmund, umie ący tak dobrze nad sobą panować, nie mógł się powstrzymać i pierwszy
wyskoczył na ląd.

Noc była ciemna, ale około edenaste z morza wychynął księżyc, posrebrza ąc świa-
tłem każdą zmarszczkę na woǳie.

Załoga dobrze znała wyspę, był to eden z e zwycza owych przystanków. Dantès
oglądał ą wiele razy podczas re sów na Wschód, ale nigdy nie wysiadał na brzeg. Zapytał
więc Jacopa:
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— Gǳie spęǳimy noc?
— Przecież że na tartanie.
— A czy nie lepie by nam było w grotach?
— W akich grotach?
— W grotach na wyspie.
— Nie słyszałem o żadnych grotach — rzekł Jacopo.
Zimny pot wystąpił na czoło Edmunda.
— Więc nie ma grot na Monte Christo? — zapytał.
— Nie.
Przez chwilę Edmund stał osłupiały; następnie przyszło mu na myśl, że może groty

zniszczyła akaś katastrofa lub też kardynał Spada z ostrożności ukrył do nich we ście.
W tym ostatnim przypadku szło więc o to, aby to we ście odnaleźć. W nocy nie

warto go było szukać, odłożył więc wszystko do utra. Zresztą sygnał dany o pół mili od
brzegu, na który „Panna Amelia” odpowieǳiała podobnym sygnałem, przypomniał, że
trzeba zabrać się do roboty.

Opóźniony statek przybliżył się wkrótce, biały i cichy ak z awa; kotwicę zarzucono
w odległości ednego kabla od brzegu.

Podczas przeładunku Edmund rozmyślał, akie okrzyki radości wśród tych luǳi mógł-
by wywołać, gdyby wypowieǳiał głośno myśl dudniącą mu stale w uszach. Ale że nie
zamierzał zdraǳić ta emnicy, wydało mu się, że i tak uż za dużo powieǳiał; że wzniecił
pode rzenia, kręcąc się tu i tam, powtarza ąc te same pytania, obserwu ąc wszystko pilnie
i bezustannie o coś się martwiąc. Szczęściem — przyna mnie przy takie okaz i — że
ego tragiczna przeszłość odbiła się na ego twarzy niezatartym piętnem smutku i radość,
która ukazywała się czasem na ego obliczu, znikała równie szybko ak błyskawica.

Nikt nie domyślał się niczego; i gdy naza utrz Edmund ozna mił, zabrawszy fuz ę,
śrut i proch, że ma zamiar upolować edną z kozic śmiga ących po pobliskich skałach,
przypisano to edynie żyłce myśliwskie i potrzebie samotności. Tylko Jacopo nalegał, aby
pó ść razem z nim. Dantès nie protestował z obawy, że ten opór mógłby obuǳić akieś
pode rzenia. Ale zaledwie uszli ćwierć mili, Edmundowi trafiła się okaz a, by zapolować
— trafił kozła i poprosił Jacopa, aby zaniósł go dla towarzyszy, niech upieką zwierzę,
a potem daǳą mu znać wystrzałem, gdy bęǳie gotowe. Suszone owoce i butla wina
Montepulciano miały dopełnić uczty.

Edmund szedł dale , ogląda ąc się co chwila za siebie. Gdy dotarł na szczyt skały,
zobaczył o tysiąc stóp niże , ak ego towarzysze razem z Jacopem brali się ochoczo do
przygotowania obiadu, powiększonego niespoǳianie o pieczeń ǳięki zręczności Edmun-
da.

Edmund patrzył na nich przez chwilę z łagodnym i smutnym zarazem uśmiechem
człowieka pewnego swo e wyższości.

— Za dwie goǳiny — szepnął do siebie — luǳie ci od adą stąd, o pięćǳiesiąt pia-
strów bogatsi, będą znowu narażać życie, aby zyskać drugie pięćǳiesiąt. Powrócą potem,
posiada ąc sześćset liwrów i dumni ak sułtani, pewni siebie ak wschodni nababowie roz-
trwonią e w pierwszym lepszym mieście. Naǳie a każe mi ǳiś garǳić ich bogactwem,
które mi się wyda e na większą nęǳą; a utro spotka mnie może takie rozczarowanie, że
będę musiał tę nęǳę uważać za szczyt szczęścia… Ale nie! — wykrzyknął. — Tak nie
bęǳie! Mądry, nieomylny Faria nie pomyliłby się w te edne rzeczy. W każdym razie
wolałbym umrzeć, niż dale prowaǳić tak nęǳne, poniża ące życie.

Tym więc sposobem Edmund, który przed trzema miesiącami wzdychał tylko do
wolności, ǳiś uż nie zadowalał się nią, zaczął wzdychać do bogactwa; wina nie leżała po
stronie Edmunda, ale samego Boga — który ogranicza ąc właǳę człowieka, obdarzył go
ednocześnie pragnieniami bez granic.

Tymczasem Edmund wędrował ścieżką mięǳy dwiema ścianami skalnymi; ścieżki te ,
wyżłobione przez wyschły od dawna potok, na prawdopodobnie nigdy nie tknęła luǳka
stopa; zbliżał się wreszcie do mie sca, gǳie — ak przypuszczał — mogły się zna dować
groty. Idąc równolegle do wybrzeża morskiego, badawczo przygląda ąc się na drobnie -
szym szczegółom, zauważył, że na niektórych skałach widnie ą zagłębienia wykute, ak
mu się zdawało, ręką luǳką.
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Czas, który zarzuca na rzeczy martwe płaszcz z mchu, tak ak spowĳa płaszczem za-
pomnienia sprawy ducha, potraktował z uszanowaniem te znaki, wykute w regularnych
odstępach, akby miały wskazywać akiś trop. Niekiedy znikały ednak pod kępami kwit-
nących mirtów lub pasożytniczymi porostami. Musiał wtedy rozgarniać gałęzie lub od-
rywać mech, aby odnaleźć owe znaki, które prowaǳiły go naprzód w tym labiryncie.
Znaki te ożywiły naǳie e młoǳieńca. Czemuż tych śladów nie miałby zostawić sam kar-
dynał Spada, aby w razie akie ś katastro posłużyły za drogowskaz ego siostrzeńcowi?
To pustkowie musiałoby wydać się dogodne każdemu człowiekowi, który chciałby ukryć
swó skarb. Czy tylko te znaki zdraǳieckie nie przyciągnęły uż innych oczu oprócz tych,
dla których były przeznaczone? Czy wyspa mrocznych cudów wiernie strzegła wspaniałe
ta emnicy, ukryte w swym łonie?

Tymczasem, o sześćǳiesiąt kroków od zatoczki, wydało się Edmundowi — ciągle
chowa ącemu się przed oczyma towarzyszy za nierównościami terenu — że wyżłobienia
urywa ą się nagle; ale nie było tu żadne groty. Wielki owalny głaz, mocno osaǳony,
wydawał się edynym celem, do którego prowaǳiły. Edmund pomyślał, że może to, co
wyda e mu się końcem trasy, est e początkiem — i zawrócił tą samą drogą.

W tym czasie towarzysze Dantèsa przygotowywali obiad, czerpali ze źródła wodę,
przenosili na wyspę chleb i owoce i opiekali koźlę. Właśnie w te chwili, gdy zde mowali
go z improwizowanego rożna, spostrzegli Edmunda, który przeskakiwał lekko i śmiało
ak kozica ze skały na skałę. Aby dać mu znak, że wszystko gotowe, któryś wystrzelił
w powietrze. Myśliwy zmienił natychmiast kierunek i ął wracać biegiem w ich stronę.
Ale gdy tak śleǳili wzrokiem ten niemal lot, taksu ąc ednocześnie zuchwałość Edmun-
da, młoǳieńcowi obsunęła się nagle noga — akby dla potwierǳenia lęków towarzyszy;
zachwiał się na wierzchołku skały, wydał okropny krzyk i zniknął.

Wszyscy rzucili się ednocześnie w to mie sce, każdy bowiem czuł do Edmunda sym-
patię, mimo ego wyższości; ale Jacopo przybył pierwszy.

Edmund zbroczony krwią leżał nieprzytomny; musiał spaść z wysokości dwunastu,
piętnastu stóp. Wlano mu do ust kilka kropel rumu, i to lekarstwo poǳiałało równie
skutecznie, ak za pierwszym razem.

Edmund otworzył oczy; skarżył się mocno na ból w kolanie, ciężar w głowie i nie-
znośne rwanie w krzyżach. Marynarze chcieli go przenieść na brzeg, ale zaledwie go
dotknęli, ęknął — choć to Jacopo kierował operac ą — i oświadczył, że nie starczy mu
sił, by wytrzymać transport.

Rozumie się, że nie było co myśleć, by Edmund mógł spróbować obiadu; ale popro-
sił, by towarzysze, których podobne powody nie skazywały na dietę, wrócili na mie sce.
Utrzymywał, że emu potrzeba tylko trochę odpoczynku, i że gdy powrócą tuta późnie ,
zastaną go w lepszym stanie. Marynarze nie dali się długo prosić, byli głodni; zapach
pieczystego dolatywał ich aż tuta , a wilki morskie nie robią ze sobą ceremonii.

Po goǳinie przyszli znowu; przez ten czas Edmund zdołał zaledwie podpełznąć kil-
kanaście kroków do porośnięte mchem skały i oprzeć się o nią.

Ale bóle nie zmnie szyły się, owszem — zdawały się wzmagać. Stary kapitan, któ-
ry musiał ruszyć przed południem, by wyładować towar na granicy Piemontu i Franc i,
pomięǳy Niceą a Fre us, nalegał mocno, by Edmund starał się podnieść. Edmund czy-
nił na większe wysiłki, by zadośćuczynić życzeniu szefa, ale po każde próbie upadał na
ziemię, blady i drżący.

— Musi mieć połamany kręgosłup — rzekł cicho kapitan. — Mnie sza o to, to dobry
towarzysz, nie można go tak zostawić, trzeba go przenieść na pokład.

Edmund ednak oświadczył, że wolałby umrzeć niż się narazić na straszliwy ból, wy-
woływany przez na mnie szy nawet ruch.

— A więc — rzekł dowódca — niech się ǳie e wola Boża; nikt nie powie, żeśmy
zostawili bez pomocy tak zacnego towarzysza ak ty. Odpłyniemy dopiero wieczorem.

Zǳiwiło marynarzy to postanowienie, chociaż żaden się nie sprzeciwił. Kapitan był
człowiekiem tak nieustępliwym, że wiǳieli po raz pierwszy, ak rezygnu e z przedsię-
wzięcia lub przyna mnie opóźnia ego wykonanie.

Edmund ze swe strony nie mógł się zgoǳić, aby łamano dla niego zasady dyscypliny
obowiązu ące na statku.

  () Hrabia Monte Christo 



— Nie! — rzekł do dowódcy. — Byłem niezręczny, słusznie poniosę konsekwenc e
mo e niezręczności. Zostawcie mi mały zapas sucharów, strzelbę, proch i kule, żebym
mógł sobie co upolować lub obronić się w razie potrzeby, i łopatę, może sobie zbudu ę
akieś schronienie, eślibyście nie mogli przy echać po mnie zaraz.

— Ależ ty z głodu umrzesz — sprzeciwił się dowódca.
— Wolę umrzeć, niż czuć ten straszliwy ból za na mnie szym ruchem.
Dowódca spo rzał na statek kołyszący się na falach, z żaglami rozpostartymi uż do

połowy, gotowy do odpłynięcia, gdy tylko ego toaleta bęǳie zakończona.
— Cóż mam zrobić, Maltańczyku — rzekł — nie możemy cię tak zostawić ani nie

możemy zostać.
— Jedźcie, edźcie! — zawołał Edmund.
— Zabawimy na mnie tyǳień w droǳe — rzekł kapitan — a potem bęǳiemy

musieli zboczyć z kursu, aby cię zabrać z sobą.
— Posłucha cie — powieǳiał Edmund. — Jeśli za parę dni spotkacie akiś statek

rybacki lub inny, który by płynął w tę stronę, polećcie mnie załoǳe; zapłacę im dwaǳie-
ścia pięć piastrów za odwiezienie mnie do Livorno. Jeżeli nie spotkacie nikogo, wrócicie
sami.

Kapitan pokręcił głową.
— Posłucha cie, szefie; na wszystko est sposób — odezwał się Jacopo. — Odpły-

wa cie, a a zostanę opiekować się rannym.
— Jak to — spytał Edmund — zrzekasz się swo e części zysków?
— Tak — odpowieǳiał Jacopo. — I to bez żalu.
— Zacny z ciebie chłop, mó Jacopo — rzekł Edmund — i Bóg cię wynagroǳi za

two e dobre chęci, ale ǳięku ę, nie potrzebu ę nikogo; parę dni odpoczynku postawi
mnie na nogi, a spoǳiewam się, że w tych skałach zna dę zioła, które są doskonałe na
kontuz e.

I ǳiwny uśmiech przemknął mu po ustach. Uścisnął serdecznie rękę Jacopowi, ale
pozostał niewzruszony przy swo e decyz i: zostanie tuta , chce zostać sam.

Kontrabanǳiści zostawili Edmundowi wszystko, o co prosił, i odeszli, odwraca ąc się
co chwilę i serdecznie go żegna ąc, na co Edmund odpowiadał tylko ruchem dłoni, akby
nie mogąc poruszyć resztą ciała.

Gdy zniknęli, szepnął z uśmiechem:
— ǲiwna rzecz, że właśnie wśród takich luǳi można znaleźć tyle dowodów przy aźni

i poświęcenia.
Z wielką ostrożnością wczołgał się na szczyt skały, która mu zasłaniała widok na morze

i stamtąd przypatrywał się, ak na tartanie kończą taklowanie, podnoszą kotwicę; wreszcie
statek zakołysał się wǳięcznie, ak mewa zrywa ąca się do lotu, i odpłynął.

Po goǳinie zniknął mu z oczu zupełnie, a przyna mnie nie można było uż go dostrzec
z mie sca, gǳie Edmund się zna dował.

Wówczas ranny podniósł się lekko i zwinnie ak kozica, chwycił strzelbę, w drugą
rękę wziął łopatę i pobiegł czym pręǳe do głazu, przy którym kończyły się nacięcia.

— A teraz — krzyknął, przypomniawszy sobie powiastkę o arabskim rybaku, którą
mu opowieǳiał Faria — a teraz, Sezamie, otwórz się!

.  
Już słońce przebiegło trzecią część swo e zwykłe drogi; gorące, ożywcze ma owe pro-
mienie padały na skały, które wydawały się rozkoszować tym ciepłem. Tysiące koników
polnych ukrytych we wrzosach przepełniało powietrze monotonnym bezustannym cy-
kaniem; listki mirtów i oliwek drżały i trzepotały, wyda ąc niemal metaliczny dźwięk;
za każdym krokiem Edmunda na rozpalonych granitach pierzchały aszczurki podobne
do szmaragdów; w oddali po stromych stokach skakały kozice, które nieraz zwabia ą tu
myśliwych; słowem, wyspa była zamieszkana, tętniła życiem i ruchem, a ednak Edmund
czuł się tuta samotny i tylko oko Stwórcy zdawało się nad nim czuwać.

Doświadczał akiegoś wzruszenia, które można by porównać z trwogą. Był to ów
roǳa trwogi, który napada nas nagle w biały ǳień, nawet na pustkowiu, gdy zda e nam
się, że śleǳi nas akiś badawczy wzrok.
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Uczucie to było tak silne, że Edmund nie był w stanie zabrać się od razu do roboty;
położył łopatę, porwał znowu za strzelbę i wdrapał się po raz kole ny na szczyt na wyż-
sze skały w okolicy; i stamtąd ob ął wzrokiem przestrzeń wokół. Przyznać musimy, że
nie zwróciła ego uwagi ani romantyczna Korsyka, na które mógł dostrzec nawet domy,
ani Sardynia, stanowiąca akby przedłużenie Korsyki, ani nawet Elba z e świetną histo-
rią, ani na koniec niemal niedostrzegalna linia na horyzoncie, w które tylko bystre oko
marynarza mogło do rzeć przepyszną Genuę i kupieckie Livorno; o nie! — myśl ego
za mowała brygantyna, co odpłynęła o świcie, i tartana, która wyruszyła ledwo co.

Pierwsza znikała właśnie w cieśninie Bonifacio; druga, podąża ąc w przeciwnym kie-
runku, zbliży się niebawem do Korsyki, którą zamierzała opłynąć.

Ten widok uspokoił Edmunda.
Zwrócił wtedy wzrok na to, co otaczało go bezpośrednio; zna dował się na na wyższym

szczycie wyspy — stożkowatym obelisku wznoszącym się na tym potężnym piedestale;
wokół żadne luǳkie twarzy, ani edne łoǳi: nic, tylko szafirowe morze, rozbĳa ące się
o skały i otacza ące wyspę srebrzystymi ęǳlami.

Zbiegł w dół, szybko, lecz ostrożnie: obawiał się, by w tak decydu ące chwili nie
spotkał go rzeczywiście taki wypadek, aki wcześnie z powoǳeniem udał przed kolegami.

Jak wcześnie mówiliśmy, Edmund zawrócił z drogi, dotarłszy do wielkiego okrągłego
głazu, i odkrył, że nacięcia prowaǳiły nad malutką zatoczkę skrytą przed spo rzeniami
ak owe źródła, w których kąpały się starożytne nim; zatoczka ta była na tyle szeroka
u wylotu i na tyle głęboka, że niewielki statek mógł swobodnie do nie wpływać. Idąc za
wątkiem przypuszczeń opartych na indukc i — ak uczył go Faria — wywnioskował, że
kardynał Spada, pragnąc ukryć swo ą obecność na wyspie, rzucił kotwicę w te że zatoczce,
ukrył tu stateczek i posuwa ąc się wzdłuż ścieżki wyznaczone nacięciami, ukrył skarb na
e krańcu.

Hipoteza ta zaprowaǳiła Edmunda znów do stóp okrągłego głazu.
Jedna tylko rzecz go niepokoiła i przekreślała wszystkie ego przypuszczenia: ak moż-

na było za pomocą tylko luǳkich sił wciągnąć głaz, który ważył pięć, a może sześć tysięcy
funtów, na tę płaską podstawę, na które się obecnie zna dował?

I nagle uderzyła Edmunda następu ąca myśl: zamiast wtaczać głaz pod górę, po prostu
zepchnięto go w dół!

Wspiął się po zboczu powyże głazu, by poszukać mie sca, w którym mógł niegdyś
spoczywać. Niebawem zauważył, że wykonano tu coś w roǳa u łagodnie opada ącego
koryta; głaz ześliznął się po nim i zatrzymał się w wyznaczonym mie scu; od spodu zakli-
nowano go głazem niewiele większym od zwycza nych kamieni; szpary po bokach zostały
starannie uszczelnione kamieniami i żwirem; to szczególne ǳieło murarskie zostało przy-
sypane ziemią, zarosło trawą i mchem, zapuściły weń korzenie mirty i mastykowce —
i głaz wydawał się przykle ony do podłoża.

Edmund usunął ostrożnie warstwę ziemi i wydało mu się, że zrozumiał, na czym
polegał cały fortel. Wziął łopatę i zaczął wykruszać ten zewnętrzny mur, który czas tak
mocno spoił.

Po ǳiesięciu minutach pracy skała ustąpiła i ukazał się otwór na tyle szeroki, że można
by weń włożyć rękę.

Edmund ściął na grubszą oliwkę, aką tylko mógł znaleźć, ogołocił ą z gałązek i wsunął
w otwór, próbu ąc użyć e ako dźwigni. Ale skała była zbyt ciężka i zbyt mocno zespolona
z podłożem, aby mógł ą podnieść człowiek, choćby był samym Herkulesem.

Zastanowił się przez chwilę i doszedł do wniosku, że należało na pierw usunąć kamień
służący za klin.

Ale ak?
Roze rzał się dookoła, ak to zwykle czynią luǳie w kłopocie, i ego wzrok padł na

róg napełniony prochem, który zostawił mu Jacopo.
Uśmiechnął się: piekielny wynalazek dokona ǳieła.
Za pomocą łopaty Edmund wykopał głęboką ǳiurę mięǳy głazem a klinu ącym go

kamieniem i napełnił ą prochem. Potem, podarłszy chustkę w pasy, obtoczył e w saletrze
i zrobił roǳa lontu. Zapalił go i odszedł.

Nie czekał długo na wybuch: górny głaz został na moment niesłychaną siłą uniesiony
w górę, dolny kamień rozprysł się w drobne kawałki. Przez niewielki otwór, który Ed-
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mund zrobił na pierw, wyunął ró owadów i wypełzł ogromny zaskroniec, strażnik te
ta emnicze bramy, i ukazu ąc swo ą błękitnawą skórę, znikł wśród kamieni.

Edmund podszedł bliże : okrągły głaz pozbawiony podparcia pochylał się w przepaść;
obszedł go wokół, wybrał mie sce, w którym głaz chwiał się na mocnie , oparł pień oliw-
ki o edną z krawęǳi, i podobny Syzyfowi, naparł z całe siły na głaz. Ogromna skała,
uż podważona wybuchem, zachwiała się; Dantès zwiększył nacisk: niby eden z Tyta-
nów wyrywa ący w walce z ǲeusem góry z posad. I wreszcie głaz ustąpił, potoczył się,
podskoczył i runął w morze.

W okrągłym ślaǳie po nim odsłoniła się kwadratowa płyta z żelaznym uchwytem
w kształcie pierścienia.

Edmund wydał okrzyk radości i zdumienia. Nigdy wspanialszy efekt nie uwieńczył
tak prędko tak krótkich wysiłków.

Chciał kontynuować; ale nogi drżały mu tak mocno, serce biło tak gwałtownie, tak
barǳo ćmiło mu się w oczach, że musiał się na chwilę zatrzymać.

Ta chwila wahania minęła szybko ak błyskawica. Edmund włożył dźwignię w otwór
pierścienia, mocno nacisnął i płyta otwarła się; wewnątrz widać było strome schodki,
które wiodły w coraz głębsze ciemności.

Inny rzuciłby się w dół, radośnie krzyknął; Dantès zaś znów stanął, pobladł i zawahał
się.

— No, dale — rzekł do siebie — odwagi! Przywykłszy do przeciwności, nie da my
się powalić rozczarowaniu; przecież inacze cierpiałbym tyle na darmo! Serce pełne naǳiei
pęka, gdy zetknie się z zimną rzeczywistością. Faria miał tylko sen, Spada nic w te grocie
nie ukrył, może nigdy tu nawet nie był; a eżeli by się tu nawet po awił, Cezar Borgia,
ten nieustraszony awanturnik, nigdy nieznużony łotr, przybył tu zaraz za nim, trafił na te
same co a ślady, podniósł ten głaz, przede mną wdarł się do środka i nic uż dla mnie nie
zostawił.

I stał przez chwilę, zamyślony, nieruchomy, ze wzrokiem wlepionym w tę ciemną,
niekończącą się amę.

— A teraz, skoro uż na nic nie liczę, gdy powieǳiałem sobie, że szaleństwem byłoby
żywić eszcze akąś naǳie ę, dalszy ciąg te przygody to tylko chęć zaspoko enia ciekawości
— i to wszystko.

I nadal stał nieruchomo, zamyślony.
— Tak, to naprawdę przygoda — znaleźć dla siebie mie sce w historii pełne cieni

i blasków tego królewskiego bandyty, w tym splocie ǳiwnych wypadków, które składa ą
się na barwny wątek ego życia; tak, Borgia przybył tu które ś nocy, z pochodnią w edne
ręce a mieczem w drugie , a o dwaǳieścia kroków, u stóp te oto skały czuwało dwóch
ponurych, groźnych zbirów, którzy bacznym wzrokiem penetrowali ziemię, powietrze
i morze, podczas gdy ich pan zagłębiał się w askini — tak, ak a to zaraz uczynię —
niszcząc ciemności ramieniem zbro nym w płonącą pochodnię.

Tak, ale co zrobił ze zbirami, którzy poznali w ten sposób ego ta emnicę?
To, co zrobiono — tu uśmiechnął się do siebie — z grabarzami Alaryka, których

pochowano razem z tym, którego grzebali.
Jednakże, gdyby Borgia tu był — ciągnął Edmund — gdyby znalazł i zabrał skarb,

to przecież ten człowiek, który porównywał Włochy do karczocha i pożerał e cząstka
po cząstce, zbyt dobrze umiał używać czasu i nie traciłby go na powtórne zatykanie tego
otworu głazem.

We dźmy więc.
I wszedł, choć uśmiech niedowierzania trwał mu ciągle na ustach, szepcząc na waż-

nie sze słowo luǳkie mądrości:
— Może!…
Ale zamiast spoǳiewanych ciemności, zamiast zepsutego i zgniłego powietrza, Ed-

munda otoczyła błękitnawa poświata; powietrze i światło przenikało nie tylko przez we -
ście do askini, ale także przez pęknięcia w skałach niewidoczne z zewnątrz, przez które
widać było błękit nieba, na tle którego igrały rozkołysane od wiatru gałęzie dębów i kol-
czaste pędy eżyn.
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Po kilku chwilach spęǳonych w grocie oczy Edmunda, przyzwycza one, ak to uż
mówiliśmy, do ciemności, mogły uż penetrować na dalsze zakamarki askini: e grani-
towe ściany połyskiwały od miki, akby usiane były diamentami.

— Niestety! — rzekł Edmund z uśmiechem. — To pewnie cały skarb, aki kardynał
zostawił, a poczciwy ksiąǳ, wiǳąc we śnie te połysku ące ściany, utwierǳił się w swoich
naǳie ach.

Wtem przypomniał sobie słowa testamentu, który wykuł na pamięć: w kącie najod-
leglejszym od drugiego otworu.

Edmund tymczasem był dopiero w pierwsze grocie, trzeba więc było szukać we ścia
do drugie .

Druga grota musiała zna dować się niże , barǳie w głąb wyspy. Edmund obe rzał
dobrze pokłady granitu i ostukał ścianę, w które , ak sąǳił, powinien był mieścić się
otwór, dla większego bezpieczeństwa z pewnością zamaskowany.

Ostrze łopaty przez chwilę dźwięczało głucho o twardą skałę, tak że pot gorący zrosił
czoło poszukiwacza. Na koniec wydało mu się, że część granitowego muru odpowiada
echem barǳie głuchym i głębszym. Zbliżył przenikliwe oko do ściany i rozpoznał, czego
nikt prócz byłego więźnia by nie dokazał, że w tym mie scu musiał zna dować się otwór.

Aby ednak nie truǳić się na próżno, Edmund — który ak Cezar Borgia nauczył się
cenić czas — zabrał się do ostukiwania pozostałych ścian, zbadał kolbą strzelby ziemię,
rozkopał ą w pode rzanych mie scach, a nie znalazłszy nic, powrócił do mie sca, w którym
usłyszał ów pociesza ący odgłos.

Uderzył eszcze raz, wytęża ąc siły.
I nagle u rzał szczególną rzecz: od uderzeń łopaty na powierzchni muru wydymał

się i opadał płatami akiś roǳa tynku, podobny do tego, aki nakłada się na mur, aby
na nim namalować esk; pod nim było widać asny, kruchy kamień, na kształt zwykłego
piaskowca. We ście zatem zostało zatkane innymi kamieniami, które powleczono zaprawą,
a następnie akąś substanc ą imitu ącą krystaliczne lśnienie granitu.

Edmund uderzył silnie ostrzem łopaty — żelazo weszło na cal w kamień.
Tuta należało więc szukać.
ǲiwny est charakter człowieka: im więce było dowodów, że Faria się nie pomylił,

tym barǳie , zamiast się podnieść na duchu, Edmund wątpił, a nawet poczuł zniechęce-
nie. Nowy ten dowód, który powinien mu dodać sił, od ął mu ich resztki; łopata wysu-
nęła mu się niemal sama z ręki, złożył ą na ziemi, otarł czoło z potu i wyszedł z askini,
pod pretekstem, że chce się przekonać, czy go kto nie śleǳi, chociaż w rzeczywistości
potrzebował tylko odetchnąć świeżym powietrzem, bo czuł, że inacze zemdle e.

Na wyspie było pusto; słońce w zenicie obe mowało ą swoim ognistym spo rzeniem;
w dali rybackie łoǳie odbĳały się od szafirowego tła.

Edmund nic eszcze nie miał w ustach; ale też w takie chwili eǳenie zabrałoby zbyt
dużo czasu; napił się rumu i zszedł, pokrzepiony, na nowo do groty. Łopata, co mu tak
do te pory ciążyła, wydała się nagle lekka, podniósł ą ak piórko i sprawnie wziął się
do roboty. Po kilku uderzeniach przekonał się, że kamienie nie były spo one, a tylko
poukładane edne na drugich i pokryte owym ǳiwnym tynkiem. Wetknął więc w edną
ze szpar ostrze łopaty, oparł się na drzewcu i u rzał z radością, że kamień wysunął się
i upadł mu pod nogi.

Teraz wystarczyło uż tylko zazębiać ostrze łopaty o kamienie, aby kole no spadały
obok pierwszego.

Mógł teraz uż we ść do drugie groty, ale ociągał się, w obawie, że naǳie a, które się
czepiał kurczowo, spełznie na niczym.

Wreszcie, po chwili wahania, przeszedł do drugie groty.
Sklepienie było tu dużo niższe, a zalega ące ą ciemności nadawały e posępny wy-

gląd. Panował tu stęchły zaduch, którego ku zǳiwieniu Edmunda nie było w pierwsze
komorze. Poczekał, aż powietrze z zewnątrz odświeży tę martwą atmosferę groty i wszedł
dale .

Na lewo od prze ścia był głęboki i ciemny załom. Ale ak powieǳieliśmy, dla Ed-
munda nie istniały ciemności.

Roze rzał się uważnie po drugie grocie: była pusta, tak samo ak pierwsza.
Jeżeli miał tu się zna dować akiś skarb, musiał się skrywać w tym ciemnym kącie.

  () Hrabia Monte Christo 



Nadeszła goǳina na wyższe trwogi; wszak tylko dwie stopy ziemi, którą trzeba było
rozkopać, ǳieliło Edmunda od na większe radości lub na głębsze rozpaczy.

Zbliżył się do załomu i akby pod ąwszy wreszcie decyz ę, zaatakował łopatą ziemię.
Przy piątym, a może szóstym uderzeniu żelazo zadźwięczało nagle o żelazo.
Nigdy żałobny ǳwon nie wywarłby na nikim silnie szego wrażenia. Gdyby Dantès

nic tu nie znalazł, nie pobladłby mocnie .
Uderzył obok, napotkał znowu opór, ale odpowieǳiał mu uż inny dźwięk.
„Musi to być kufer drewniany z żelaznymi okuciami”, pomyślał.
Wtem śmignął akiś cień, zasłania ąc światło. Edmund rzucił łopatę, porwał za strzelbę

i wybiegł z askini. Kozica przebiegła tuż koło we ścia do pierwsze groty i o kilka kroków
dale skubała teraz spoko nie trawę.

Była to wyborna okaz a, aby zapewnić sobie pieczyste na obiad. Edmund lękał się
ednak, aby odgłos wystrzału nie ściągnął tu kogoś. Pomyślał chwilę, uciął oblaną żywicą
gałąź, podpalił ą i powrócił na dół.

Nie chciał stracić na mnie szego szczegółu z tego, co miał zobaczyć.
Zbliżył pochodnię do niekształtne , niedokończone eszcze ǳiury i przekonał się, że

się nie mylił: łopata uderzała rzeczywiście raz o żelazo, raz o drewno.
Zatknął pochodnię w ziemi i wziął się na nowo do ǳieła.
W edne chwili rozszerzył amę do szerokości dwóch, a długości trzech stóp; u rzał

dębowy kufer, z żelaznymi cyzelowanymi okuciami. Na samym środku wieka, na srebrne
blasze, które nie przyćmiła do te pory wilgoć, zabłysły herby rodu Spadów: miecz po-
środku tarczy owalne , ak to zwykle u Włochów, zwieńczony kapeluszem kardynalskim.
Edmund rozpoznał e z łatwością; Faria mu e rysował tyle razy!

Wszelkie wątpliwości zniknęły: skarb istniał nadal; niepodobna przecież, aby z taką
przezornością zakopywano tu pusty kufer.

W mgnieniu oka odkopał cały kufer, a ego oczom ukazywały się kole no zamek, dwie
kłódki i uchwyty po bokach skrzyni, wszystko to było cyzelowane — ak to czyniono
w dawnych czasach, gdy na barǳie pospolite metale zyskiwały na wartości ǳięki sztuce.

Edmund porwał za uchwyty i spróbował podnieść kufer, ale okazało się, że to est
niemożliwe.

Spróbował go otworzyć, ale zamek i kłódki stawiły opór, ci wierni stróże nie chcieli
oddać powierzonego im skarbu.

Edmund wsunął więc ostrze łopaty mięǳy wieko i skrzynię, podważył i wieko ze
zgrzytem odskoczyło. Mięǳy deszczułkami powstała szeroka szczelina i niepotrzebne uż
okucia odpadły, wczepione upartymi pazurami w nadwyrężone drewno.

Gorączkowe drżenie opanowało Edmunda; pochwycił strzelbę, nabił i postawił przy
sobie. Zamknął oczy, ak to czyni ǳiecko, chcąc u rzeć na migotliwym niebie wyobraź-
ni więce gwiazd, niż może zliczyć na roz aśnionym eszcze niebie; potem otworzył e
i znieruchomiał olśniony.

Kufer miał trzy przegrody.
W pierwsze świeciły się czerwonawym blaskiem złote dukaty.
W drugie starannie ułożono niewypolerowane sztabki, posiada ące z całą pewnością

wagę i cenę złota.
W trzecie na koniec, napełnione do połowy, Edmund zanurzył rękę; przez palce

przesypywały mu się lśniącą kaskadą diamenty, perły, rubiny, które spada ąc, ǳwoniły
ak grad o szyby.

Edmund dotknął wszystkiego, zanurzył drżące dłonie w złocie i drogich kamieniach,
a potem nagle zerwał się i wybiegł z askini drżący, odurzony, ak człowiek bliski szaleń-
stwa. Wspiął się na głaz, skąd mógł ob ąć wzrokiem całe morze i niczego nie dostrzegł; był
sam, sam eden przy tych nieprzeliczonych, niesłychanych, ba ecznych skarbach, które
należały do niego: ale była to awa czy sen? Przelotna wiz a czy namacalna rzeczywistość?

Zapragnął eszcze raz obe rzeć swo e bogactwa, czuł ednak, że nie zdołałby w te
chwili znieść tego widoku. Ścisnął dłońmi głowę, akby bo ąc się, że ucieknie mu rozum;
po czym rzucił się na oślep, nie trzyma ąc się żadne drogi — bo na Monte Christo nie
ma dróg — ot, prosto przed siebie, płosząc krzykiem i ruchem kozice i ptaki morskie.

  () Hrabia Monte Christo 



Wreszcie zawrócił, nadal pełen wątpliwości, przebiegł pierwszą grotę, wpadł do drugie ,
by zatrzymać się przed tą kopalnią złota i diamentów.

Tym razem upadł na kolana, przycisnął drżące konwulsy nie ręce do serca wyrywa ą-
cego się z piersi i wyszeptał modlitwę, którą tylko Bóg mógł zrozumieć.

Wkrótce uspokoił się nieco i poczuł się wreszcie szczęśliwszy: od te chwili zaczął uż
wierzyć w swo e szczęście.

Jął wtedy przeliczać swo e skarby. Było tam tysiąc sztab złota, a każda miała od dwóch
do trzech funtów wagi; gdy ułożył w stosy dwaǳieścia pięć tysięcy dukatów w zło-
cie, z których każdy był wart na mnie osiemǳiesiąt anków w ǳisie sze walucie —
a wszystko z wizerunkiem papieża Aleksandra IV i ego poprzedników — spostrzegł,
że przegroda została opróżniona zaledwie do połowy; ǳiesięć razy napełnił swo e dło-
nie perłami i szlachetnymi kamieniami, z których wiele, oprawionych przez na lepszych
złotników owe epoki, miało oprócz wroǳone im wartości wielką wartość artystyczną.

ǲień miał się uż ku schyłkowi; Dantès, lęka ąc się, że ktoś mógłby go zaskoczyć
w grocie, wziął strzelbę i wyszedł. Z adł kawałek suchara, wypił kilka łyków wina, po
czym położył znowu na swoim mie scu płytę, sam legł na nie i osłania ąc swoim ciałem
we ście do groty, zasnął na kilka goǳin.

Była to edna z tych kilku nocy naraz wspaniałych i strasznych, akich ten człowiek,
który przeżył tyle wstrząsów, doświadczył w życiu.
. 
Nadszedł ǳień. Edmund od dawna czekał na świt, leżąc z otwartymi oczyma. Gdy za-
błysły pierwsze promienie słońca, podniósł się i powędrował na szczyt na wyższe skały
na wyspie, aby obe rzeć okolicę. Wokół było pusto ak i dnia poprzedniego.

Edmund zszedł do groty, napełnił kieszenie drogimi kamieniami, nakrył kufer ak
mógł na lepie deskami wraz z okuciami i przysypał go ziemią, przydeptał, obrzucił pia-
skiem, aby to mie sce nie wyróżniało się świeżo skopaną ziemią z otoczenia; wyszedł,
zastawił otwór płytą, narzucił na nią kamienie, zatkał szpary ziemią, posaǳił na nie mirt
i kępki wrzosu, podlał e, aby rosły tu dale ; zatarł ślady swoich stóp, skupia ących się
tu licznie, i z niecierpliwością oczekiwał na powrót towarzyszy. W istocie, nie warto
uż było spęǳać czasu na poǳiwianiu złota i diamentów, i tkwić na Monte Christo ak
smok strzegący bezużytecznie skarbu. Teraz należało powrócić do życia, do luǳi i uzyskać
wśród nich mie sce, wpływy i właǳę, którą w świecie tym nada e bogactwo, ta pierwsza
i na wyższa siła, którą rozporząǳa istota luǳka.

Kontrabanǳiści wrócili szóstego dnia. Edmund rozpoznał z daleka kształt i chód
„Panny Amelii”, powlókł się ak zraniony Filoktet do przystani, a gdy u rzał swoich to-
warzyszy, ozna mił, że czu e się cokolwiek lepie , choć bóle go eszcze nie opuściły; na-
stępnie wysłuchał opowiadania przemytników. Powiodło im się wprawǳie, ale zaledwie
wyładowali towary, dano im znać, że bryg kontrolu ący wybrzeża wyszedł z Tulonu i udał
się w ich stronę. Uciekli więc czym pręǳe , żału ąc, że nie ma z nimi Edmunda, który tak
zręcznie umiał nadawać statkowi na wyższą prędkość. Rzeczywiście, wkrótce u rzeli ści-
ga ący ich statek, ale pod osłoną nocy umknęli przed pogonią, chroniąc się za Przylądek
Korsykański.

W sumie wyprawa ta nie była na gorsza, żałowali tylko wszyscy, a szczególnie Jacopo,
że Edmund nie mógł w nie wziąć uǳiału, bo zysk, aki przypadał na każdego, wynosił
pięćǳiesiąt piastrów.

Edmund pozostał nieprzenikniony; nie uśmiechnął się nawet, kiedy mu wyliczano,
ile by zyskał, gdyby mógł opuścić wyspę. Ponieważ „Panna Amelia” zawinęła na Monte
Christo tylko po to, by go zabrać, tego samego wieczora odpłynęli do Livorno.

W Livorno sprzedał u pewnego Żyda cztery na mnie sze diamenty, każdy za dwaǳie-
ścia pięć tysięcy anków. Żyd miał ochotę dowieǳieć się, akim to sposobem marynarz
stał się posiadaczem takich kosztowności, ale powstrzymał swo ą ciekawość, bo na każ-
dym diamencie zyskał tysiąc anków.

Naza utrz Edmund kupił nowiutką zupełnie łódź i podarował ą Jacopowi, dorzuca-
ąc mu eszcze sto piastrów, aby mógł na ąć akąś załogę; Jacopo miał się nią udać do

  () Hrabia Monte Christo 



Marsylii i wywieǳieć o starcu nazwiskiem Ludwik Dantès, mieszka ącym na Ale ach
Meilhańskich, oraz o ǳiewczynie z osady katalońskie imieniem Mercedes.

Jacopowi wszystko to wydało się akimś snem. Edmund powieǳiał mu więc, że został
marynarzem dla kaprysu i dlatego, że roǳina nie chciała mu dać środków na utrzymanie;
przybywszy teraz do Livorno oǳieǳiczył spadek po stry u, który mianował go edynym
swoim sukcesorem. Opowiadanie to wydawało się barǳo prawdopodobne, zważywszy na
rozległe wykształcenie Edmunda. Jacopo ani na chwilę nie wątpił, że ego dawny towarzysz
mówi prawdę.

A skoro umowa Edmunda z kapitanem „Panny Amelii” skończyła się właśnie, Ed-
mund pożegnał kapitana, który początkowo próbował go zatrzymać, ale gdy się dowie-
ǳiał o spadku, wyrzekł się naǳiei, że zdołałby odmienić decyz ę swego byłego marynarza.

Naza utrz Jacopo odpłynął do Marsylii; Edmund miał nań czekać na Monte Christo.
Tegoż dnia Edmund pożegnał załogę „Panny Amelii”, nie mówiąc nikomu, gǳie się

uda e; obdarował ho nie dawnych towarzyszy i przyrzekł dowódcy, że da mu o sobie kiedyś
znać.

Udał się do Genui.
Gdy tam dotarł, właśnie spuszczano na wodę acht, zamówiony przez pewnego Angli-

ka, który dowieǳiawszy się gǳieś, że genueńczycy są na lepszymi budowniczymi statków
na całym Morzu Śróǳiemnym, zapragnął mieć acht powstały w Genui; Anglik ugoǳił
się na cenę czterǳiestu tysięcy anków; Edmund ofiarował sześćǳiesiąt tysięcy pod
warunkiem że żaglowiec bęǳie mu oddany eszcze tego samego dnia. Anglik w oczeki-
waniu na ukończenie statku, podróżował sobie tymczasem po Szwa carii. Miał wrócić za
trzy lub nawet cztery tygodnie: budowniczy pomyślał, że bęǳie eszcze miał dość cza-
su na wykończenie nowego achtu. Edmund udał się z nim do pewnego Żyda, weszli
do kantoru za sklepem — i Żyd wyliczył budowniczemu sześćǳiesiąt tysięcy anków.
Budowniczy zaofiarował Edmundowi, że na mie mu załogę, ale Edmund poǳiękował,
mówiąc, że zwykle żeglu e samotnie; dodał tylko, że edyne, czego żąda, est, aby wyko-
nano mu w ka ucie, u wezgłowia koi, skrytkę z trzema przegrodami, zamyka ącymi się
w sekretny sposób. Podał wymiary skrytki i naza utrz uż była gotowa.

W dwie goǳiny późnie Edmund wypływał uż z portu, odprowaǳany spo rzeniami
tłumu gapiów, chcących przypatrzyć się hiszpańskiemu grandowi, który zwykł sam eden
żeglować po morzu.

Edmund raǳił sobie po mistrzowsku; nie potrzebu ąc oddalać się od steru ani na
chwilę, wykonywał achtem wszelkie możliwe ewoluc e. Rzekłoby się, że acht był ro-
zumną istotą, posłuszną każdemu skinieniu swo ego pana. Edmund przyznał więc sam
przed sobą, że genueńczycy godni są opinii na lepszych na świecie budowniczych okrę-
tów.

Gapie odprowaǳali statek wzrokiem, póki go z oczu nie stracili; a potem rozpoczę-
ło się debatowanie, gǳie też hiszpański grand mógł się udawać; edni utrzymywali, że
na Korsykę, druǳy, że na Elbę, inni chcieli się zakładać, że do Hiszpanii, inni na ko-
niec z na większą pewnością utrzymywali, że do Ayki; nikt ednak nie wymienił wyspy
Monte Christo.

A przecież to właśnie na Monte Christo żeglował Edmund.
Przybył tam drugiego dnia wieczorem. Statek miał znakomite żagle, tak że przebył

tę odległość w trzyǳieści pięć goǳin. Edmund znał uż dokładnie linię wybrzeża; nie
zawinął więc do zwykłego portu, ale zarzucił kotwicę w małe zatoczce.

Zastał wyspę ak przedtem pustą; wydawało się, że nikt nie przybĳał tu od ego wy-
azdu. Powędrował więc do swoich skarbów i znalazł wszystko tak, ak zostawił.

Następnego dnia przeniósł swo ą ogromną fortunę na acht i schował w trzech prze-
grodach ta emnicze skrytki.

Czekał eszcze cały tyǳień. Przez ten tyǳień opływał wyspę na achcie, studiu ąc go,
ak mastalerz rumaka. Na koniec poznał wszystkie ego zalety i wszystkie braki; pierwsze
postanowił wzmocnić, drugie usunąć.

Siódmego dnia spostrzegł małą łódź zbliża ącą się do wyspy pod pełnymi żaglami:
i rozpoznał barkę Jacopa; dał sygnał, na który Jacopo odpowieǳiał i po dwóch goǳinach
łódź zna dowała się uż przy achcie.

  () Hrabia Monte Christo 



Na każde z pytań zadanych przez Edmunda miał smutną odpowiedź.
Stary Dantès umarł, Mercedes zniknęła.
Edmund przy ął obie wiadomości spoko nie, ale natychmiast zszedł na ląd, nie po-

zwala ąc nikomu iść za sobą.
Wrócił po dwóch goǳinach; dwóch luǳi Jacopa przeszło na ego acht, by mu do-

pomóc w lawirowaniu; Edmund kazał wziąć kurs na Marsylię. Przewidywał, że o ciec nie
ży e, ale co się stało z Mercedes?

Edmund nie mógł uǳielić szczegółowych instrukc i swo emu wysłannikowi, nie
zdraǳa ąc własne ta emnicy; zresztą potrzebował eszcze innych informac i, które pra-
gnął zdobyć osobiście. Lustro w Livorno przekonało go, że nie ryzykował niczym, nikt
nie mógł go rozpoznać; tym barǳie że miał teraz do dyspozyc i wszelkie środki, aby
zmieniać swó wygląd. Pewnego zatem ranka acht, za którym w ślad szła mała łódź,
wpłynął śmiało do portu w Marsylii i stanął akurat na wprost tego mie sca, gǳie pa-
miętnego wieczoru wepchnięto Edmunda do łoǳi i zawieziono na zamek If.

Nie bez drżenia Edmund u rzał żandarma sieǳącego w łoǳi sanitarne zmierza ące do
achtu. Z niezachwianą ednak pewnością siebie, aką w sobie wyrobił, okazał żandarmowi
angielski paszport, który kupił w Livorno; ǳięki owemu cuǳoziemskiemu paszportowi
— a taki dokument cieszy się we Franc i dużo większymi przywile ami niż kra owy —
bez na mnie szych trudności dostał się na ląd.

Zaledwie postawił krok na Cannebière, natknął się na ednego z marynarzy z „Fara-
ona”. Człowiek ten służył niegdyś pod ego rozkazami, po awiał się tu więc akby przez
los zesłany, aby upewnić Dantèsa o zmianach, akie w nim zaszły. Skierował się więc
prosto do tego człowieka, zadał mu kilka pytań, na które tamten odpowieǳiał, nie zdra-
ǳa ąc w niczym, ani w wyrazie twarzy, ani w słowach, że przypominał sobie mężczyznę,
z którym rozmawiał.

Edmund dał mu przeto napiwek w poǳięce za uǳielone mu informac e; po chwili
usłyszał, że marynarz biegnie za nim.

Odwrócił się.
— Przepraszam pana — rzekł ma tek. — Musiał się pan pomylić; dał mi pan zamiast

czterǳiestu su podwó nego napoleona.
— To prawda, przy acielu, pomyliłem się — rzekł Edmund — ale two a uczciwość

zasługu e na nagrodę, przy mĳ więc eszcze ednego napoleona i wypĳ z towarzyszami za
mo e zdrowie.

Marynarz spo rzał na Edmunda z takim zdumieniem, że nie przyszło mu do głowy
poǳiękować; odprowaǳił go wzrokiem, mrucząc:

— To chyba akiś nabab z Indii.
Edmund szedł dale ; za każdym krokiem serce mu się ściskało, dozna ąc coraz to no-

wych wzruszeń; wspomnienia lat ǳiecinnych, wspomnienia niczym niezatarte, wiecznie
obecne w ego pamięci, były tuta , wyrastały mu przed oczyma na każdym placu, na
rogach ulic, na skrzyżowaniach ulic.

Kiedy dochoǳił do końca ulicy Noailles i u rzał przed sobą Ale e Meilhańskie, nogi
mimo woli ugięły się pod nim i o mało nie zatoczył się pod koła powozu. Doszedł wreszcie
do domu, gǳie mieszkał ego o ciec. Z okien mansardy zniknęły powó i nasturc e, które
niegdyś z taką troską pielęgnowały ręce biedaczyny.

Edmund oparł się o drzewo i zamyślony wpatrywał się przez chwilę w ostatnie piętro
ubogie kamieniczki; na koniec skierował się do drzwi, zapytał stróża, czy nie ma w tym
domu mieszkania do wyna ęcia, a chociaż wszystko było za ęte, nalegał tak długo, że chce
obe rzeć poko e na mansarǳie, że stróż pofatygował się na górę, aby zapytać lokatorów,
czy pozwolą mu zwieǳić te dwa pokoiki.

Maleńkie to mieszkanie za mowało młode małżeństwo, które pobrało się zaledwie
tyǳień wcześnie . Na widok te młode pary Edmund westchnął głęboko.

Nie, nic tu uż nie przypominało mieszkania ego o ca; inne były nawet tapety;
wszystkie stare meble — ci przy aciele ǳieciństwa Edmunda — zniknęły. Tylko mu-
ry pozostały te same.

Spo rzał na łóżko: stało w tym samym mie scu co leże dawnego lokatora. Wbrew ego
woli, w oczach ukazały mu się łzy: w tym mie scu musiał umierać starzec, wzywa ąc syna.
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Młoǳi luǳie ze zǳiwieniem spoglądali na tego człowieka o surowe twarzy: po licach
spływały mu dwie łzy, choć twarz nie uległa na mnie sze zmianie. Ale że każde cierpienie
nakazu e szacunek, młoǳi nie zadali niezna omemu żadnego pytania; cofnęli się w głąb
pokoiku, aby niezna omy mógł się swobodnie wypłakać; a gdy wychoǳił, odprowaǳili
go, mówiąc, że może ich odwieǳać, kiedy tylko zechce, a zawsze powita ą go serdecznie
w swoim ubogim domu.

Zszedłszy o piętro niże Edmund zatrzymał się znowu i zapytał, czy mieszka tu eszcze
krawiec nazwiskiem Caderousse. Stróż odpowieǳiał, że człowiekowi temu nie wiodło
się tu na lepie , więc przeprowaǳił się mięǳy Beaucaire a Bellegarde, gǳie prowaǳi
niewielką oberżę.

Edmund zszedł na dół, wypytawszy się wcześnie o adres właściciela domu; udał się
do niego, kazał się zaanonsować ako lord Wilmore (takie nazwisko miał wpisane w pasz-
porcie) i kupił od niego ten domek za dwaǳieścia pięć tysięcy anków; zapłacił przeszło
ǳiesięć tysięcy anków więce niż kamieniczka była warta, ale zapłaciłby i pół miliona,
gdyby tego zażądał właściciel.

Tego samego dnia notariusz zawiadomił młode małżeństwo z mansardy, że dom został
sprzedany, a nowy właściciel pozwala im wybrać sobie według gustu dowolne mieszkanie
w kamienicy, bez żadne zmiany czynszu, pod warunkiem że opuszczą za mowane do te
pory dwa pokoiki.

Ten naǳwycza ny wypadek za mował przyna mnie przez tyǳień ciekawość wszyst-
kich, którzy stale bywali na ulicy Meilhańskie ; powstało w te kwestii tysiące domysłów,
ale żaden z nich nie był trafny.

Ale na barǳie wzburzyło wyobraźnię wszystkich co innego: wiǳiano, ak ten sam
mężczyzna, który rankiem wszedł do domu na Ale ach Meilhańskich, wieczorem po awił
się w wiosce katalońskie i wstąpił do ubogie rybackie chaty, gǳie spęǳił całą goǳinę,
wypytu ąc o luǳi, którzy albo od dawna uż nie żyli, albo zniknęli z tych stron ponad
piętnaście lat temu.

Naza utrz rybacy, do których zawitał cuǳoziemiec zada ący tyle pytań, otrzymali
w podarku nowiutką katalońską łódź, wraz z dwoma sieciami i niewodem. Poczciwi ci
luǳie chętnie by poǳiękowali ho nemu gościowi; ale gdy opuścił wioskę, wiǳiano, że
wydawszy rozkazy akiemuś marynarzowi, wsiadł na konia i wy echał przez rogatki w kie-
runku na Aix.
.  
Kto tak ak a przewędrował piechotą całą południową Franc ę, zauważył może pomięǳy
Bellegarde i Beaucaire, w połowie drogi mięǳy tą wsią a miastem, małą oberżę, na które
wisi blaszany, skrzypiący za na lże szym podmuchem wiatru szyld z wizerunkiem Pont
du Gard. Maleńka oberża leży przy gościńcu równoległym do lewego brzegu Rodanu,
odwrócona tyłem do rzeki. Otacza ą to, co w Langwedoc i nazywa ą grodem, to znaczy,
że tylna ściana budynku otwiera się na ogroǳony kawałek gruntu, na którym rozpełzły
się karłowate oliwki, zǳiczałe drzewa figowe z listowiem posrebrzonym od pyłu; mięǳy
pniami rosną za cały ogród warzywny czosnek, pieprz turecki i szczypiorek, w kącie zaś,
ak zapomniany strażnik wielka pinia prostu e z melancholią swó giętki pień, a e korona
rozwinięta na kształt wachlarza skrzypi w trzyǳiestostopniowym skwarze. Wszystkie te
drzewa, małe czy duże, chylą się naturalnie w kierunku, w akim przygina e mistral, edna
z trzech plag Prowans i; ak zaś wiecie albo i nie — dwoma innymi są rzeka Durance
i tamte szy trybunał sądowy.

Od siedmiu czy prawie ośmiu lat karczemkę tę prowaǳiło dwo e luǳi, mężczyzna
i kobieta, którzy za całą służbę mieli edną poko ówkę, Kasię, i chłopca sta ennego imie-
niem Pacaud. Podwó ne te siły wystarczały na zupełnie na potrzeby oberży, szczególnie
od czasu, gdy wykopano mięǳy Beaucaire a Aigues-Mortes kanał, ǳięki któremu barki
odniosły pełny sukces nad na szybszymi zaprzęgami.

Kanał ów potęgował dodatkowo zmartwienie karczmarza przez to, że przebiegał mię-
ǳy Rodanem, z którego czerpał wodę, a gościńcem, skąd wysysał dla siebie życioda ne
soki, zaledwie sto kroków od karczmy, które daliśmy właśnie zwięzły, ale wierny opis.
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Oberżysta miał uż po czterǳiestce; słusznego wzrostu, chudy, żylasty, prawǳiwy
typ południowca — o błyszczących, głęboko osaǳonych oczach, orlim nosie i białych
wilczych zębach. Włosy ego, choć pierwsze tchnienie wieku do rzałego uż go owionęło,
nie mogły się nadal zdecydować na siwienie; gęste, kęǳierzawe, były tylko podobnie ak
broda i faworyty przetykane po edynczymi białymi nitkami. Jego śniada z natury twarz
eszcze barǳie ściemniała przez to, że nieszczęśnik ów wystawał od rana do wieczora
na progu karczmy, wypatru ąc, czy nie nadarzy mu się akiś gość. Czekał tak zwykle na
próżno, a nawet i w na barǳie upalne dni chronił głowę, wiążąc na nie wzorem hiszpań-
skich mulników edynie czerwoną chustkę. Oberżysta ten był naszym starym zna omym
— Kacprem Caderousse.

Żona ego Magdalena z domu Radelle była kobieciną w kontraście z mężem chudą,
bladą i chorowitą; uroǳiła się w okolicach Arles i do te pory zachowała eszcze ślady
słynne piękności swoich rodaczek, chociaż ak sama dostrzegała, e lica powoli zżerane
były nawraca ącymi napadami malarii, która dręczyła ludność zamieszkałą w sąsieǳtwie
stawów Aigues-Mortes i bagnisk na wyspie Camargue. Niemal zawsze więc sieǳiała
w swoim pokoiku na pierwszym piętrze, dygocząc bezustannie z zimna, wtulona w fotel
lub oparta o wezgłowie łoża. Mąż e tymczasem pełnił swo ą zwycza ową straż u drzwi
karczmy, co mu odpowiadało znacznie barǳie niż sieǳenie przy swo e skwaszone po-
łowicy, bowiem wtedy musiał wysłuchiwać e nieustannych skarg na los, na które ów
zacny małżonek odpowiadał zazwycza tylko taką oto filozoficzną sentenc ą:

— Cicho bądź, Karkontko! Bóg tak chciał, kiedy tak est.
Przydomek pani Magdaleny wziął stąd, że pochoǳiła ona ze wsi Carconte, położone

mięǳy Salon i Lambese. Mąż nazywał żonę Karkontką zapewne dlatego, że e imię było
może zbyt miłe i melody ne i nie odpowiadało ego szorstkiemu usposobieniu.

Pomimo ednak pozornego poddania się Caderousse’a wyrokom Opatrzności, nie
wierzmy byna mnie , że nasz oberżysta nie odczuł boleśnie nęǳy, do które doprowaǳił
go ten diabelski kanał, i że nie dręczyły go owe nieustanne lamenty pani Magdaleny. Jak
wszyscy południowcy był człowiekiem wstrzemięźliwym i niewymaga ącym wiele dla sie-
bie, ale na zewnątrz rząǳiła nim próżność. Za lepszych czasów nie opuścili z Karkontką
ani edne okaz i świętowania podczas znakowania bydła, ani edne proces i w Tarascon;
ubierał się wtedy w malowniczy stró luǳi z Południa — na wpół kataloński, na wpół
andaluzy ski, a Karkontka przywǳiewała urokliwy kostium kobiet z Arles, akby inspiro-
wany szatami greckimi i arabskimi. Ale z wolna zaczęły znikać owe łańcuszki od zegarka,
naszy niki, wielobarwne pasy, haowane gorseciki, aksamitne kaany, eleganckie poń-
czochy, pstrokate kamasze, trzewiki ze srebrnymi sprzączkami, aż zniknęły tak dalece, że
Kacper Caderousse, nie mogąc pokazywać się uż w dawne świetności i blasku, wyrzekł
się razem z żoną wszelkich światowych uciech. Radosne ich odgłosy, raniąc mu dotkliwie
serce, dochoǳiły aż do te biedne karczemki, w które sieǳiał uż racze dla mieszkania
tylko niż dla zysku.

Caderousse stał zatem od rana w drzwiach i woǳił melancholĳnym wzrokiem po
łysym trawniku, po którym choǳiło kilka kur, bądź po pustym gościńcu, którego eden
kraniec nikł na południu, a drugi na północy, gdy nagle skrzekliwy głos żony zmusił
go do opuszczenia swego stanowiska. Wszedł do środka, mrucząc pod nosem, i wspiął
się na pierwsze piętro, zostawia ąc ednak otwarte na oścież drzwi, akby zachęcał w ten
sposób do wstąpienia ewentualnych podróżnych. W chwili gdy Caderousse wchoǳił na
górę, gościniec był równie nagi i opustoszały ak pustynia w południe. Bieluteńki pas
ciągnął się bez końca pomięǳy dwoma rzędami mizernych drzew. Było oczywiste, że
żaden podróżny nie zboczy dobrowolnie, mogąc wybrać inną porę dnia, na tę okropną
siostrę Sahary.

Gdyby ednak Caderousse pozostał na swym stanowisku, do rzałby, wbrew wszel-
kiemu prawdopodobieństwu, eźdźca zbliża ącego się od strony Bellegarde. Z postawy
eźdźca i konia widać było, że mięǳy człowiekiem a zwierzęciem stosunki były ak na -
lepsze; wałach biegł inochodem, eźǳiec był księǳem; ubrany na czarno, na głowie miał
tró graniasty kapelusz mimo nieznośnego skwaru; zbliżali się umiarkowanym kłusem.

Podróżny zatrzymał się przed karczmą; trudno było stwierǳić, czy to koń zadecydował
o posto u, czy człowiek. Jakby nie było, eźǳiec zsiadł z konia, przywiązał go za uzdę do
spróchniałe okiennicy, dynda ące na ednym uż tylko zawiasie, a potem, obtarłszy czoło
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z potu czerwoną bawełnianą chustką, podszedł do drzwi i zastukał po trzykroć okutą
laską.

Wielki czarny pies powstał natychmiast i podbiegł, szczeka ąc i szczerząc białe ostre
kły; owa podwó na demonstrac a wrogości dowoǳiła, że pies nie był przyzwycza ony do
podróżnych.

Wkrótce drewniane schodki biegnące wzdłuż kamiennego muru zatrzęsły się pod
ciężkimi krokami gospodarza tego ubogiego domostwa, który pochylony zszedł tyłem na
dół i stanął przed księǳem.

— Jestem uż, estem! — powtarzał zǳiwiony. — Cicho, Margotin! Niech się pan nie
boi, on tylko szczeka, ale nie gryzie. Chcesz pan zapewne napić się wina? Bo też okropny
est ten upał. Ach, przepraszam — urwał nagle, przypatrzywszy się lepie podróżnemu.
— Nie wieǳiałem, z kim mam zaszczyt mówić. Czego ksiąǳ sobie życzy? Co ksiąǳ
rozkaże? Jestem do usług księǳa.

Ksiąǳ spoglądał na gospodarza przez kilka sekund ze szczególną uwagą; wydawało
się, że chciał akby zwrócić na siebie uwagę oberżysty; ale skoro się przekonał, że twarz
Caderousse’a wyrażała tylko zǳiwienie brakiem odpowieǳi, uznał, że czas mu położyć
koniec i odezwał się z wyraźnym włoskim akcentem:

— Czy nazywasz się pan Caderousse?
— Tak, proszę o ca — odrzekł gospodarz, barǳie zǳiwiony tym pytaniem niż po-

przednio milczeniem księǳa. — Jestem Kacper Caderousse, do usług.
— Kacper Caderousse… A tak, zda e mi się, że to właśnie takie imię i nazwisko. A nie

mieszkałeś pan kiedyś na Ale ach Meilhańskich? Na czwartym piętrze?
— Pewnie, że tak.
— Trudniłeś się wtedy profes ą krawiecką?
— Tak, ale mi się nie wiodło. Takie upały w te piekielne Marsylii, że luǳie przestaną

się chyba w ogóle oǳiewać. Ale, ale… skoro mowa o upale, nie chciałby się ksiąǳ czymś
orzeźwić?

— Dobrze. Da że mi pan butelkę na lepszego wina, akie masz, a potem wrócimy do
rozmowy od tego, na czymśmy skończyli.

— Jak ksiąǳ sobie życzy — odpowieǳiał Caderousse.
I aby nie stracić sposobności sprzedania edne z ostatnich butelek wina cahors, czym

pręǳe podniósł drzwiczki od piwnicy w podłoǳe parterowe izby, która służyła zarazem
za kuchnię i adalnię dla gości. Gdy powrócił po pięciu minutach, zastał księǳa przy stole,
wspartego na łokciu. Margotin, zawarłszy uż z nim widać roze m, słysząc, że — a rzadko
to się tuta zdarzało — ten niezwykły gość zamierza coś zamówić w karczmie, ułożył na
ego uǳie wychudły pysk i spoglądał nań tęsknie.

— Mieszkasz pan tuta sam? — spytał ksiąǳ, gdy gospodarz stawiał przed nim bu-
telkę i szklankę.

— O tak, Mó Boże! Tak, to est prawie sam, bo żona est ciągle chora, niewiele mi
może pomóc.

— Jesteś więc pan żonaty? — rzekł ksiąǳ z pewnym zainteresowaniem, obrzuca ąc
badawczym wzrokiem lichy dobytek tego ubogiego stadła.

— O tak, widać, że bieda u nas, nieprawdaż? — westchnął Caderousse. — Lecz co
robić, nie wystarczy być uczciwym, aby się szczęściło na świecie.

Ksiąǳ wlepił w oberżystę przenikliwy wzrok.
— A tak, uczciwym; tym przyna mnie mogę się chwalić — mówił gospodarz, wy-

trzymu ąc odważnie spo rzenie księǳa, kładąc ręce na piersi i kiwa ąc potwierǳa ąco
głową. — W naszych czasach nie wszyscy mogą to o sobie powieǳieć.

— Tym lepie , eżeli oczywiście to, co mówisz, est prawdą — powieǳiał ksiąǳ. —
Jestem bowiem gruntownie przekonany, że pręǳe czy późnie cnotliwy otrzyma nagrodę,
a zły karę.

— Ksiąǳ tak mówi, bo musi tak mówić z urzędu — odrzekł z goryczą Caderousse
— nam zaś wolno temu nie wierzyć.

— Nie mów tak — rzekł ksiąǳ. — Może za chwilę sam ci dowiodę słuszności tych
słów.

— Jak to? — spytał Caderousse ze zǳiwieniem.
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— Tak, ale na pierw muszę się dokładnie upewnić, czy esteś pan tym, do którego
mam się zwrócić.

— Jakich ksiąǳ pragnie dowodów?
— Czy znał pan w latach – marynarza nazwiskiem Dantès?
— Dantèsa! Czy go znałem, mó Boże, tego biednego Edmunda! I to ak! Był to nawet

eden z moich na lepszych przy aciół! — wykrzyknął Caderousse, a całą twarz okrył mu
rumieniec; tymczasem ksiąǳ nie spuszczał zeń asnego i pewnego wzroku, i zdawał się
nim wręcz chłonąć uczucia rysu ące się na twarzy Caderousse’a.

— Tak. Zda e mi się, że istotnie miał na imię Edmund.
— Czy miał na imię Edmund! Ba! Pewnie! To rzecz tak niewątpliwa, ak to, że a

nazywam się Kacper Caderousse! Co się też stało z tym biednym Edmundem? Ksiąǳ go
zna? Ży e eszcze? Czy est wolny i szczęśliwy?

— Umarł w więzieniu w większe rozpaczy i nęǳy niż galernicy przykuci do kuli
w tulońskich galerach — odpowieǳiał ksiąǳ.

Śmiertelna bladość okryła twarz Caderousse’a, eszcze przed chwilą zupełnie purpu-
rową. Odwrócił się i ksiąǳ u rzał, ak otarł łzy rogiem czerwone chustki, którą obwiązaną
miał głowę.

— Biedak — szepnął Caderousse. — I proszę, ma tu ksiąǳ nowy dowód, że mam
rac ę: dobry Bóg est dobrotliwy tylko dla złych. Ach! — mówił dale obrazowym, kwie-
cistym ęzykiem mieszkańców południa. — Coraz się gorze ǳie e na tym świecie; gdyby
tak z nieba dwa dni sypał się proch, a potem przez goǳinę leciał ogień, byłby wreszcie
spokó .

— Zda e się, żeś pan kochał z całego serca tego chłopaka? — spytał ksiąǳ.
— Tak, lubiłem go barǳo, chociaż wyrzucam sobie do ǳiś, żem dawnie zazdrościł

mu ego szczęścia. Ale niech mi ksiąǳ wierzy, klnę się na duszę, że nieraz płakałem nad
ego nieszczęsnym losem.

Nastąpiła chwila milczenia, podczas które ksiąǳ ani na chwilę nie przestał obserwo-
wać wyrazu oblicza oberżysty.

— Znał ksiąǳ tego biednego chłopca? — zapytał wreszcie Caderousse.
— Dałem mu ostatnie namaszczenie — odrzekł ksiąǳ.
— Na co więc umarł? — zapytał Caderousse zdławionym głosem.
— A na cóż się umiera w więzieniu w trzyǳiestym roku życia, eżeli nie z powodu

samego więzienia?
Caderousse otarł pot, który spływał mu z czoła.
— Na ǳiwnie sze w te sprawie est to — mówił dale ksiąǳ — że Edmund, umie-

ra ąc, przysięgał mi na krucyfiks, że nie wie, dlaczego go uwięziono.
— To prawda, to prawda! — zawołał Caderousse. — On nic nie wieǳiał, księże

dobroǳie u, nie, biedaczysko nie kłamał.
— Właśnie dlatego polecił mi poznać przyczyny ego nieszczęścia, których sam nie

zdołał wyświetlić i przywrócić cześć ego pamięci, eżeli była splamiona.
Ksiąǳ wydawał się pożerać spo rzeniem spochmurniałą nagle twarz Caderousse’a.
— Pewien bogaty Anglik — mówił dale — ego towarzysz niedoli, którego uwol-

niono za drugie restaurac i, posiadał diament o wielkie wartości. Oǳysku ąc wolność,
podarował w poǳięce Edmundowi, który opiekował się nim w chorobie ak roǳony
brat, ten diament. Edmund nie użył go, aby przekupić dozorców, którzy mogliby przy ąć
ten diament, a potem go zdraǳić, lecz zachował na wypadek, gdyby wyszedł z więzienia;
wtedy bowiem pieniąǳe, które by dostał za diament, zapewniłyby mu los.

— I był to, powiada ksiąǳ — zagadnął Caderousse, a oczy nagle mu zabłysły —
diament o ogromne wartości?

— Wszystko est względne — odrzekł ksiąǳ. — Ogromne wartości dla Edmunda;
bo wyceniono go na pięćǳiesiąt tysięcy anków.

— Pięćǳiesiąt tysięcy anków! — wykrzyknął Caderousse. — To przecież musiał
być tak duży ak orzech?

— No, niezupełnie — rzekł ksiąǳ — ale sam to pan osąǳi na lepie , mam go przy
sobie.
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Ksiąǳ wy ął z kieszeni małe pudełko z czarnego szagrynu, otworzył e i ukazał olśnio-
nemu Caderousse’owi migoczący kle not oprawny w pierścień niepospolite roboty.

— I to est warte pięćǳiesiąt tysięcy anków? — zapytał chciwie Caderousse.
— Oprócz oprawy, która ma także swo ą cenę — rzekł ksiąǳ.
Zamknął pudełko i schował na powrót diament, który wciąż ednak migotał przed

oczyma Caderousse’a.
— Jakim sposobem ksiąǳ stał się właścicielem tego kle notu; Edmund ustanowił

księǳa swoim spadkobiercą?
— Nie, po prostu wykonawcą swo e ostatnie woli. „Miałem trzech dobrych przy-

aciół i narzeczoną”, powieǳiał mi; „a wszyscy oni, estem tego pewien, szczerze mnie
opłaku ą, eden z nich nazywał się Caderousse”.

Caderousse drgnął.
— „Drugi — mówił dale ksiąǳ, uda ąc, że nie wiǳi wzruszenia Caderousse’a —

drugi nosił nazwisko Danglars, trzeci, chociaż był moim rywalem, także mnie lubił”.
Uśmiech szatański przemknął po twarzy Caderousse’a, który uczynił gwałtowny ruch,

ak gdyby chciał przerwać księǳu.
— Zaczeka pan — rzekł ksiąǳ. — Da mi skończyć, a eżeli chcesz mi pan coś

o tym powieǳieć, zrobisz to późnie . „Trzeci, chociaż był moim rywalem, także mnie
lubił, a nazywał się Fernand; a mo a narzeczona zaś nazywała się…” Ach, zapomniałem,
ak miała na imię narzeczona.

— Mercedes — rzekł Caderousse.
— Ach! Tak, tak — rzekł ksiąǳ, tłumiąc westchnienie — Mercedes.
— I co dale ? — spytał Caderousse.
— Da mi pan karafkę z wodą — rzekł ksiąǳ.
Caderousse spełnił ten rozkaz w mgnieniu oka. Ksiąǳ nalał sobie szklankę i wypił

kilka łyków.
— Na czym stanęliśmy? — zastanowił się, stawia ąc szklankę na stole.
— O narzeczone Edmunda, Mercedes.
— Słusznie. „Po eǳie ksiąǳ do Marsylii…”. Rozumiesz pan, że to słowa Edmunda?
— Tak, tak.
— „Sprzeda ksiąǳ ten diament, poǳieli pieniąǳe na pięć części i rozǳieli mięǳy

te osoby, bo to edyne istoty na świecie, które mnie kochały”.
— Jak to na pięć części? — zapytał Caderousse. — Przecież ksiąǳ wymienił tylko

cztery osoby.
— Ponieważ piąta nie ży e, ak mi wiadomo… Był nią o ciec Edmunda.
— Niestety tak — rzekł Caderousse, poruszony mocno sprzecznymi uczuciami, które

się w nim miotały. — Niestety, biedak umarł.
— Dowieǳiałem się o tym w Marsylii — odrzekł ksiąǳ, z trudem usiłu ąc zachować

obo ętność — ale uż tyle lat od tego czasu upłynęło, że nie udało mi się dowieǳieć
żadnych szczegółów… A może pan wie coś o zgonie starego Dantèsa?

— A któżby to mógł lepie wieǳieć ode mnie? Mieszkałem z nim prawie przez
drzwi… Ach, mó Boże! Zaledwie rok po zniknięciu syna staruszek umarł.

— Na co?
— Według lekarzy umarł na… katar żołądka, eżeli się nie mylę; ci, co bliże go znali,

utrzymywali, że umarł ze zgryzoty… ale a, co byłem z nim niemal do ostatnie chwili,
myślę, że…

Caderousse zamilkł.
— Że umarł?… — powtórzył z niepoko em ksiąǳ.
— No cóż! Że umarł z głodu!
— Z głodu! — zawołał ksiąǳ, porwawszy się na nogi. — Z głodu! Na lichsze stwo-

rzenia nie zdycha ą z głodu! Nawet psy włóczące się po ulicach trafią czasem na litościwą
rękę, która im rzuci kawałek chleba! A człowiek, chrześcĳanin umarł z głodu mięǳy in-
nymi ludźmi, co również mienią się chrześcĳanami? To niemożliwe! Nie, to niemożliwe!

— Co powieǳiałem, to myślę.
— I źle zrobiłeś — odezwał się na schodach akiś głos. — Po co się mieszasz w to

wszystko?
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Odwrócili się i do rzeli za drewnianą balustradą galery ki schorowaną twarz kobie-
ty; Karkontka przywlekła się na schody i sieǳąc na ostatnim stopniu, podsłuchiwała
rozmowę, z głową opuszczoną na kolana.

— To ty się w to niepotrzebnie mieszasz, kobieto — odparł Caderousse. — Ksiąǳ
żąda ode mnie pewnych wiadomości, a grzeczność nakazu e, abym mu ich uǳielił.

— Tak, ale roztropność nakazu e, abyś trzymał ęzyk za zębami. Kto wie, niedołęgo,
w akich zamiarach ktoś cię tak ciągnie za ęzyk?

— W ak na lepszych, proszę pani, zapewniam — rzekł ksiąǳ. — Nic nie bęǳie
grozić pani mężowi, eżeli tylko odpowie mi szczerze na pytania.

— Nic nie bęǳie mu grozić? Akurat! Zawsze się zaczyna od obiecanek cacanek, potem
się mówi, że nic nam nie bęǳie grozić… A potem taki osobnik rozpływa się w powietrzu,
nie dotrzymawszy ani słowa. I pewnego pięknego ranka na takich biednych luǳi, ak my,
wali się, nie wiadomo skąd, nieszczęście.

— Dobra kobieto — rzekł ksiąǳ. — Uspokó się, nie spotka was przez mnie żadne
nieszczęście, ręczę ci.

Karkontka mruczała eszcze przez chwilę coś niezrozumiałego, a potem spuściła znowu
głowę na kolana i ęła dygotać, pochwycona atakiem malarii, nie przeszkaǳa ąc dalsze
rozmowie; nie ruszyła się ednak na krok z mie sca, nie chcąc opuścić ani słowa.

Tymczasem ksiąǳ napił się znowu wody i wrócił do równowagi:
— Ale czy ten nieszczęsny staruszek był aż tak przez wszystkich zapomniany, że musiał

umrzeć podobną śmiercią?
— O, proszę księǳa! Ani Mercedes Katalonka, ani pan Morrel nie opuszczali go na

chwilę; ale biedny stary powziął głęboką nienawiść do Fernanda — mówił dale z iro-
nicznym uśmiechem — tego właśnie, którego Edmund miał za przy aciela.

— Czyż nie był nim? — zapytał ksiąǳ.
— Kacprze, Kacprze — zawołała kobieta. — Zastanów się dobrze, nim coś powiesz.
Caderousse żachnął się niecierpliwie i nie odrzekłszy e ani słowa, zwrócił się do

księǳa:
— Czy można być przy acielem tego, którego żony pożąda się z całe siły? Edmund,

złote serce, wszystkich tych luǳi uważał za przy aciół… Biedny Edmund!… Zresztą mo-
że lepie się stało, że nie wieǳiał o niczym; pewno ciężko by mu było im przebaczyć
przed śmiercią… A, niech mówią, co chcą! Więce się bo ę przekleństw umiera ących niż
nienawiści ży ących — dodał Caderousse, a ego słowa były pełne surowe poez i.

— Głupiec! — ozna miła Karkontka.
— Więc pan wiesz, co ten Fernand zrobił przeciw Edmundowi?
— Co zrobił? Pewnie, że wiem.
— Mów pan!
— Kacprze, robisz, co ci się podoba, esteś panem swo e woli — wtrąciła kobieta —

ale wierza mi, lepie nic nie mów.
— Tym razem zda e mi się, że masz rac ę, kobieto.
— A więc nic mi pan nie powiesz? — zapytał ksiąǳ.
— A po kiego licha? Gdyby chłopczyna żył eszcze i przyszedł do mnie, żeby się

wreszcie dowieǳieć, kto est ego przy acielem, a kto wrogiem, to co innego. Ale teraz
przysypali go ziemią, ak ksiąǳ mówi, nie może uż czuć nienawiści ani się mścić, puśćmy
to w niepamięć.

— A więc wolisz pan, abym dał luǳiom, których uważasz za niegoǳiwych i fałszy-
wych, pieniąǳe przeznaczone dla wiernych przy aciół?

— To prawda, ma ksiąǳ słuszność — przyznał Caderousse. — Zresztą, co by dla
nich teraz znaczył ten zapis biednego Edmunda? Ot, kropla w morzu.

— Nie mówiąc uż o tym, że mogą cię ednym skinieniem zetrzeć w proch — dodała
Karkontka.

— Jak to? Czyżby się stali tak bogaci i potężni?
— Nie zna więc ksiąǳ ich historii?
— Nie, opowieǳ mi pan o nich.
Caderousse zdawał się zastanawiać przez chwilę.
— E, chyba nie warto — rzekł. — Długo by opowiadać.
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— Możesz milczeć, przy acielu — rzekł ksiąǳ z na większą obo ętnością — i szanu-
ę two e pobudki, zresztą two e zachowanie świadczy, że esteś naprawdę dobrym czło-
wiekiem, nie mówmy o tym więce . Co miałem wykonać? Ot, to czysta formalność.
Sprzedam ten diament…

To rzekłszy, wy ął pudełko z kieszeni, otworzył i zaświecił diamentem ponownie przed
olśnionymi oczyma Caderousse’a.

— Chodź, zobacz, żono — rzekł chrapliwie oberżysta.
— Diament! — zdumiała się Karkontka, wsta ąc i dość pewnym krokiem schoǳąc

po schodach. — Co to znaczy?
— Jak to, nie słyszałaś, kobieto? To diament, który zapisał nam ten poczciwy Ed-

mund: to est swemu o cu, trzem przy aciołom — Fernandowi, Danglarsowi i mnie, no
i swo e narzeczone . Warty est pięćǳiesiąt tysięcy anków.

— Ach, aki piękny — rzekła.
— Więc piąta cześć te sumy należy do nas? — spytał Caderousse.
— Tak, a poza tym eszcze część należąca do o ca Edmunda, myślę bowiem, że mam

prawo rozǳielić ą mięǳy was czworo.
— Dlaczego mięǳy czworo? — spytała Karkontka.
— Ponieważ wszyscy czworo byliście przy aciółmi Edmunda.
— Aha, przy aciele, co zdraǳa ą — ponuro mruknęła Karkontka.
— Tak, tak — rzekł Caderousse — i to przecież też mówiłem. Toż to profanac a,

świętokraǳtwo wynagraǳać zdra ców, a może nawet zbrodniarzy.
— Sam pan tego chciałeś — odrzekł spoko nie ksiąǳ, chowa ąc diament do kieszeni.

— A teraz powieǳ mi pan, pod akim adresem mam szukać przy aciół Edmunda, abym
mógł wykonać ego ostatnią wolę.

Pot spływał grubymi kroplami z czoła Caderousse’a; ksiąǳ wstał, podszedł do drzwi,
aby popatrzeć na konia.

Caderousse i ego żona wpatrywali się w siebie z wyrazem trudnym do opisania.
— Cały diament byłby nasz — szepnął Caderousse.
— Tak myślisz — odpowieǳiała żona.
— Przecież to osoba duchowna, nie oszuka nas.
— Czyń, co ci się podoba — rzekła Karkontka — a się w to nie chcę wtrącać.
I cała dygocząc, zaczęła wspinać się po schodach; zęby e szczękały, chociaż upał był

nie do wytrzymania. Zatrzymała się na chwilę na ostatnim stopniu.
— Zastanów się dobrze, Kacprze — rzekła.
— Wiem dobrze, co mam robić — odparł Caderousse.
Karkontka westchnęła i poszła do swe izby, podłoga skrzypiała pod e nogami, zanim

zbliżyła się do fotela i ciężko nań upadła.
— Cóż więc postanowiłeś? — spytał ksiąǳ.
— Opowiem księǳu wszystko — odpowieǳiał Caderousse.
— Sąǳę, że w istocie tak bęǳie na lepie — rzekł ksiąǳ. — Nie dlatego, bym chciał

koniecznie dowieǳieć się o akichś sekretach; ale bęǳie dobrze, eżeli możesz mi pomóc
w poǳiale spadku zgodnie z życzeniem zmarłego.

— Mam taki zamiar — odpowieǳiał Caderousse z twarzą rozpłomienioną naǳie ą
i chciwością.

— Słucham — rzekł ksiąǳ.
— Niech ksiąǳ chwilkę zaczeka. Ktoś mógłby nam przeszkoǳić w na barǳie za -

mu ącym mie scu, a szkoda byłoby; zresztą po co ma kto wieǳieć, żeś tu był.
Podszedł do drzwi oberży, zamknął e, a nawet dla większego bezpieczeństwa zasunął

sztabę, która broniła ich nocą.
Ksiąǳ zaś wybrał sobie na dogodnie sze mie sce; usiadł w kącie, tak że sam zna do-

wał się w cieniu, podczas gdy na twarz karczmarza, dla którego mie sce było naprzeciw,
musiało padać światło. Z pochyloną głową, złożywszy, a racze skrzyżowawszy ręce, przy-
gotowywał się do słuchania z ak na większą uwagą.

Caderousse przysunął zydel i usiadł naprzeciw.
— Pamięta , że cię do tego nie namawiałam! — odezwał się głos drżący Karkontki,

akby mogła poprzez podłogę wiǳieć, co się zaczyna.
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— Dobrze, dobrze — rzekł Caderousse. — Nie mówmy uż o tym, biorę wszystko
na siebie.

I zaczął mówić.
. 
— Przede wszystkim, proszę księǳa, chciałbym prosić, aby ksiąǳ obiecał mi edno.

— Co takiego? — zapytał ksiąǳ.
— Żeby, eżeli kiedykolwiek zechce ksiąǳ uczynić akiś użytek z tego, co zaraz opo-

wiem, nie powieǳiał ksiąǳ nikomu, że te wiadomości pochoǳą ode mnie; osoby, o któ-
rych mam mówić, są tak bogate i potężne, że gdyby chciały mnie tknąć końcem palca,
zgniotłyby mnie na proch.

— Bądź spoko ny, przy acielu — rzekł ksiąǳ. — Jestem kapłanem i wszelkie luǳ-
kie wyznania giną na zawsze w moim sercu. Przypomnĳ sobie, że mamy tylko eden cel
— wypełnić sprawiedliwie ostatnią wolę naszego przy aciela. Mów pan więc, nie oszczę-
ǳa ąc nikogo, ale i bez nienawiści; mów prawdę, samą prawdę, nic więce . Nie znam
i pewnie nigdy nie będę znać luǳi, o których masz mówić; zresztą estem Włochem, nie
Francuzem; służę Bogu, a nie luǳiom i niebawem wracam do klasztoru, który opuściłem
tylko po to, aby wypełnić ostatnie życzenie umiera ącego.

Ta stanowcza obietnica podniosła nieco na duchu Caderousse’a.
— No cóż, w takim razie — powieǳiał — chcę więc, a nawet uważam, że powinienem

to zrobić, chcę wyprowaǳić księǳa z błędu co do tych mniemanych przy aciół, których
Edmund uważał za tak mu oddanych.

— Zacznĳmy od ego o ca — poprosił ksiąǳ. — Edmund tyle mi mówił o nim, tak
głęboko go kochał…

— O, to smutna opowieść — rzekł Caderousse, kiwa ąc głową. — Zna ksiąǳ pewnie
e początek?

— Tak. Edmund opowieǳiał mi wszystko aż do chwili, gdy został aresztowany w a-
kie ś oberży pod Marsylią.

— U starego Pamfila, tak, mó Boże, tak! Stoi mi to eszcze wszystko przed oczyma!
— I to się stało podobno w czasie przy ęcia zaręczynowego?
— Tak. Przy ęcie, co się tak wesoło zaczęło, miało smutny koniec. W pewne chwili

wszedł komisarz polic i z żandarmami i Edmund został aresztowany.
— I tu się wszystko kończy, co wiem — przerwał ksiąǳ. — Zresztą Edmund nic

więce nie wieǳiał, bo nie zobaczył uż żadne z tych pięciu osób i nigdy o nich nie
usłyszał.

— Skoro tylko Edmund został uwięziony, pan Morrel pobiegł dowieǳieć się, co
się stało; wrócił ze smutnymi wiadomościami. O ciec Edmunda powrócił sam do domu,
płacząc, ułożył w szafie swó ślubny stró , przez cały ǳień choǳił tam i z powrotem po
pokoiku; nadszedł wieczór, ale on się nie położył — mieszkałem pod nim i słyszałem, ak
calutką noc choǳił po izbie; muszę się przyznać, że sam nie mogłem też zmrużyć oka;
cierpienie tego biednego o ca bolało mnie strasznie, każdy ego krok gniótł mi serce, ak
gdyby naprawdę deptał mi po piersiach.

Następnego dnia Mercedes udała się do Marsylii, chcąc błagać o wstawiennictwo
pana de Villefort; nic nie uzyskała; poszła też odwieǳić starca. Znalazłszy go tak przy-
gnębionym i załamanym, dowieǳiawszy się, że spęǳił bezsennie całą noc, że nie adł od
wczora , chciała zabrać go do siebie, aby się nim opiekować, ale staruszek się na to nie
zgoǳił. „Nie — mówił — nie opuszczę domu, chłopak nikogo tak nie kocha ak mnie,
a gdy wy ǳie z więzienia, przybiegnie na pierw do mnie. Cóż by sobie pomyślał, gdyby
mnie tu nie zastał?”.

Słuchałem te rozmowy ze schodów i pragnąłem barǳo, aby Mercedes wreszcie go
nakłoniła; te kroki ǳień i noc nad mo ą głową nie dawały mi ani chwili spoczynku.

— A pan nie poszedłeś sam do starca, żeby go pocieszyć?
— Ach, proszę księǳa! Pocieszać można tylko tych, którzy pragną, by ich pocieszano.

Zresztą nie wiem dlaczego, ale zdawało mi się, że mnie mocno nie lubił. Pewne ednak
nocy nie mogłem uż wytrzymać, słysząc, ak zanosi się od płaczu i pobiegłem na górę;
ale gdy podszedłem do drzwi, stary uż nie płakał, tylko się modlił. Nie umiem księǳu
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powieǳieć, ak wymowne słowa to były, ak rozǳiera ące błagania, to było więce niż
pobożność, więce niż rozpacz; tak że choć nie estem nabożnisiem i nie cierpię ezuitów,
powieǳiałem sobie wtedy: „Ależ mam szczęście, że estem sam eden i że Bóg nie dał mi
ǳieci, bo gdybym był o cem i żył w takie rozpaczy, ak ten biedny starzec, nie potrafiłbym
znaleźć w duszy ani w sercu słów, akie on mówił Bogu, i rzuciłbym się w morze, aby nie
cierpieć uż dłuże ”.

— Nieszczęsny o cze — wyszeptał ksiąǳ.
— Co ǳień stawał się coraz większym odludkiem i był coraz barǳie osamotniony;

pan Morrel i Mercedes nieraz przychoǳili do niego, ale drzwi zawsze były zamknięte, nie
odpowiadał na pukanie, chociaż wieǳiałem, że był u siebie. Pewnego dnia wpuścił ednak
Mercedes, a gdy ta biedna ǳiewczyna, sama udręczona rozpaczą, usiłowała go pocieszać,
rzekł do nie : „Wierz mi, on nie ży e… i uż nie my na niego, ale on na nas czeka… Jestem
szczęśliwy, bom z was na starszy i pierwszy go u rzę…”.

Wie ksiąǳ, że nawet na lepszy człowiek zaczyna rychło unikać luǳi, którzy go prze -
mu ą smutkiem; stary Dantès został w końcu zupełnie osamotniony. Widywałem tylko
od czasu do czasu, ak wychoǳili od niego acyś niezna omi, ukrywa ąc niezręcznie więk-
sze lub mnie sze paczuszki; późnie nieco zrozumiałem, co to były za paczki: stary wy-
przedawał po trochu wszystko, co miał, żeby kupić eǳenie.

Na koniec biedaczysko nie miał nic do sprzedania… Winien był trzy miesiące ko-
mornego: zagrożono mu usunięciem; poprosił o tyǳień zwłoki i właściciel zgoǳił się.
Wiem o tym od właściciela, który wychoǳąc od niego, zaszedł do mnie.

Przez trzy dni eszcze słyszałem, ak choǳił po izbie według zwycza u; ale czwartego
dnia nic uż nie było słychać. Ośmieliłem się pó ść na górę: drzwi były zamknięte, ale
za rzałem przez ǳiurkę od klucza i zauważyłem, że był naǳwycza blady i wycieńczony;
uznałem, że est ciężko chory, powiadomiłem pana Morrela i poleciałem do Mercedes.
Obo e przyszli natychmiast. Pan Morrel przyprowaǳił lekarza, który stwierǳił, że chory
cierpi na katar żołądka i nakazał dietę. Byłem tam, proszę księǳa, i nigdy nie zapomnę,
z akim uśmiechem stary przy ął to zalecenie.

Odtąd nie zamykał uż drzwi; miał doskonałą wymówkę, aby się głoǳić: lekarz nakazał
mu dietę

Ksiąǳ westchnął boleśnie.
— Ta history ka księǳa nie nuǳi? — rzekł Caderousse.
— Nie, to naprawdę porusza ąca historia.
— Mercedes znów przyszła do Dantèsa; wiǳąc, ak barǳo est wycieńczony, chcia-

ła go znowu przenieść do siebie. Tak też uważał pan Morrel i chciał to nawet wykonać
ale starzec tak mocno krzyczał, że się zlękli. Mercedes pozostała przy łóżku, pan Morrel
odszedł, wskazu ąc e sakiewkę, którą zostawił na kominku. Ale chory, zasłania ąc się
zaleceniem lekarza, nie chciał nic wziąć do ust. Na koniec, po ǳiewięciu dniach rozpaczy
i głodówki stary umarł, przeklina ąc tych, którzy byli sprawcami ego nieszczęścia, i mó-
wiąc do Mercedes: „Gdybyś zobaczyła kiedyś Edmunda, powieǳ mu, że błogosławiłem
mu, umiera ąc”.

Ksiąǳ wstał i obszedł dwukrotnie salę, dotyka ąc drżącą ręką gardła, w którym za-
schło.

— Więc umarł, ak powiadasz…
— Z głodu… mó o cze, z głodu — rzekł Caderousse. — O, przysięgam na Chrystusa,

że to prawda.
Ksiąǳ chwycił konwulsy nie szklankę wody, wychylił do dna duszkiem i usiadł; oczy

mu się zaczerwieniły, policzki pobladły.
— Co za straszliwe nieszczęście! — rzekł chrapliwie.
— Tym większe, proszę księǳa, że nie est ǳiełem Boga; to luǳie, tylko luǳie do

tego doprowaǳili.
— No, to prze dźmy do tych luǳi — podchwycił ksiąǳ. — Lecz pamięta pan —

dodał z niemal groźbą w głosie — żeś obiecał powieǳieć mi wszystko; dale , co to za
luǳie, przez których syn umarł z rozpaczy, a o ciec z głodu?

— To luǳie, którzy mu zazdrościli, dwóch ich było, proszę księǳa, eden kierował
się miłością, drugi ambic ą; to Fernand i Danglars.

— Jakże się ta zazdrość ob awiła?
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— Zadenunc owali Edmunda, że est agentem napoleońskim.
— Ale który z nich na niego doniósł? Który był prawǳiwym winowa cą?
— Oba . Jeden napisał donos, a drugi zaniósł go na pocztę.
— Gǳież napisali ten donos?
— W karczmie Pamfila, w przedǳień ślubu.
— To prawda, to prawda — szeptał ksiąǳ. — Faria! Faria! Jak ty dobrze znałeś luǳi

i świat!
— Przepraszam, ksiąǳ mówił?… — spytał Caderousse.
— Nie, nic — powstrzymał się ksiąǳ. — Mów pan dale .
— Danglars napisał denunc ac ę lewą ręką, aby nie rozpoznano ego pisma, a Fernand

ą wysłał.
— Ależ — wykrzyknął ksiąǳ — ty także tam byłeś!
— Ja? — zǳiwił się Caderousse. — A któż to księǳu powieǳiał?
Ksiąǳ spostrzegł się, że zbyt się zagalopował.
— Nikt mi nie powieǳiał — odrzekł. — Ale skoro tak dobrze znasz wszystkie szcze-

góły, musiałeś pan chyba być tego świadkiem.
— To prawda — rzekł Caderousse stłumionym głosem. — Ja też tam byłem.
— I nie sprzeciwiłeś się pan te nikczemności? Jesteś więc ich wspólnikiem.
— Proszę księǳa — usprawiedliwił się Caderousse. — Tak dokumentnie mnie spili,

żem niemal całkiem stracił przytomność. Wszystko wiǳiałem ak przez mgłę. Próbowa-
łem im coś powieǳieć, sprzeciwić się, ale człowiek w takim stanie nic nie może zrobić…
A oni mi powieǳieli, że to tylko niewinny żart, który nie pociągnie za sobą żadnych
skutków.

— Ale naza utrz zobaczyłeś pan, że pociągnął, i nic pan nie powieǳiał, chociaż byłeś
przy aresztowaniu.

— Tak, proszę księǳa, byłem i chciałem wszystko wy awić, ale Danglars mnie po-
wstrzymał. „A eżeli przypadkiem rzeczywiście est winny — mówił do mnie — eżeli
prawdą est, że był na Elbie, że ma przy sobie list do komitetu bonapartystów w Paryżu,
eżeli ten list zna dą przy nim, ci, co się za nim u mą, będą poczytani za wspólników”.

Przyzna ę, że się przestraszyłem; nic nie powieǳiałem; stchórzyłem, to prawda, ale to
nie zbrodnia.

— Rozumiem, nie sprzeciwiałeś się złemu i tyle.
— Tak, proszę dobroǳie a — odrzekł Caderousse. — I to mnie dręczy dniem i nocą.

Przysięgam księǳu, tak często błagam Boga, aby mi przebaczył, zwłaszcza, że ten grzech,
edyny, aki mam sobie naprawdę z całego życia do wyrzucenia, est przyczyną mych nie-
szczęść. Pokutu ę za edną chwilę egoizmu. Jakoż gdy Karkontka się uskarża, mówię e
zawsze: „Milcz, kobieto, Bóg chce, aby tak było”.

I Caderousse zwiesił głowę z oznakami szczere skruchy.
— Dobrze — rzekł ksiąǳ. — Mówisz pan barǳo szczerze. Kto się w ten sposób

obwinia, ten zasługu e na przebaczenie.
— Niestety, Edmund uż umarł, a on mi nie przebaczył.
— On o niczym nie wieǳiał… — odpowieǳiał ksiąǳ.
— Teraz może wie; powiada ą, że zmarli wieǳą wszystko.
Nastała chwila milczenia, ksiąǳ wstał i przechaǳał się w zamyśleniu; po chwili wrócił

na mie sce i usiadł.
— Wspomniałeś mi pan kilka razy o panu Morrelu; co to za człowiek?
— Armator, właściciel statku „Faraon”, na którym służył Edmund.
— Jakąż to on grał rolę w całe te smutne sprawie? — spytał ksiąǳ.
— Rolę człowieka uczciwego, odważnego i szczerze przywiązanego. Dwaǳieścia razy

wstawiał się za Edmundem, gdy cesarz wrócił, niczego nie szczęǳił, pisał, prosił, groził;
do tego stopnia, że za drugie Restaurac i mocno go prześladowano ako bonapartystę.
Z ǳiesięć razy, ak to księǳu mówiłem, namawiał o ca Edmunda, żeby się przeniósł do
niego, a w przedǳień ego śmierci zostawił na kominku sakiewkę z pienięǳmi, za które
spłacono długi zmarłego i pokryto koszta pogrzebu; ǳięki temu biedaczysko mógł przy-
na mnie umrzeć tak, ak żył, nie wyrząǳa ąc krzywdy nikomu. Mam eszcze tę sakiewkę,
duża, z czerwonego edwabiu.

— Czy ten pan Morrel ży e eszcze? — zapytał ksiąǳ.
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— Ży e.
— To pewnie takiemu człowiekowi niebo pobłogosławiło, musi być bogaty… szczę-

śliwy?…
Caderousse uśmiechnął się gorzko.
— Aha, szczęśliwy tak ak a.
— Jak to! Więc mu się nie wieǳie? — zawołał ksiąǳ.
— Zbliża się do nęǳy, proszę księǳa, a co więce , grozi mu dyshonor.
— Jak to?
— Tak — odrzekł Caderousse — właśnie tak. Po dwuǳiestopięcioletnich trudach,

uzyskawszy edno z na pierwszych mie sc wśród marsylskich kupców, pan Morrel est
zru nowany z kretesem. W ciągu dwóch lat zatonęło mu pięć statków, trzy razy zbankru-
tował; teraz cała ego naǳie a tkwi w tym samym „Faraonie”, którym dowoǳił biedny
Edmund, a który ma właśnie wrócić z Indii z ładunkiem koszenili i indygo. Jeżeli i ten
statek zawieǳie go ak inne, pan Morrel est zgubiony.

— Ten nieszczęśliwy człowiek ma żonę, ǳieci?
— Ma żonę, prawǳiwie świętą kobietę — tak pogodnie znosi tę sytuac ę; ego córka

miała wy ść za mąż z miłości, ale roǳina e narzeczonego nie pozwala mu teraz ożenić się
z ǳiewczyną ze zru nowane roǳiny; ma na koniec syna, który est porucznikiem. Ale
to wszystko nie tylko nie łagoǳi cierpień tego biedaka, wręcz przeciwnie, tym barǳie
bole e on nad sytuac ą. Gdyby był sam, odebrałby sobie życie i byłoby po wszystkim.

— To okropne! — szepnął ksiąǳ.
— I wiǳi ksiąǳ, tak to Bóg nagraǳa cnotę! A proszę barǳo — a na przykład

nie popełniłem nic złego, prócz tego, co uż księǳu opowieǳiałem, i to a właśnie ży ę
w nęǳy; będę patrzył na śmierć żony, dla które nic nie mogę zrobić, a potem umrę
z głodu ak o ciec Edmunda; Fernand tymczasem i Danglars tarza ą się w złocie.

— Jak to?
— Bo kanaliom powiodło się w życiu, podczas gdy luǳiom uczciwym nie.
— Cóż się stało z Danglarsem, głównym winowa cą, bo to on do tego podżegał?
— Co się z nim stało? Wy echał z Marsylii i za rekomendac ą pana Morrela, który

nie wieǳiał nic o ego zbrodni, wszedł ako prokurent do pewnego hiszpańskiego ban-
kiera. Podczas wo ny hiszpańskie za mował się dostawami dla naszego wo ska i zrobił na
tym ma ątek; potem włożył pieniąǳe w obligac e państwowe i pomnożył we czwórnasób
swó kapitał. Ożenił się z córką swo ego bankiera, a gdy zmarła, poślubił wdowę, panią de
Nargonne, córkę pana de Salvieux, szambelana królewskiego, który cieszy się wielkimi
łaskami na dworze. Kiedy uż został milionerem, zrobili go baronem; no i est baro-
nem Danglars, ma pałac przy ulicy Mont-Blanc, ǳiesięć koni w sta ni, sześciu loka ów
w przedpoko ach i sam nie wiem ile milionów w kasie.

— Ach! — odezwał się ksiąǳ szczególnym tonem. — I est szczęśliwy?
— O! To co innego. Nie sposób się dowieǳieć, co zamyka ą w sobie mury, nieszczę-

ście czy szczęście; ściany ma ą uszy, lecz nie ma ą ęzyków; eżeli ogromny ma ątek da e
szczęście, Danglars musi być bez wątpienia szczęśliwy.

— A Fernand?
— Fernand? To eszcze inna historia.
— Jakimże sposobem mógł dorobić się ma ątku taki biedny rybak kataloński, nie-

ma ący żadnych środków, ani nawet wykształcenia? To mi się w głowie nie mieści.
— Nie tylko księǳu, innym też się nie mieści w głowie; w życiu Fernanda musi być

akaś niezwykła ta emnica, które nikt eszcze nie zna.
— Ale po akich szczeblach doszedł do te znakomite fortuny, czy może do znako-

mite pozyc i?
— Do edne i drugie , mó księże, ma edno i drugie, dostał mu się i ma ątek, i świetna

pozyc a.
— Opowiadasz mi pan akieś ba ki!
— To naprawdę zakrawa na ba kę; ale niech ksiąǳ posłucha, a zrozumie.
— Na kilka dni przed powrotem Napoleona Fernand wyciągnął los do wo ska. Bur-

bonowie dali mu pokó i sieǳiał sobie spoko nie w swo e wsi; ale gdy Napoleon wrócił,
ogłoszono pospolite ruszenie i Fernand nie mógł się wymigać. Ja także musiałem wy-
ruszyć; ale że nie byłem taki młody i właśnie się pobrałem z mo ą biedną Karkontką,
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wysłano mnie tylko na wybrzeże. Fernand został wcielony do odǳiału liniowego, do-
szedł ze swoim pułkiem do granicy i wziął uǳiał w bitwie pod Ligny.

Pierwsze nocy po bitwie stał na warcie przed namiotem generała, który porozumiewał
się w ta emnicy z nieprzy acielem. Te eszcze nocy ów generał miał się przekraść do
Anglików i zaproponował Fernandowi, żeby mu towarzyszył. Fernand przystał na to i udał
się za generałem.

Ten postępek, za który poszedłby pod sąd wo enny, gdyby Napoleon utrzymał się
na tronie, za Burbonów posłużył mu za rekomendac ę. Powrócił do Franc i ze szlifami
podporucznika; że zaś generał, który był w wielkich faworach u dworu nadal go prote-
gował, w  roku został kapitanem, to est w czasie wo ny hiszpańskie , właśnie wtedy,
gdy Danglars zaczynał swo e pierwsze spekulac e. Fernand ako Hiszpan został posłany
do Madrytu, aby zbadał tam nastro e. Znalazł tam Danglarsa, zwąchał się z nim, przy-
rzekł swemu generałowi współǳiałanie ro alistów ze stolicy i z prowinc i, uzyskał różne
obietnice, pod ął się ważnych zobowiązań, przeprowaǳił swó pułk sobie tylko znany-
mi ścieżkami przez wąwozy, których strzegli ro aliści; ednym słowem — tyle ważnych
usług wyświadczył w te krótkie kampanii, że po zdobyciu Trocadero został mianowany
pułkownikiem i udekorowany Krzyżem Legii Honorowe , a ponadto nadano mu tytuł
barona.

— ǲiwne ścieżki losu! — szepnął ksiąǳ.
— To prawda; lecz niech ksiąǳ słucha, to eszcze nie wszystko. Po wo nie z Hiszpa-

nią w Europie zapowiada się długi okres poko u, który zakończy karierę Fernanda. Tylko
w Grec i toczyły się walki — właśnie powstała przeciw Turc i i rozpoczęła wo nę o nie-
podległość. Wszystkie oczy były zwrócone na Ateny, do dobrego tonu należało żałować
i wspierać Greków. Rząd ancuski, chociaż nie popierał ofic alnie Grec i, ale tolerował
po edyncze wyprawy na własną rękę. Fernand poprosił o pozwolenie zaciągnięcia się do
armii greckie i otrzymał e, a ednocześnie nie został wykreślony z ancuskie ewidenc i
wo skowe . Wkrótce potem dowieǳiano się, że hrabia de Morcef (takie właśnie nazwi-
sko przybrał) wszedł do służby Ali Paszy w stopniu generała-instruktora. Ali Pasza został
zabity, ak wiadomo, ale przed śmiercią wynagroǳił Fernanda znaczną sumką, z którą
Fernand powrócił do Franc i; od razu też potwierǳono mu stopień generała-le tnanta.

— Tym to sposobem ǳisia ?… — zapytał ksiąǳ.
— Tym to sposobem ǳisia — dokończył Caderousse — posiada wspaniały pałac

w Paryżu, ulica Helderska, nr .
Ksiąǳ otworzył usta, akby chciał coś powieǳieć i wahał się, na koniec przezwyciężył

się:
— A Mercedes — rzekł w końcu. — Mówiono mi, że zniknęła.
— Zniknęła tylko ak słońce o zachoǳie — odrzekł Caderousse — aby o wschoǳie

zabłysnąć wspanialszym blaskiem.
— Czyżby i ona zrobiła fortunę? — zapytał ksiąǳ z ironicznym uśmiechem.
— Mercedes est w te chwili edną z na większych dam w Paryżu.
— Nie przerywa sobie, mów, mów. Zda e mi się, że opowiadasz mi akiś sen. Ale

sam uż wiǳiałem tak naǳwycza ne rzeczy, że to mnie uż mnie ǳiwi.
— Mercedes z początku rozpaczała po stracie Edmunda. Opowieǳiałem uż księǳu,

co starała się osiągnąć u pana de Villefort i ak się poświęcała dla o ca Edmunda. I na-
gle nowy cios ą dotknął: od azd Fernanda, którego kochała ak brata, nie wieǳąc nic
o zbrodni, akie dokonał.

Fernand wy echał i Mercedes została sama.
Przepłakała trzy miesiące — nie było wiadomo nic ani o Edmunǳie, ani o Fernanǳie;

pozostał e tylko starzec, który umierał z rozpaczy.
Pewnego wieczoru, spęǳiwszy cały ǳień ak zwykle na rozdrożu dróg wiodących

z Marsylii do wsi katalońskie , wróciła do domu szczególnie przygnębiona: na żadne
z tych dróg nie po awił się ani ukochany, ani przy aciel, i nadal nie dawali znaku życia.

Nagle wydało się e , że słyszy znane kroki; odwróciła się niespoko nie, drzwi otwarły
się i wszedł Fernand w mundurze podporucznika.

Nie ego to wprawǳie na goręce opłakiwała, ale i on stanowił część e minionego
życia. Mercedes chwyciła go za dłonie z radosnym uniesieniem, które Fernand wziął za
miłość, a co było tylko radością — radością, że nie est uż sama na świecie, że nareszcie
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wiǳi przy aciela po długich goǳinach rozpaczliwe samotności. A poza tym, musimy
powieǳieć, że Mercedes nie żywiła nienawiści do Fernanda — ot, po prostu go nie ko-
chała, kto inny posiadał e serce, a tego innego nie było… zniknął… może nawet uż
nie żył. Na tę ostatnią myśl Mercedes wybuchała płaczem i załamywała ręce; ale ta sama
myśl, którą odpychała dawnie , gdy e to ktoś inny podpowiadał, teraz sama przychoǳiła
e do głowy; zresztą stary Dantès powtarzał nieustannie: „Nasz Edmund nie ży e, gdyby
żył, wróciłby uż do nas”.

Jak uż księǳu mówiłem, stary umarł — gdyby żył, może Mercedes nie wyszłaby
za mąż, bo staruszek wyrzucałby e zawsze, że nie dochowała wierności Edmundowi.
Fernand po mował to dobrze, bo wrócił wtedy dopiero, gdy się dowieǳiał o śmierci starca.
Tym razem był uż porucznikiem. Podczas pierwszych odwieǳin nie wymknęło mu się
ani słowo o miłości; podczas drugich przypomniał Mercedes o uczuciu, akie do nie żywił.
Mercedes poprosiła o pół roku zwłoki — chciała eszcze poczekać na Edmunda, a i eszcze
go nie opłakała.

— Tak więc — rzekł ksiąǳ z gorzkim uśmiechem — to uczyniło razem półtora roku.
Czy na barǳie uwielbiany kochanek może żądać więce ?

I wyszeptał wiersz angielskiego poety:

Frailty, thy name is woman!

— W sześć miesięcy późnie — mówił dale Caderousse — odbył się ślub w kościele
des Accules.

— W tym samym, gǳie miała wy ść za Edmunda — szepnął ksiąǳ. — Ot, zmieniła
tylko narzeczonego.

— Mercedes poszła więc za mąż, a chociaż wydawała się zupełnie spoko na, zemdlała,
gdy przechoǳili koło karczmy, gǳie półtora roku wcześnie odbyły się e zaręczyny z tym,
którego eszcze kochała, a zrozumiałaby to, gdyby za rzała w głąb własnego serca.

Fernand, szczęśliwy, ale nadal niespoko ny — widywałem go wtedy, więc wiem, że
się obawiał powrotu Edmunda — szybko postarał się wynieść z tych okolic: zbyt wiele
niebezpieczeństw i zbyt wiele wspomnień wiązało się z roǳinną wsią. Wy echali tyǳień
po ślubie.

— Wiǳiałeś ą pan eszcze kiedyś? — spytał ksiąǳ.
— Tak, podczas wo ny z Hiszpanią, w Perpignan, gǳie ą zostawił Fernand; za mowała

się wtedy edukac ą syna.
Ksiąǳ zadrżał.
— Syna?
— Tak. Małego Alberta.
— Ale przecież chcąc kształcić syna, przecież sama musiałaby pobierać nauki. A zda e

mi się, że Edmund mi mówił, że to była córka prostego rybaka, piękna, lecz nieokrzesana.
— O, to naprawdę źle znał swo ą narzeczoną! Mercedes mogłaby zostać królową,

proszę księǳa, gdyby koroną zdobiono głowy na pięknie sze i na inteligentnie sze. Je
fortuna rosła, a ednocześnie Mercedes stawała się wielką damą. Uczyła się rysunku,
muzyki, uczyła się wszystkiego. Ale mówiąc mięǳy nami, sąǳę, że robiła to, żeby się
rozerwać, zapomnieć; nabĳała sobie tym wszystkim głowę, aby przygłuszyć głos serca.
Ale teraz ten cały ma ątek i zaszczyty uż ą zapewne pocieszyły. Jest bogata, ma tytuł
hrabiny, a przecież…

— A przecież? — powtórzył ksiąǳ.
— Jestem pewien, że nie est szczęśliwa — odrzekł Caderousse.
— Co wzbuǳa w tobie to przekonanie?
— A bo kiedy uż nie mogłem wytrzymać te nęǳy, przyszło mi na myśl, że mogliby

mi pomóc moi dawni przy aciele. Udałem się do Danglarsa, ale wcale mnie nie przy ął;
potem do Fernanda, i ten mi przekazał przez loka a sto anków.

— I ani z ednym nie zdołałeś się zobaczyć, ani z drugim?
— No, nie, ale za to wiǳiała mnie pani de Morcef.
— Jakim sposobem?
— Gdym wychoǳił, pod nogi upadła mi sakiewka; w środku było dwaǳieścia pięć

luidorów. Podniosłem szybko głowę i u rzałem Mercedes, ak zasuwała żaluz ę.
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— Hm, a pan de Villefort? — ksiąǳ zmienił temat.
— Ee, ten to nie był moim bratem ani swatem; nie znałem go, ak mogłem coś od

niego wypraszać?
— Ale czy nie wiesz pan, co się z nim stało? I aki był ego uǳiał w nieszczęściu

Edmunda?
— Nie, wiem tylko, że w akiś czas po aresztowaniu Edmunda poślubił pannę de

Saint-Méran i opuścił Marsylię. Szczęście musiało się także do niego uśmiechnąć, est
zapewne bogaty ak Danglars, a ważny ak Fernand. Tylko u mnie, ak ksiąǳ wiǳi, bieda
aż piszczy. Bóg o mnie zapomniał.

— Mylisz się, przy acielu — zaoponował ksiąǳ. — Wyda e się często, że Bóg za-
pomina, gdy tylko odpoczywa ego sprawiedliwość; ale pręǳe czy późnie nadchoǳi
zawsze chwila, gdy sobie przypomni. Proszę, oto dowód.

To rzekłszy, wy ął diament z kieszeni i poda ąc go Caderousse’owi, rzekł:
— Masz, przy acielu, weź ten diament, należy do ciebie.
— Jak to do mnie? — zawołał Caderousse. — E , niech ksiąǳ ze mnie nie kpi!
— Diament miał być poǳielony mięǳy przy aciół Edmunda; a ponieważ miał tylko

ednego przy aciela, to i poǳiał spadku est niepotrzebny. Weź ten diament i sprzeda go;
powtarzam ci, że warty est pięćǳiesiąt tysięcy anków; i mam naǳie ę, że ǳięki te
sumce wydźwigniesz się kiedyś z biedy.

— Ach, proszę dobroǳie a — bełkotał Caderousse, wyciąga ąc nieśmiało edną rękę
po kle not, a drugą ociera ąc pot perlący mu się na czole. — Niech dobroǳie sobie nie
żartu e kosztem czy egoś szczęścia lub rozpaczy!

— Wiem, co to szczęście i rozpacz, i nie mógłbym czynić sobie igraszki z tych uczuć
— odrzekł ksiąǳ. — Bierz pan diament, ale za to…

Caderousse cofnął szybko rękę, którą uż niemal dotykał kle notu.
Ksiąǳ uśmiechnął się.
— Ale za to — mówił dale — da mi tę edwabną czerwoną sakiewkę, którą pan

Morrel zostawił na kominku u o ca Edmunda, a którą, ak mówiłeś, masz eszcze u siebie.
Caderousse, zǳiwiony coraz mocnie , podszedł do wielkie dębowe sza, otworzył,

i wy ął długą sakiewkę z czerwonego, wypłowiałego edwabiu, zaopatrzoną w dwie mie-
ǳiane obrączki, niegdyś pozłacane. Ksiąǳ wziął sakiewkę i podał diament Caderois-
se’owi.

— O! Ksiąǳ est prawǳiwym sługą bożym — wykrzyknął Caderousse. — Wszak
nikt nie wieǳiał, że Edmund dał księǳu ten diament i mógłby ksiąǳ zatrzymać go dla
siebie.

— Aha, widać, że ty byś, kochaneczku, tak właśnie zrobił — szepnął do siebie ksiąǳ.
Następnie wstał, wziął kapelusz, rękawiczki i nagle rzucił:

— Ale, ale; czy to, coś mi pan powieǳiał, to na pewno prawda, na które można
polegać?

— Niech ksiąǳ popatrzy — odrzekł Caderousse — na ten krucyfiks z poświęcone-
go drzewa, tam w kącie, i na tę Ewangelię mo e żony; niech ksiąǳ otworzy tę księgę,
a a przysięgnę na nią i na krucyfiks, na zbawienie duszy, na chrześcĳańską wiarę, żem
opowieǳiał wszystko, ak było i ak mó anioł stróż luǳki szepnie do ucha Na wyższego
w ǳień Sądu Ostatecznego.

— No, dobrze, dobrze — rzekł ksiąǳ, zawierzywszy szczeremu tonowi karczmarza.
Niech ci te pieniąǳe przyniosą szczęście. Bądź zdrów, wracam do klasztoru, tam, gǳie
daleko do luǳi, którzy tyle zła sobie wyrząǳa ą.

I ksiąǳ, wyrwawszy się nie bez trudu Caderousse’owi i ego entuz astycznym poǳię-
kowaniom, sam odsunął sztabę ryglu ącą drzwi, wsiadł na konia, skinął ostatni raz głową
oberżyście, który plątał się w głośnych pożegnaniach i od echał tą drogą, którą przybył.

Gdy Caderousse odwrócił się, spostrzegł za sobą Karkontkę, bledszą i barǳie dygo-
czącą niż kiedykolwiek.

— Czy to prawda, co słyszałam?
— Co? Żeśmy dostali cały diament na własność? — zawołał Caderousse niemal nie-

przytomny z radości. — Pewnie, że prawda, popatrz!
Karkontka obe rzała kle not, potem wyrzekła głucho:
— A eśli est fałszywy?
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Caderousse zbladł i zachwiał się.
— Fałszywy — powtórzył. — Fałszywy… Dlaczegóż by miał mi dawać fałszywy dia-

ment?
— Głupcze! Po to, żeby się dowieǳieć wszystkiego za darmo!
Waga tego przypuszczenia akby ogłuszyła na chwilę Caderousse’a.
— O! — rzekł po chwili i chwycił za kapelusz, kładąc go sobie na głowę obwiązaną

czerwoną chustką. — Zaraz się o tym przekonamy.
— Jak?
— W Beaucaire est armark; przy echali ubilerowie z Paryża; pokażę im ten diament.

A ty pilnu domu, kobieto. Za dwie goǳiny wrócę.
Wypadł z domu i pobiegł drogą w przeciwnym kierunku, niż od echał ksiąǳ.
— Pięćǳiesiąt tysięcy anków! — mruknęła Karkontka. — To est trochę pienię-

ǳy… ale to nie ma ątek.

.   
Naza utrz po wydarzeniu, któreśmy właśnie opowieǳieli, mężczyzna ma ący około trzy-
ǳiestu lat, w modrym aku, w nankinowych spodniach i białe kamizelce, zdraǳa ący
postawą i mową angielskie pochoǳenie, złożył wizytę merowi Marsylii.

— Szanowny panie — rzekł do niego. — Jestem prokurentem firmy Thomson
i French w Rzymie. Od lat ǳiesięciu utrzymu emy stosunki z Domem Handlowym
Morrel i Syn w Marsylii. Mamy około stu tysięcy anków zaangażowanych w obrotach
z tą firmą; i dlatego też zaniepokoiliśmy się poważnie, zważywszy na pogłoski o ruinie te
firmy. Przy echałem umyślnie z Rzymu, aby zebrać informac e w te materii.

— Wiem, proszę pana — odrzekł mer — że od kilku lat same nieszczęścia spada-
ą na Pana Morrela: stracił eden po drugim pięć statków i parę razy zbankrutował. Ale
chociaż sam estem wierzycielem na akieś ǳiesięć tysięcy anków, nie wypada mi uǳie-
lać wiadomości o stanie ego ma ątku. Jeśli spyta mnie pan ako mera, co myślę o panu
Morrelu, odpowiem, że est to człowiek rzadkie prawości i że do te pory wywiązywał
się ze wszystkich zobowiązań ak na rzetelnie . To wszystko, co sam mogę powieǳieć.
Jeżeli życzy pan sobie dokładnie szych informac i, proszę się udać do pana de Boville,
inspektora więzień, na ulicę de Noailles ; ma on ulokowanych u pana Morrela, o ile
się nie mylę, dwieście tysięcy anków; eżeli więc w istocie są akieś powody do obaw,
pan de Boville zapewne bęǳie lepie ode mnie poinformowany, bo zaangażował znacznie
większą sumę.

Anglik wydawał się przyznawać słuszność te delikatności, ukłonił się, wyszedł i udał
się owym szczególnym krokiem, właściwym synom Wielkie Brytanii, na wymienioną
ulicę.

Pan de Boville był akurat w swoim gabinecie; u rzawszy go, Anglik drgnął z zasko-
czenia, akby wiǳiał uż kiedyś inspektora. Zaś pan de Boville wydawał się prze ęty taką
desperac ą, tak zaabsorbowany akąś edną myślą, że nie był w stanie zapuszczać się pa-
mięcią czy wyobraźnią w przeszłość.

Anglik z flegmą właściwą swoim rodakom powtórzył pytanie, akie uż merowi zadał,
niemal w tym samym brzmieniu.

— O, proszę pana! — zawołał pan de Boville. — Pańskie obawy na nieszczęście są aż
zbyt uzasadnione i wiǳisz pan przed sobą człowieka w rozpaczy. Uplasowałem dwieście
tysięcy anków w firmie Morrel i Syn, to stanowiło posag mo e córki, którą miałem
wydać za mąż za dwa tygodnie; połowa miała być spłacona piętnastego bieżącego miesiąca,
a druga połowa za miesiąc. Uprzeǳiłem pana Morrela, że życzyłbym sobie otrzymać tę
kwotę bez opóźnienia, aż tu nagle pan Morrel przychoǳi do mnie — pół goǳiny temu
— i oświadcza mi, że eżeli statek ego „Faraon” nie wróci przed piętnastym, nie bęǳie
mi w stanie oddać tych pienięǳy w terminie.

— Wygląda to na granie na zwłokę — rzekł Anglik.
— Wygląda to racze na bankructwo! — wykrzyknął w rozpaczy pan de Boville.
Anglik zdawał się zastanawiać przez chwilę, a następnie rzekł:
— A zatem ta wierzytelność buǳi w panu obawę?
— Racze — uważam ą za straconą.
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— No cóż, chętnie ą prze mę.
— Pan?
— Tak, a.
— Ale zapewne musiałbym panu dużo ustąpić?
— Skądże; płacę dwieście tysięcy! Nasza firma — dodał Anglik z uśmiechem — nie

robi podobnych interesów.
— I zapłaciłbyś pan?…
— Gotówką.
I wy ął z kieszeni plik banknotów na sumę dwa razy większą od te , o aką pan de

Boville się obawiał. Radość przemknęła mu po twarzy; powściągnął się ednak i rzekł:
— Muszę ednak uprzeǳić pana, że możesz nie oǳyskać nawet sześciu procent te

sumy.
— To uż nie mo a sprawa — odpowieǳiał Anglik. — To sprawa firmy Thomson

i French, w które imieniu ǳiałam. Może est ona zainteresowana upadkiem konkuren-
cy ne firmy… Wiem edno: estem gotów wypłacić panu tę sumę, eżeli dokonasz pan
przeniesienia praw. Ale poproszę eszcze pana o komisowe.

— Ależ oczywiście, proszę pana! Oczywiście, że tak! — zawołał pan de Boville. —
Płaci się zwykle za komisowe półtora procent; chcesz pan dwa? trzy? pięć? a może więce ?
Niech pan mówi.

— Drogi panie — roześmiał się Anglik. — Jestem taki ak mo a firma, nie robię
takich interesów. Komisowe, o akim myślałem, est zupełnie inne natury.

— Mówże pan, słucham.
— Jesteś pan inspektorem więzień?
— Już od przeszło czternastu lat.
— To u pana zna du ą się wykazy więźniów?
— Naturalnie.
— Te re estry ma ą akieś noty dotyczące poszczególnych więźniów?
— Każdy ma swo e akta.
— Otóż, proszę pana, byłem wychowany w Rzymie, przez pewnego biednego księǳa,

który zniknął nagle. Dowieǳiałem się potem, że był trzymany w zamku If i dlatego
chciałbym się dowieǳieć o szczegółach ego śmierci.

— Jakże się nazywał?
— Ksiąǳ Faria.
— O! Przypominam go sobie doskonale — zawołał pan de Boville. — To był wariat.
— Tak mówiono.
— O! Był nim na pewno.
— Być może. A akiż to był roǳa obłąkania?
— Utrzymywał, że wie, gǳie się zna du e ogromny skarb i obiecywał rządowi nie-

słychane sumy w zamian za wolność.
— Biedak! I zmarło mu się?
— Tak, akieś pięć czy sześć miesięcy temu, w lutym chyba.
— Masz pan znakomitą pamięć, skoro sobie tak przypominasz daty.
— Pamiętam to dlatego, że śmierci księǳa towarzyszył pewien szczególny wypadek.
— Można wieǳieć, aki? — zapytał Anglik, a na flegmatycznym obliczu malowała

mu się teraz taka ciekawość, że z pewnością zaǳiwiłaby bacznego obserwatora.
— Ależ oczywiście! Otóż cela księǳa oddalona było o akieś pięćǳiesiąt stóp od

lochu pewnego agenta napoleońskiego, który był wśród tych, którzy na czynnie przy-
służyli się do powrotu Napoleona w  roku; był to człowiek zdecydowany na wszystko
i naǳwycza niebezpieczny.

— Doprawdy? — rzekł Anglik.
— O tak! Miałem okaz ę sam się z nim spotkać w roku  lub ; do ego lochu

można było ze ść tylko z pikietą żołnierzy: uczynił na mnie ogromne wrażenie i nigdy nie
zapomnę ego rysów.

Anglik uśmiechnął się niemal niedostrzegalnie.
— Powiadasz więc pan — powtórzył — że te dwa lochy…
— Oddalone były od siebie o pięćǳiesiąt kroków, zda e się ednak, że ten Edmund

Dantès…
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— Więc ten niebezpieczny człowiek nazywał się…
— Edmund Dantès. Otóż ów Dantès załatwił sobie skądś narzęǳia albo sam e akoś

zrobił, bo znaleziono podkop, ǳięki któremu więźniowie się odwieǳali.
— Ten podkop miał zapewne posłużyć do ucieczki?
— Właśnie tak, ale na ich nieszczęście ksiąǳ Faria dostał ataku kataleps i i umarł.
— Rozumiem; i to musiało uniemożliwić zamiar ucieczki.
— Zmarłemu tak, ale nie żywemu; wręcz przeciwnie, ów Dantès uznał to za sposób

ułatwia ący ego ucieczkę; myślał niewątpliwie, że więźniów zmarłych na zamku grzebano
na zwycza nym cmentarzu; przeniósł więc nieboszczyka do swe celi, sam za ął ego mie sce
w worku, w którym był zaszyty, i czekał na pogrzeb.

— To był środek ryzykowny, ob awia ący dużą odwagę tego człowieka — zauważył
Anglik.

— Och, uż mówiłem panu, że to był człowiek naǳwycza niebezpieczny; szczęściem,
sam uwolnił rząd od obaw na ego punkcie.

— Jak to?
— Jeszcze pan nie rozumiesz?
— Nie.
— Zamek If nie ma cmentarza; rzuca się zmarłych prosto do morza, uwiązawszy im

na pierw do nóg trzyǳiestosześciofuntową kulę.
— I co dale ? — zapytał Anglik, ak gdyby trudno ko arzył fakty.
— Przywiązano mu więc do nóg tę kulę i rzucono do morza.
— Coś takiego! — zawołał Anglik.
— Tak właśnie. Po mu esz pan, akie musiało być zdumienie uciekiniera, gdy poczuł,

że go rzucono ze skały w morze. Chciałbym wiǳieć ego minę w owe chwili.
— Trudno byłoby trochę.
— Nieważne! — uśmiechnął się pan de Boville, którego pewność oǳyskania dwustu

tysięcy anków wprawiła w znakomity humor. — I tak ą sobie wyobrażam.
I wybuchnął śmiechem.
— Ja także — dodał Anglik.
I również zaczął się śmiać, ale półgębkiem — tak, ak się śmie ą Anglicy.
— Tym więc sposobem — pod ął Anglik, który pierwszy oǳyskał zimną krew —

zbieg utopił się.
— Raz na zawsze.
— I tym sposobem komendant zamku uwolnił się razem i od szaleńca, i od wariata?
— Właśnie.
— Ale musiano sporząǳić akiś protokół tego wypadku? — zapytał Anglik.
— A tak, akt ze ścia. Po mu esz pan, krewni Dantèsa, eżeli takich miał, mogliby się

chcieć upewnić, czy Dantès umarł czy ży e.
— Teraz więc mogą być spoko ni, eżeli dostali po nim spadek. Umarł na dobre.
— O tak. I akt ze ścia może być im wydany, gdy tylko zażąda ą.
— Amen — zakończył Anglik. — Ale wróćmy do re estrów.
— A, prawda. Ta anegdotka nas od nich barǳo oddaliła. Proszę mi wybaczyć.
— Wybaczyć, co takiego? Anegdotka wydała mi się barǳo ciekawa.
— Istotnie, taka est. Chcesz więc pan zobaczyć wszystko, co dotyczy biednego księ-

ǳa, który był wcieloną łagodnością?
— Barǳo byłbym rad.
— Chodźmy do gabinetu, tam wszystko panu pokażę.
W gabinecie panował niezwykły porządek: każdy re estr był oznaczony numerem,

wszystkie akta leżały w swoich przegródkach. Inspektor posaǳił Anglika w swoim fotelu
i położył przed nim re estr i akta dotyczące zamku If, zostawia ąc mu wszelką swobodę
przeglądania tych papierów; sam zaś usadowił się w kącie i rozłożył gazetę.

Anglik znalazł bez trudu mie sca odnoszące się do księǳa Farii; ale chyba musiała
go mocno zainteresować opowieść pana de Boville, gdyż przeczytawszy notatki doty-
czące Farii, dopóty wertował papiery, aż trafił na sprawę Edmunda Dantèsa. Znalazł tu
wszystko: denunc ac ę, protokół przesłuchania, petyc ę Morrela, poświadczoną przez pa-
na de Villefort. Złożył ostrożnie denunc ac ę i schował do kieszeni; po czym przeczytał
protokół i spostrzegł, że ani raz nie po awiało się w nim nazwisko Noirtier; przebiegł
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oczyma petyc ę z  kwietnia, w które Morrel, za radą prokuratora, wychwalał z prze-
sadą — w na lepszych zresztą zamiarach, bo przecież panował wtedy Napoleon — wagę
usług Edmunda dla sprawy cesarskie , a które ǳięki poświadczeniu Villeforta stawały się
niepodważalne. I wtedy zrozumiał wszystko. Ta petyc a do Napoleona, którą Villefort
zachował ednak u siebie, stała się za drugie Restaurac i straszliwą bronią w ręku pod-
prokuratora królewskiego. Nie zǳiwił się więc, przegląda ąc dale re estr, gdy znalazł na
brzegu przy nazwisku Edmunda krótką notatkę u ętą w klamrę:

Edmund Dantès. Żarliwy bonapartysta, wziął czynny uǳiał w przygo-
towaniu ucieczki z Elby.

Należy trzymać go w ta emnicy i pod na ściśle szym dozorem.
Pod tym napisano inną ręką:

Z uwagi na powyższą notę, nieodwołalne.

Porównu ąc charakter pisma w adnotac i u ęte w klamrę z poświadczeniem prośby
Morrela, Anglik przekonał się, że zostały napisane przez edną osobę, to znaczy ręką
Villeforta.

Jeśli zaś iǳie o dopisek, który towarzyszył notatce, Anglik domyślił się, że musiała
go skreślić ręka akiegoś inspektora, który przelotnie zainteresował się sytuac ą Dantèsa,
ale wobec notatki, którą zacytowaliśmy, uznał akiekolwiek ǳiałanie w te kwestii za
niemożliwe.

Inspektor, ak powieǳieliśmy, ako człowiek dyskretny, nie chcąc przeszkaǳać wy-
chowankowi księǳa Farii, usiadł w kącie i czytał „Drapeau Blanc”. Nie wiǳiał więc,
ak Anglik złożył i schował do kieszeni denunc ac ę napisaną przez Danglarsa, opatrzoną
stemplem poczty marsylskie z datą  lutego, szósta po południu.

Ale choćby to i zauważył, tak mało przywiązywał wartości do tego papieru, a tak
wiele do swych dwustu tysięcy anków, że nie sprzeciwiłby się owemu niewłaściwemu
postępowaniu Anglika.

— ǲięku ę panu — rzekł Anglik, zamyka ąc z trzaskiem wykaz. — Znalazłem uż,
czego mi było trzeba; teraz czas, abym i a dotrzymał obietnicy; napisz mi poświadczenie,
że przekazu esz mi swo ą wierzytelność, pokwitu odbiór sumy, a a ą zaraz panu wypłacę.

I ustąpił mie sca przy biurku panu de Boville; inspektor usiadł bez zbędnych ceregieli
i za ął się pisaniem żądanego przekazu; Anglik tymczasem liczył banknoty na brzegu
półki.
.  
Ten, kto wy echałby przed kilku laty z Marsylii, a znał stan firmy Morrela, i wrócił w cza-
sach, do których doszliśmy, znalazłby w nie wielkie zmiany.

Zamiast atmosfery ożywienia, dostatku i szczęścia, którą promieniu e firma prospe-
ru ąca, zamiast wesołych twarzy widocznych za firankami, zamiast zaaferowanych urzęd-
ników, którzy z piórem za uchem biega ą po korytarzach, zamiast podwórza zarzuconego
skrzyniami, na którym rozbrzmiewa ą nawoływania i śmiechy tragarzy, ǳiś dostrzegłby
na pierwszy rzut oka przeǳiwny akiś smutek i martwą ciszę.

Z mnóstwa urzędników, którzy dawnie zaludniali biura, pozostało tylko dwóch:
młoǳieniec liczący około dwuǳiestu czterech lat — Emanuel Raymond, który zako-
chany w córce Morrela pozostał w firmie, choć ego roǳice robili wszystko, co możliwe,
aby ą opuścił, i stary woźny z kasy, ślepy na edno oko, zwany Koklesem; przydomek ten
nadali mu młoǳi luǳie, kręcący się niegdyś po całym tym brzęczącym ulu, ǳiś opusto-
szałym; a tak dobrze zastąpił on mu ego prawǳiwe nazwisko, że prawdopodobnie nawet
by się uż nie obe rzał, gdyby ktoś go zawołał po nazwisku.

Kokles pozostał zatem w służbie u pana Morrela i w ego sytuac i nastąpiła niezwykła
zmiana: został wyniesiony na stanowisko kas era, a ednocześnie zdegradowany do rangi
służącego.

Był to ednak zawsze ten sam Kokles, dobry, cierpliwy, oddany, ale nieugięty ak
skała, gdy szło o arytmetykę, dla które postawiłby się nawet panu Morrelowi — uznawał
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edynie tabliczkę mnożenia, którą miał w małym palcu i nigdy się w nie nie pomylił,
choćby go na wszelkie sposoby usiłowano wprowaǳić w błąd.

Wśród przygnębienia, które opanowało cały dom, eden tylko Kokles zachował zwy-
kły swó spokó . Nie należy ednak sąǳić, że ta obo ętność pochoǳiła z nieczułości —
wręcz przeciwnie, wynikała z nieugiętego przekonania. Jak szczury, o których mówią, że
ucieka ą edne za drugimi ze statku skazanego przez los na zgubę w głębinach morza, tak
cały ten tłum urzędników i komisantów, którzy żyli ǳięki firmie armatora, stopniowo
opuścił biura i magazyny. Skoro Kokles spostrzegł, że wszyscy odchoǳą, nie pomyślał
nawet, aka może być tego przyczyna; wszystko, ak mówiliśmy, sprowaǳało się dlań do
kwestii cy, a że uż od dwuǳiestu lat wiǳiał, że płatności bez wypowieǳenia odby-
wały się u Morrela z na większą punktualnością, nie mógłby sobie nawet wyobrazić, że
ta punktualność mogłaby zostać zawieszona, że te wypłaty mogłyby być wstrzymane —
zupełnie ak młynarz, w którego młynie kołem obraca bieg rzeki, nie mógłby sobie wy-
stawić, że ta rzeka mogłaby przestać płynąć. Jakoż dotąd żaden eszcze fakt nie zachwiał
przekonaniem Koklesa. W ostatnich dniach miesiąca dokonano ze zwykłą punktualno-
ścią wypłat. Kokles wykrył, że pan Morrel pomylił się o siedemǳiesiąt centymów na
swo ą szkodę i tego samego dnia odniósł mu tę nadwyżkę, którą pan Morrel wrzucił
z melancholĳnym uśmiechem do niemal uż puste szuflady, mówiąc:

— Dobrze, Koklesie, esteś perłą wśród kas erów.
I Kokles odszedł uszczęśliwiony do granic: pochwała pana Morrela, owe perły wśród

mieszkańców Marsylii, więce mu pochlebiała niż pięćǳiesiąt dukatów gratyfikac i.
Ale po owym miesiącu, tak zwycięsko zakończonym, pan Morrel przebył ciężkie

chwile. Żeby podołać tym wypłatom, zgromaǳił wszystkie swo e środki, i w obawie, by
nie rozeszła się w Marsylii pogłoska o ego kłopotach i ostateczności, do akie musiał
się posunąć, po echał sam na armark do Beaucaire, aby sprzedać część kle notów żo-
ny i córki oraz trochę domowych sreber. Za cenę te ofiary firma Morrel wyszła z tego
wszystkiego eszcze raz z honorem, ale kasa była uż całkowicie pusta. „Kredyt”, przera-
żony pogłoskami, wycofał się ze zwykłym sobie egoizmem, i pan Morrel, który musiał
piętnastego bieżącego miesiąca wypłacić panu de Boville sto tysięcy anków i za miesiąc
drugie tyle, nie liczył uż na nic, poza powrotem „Faraona”, zapowieǳianego przez załogę
innego statku, który podniósłszy kotwicę w tym samym czasie, dopłynął uż szczęśliwie
do Marsylii.

Ale statek ów, który podobnie ak „Faraon” wracał z Kalkuty, przybył uż dwa tygo-
dnie temu, a „Faraon” nie dawał znaku życia.

Taki był właśnie stan rzeczy, gdy wysłannik rzymskiego domu Thomson i French,
naza utrz po załatwieniu ważne i znane uż czytelnikowi sprawy z panem de Boville,
stawił się u pana Morrela.

Przy ął go Emanuel. Młoǳieniec, którego przerażała każda nowa twarz — każda bo-
wiem nowa twarz oznaczała przybycie kole nego wierzyciela, który z niepoko em przy-
choǳił wypytywać szefa firmy — chciał ochronić pana Morrela przed kole ną nieprzy-
emną wizytą, zapytał go więc, w akim przybył interesie; ale przybysz oświadczył, że nie
ma nic do powieǳenia Emanuelowi i że pragnie mówić osobiście z panem Morrelem.

Emanuel westchnął i zawołał Koklesa, nakazu ąc mu zaprowaǳić niezna omego do
pana Morrela.

Kokles poszedł przodem, a gość za nim. Na schodach natknęli się na śliczną siedem-
nastoletnią ǳiewczynę, która spo rzała niespoko nie na niezna omego.

Kokles nie dostrzegł wyrazu e twarzy, ale nie uszedł on uwagi niezna omego.
— Pan Morrel est w swoim gabinecie, prawda, panno Julio? — zapytał kas er.
— Chyba tak — zawahała się ǳiewczyna. — Ale zobacz na pierw sam, Koklesie,

a eśli o ciec est, zaanonsu tego pana.
— Byłoby to niepotrzebne — odpowieǳiał Anglik — ponieważ pan Morrel nie

zna mego nazwiska. Niechże ten poczciwiec powie tylko, że estem prokurentem firmy
Thomson i French w Rzymie, z którą o ciec pani pozosta e w stosunkach handlowych.

ǲiewczyna zbladła i zeszła na dół, gdy tymczasem Kokles z cuǳoziemcem poszli na
górę.

Weszła do biura, w którym urzędował Emanuel; Kokles zaś wy ął klucz, który miał
zawsze przy sobie, otworzył drzwi na drugim piętrze, wprowaǳił gościa do przedpoko u,
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otworzył drugie drzwi, zamknął e za sobą i zostawiwszy przez chwilę wysłannika domu
Thomson i French samego, ukazał się znowu, da ąc mu znak, że może we ść.

Anglik wszedł; pan Morrel sieǳiał przy biurku, blednąc coraz barǳie przed strasz-
liwymi kolumnami rachunków wykazu ących ego pasywa.

Spostrzegłszy niezna omego, pan Morrel zamknął księgę, wstał i przysunął gościowi
krzesło, po czym sam usiadł.

Czternaście lat zmieniło barǳo tego godnego kupca. Miał trzyǳieści sześć lat na po-
czątku te historii, dochoǳił więc ǳiś pięćǳiesiątki. Posiwiał, czoło poorały mu zmarszcz-
kami troski, spo rzenie, niegdyś tak zdecydowane i stanowcze, było teraz niepewne i pełne
wahania: ak gdyby pan Morrel musiał zmuszać się do zatrzymywania wzroku na edne
osobie, a myśli na akie ś sprawie.

Anglik wpatrywał się weń z ciekawością zmieszaną z widoczną sympatią.
— Chciałeś pan ze mną rozmawiać? — rzekł Morrel, którego przygnębienie zwięk-

szyło się akby od badawczego spo rzenia.
— Tak, proszę pana. Wiadomo uż pewnie panu, w czyim imieniu?
— W imieniu firmy Thomson i French, tak mi przyna mnie powieǳiał kas er.
— I powieǳiał prawdę, łaskawy panie. Firma Thomson i French w ciągu tego i na-

stępnego miesiąca ma do wypłacenia we Franc i około czterystu tysięcy anków, a zna ąc
pańską rzetelność, wykupiła wszystkie weksle, akie tylko mogła znaleźć z pańskim pod-
pisem i poleciła mi, abym w miarę, ak będą upływać terminy płatności, pobierał gotówkę
u pana i dale ą inwestował.

Morrel westchnął głęboko i otarł dłonią czoło zroszone potem.
— Jesteś więc pan — rzekł mu — posiadaczem weksli z moim podpisem?
— Tak, łaskawy panie, i to na sumę dość znaczną.
— Na aką? — spytał Morrel, usiłu ąc zachować pewne brzmienie głosu.
— Oto na pierw — mówił Anglik, wyciąga ąc plik papierów z kieszeni — przelew na

dwieście tysięcy anków, dokonany przez pana de Boville, inspektora więzień. Czy pan
przyzna esz, żeś winien tę sumę panu de Boville?

— Tak. Umieścił ą u mnie na cztery i pół procent, niemal pięć lat temu.
— I masz pan spłacić tę sumę?…
— Połowę piętnastego tego miesiąca, a drugą połowę za miesiąc.
— Tak właśnie. A oto znowu trzyǳieści dwa tysiące pięćset anków płatne do końca

miesiąca; są to weksle podpisane przez pana, które wykupiliśmy od osób trzecich.
— Tak, zgaǳa się — potwierǳił Morrel, rumieniąc się ze wstydu na myśl, że po raz

pierwszy w życiu nie bęǳie mógł zapewne honorować swo ego podpisu. — Czy to uż
wszystko?

— Nie, eszcze nie; mam ponadto te oto weksle, płatne do końca następnego miesiąca,
które nam przekazała firma Pascal oraz Wild i Turner z Marsylii, chyba z pięćǳiesiąt
pięć tysięcy anków. A ogółem wypada dwieście osiemǳiesiąt siedem tysięcy pięćset
anków.

Niepodobna opisać, co cierpiał nieszczęsny Morrel w czasie tego wyliczania.
— Dwieście osiemǳiesiąt siedem tysięcy pięćset anków — powtórzył machinalnie.
— Tak, łaskawy panie — odpowieǳiał Anglik. — Owóż — dodał po chwili milczenia

nie będę przed panem ukrywał, że — choć nikt nie przeczy pańskie nieposzlakowane
do te pory uczciwości — w Marsylii mówi się głośno, że esteś pan bliski bankructwa.

Na to szczere i niemal brutalne oświadczenie Morrel zbladł okropnie.
— Łaskawy panie — odrzekł — aż do te chwili, a minęły uż dwaǳieścia cztery lata,

ak prze ąłem tę firmę z rąk o ca, który ą prowaǳił przez lat trzyǳieści pięć, od nasze
kasy nie odszedł z kwitkiem ani eden wierzyciel z wekslem podpisanym Morrel i Syn.

— Tak, wiem o tym — odpowieǳiał Anglik — ale mówmy otwarcie i szczerze, ak
luǳie honorowi: czy również te weksle spłacisz pan z tą samą akuratnością?

Morrel wzdrygnął się, ale spo rzał w oczy Anglikowi dużo pewnie niż poprzednio.
— Na tak szczere pytanie — odparł — należy dać równie szczerą odpowiedź. Tak,

proszę pana, zapłacę, eżeli, ak się spoǳiewam, mó statek wróci szczęśliwie do Marsylii,
bo ǳięki temu powrotowi oǳyskam kredyt, który straciłem z powodu kole nych a nie-
szczęśliwych wypadków, których byłem ofiarą. Lecz eżeli akimś nieszczęsnym trafem
„Faraon”, mó ostatni ratunek, zaginie…
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Łzy napłynęły do oczu biednego bankiera.
— I co wtedy, eżeli „Faraon” zaginie? — powtórzył Anglik.
— Cóż, wtedy, proszę pana… trudno mi to powieǳieć… ale kiedy uż przywykłem

do nieszczęścia, trzeba się oswa ać i z hańbą… wtedy… tak! Chyba będę musiał zawiesić
wypłaty.

— To uż pan nie masz przy aciół, którzy by ci podali rękę?
Morrel uśmiechnął się gorzko.
— W interesach, kochany panie — rzekł — nie ma przy aciół, wiesz pan o tym

dobrze; są tylko wspólnicy.
— To prawda — szepnął Anglik. — Zosta e więc panu edna tylko naǳie a?
— Jedyna.
— Ostatnia?
— Ostatnia.
— A eżeli ta naǳie a pana zawieǳie?
— Będę zgubiony, zgubiony na zawsze.
— Gdym szedł do pana, akiś statek wpłynął do portu.
— Wiem… Młoǳieniec, który został mi wierny w te bieǳie, większą część czasu

sieǳi na wieżyczce w naǳiei, że pierwszy przyniesie mi dobrą nowinę. Powieǳiał mi
o przybyciu tego statku.

— I to nie est pański statek?
— Nie, to „Żyronda”, statek z Bordeaux; wraca także z Indii, ale nie, to nie mó .
— Może wiezie akieś wiadomości o „Faraonie”?
— Mam panu wyznać prawdę? Bo ę się niemal tak samo wieści o moim tró masz-

towcu, ak i same niepewności. Ale w niepewności tkwi eszcze naǳie a…
I dodał głucho:
— To opóźnienie nie est naturalne. „Faraon” wypłynął z Kalkuty piątego lutego,

powinien był wrócić uż miesiąc z górą.
— Cóż to? — odezwał się Anglik, natęża ąc słuch. — Co to za hałas?
— O mó Boże! Boże! — zawołał Morrel blednąc. — Co się znów stało?
Rzeczywiście, na schodach było głośno: ktoś biegał tam i z powrotem, słychać było

głośne lamenty.
Morrel wstał, chciał pó ść do drzwi, ale zabrakło mu sił i opadł znowu na krzesło.
Oba mężczyźni pozostali tak nieruchomo naprzeciw siebie. Morrel drżał na całym

ciele, niezna omy przypatrywał mu się z wyrazem głębokie litości. Hałas uż ustał, a ed-
nak Morrel zdawał się eszcze na coś czekać; ów hałas miał przyczynę, musiał więc mieć
i skutek.

Cuǳoziemcowi wydało się, że ktoś iǳie wolno po schodach — szło kilka osób, a za-
trzymały się na podeście.

Wsunięto klucz do zamka w pierwszych drzwiach, które skrzypnęły w zawiasach.
— Tylko dwie osoby ma ą klucz od tych drzwi — szepnął Morrel. — Kokles i Julia.
W tym momencie otwarły się drugie drzwi i ukazała się ǳiewczyna, blada, z twarzą

zalaną łzami.
Morrel wstał drżący i oparł się o poręcz fotela, bo nie mógł uż o własne mocy ustać

na nogach. Chciał zapytać, ale zabrakło mu głosu.
— O mó o cze! — zawołała ǳiewczyna, załamu ąc ręce. — Przebacz swemu ǳiecku,

że ci musi przynieść złą nowinę.
Morrel zbladł okropnie; Julia rzuciła się w ego ob ęcia.
— O cze! O cze! — mówiła. — Bądź odważny!
— „Faraon” zatonął? — rzekł Morrel, a słowa więzły mu w gardle.
ǲiewczyna nie odpowieǳiała, ale skinęła głową, którą trzymała na piersi o ca.
— A załoga? — zapytał Morrel.
— Ocalona, przez statek, który wszedł teraz do portu.
Morrel podniósł ręce do nieba, a ów podniosły gest wyrażał wǳięczność i rezygnac ę

ednocześnie.
— ǲięki ci, Boże — powieǳiał — cios tylko mnie dotyka!
Pomimo całe flegmy Anglika łzy zakręciły mu się w oczach.
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— We dźcie — rzekł Morrel. — We dźcie, bo się domyślam, że wszyscy esteście za
drzwiami.

Ledwie wymówił te słowa, ukazała się rozszlochana pani Morrel, a za nią wszedł
Emanuel. W głębi przedpoko u widać było surowe rysy kilku półnagich marynarzy.

Na widok tych luǳi Anglik zadrżał; postąpił krok naprzód, ak gdyby chciał do nich
podbiec, lecz zapanował nad sobą i skrył się w na ciemnie szym i na dalszym kącie gabi-
netu.

Pani Morrel usiadła w fotelu i wzięła męża za rękę, a Julia nadal przytulała się do o ca.
Emanuel stał pośrodku poko u i zdawał się pośrednikiem łączącym roǳinę Morrelów
z żeglarzami sto ącymi nadal w drzwiach.

— Jak to się stało? — zapytał Morrel.
— Chodźcie tu, Penelonie — rzekł młoǳieniec — i opowieǳcie nam cały wypadek.
Stary marynarz, ogorzały od słońca równikowego, postąpił do przodu, mnąc w ręku

resztki kapelusza.
— ǲień dobry, panie Morrel — rzekł, ak gdyby wczora zaledwie wy echał z Mar-

sylii, a ǳiś wracał właśnie z Aix lub Tulonu.
— ǲień dobry, drogi przy acielu — odrzekł armator, nie mogąc powstrzymać się

mimo łez od uśmiechu. — Ale gǳie est kapitan?
— Kapitan, panie Morrel, zachorował i pozostał w Palmie, ale Bóg da, że to się

skończy na niczym i u rzy pan go za dni kilka zdrowego ak ryba.
— To dobrze… Opowiada teraz, Penelonie — rzekł Morrel.
Penelon przesunął prymkę, którą żuł, ze strony prawe na lewą, zasłonił usta ręką, od-

wrócił się, splunął na sam środek przedpoko u czarną śliną, wysunął edną nogę i kołysząc
się w biodrach, rzekł:

— Otóż, panie Morrel, byliśmy tak mnie więce mięǳy Przylądkiem Białym a Przy-
lądkiem Boyador; pchała nas wspaniała południowo-zachodnia bryza — po całym tygo-
dniu okropne ciszy — no i w pewne chwili podchoǳi do mnie kapitan Gaumard (a
trzeba panu wieǳieć, żem był u steru) i mówi: „O czulku, co myślicie o tych chmurach,
co się tam podnoszą na horyzoncie?”. A właśnie się im przypatrywałem. „Co myślę, kapi-
tanie? Myślę, że rosną szybcie , niż ma ą prawo, i że są czarnie sze niż wypada chmurom,
które nie ma ą złych intenc i”. „To też i mo e zdanie — odpowiada kapitan — i trzeba
nam przygotować się na ich przy ęcie. Za dużo mamy żagli na ten huragan, co w nas
rychło uderzy. He tam! Zwĳać bombramsle i skrócić kliwer”.

Rychło w czas; zaledwie rozkaz ten wykonano, a uż uderzył na nas wiatr i statek
przechylił się na bok. „Cóż — powiada kapitan — mamy eszcze za dużo płótna; zwĳa
wielki żagiel!”. Pięć minut potem szliśmy uż tylko pod fokiem, marslami i bramslami.
„Cóż to, o czulku — mówi do mnie kapitan — dlaczego tak kiwacie głową?”. „Dlatego, że
na waszym mie scu, kapitanie, zmykałbym co sił”. „Chyba masz rac ę, mó stary — rzecze
kapitan — wicher nas zaraz nieźle trzepnie”. „Dalibóg, kapitanie — mówię — ten, kto
by chciał kupić za wicher to, co się tam wyprawia, zarobiłby sowicie; bęǳie sztorm ak
się patrzy albo nie znam się na tym”.

Widać bowiem było wicher, ak pęǳił, niby tuman kurzawy, ale szczęściem miał on
do czynienia z człowiekiem, co się na tym zna.

„Skróć marsle o dwa szoty! — zawołał kapitan. — Poluzu szoty! Brasu na wiatr!
Przyciągnĳ marsle! Przyciągnĳ bloki na re ach!”.

— To nie wystarczy na tamtych wybrzeżach — rzekł Anglik. — Ja bym skrócił
o cztery i pozbył się fokżagla.

Wszyscy drgnęli na tę niespoǳiewaną uwagę, rzuconą tonem pewnym i dźwięcznym.
Penelon przyłożył dłoń do oczu i przy rzał się bacznie temu, kto takim pewnym siebie
głosem skrytykował rozkazy kapitana.

— Zrobiliśmy coś eszcze lepszego, proszę pana! — rzekł z pewnym szacunkiem stary
żeglarz. — Zwinęliśmy bezan i położyliśmy ster na nawietrzną, aby biec tuż przed burzą.
W ǳiesięć minut późnie zwinęliśmy marsle i szliśmy dale bez żagli.

— Statek był stary, za wielkie to było ryzyko — zauważył Anglik.
— Właśnie to nas zgubiło! Przez dwanaście goǳin burza rzucała nami ak piłką, aż

zrobił się przeciek. „Penelon — powiada mi kapitan — chyba iǳiemy na dno, mó stary,
da mi ster i ze dź na dół”. Wziął ster, a a zlazłem na dół, a tu wody na trzy stopy!
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Wracam i wrzeszczę: do pomp! do pomp! Ale co z tego, było za późno. Wzięliśmy się do
pomp, ale im więce pompowaliśmy, tym więce się nalało. „Ech, do diabła — powiadam
sobie po czterech goǳinach te harówki — ak mamy tonąć, to i tońmy; raz się umiera
w życiu”. „Taki to da esz przykład, Penelon? — powiada kapitan — czeka no, czeka
tylko!”. Przyniósł z ka uty parę pistoletów i zawołał: „Łeb roztrzaskam pierwszemu, co
ode ǳie od pompy!”.

— Brawo — wtrącił Anglik.
— Nic tak nie napęǳa odwagi ak takie dobre rac e — mówił dale żeglarz. —

Zwłaszcza że w mięǳyczasie niebo się roz aśniło i wiatr opadł; ale wody przybywało nam
ciągle, po trochę, po dwa cale na goǳinę. Zda e się wam, że dwa cale na goǳinę to mało,
ale przez dwanaście goǳin robi się cali dwaǳieścia cztery, a dwaǳieścia cztery to dobry
łokieć. Wcześnie było trzy stopy, teraz mieliśmy pięć. A gdy statek ma pięć stóp wody
w brzuchu, to uż akby chorował na wodną puchlinę. „No, dosyć — rzekł kapitan —
dosyć tego. Pan Morrel nie bęǳie miał nam nic do zarzucenia: uczyniliśmy, co można,
aby ocalić statek; teraz trzeba ratować luǳi. Do szalupy, no uż, ǳieci, nie maruǳić!”.

— Niech mi pan wierzy, panie Morrel — ciągnął Penelon — byliśmy barǳo przy-
wiązani do „Faraona”, ale akby marynarz nie kochał swo ego statku, zawsze mu bęǳie
droższa własna skóra. Nie daliśmy więc sobie tego powtarzać dwa razy; zwłaszcza że statek
skrzypiał i ęczał, akby mówił do nas: „Idźcie uż sobie! Idźcie, do licha!”. I nie kłamał ten
biedny „Faraon”, bo uż czuliśmy, dosłownie, ak nam się zapada pod nogami. No i zanim
by się kto obe rzał, szalupa była na morzu, a my — ak nas było ośmiu — w szalupie.
Kapitan zszedł ostatni; a racze nie zszedł, bo nie chciał opuścić statku, ale porwałem go
wpół i rzuciłem mięǳy kolegów, po czym sam wskoczyłem do szalupy. Czas był na to, bo
zaraz potem zawalił się pomost, z hukiem, akby wypaliła cała bateria okrętowa. ǲiesięć
minut późnie statek zanurzył się ǳiobem, potem tyłem, a potem zaczął się kręcić w kół-
ko ak pies, co się chce złapać za ogon; a wreszcie, cześć pieśni, i brr-rum!… Skończyło
się, i uż po „Faraonie”.

A my pływaliśmy tak przez trzy dni, nie ma ąc ani kawałka chleba, ani kropli wody,
tak że uż naraǳaliśmy się, żeby ciągnąć losy, którego by z nas na pierw z eść, ale nagle
spostrzegliśmy „Żyrondę”. Zaczęliśmy dawać znaki, spostrzegli nas, posłali do nas szalupę
i przy ęli na pokład. Tak to się ǳiało, panie Morrel, na słowo honoru, parol marynarza!
No nie, koleǳy?

Powszechny pomruk uznania dowoǳił, że opowiada ący nie dość, że opisał wiernie
wypadek, to eszcze ubrał to w malownicze szczegóły.

— Dobrze, moi kochani — rzekł pan Morrel. — Zacni z was luǳie, a a wieǳiałem
zawczasu, że za to nieszczęście można obwiniać tylko przeznaczenie. To wola Boża, a nie
wina luǳi. Podda my się z pokorą te woli. Teraz powieǳcie mi, ile wam estem winien?

— Ii, nie gada my uż o tym, panie Morrel.
— Owszem, pogada my — rzekł bankier ze smutnym uśmiechem.
— No to, ak tak, to należy nam się za trzy miesiące — odrzekł Penelon.
— Koklesie, wypłać po dwieście anków tym ǳielnym luǳiom. W innym czasie,

kochani, dałbym wam eszcze dwieście anków premii; ale niestety źle się ǳie e i to, co
zostało, nie należy uż do mnie; wybaczcie mi więc i kocha cie mnie nadal.

Penelonowi zmarszczyła się twarz, co miało oznaczać wzruszenie; odwrócił się do to-
warzyszy, rozmówił się z nimi krótko i wrócił.

— Co do tych tam, panie Morrel — rzekł, przenosząc znowu prymkę i plu ąc do
przedpoko u — co do tych tam…

— Co do czego?
— No, co do tych pienięǳy…
— A więc?
— Ehm, panie Morrel, koleǳy mówią, że na ten raz to im wystarczy po pięćǳiesiąt

anków, a na resztę poczeka ą.
— ǲięki, kochani! — zawołał pan Morrel wzruszony do głębi. — Macie dobre serca,

ale bierzcie, bierzcie te pieniąǳe; a eśli nadarzy się wam aka dobra praca, esteście wolni.
Ostatnie słowa akby poraziły poczciwych ma tków; spo rzeli po sobie wystraszeni;

Penelonowi tchu zabrakło i mało co nie połknął prymki; szczęściem zdążył walnąć się
w grdykę.
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— Jak to, panie Morrel, ak to! — zawołał zdławionym głosem. — Odprawiasz nas
pan? To est pan z nas niekontent?

— Broń Boże — rzekł armator. — Nie, mo e ǳieci, estem z was barǳo zadowolony;
wcale was nie odprawiam. Ale co chcecie, nie mam uż statków, więc nie potrzebu ę
marynarzy.

— Jak to, nie masz pan statków? — zawołał Penelon. — To każesz pan zbudować
inne, a my poczekamy. Bogu ǳięki, wiemy, co to znaczy sieǳieć i nic nie robić.

— Ale a nie mam za co zbudować innego statku, mó poczciwy Penelonie — rzekł
Morrel ze smutnym uśmiechem. — Trudno więc, żebym przy ął waszą propozyc ę, choć
barǳo est szlachetna.

— No, to eśli pan nie masz pienięǳy, po cóż nam płacisz? Pó ǳiemy sobie, licząc
na łut szczęścia.

— No, da cież pokó , ǳieci — rzekł Morrel, tłumiąc wzruszenie. — Da cie uż pokó ,
proszę was. Poczeka my na lepsze czasy, może się kiedy eszcze spotkamy. Emanuelu, idź
z nimi i dopilnu , aby spełniono mo e życzenie.

— Ale panie Morrel, to zobaczymy się eszcze — czy tak? — zapytał Penelon.
— Tak, kochani, mam taką naǳie ę. Bądźcie zdrowi.
Dał znak Koklesowi, i Kokles wyszedł razem z marynarzami i Emanuelem.
— Zostawcie mnie teraz na chwilę samego, muszę porozmawiać z tym panem —

rzekł Morrel do żony i córki.
I wskazał oczyma agenta firmy Thomson i French, który stał w kącie nieruchomo

przez całą tę scenę, wtrąca ąc zaledwie kilka słów, któreśmy wyże przytoczyli. Kobie-
ty, które całkiem zapomniały o cuǳoziemcu, podniosły nań oczy, po czym odeszły; Julia
spo rzała nań, wychoǳąc, błagalnym wzrokiem, na co cuǳoziemiec odpowieǳiał uśmie-
chem tak ciepłym, że zaǳiwiłby on każdego, kto by uważnie się przyglądał lodowatemu
obliczu niezna omego.

Mężczyźni zostali sami.
— No cóż, wiǳiał pan i słyszał wszystko — rzekł pan Morrel, opada ąc na krzesło.

— Nic uż więce nie potrzebu ę panu tłumaczyć.
— A tak, zobaczyłem — odparł Anglik — że dotknęło pana nowe nieszczęście, rów-

nie niezasłużone ak poprzednie; to mnie utwierǳa w chęci uczynienia panu przysługi.
— O, drogi panie! — wyszeptał Morrel.
— Jestem teraz głównym pana wierzycielem, czy tak?
— Tak, masz pan weksle o na krótszych terminach spłaty.
— A nie chciałbyś pan przedłużenia tych terminów?
— Zwłoka mogłaby ocalić mi honor, a tym samym i życie.
— O ile czasu pan prosi?
Morrel zawahał się.
— Dwa miesiące — rzekł.
— Dobrze — zgoǳił się cuǳoziemiec. — Da ę panu trzy miesiące.
— Ale czy esteś pan pewny, że dom Thomson i French…
— Bądź pan zupełnie spoko ny, biorę to na siebie. Mamy ǳiś  czerwca, tak?
— Tak.
— No to dobrze, przepiszże pan wszystkie te weksle z terminem  września; piątego

września o goǳinie edenaste — wskazówka zegara wskazywała właśnie edenastą —
stawię się u pana.

— Będę na pana czekać — odparł Morrel — i albo otrzymasz pan pieniąǳe, albo
zginę.

Ostatnie słowa wymówił tak cicho, że cuǳoziemiec nie mógł ich dosłyszeć.
Wystawiono nowe weksle; dawne zniszczono; tym sposobem nieszczęśliwemu arma-

torowi zostało trzy miesiące na zgromaǳenie wszystkich swoich środków.
Anglik wysłuchał poǳiękowań z flegmą, właściwą swemu narodowi, i wyszedł, od-

prowaǳany przez Morrela, który obsypywał go błogosławieństwami.
Na schodach spotkał Julię. ǲiewczyna udawała, że schoǳi na dół, gdy tak naprawdę

czekała tu na niego.
— Och, proszę pana! — rzekła, składa ąc ręce.
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— Pani — rzekł cuǳoziemiec. — Pewnego dnia dostanie pani list z podpisem…
Sindbad Żeglarz… Wypełnĳ co do oty wszystkie polecenia zawarte w tym liście, choćby
ci się wydawały ǳiwne.

— Dobrze, proszę pana — odpowieǳiała Julia.
— Przyrzeka mi pani, że zrobi to wszystko?
— Przysięgam.
— Wybornie! Do wiǳenia pani. Bądź pani nadal taka dobra i ǳielna, a wierzę, że

Bóg cię za to nagroǳi, da ąc ci Emanuela za męża.
Julia westchnęła, zarumieniła się ak wiśnia i musiała oprzeć się o poręcz, żeby nie

upaść.
Cuǳoziemiec poszedł dale , ukłoniwszy się Julii.
Na ǳieǳińcu spotkał Penelona, który trzymał w rękach dwa stuankowe rulony,

akby nie mógł się zdecydować, czy e zatrzymać.
— Chodź no ze mną, przy acielu — zwrócił się doń Anglik — chcę z tobą pogadać.

.    
Zwłoka, na którą się zgoǳił agent firmy Thomson i French w chwili kiedy Morrel mógł
się na mnie czegoś takiego spoǳiewać, wydała się Morrelowi znakiem, że wraca do nie-
go pomyślność, ednym z owych znaków, które ozna mia ą człowiekowi, że los zawzięty
przestanie go wreszcie prześladować. Tego samego dnia Morrel opowieǳiał wszystko
żonie, córce i Emanuelowi, i eśli nie odrobina spoko u, to przyna mnie promyk na-
ǳiei zagościł w tym domu. Niestety, Morrel miał interesy nie tylko z firmą Thomson
i French, co tak szlachetnie względem niego postąpiła; a ak sam utrzymywał, w handlu
nie ma przy aciół, tylko wspólnicy. Zastanowiwszy się nad tym wypadkiem głębie , nie
po mował ednak te wspaniałomyślności panów Thomsona i Frencha; tłumaczył więc to
sobie ich mądrym egoizmem: lepie pomóc człowiekowi, który est nam winien trzysta
tysięcy anków, i dostać tę kwotę w trzy miesiące późnie , niż przyspieszyć ego ruinę,
uzysku ąc edynie pięć lub sześć procent kapitału.

Na nieszczęście, nie wszystkie firmy związane z panem Morrelem interesami — czy
to z nienawiści, czy przez głupotę — doszły do tak roztropne refleks i, a niektóre na-
wet były przekonane o czymś zupełnie przeciwnym. Przedstawiano więc do kasy weksle
z podpisem pana Morrela z na większą punktualnością, i tylko ǳięki prolongacie, akie
uǳielił Anglik, Kokles wypłacał e natychmiast co do grosza i żył ak dotąd w proroczym
spoko u. Tylko Morrel wiǳiał z przerażeniem, że eśliby mu piętnastego przyszło zapła-
cić panu de Boville sto tysięcy anków, a trzyǳiestego wykupić weksle na trzyǳieści
dwa tysiące pięćset anków, na które uzyskał odroczenie terminu, byłby zgubiony bez
ratunku.

Cały światek kupiecki w Marsylii utrzymywał z na większą pewnością, że Morrel nie
bęǳie dale w stanie wytrzymywać tylu ciosów. Zǳiwiono się tedy niemało, gdy pod ko-
niec miesiąca ego kasa wypłaciła wszystko ze zwycza ową skrupulatnością. Luǳie ednak
nie oǳyskali zaufania do Morrela i przesunęli termin upadłości ednogłośnie na koniec
następnego miesiąca.

Cały ten miesiąc upłynął Morrelowi na niesłychanych wysiłkach, aby zgromaǳić
wszelkie środki, akie tylko mógł. Niegdyś ego weksle, z akąkolwiek datą, były przy -
mowane z zaufaniem, a nawet poszukiwane. Morrel chciał wystawić kilka obligów na
trzy miesiące, ale wszystkie banki zamknęły przed nim drzwi. Na szczęście sam eszcze
miał otrzymać akieś wpływy, wpływy te dopisały: mógł więc znów stawić śmiało czoła
swoim zobowiązaniom pod koniec lipca.

Tymczasem wysłannik firmy Thomson i French nie pokazał się uż w Marsylii. Znik-
nął na drugi czy trzeci ǳień po wizycie u Morrela; a skoro podczas pobytu w Marsylii
nawiązał był stosunki edynie z merem, inspektorem więzień i panem Morrelem, ego
wizyta nie pozostawiła innych śladów, ak tylko różne wspomnienia, akie te trzy osoby
z ego odwieǳin zachowały. Co się tyczy marynarzy z „Faraona”, chyba musieli znaleźć
sobie akąś robotę, bo i oni zniknęli.

Kapitan Gaumard, przyszedłszy do zdrowia, powrócił z Palmy. Nie spieszył się akoś
z wizytą u pana Morrela: ale ten, dowieǳiawszy się o ego przybyciu, sam się do niego
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udał. Zacny armator wieǳiał z opowiadania Penelona, ile szlachetne odwagi okazał ka-
pitan podczas owego tragicznego wypadku, i sam przeto zapragnął go pocieszyć. Zaniósł
mu także zaległą gażę, po którą kapitan nie śmiał pó ść.

Schoǳąc uż w dół, spotkał Penelona, który szedł właśnie na górę. Widać było, że
Penelon zrobił dobry użytek ze swych pienięǳy, bo był od stóp do głowy ubrany ak
spod igły. Spostrzegłszy Morrela, biedny ma tek mocno się zakłopotał, usunął się ak
na dale w kąt podestu, przekładał prymkę to z lewe na prawą stronę, to z prawe na lewą,
nie wieǳąc, gǳie poǳiać przerażone oczy, i uścisnął bo aźliwie rękę, którą pan Morrel
podał mu ze swo ą zwykłą życzliwością. Morrel przypisywał całe to zakłopotanie Penelona
wykwintnemu ubiorowi — oczywiście, biedak nie zdobyłby się własnym kosztem na tak
wystawne oǳienie, musiał więc uż się zaciągnąć na akiś statek, a teraz się zawstyǳił, że
tak prędko zrzucił żałobę po „Faraonie”. Być może szedł nawet do kapitana Gaumard, aby
go powiadomić o swoim szczęściu i złożyć mu propozyc ę w imieniu nowego pryncypała?

— Poczciwi luǳie — rzekł do siebie Morrel, oddaliwszy się. — Oby was tylko nowy
pryncypał kochał tak ak a i żeby mu się lepie szczęściło!

Sierpień zszedł panu Morrelowi znów na próbach oǳyskania dawnego kredytu lub
otwarcia nowego. Dwuǳiestego sierpnia wieǳiano uż w Marsylii, że Morrel wykupił
sobie mie sce w dyliżansie pocztowym; luǳie powtarzali mięǳy sobą, że pod koniec
miesiąca bęǳie ogłoszona upadłość firmy, i że Morrel opuści Marsylię dlatego, by nie
być świadkiem owego przykrego aktu; mieli go przy tym zastąpić Emanuel i Kokles.
Wbrew ednak wszelkim oczekiwaniom, gdy nadszedł trzyǳiesty pierwszy sierpnia, kasę
Morrela otwarto ak zwykle. Kokles stał za okratowanym okienkiem, spoko ny niczym
ów sprawiedliwy Horacego, przeglądał z taką samą ak zawsze skrupulatnością wręczane
mu weksle i spłacił wszystkie. Zdarzyły się nawet dwie wypłaty, które zresztą pan Mor-
rel przewiǳiał; i te Kokles spłacił — podobnie ak osobiste weksle armatora. Nikt uż
nic z tego nie rozumiał, ale ak to zwykle bywa u proroków zwiastu ących złe nowiny,
z uporem krakali o pla cie na koniec września.

Pierwszego września powrócił pan Morrel; cała roǳina oczekiwała go z wielkim nie-
poko em. Podróż do Paryża miała stanowić ostatnią deskę ocalenia. Morrel liczył na Dan-
glarsa, ǳiś milionera, któremu się niegdyś mocno przysłużył, za rekomendac ą bowiem
Morrela Danglars został przy ęty przez pewnego bankiera hiszpańskiego i tam zaczął zbi-
ać swo ą ogromną fortunę. ǲisia Danglars posiadał podobno sześć do ośmiu milionów
kapitału i nieograniczony kredyt. Danglars mógł ocalić Morrela, nie wyłożywszy ednego
grosza z kieszeni — wystarczyłoby, gdyby poręczył za niego, a Morrel otrzymałby po-
życzkę i byłby ocalony. Od dawna uż Morrel myślał o Danglarsie. Ale miewamy czasem
akiś instynktowny wstręt, nad którym nie esteśmy w stanie zapanować — i Morrel rze-
czywiście zwlekał, ile tylko mógł, nim chwycił się tego ostatniego środka. Miał słuszność
— powrócił przywalony upokarza ącą odmową.

Ale nie skarżył się wcale ani nie złorzeczył nikomu, ucałował ze łzami w oczach żonę
i córkę, po przy acielsku uścisnął dłoń Emanuela i zamknął się w gabinecie na drugim
piętrze, prosząc, aby przyszedł do niego Kokles.

— Teraz — powieǳiały obie kobiety do Emanuela — wszystko uż stracone.
Z krótkie narady mięǳy matką i córką wynikło, że Julia napisze do brata, który

przebywał w garnizonie w Nîmes, aby natychmiast przy eżdżał. Biedne kobiety dobrze
wyczuwały, że trzeba im zebrać wszystkie siły, aby sprostać ciosowi, który miał ich ude-
rzyć. Zresztą Maksymilian Morrel, choć miał zaledwie dwaǳieścia dwa lata, wywierał
ednak na o ca wielki wpływ.

Młoǳieniec ten miał charakter wy ątkowo stały i prawy. W chwili, gdy miał wybrać
sobie karierę, o ciec ego nie chciał mu narzucać niczego i zapytał o ego upodobania.
Młoǳieniec oświadczył, że pragnie poświęcić się karierze wo skowe ; skończył więc ako
eden z pierwszych szkołę średnią, zdał egzaminy do Szkoły Politechniczne i wyszedłszy
stamtąd w stopniu podporucznika, wstąpił do  pułku piechoty. Od roku uż służył w te
ranǳe i obiecano mu przy pierwszym wakansie stopień porucznika. W pułku uważano
Maksymiliana za wzór żołnierza, ale i człowieka, który posiada wszystkie cnoty, które
powinny cechować człowieka porządnego i nazywano go stoikiem. Naturalnie, wielu, co
go tak nazywało, nie miało na mnie szego po ęcia o znaczeniu tego epitetu — powtarzali
go ze słyszenia.
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Takiego to młoǳieńca matka i siostra wzywały, aby im dopomógł w tak wielkim
nieszczęściu, które, ak się spoǳiewały, musiało nieuchronnie nastąpić.

Nie omyliły się wcale co do powagi sytuac i: wkrótce potem Julia u rzała, ak z gabinetu
o ca wychoǳi Kokles — blady i drżący, z mocno zmienioną twarzą.

Chciała pytać, kiedy koło nie przechoǳił, ale poczciwina zbiegał po schodach tak
prędko, ak mu się to nigdy nie zdarzyło; i zawołał tylko, wznosząc ręce do nieba:

— Ach, panienko, panienko, co za okropne nieszczęście! I kto by się spoǳiewał!
Po chwili Julia zobaczyła, ak wracał, niosąc kilka grubych ksiąg, portfel i worek

z pienięǳmi.
Morrel prze rzał re estry, otworzył portfel i przeliczył pieniąǳe.
Cała gotówka nie przekraczała ośmiu tysięcy anków, a wpłaty, akich się spoǳiewał

przed piątym września wyniosłyby na wyże pięć tysięcy; słowem, założywszy nawet akąś
nadwyżkę, miał w aktywach czternaście tysięcy anków, podczas gdy w debecie figurował
weksel na dwieście osiemǳiesiąt siedem tysięcy pięćset anków. Nie wypadało nawet
proponować takie zaliczki.

Pomimo to Morrel wydawał się w czasie obiadu zupełnie spoko ny. Spokó ten za-
trwożył żonę i córkę barǳie , niż by to uczyniło na większe przygnębienie na twarzy Mor-
rela. Po obieǳie armator zwykł wychoǳić, aby spotkać się na kawie w gronie zna omych
i prze rzeć „Semafor”; tego dnia nie wyszedł wcale — udał się od razu do gabinetu.

Kokles wydawał się zupełnie ogłuszony. Cały ǳień prawie spęǳił na dworze, sieǳąc
na kamieniu z odkrytą głową, nie zwraca ąc uwagi na trzyǳiestostopniowy upał.

Emanuel starał się uspokoić kobiety, ale nie był zbyt przekonywu ący. Znał zbyt do-
brze sytuac ę firmy, aby nie zdawać sobie sprawy, że roǳinie armatora groziła katastrofa.

Nadeszła noc; panie czuwały nadal w naǳiei, że Morrel, wychoǳąc od siebie, wstąpi
i do nich; usłyszały ednak tylko, ak przechoǳił koło ich drzwi cisze dużo niż zwykle,
akby się lękał, że go zawoła ą.

Natężyły słuch: wszedł do swego poko u i zamknął się od wewnątrz.
Pani Morrel kazała córce pó ść spać; w pół goǳiny późnie podniosła się, zrzuciła

pantofle i cicho wymknęła się na korytarz, aby zobaczyć przez ǳiurkę od klucza, co robi
mąż. Na korytarzu spostrzegła akiś cień, który cofnął się na e widok: była to Julia,
równie niespoko na ak matka, przybiegła tu przed matką. ǲiewczyna podeszła do pani
Morrel.

— Pisze — rzekła.
Nic więce nie powieǳiały do siebie, ale się zrozumiały obie.
Pani Morrel pochyliła się do ǳiurki od klucza. W istocie, Morrel ciągle pisał; ale

czego córka nie dostrzegła, ona zauważyła natychmiast: mąż pisał na papierze stemplo-
wym.

Przemknęła e okropna myśl: mąż pisze testament; zadrżała, ale miała tyle silne woli,
że nie rzekła ni słowa.

Na drugi ǳień pan Morrel był równie spoko ny; sieǳiał ak zwykle w gabinecie,
zszedł na obiad ak zwykle; i tylko po kolac i posaǳił przy sobie córkę, u ął w dłonie e
głowę i tulił długo do siebie.

Wieczorem Julia powieǳiała matce, że chociaż o ciec był z pozoru tak spoko ny, serce
biło mu naǳwycza gwałtownie.

Dwa następne dni upłynęły podobnie ak ten. Czwartego września wieczorem Morrel
poprosił córkę, aby oddała mu klucz od gabinetu.

Na to żądanie Julia zadrżała, tak złowróżbne e się wydało. Na co o ciec potrzebu e
klucza, który nosiła przy sobie zawsze, i który odbierano e w ǳieciństwie, tylko gdy coś
przeskrobała?

ǲiewczyna spo rzała na o ca.
— Cóż ci zrobiłam złego, tatku — spytała — że mi go chcesz odebrać?
— Nic, ǳiecinko, nic… — odpowieǳiał nieszczęsny Morrel i łzy puściły mu się

z oczu na to tak niewinne pytanie. — Po prostu potrzebu ę go teraz…
Julia udała, że szuka klucza.
— Musiałam go zostawić u siebie — rzekła.
I wyszła, ale zamiast pó ść do siebie, pobiegła poraǳić się Emanuela.
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— Julio, nie dawa mu tego klucza — powieǳiał e Emanuel. — I eśli to bęǳie
możliwe nie opuszcza go ani na chwilę utro od samego rana.

Usiłowała eszcze wypytać Emanuela, ale ten, czy nic nie wieǳiał czy też nie chciał
nic więce powieǳieć.

Przez całą noc z  na  września pani Morrel stała z uchem przytkniętym do boazerii
w swoim poko u. Aż do trzecie rano słyszała, ak mąż choǳi nerwowo tam i z powrotem.

Dopiero o trzecie rzucił się na łóżko.
Matka i córka spęǳiły całą noc razem. Od wczora szego wieczora czekały na przy azd

Maksymiliana.
O ósme rano przyszedł do nich pan Morrel; był znów opanowany, ale ta burzliwa

noc wycisnęła piętno na ego blade i zniszczone twarzy.
Nie śmiały zapytać, czy dobrze spał.
Morrel okazywał więce niż kiedykolwiek miłości żonie i więce niż kiedykolwiek

czułości córce. Nie mógł się nasycić widokiem ǳiecka, tulił ą i całował.
Julia przypomniała sobie radę Emanuela i chciała pospieszyć za o cem, gdy wychoǳił,

ale odepchnął ą łagodnie i rzekł:
— Zostań przy matce.
Julia usiłowała się upierać.
— Zostań, tak sobie życzę.
Pierwszy to raz Morrel powieǳiał do córki „tak sobie życzę”, ale wyrzekł te słowa

z tak wielką, o cowską serdecznością, że Julia nie śmiała postąpić ani kroku.
Pozostała na mie scu niema i nieruchoma; nagle otwarły się drzwi, ob ęły ą czy eś

ręce i ktoś ucałował ą w czoło.
Podniosła oczy i krzyknęła z radości.
— Maksymilian! Braciszku!
Na ten okrzyk przybiegła pani Morrel i rzuciła się synowi na szy ę.
— Matko — odezwał się młoǳieniec, wpatru ąc się na przemian to w matkę, to

w siostrę. — Cóż się tu ǳie e? Wasz list przeraził mnie i oto estem.
— Julio — rzekła pani Morrel, da ąc synowi porozumiewawczy znak. — Idź i powieǳ

o cu, że przy echał Maksymilian.
ǲiewczyna wybiegła, ale na pierwszym stopniu schodów natknęła się na akiegoś

człowieka, który trzymał list w ręku.
— Czy może panna Julia Morrel? — zapytał z mocnym włoskim akcentem.
— Tak, proszę pana — wy ąkała Julia. — Ale czego pan chce ode mnie? Nie znam

pana.
— Niech pani przeczyta ten list — rzekł, poda ąc e papier.
Julia zawahała się.
— Iǳie tu o ocalenie pani o ca! — dodał posłaniec.
Julia wyrwała mu list.
Rozerwawszy kopertę, przeczytała:

Proszę udać się natychmiast na Ale e Meilhańskie, we ść do domu nr
, poprosić odźwiernego o klucz do mieszkania na piątym piętrze; pó ść do
tego mieszkania — zna ǳie tam Pani na kominku sakiewkę z czerwonego
edwabiu; proszę ą wziąć i zanieść o cu.

Jest barǳo ważne, aby otrzymał ą przed goǳiną edenastą. Przypomi-
nam, że przyrzekłaś mi Pani ślepe posłuszeństwo.

Sindbad Żeglarz

ǲiewczyna wydała okrzyk radości, uniosła oczy, chcąc o coś zapytać człowieka, który
e oddał ten bilet, ale zdążył uż zniknąć.

Zwróciła więc eszcze raz oczy na list, chcąc go odczytać powtórnie i spostrzegła, że
było tam eszcze postscriptum:

Musi Pani to polecenie wykonać osobiście i sama; eśli Pani przybęǳie
w towarzystwie, albo kto inny zgłosi się zamiast pani, odźwierny powie, że
o niczym nie wie.

  () Hrabia Monte Christo 



Ten przypisek ochłoǳił znacznie radość Julii. Czy aby nie powinna się czegoś obawiać?
Czy to nie była akaś zasaǳka na nią? W swo e naiwności nie wieǳiała, akie może
grozić niebezpieczeństwo młode ǳiewczynie w tym wieku, ale przecież niekoniecznie
trzeba znać niebezpieczeństwo, aby się go lękać; a nawet warto zauważyć, że to zazwycza
niebezpieczeństwa nieznane buǳą w nas na większą trwogę.

Po chwili wahania postanowiła zapytać kogoś o radę.
Ale wieǳiona ǳiwnym przeczuciem, nie poszła ani do matki, ani do brata, tylko do

Emanuela.
Zeszła na dół, opowieǳiała mu, co się e przytrafiło, gdy wysłannik firmy Thomson

i French odwieǳił e o ca; opisała mu scenę na schodach, powtórzyła obietnicę, aką
wtedy złożyła, i pokazała mu list.

— Trzeba tam pó ść, Julio — rzekł Emanuel.
— Pó ść? — szepnęła Julia.
— Tak, a a pó dę z tobą.
— Ale nie zrozumiałeś, że mam tam iść sama⁈
— I we ǳiesz tam sama — odpowieǳiał młoǳieniec — a a będę czekał na rogu

ulicy Musée; i eśli tak długo nie bęǳiesz wracała, że zacznę się tym niepokoić, pó dę
tam i zapewniam cię — biada tym, na których mogłabyś się poskarżyć.

— Sąǳisz, Emanuelu, że naprawdę mam iść na to spotkanie?
— Tak. Czy posłaniec nie powieǳiał ci przecież, że choǳi tu o ratunek dla two ego

o ca?
— Ależ powieǳ mi w końcu, Emanuelu, akie niebezpieczeństwo mu zagraża?
Emanuel wahał się chwilę, ale wzięło nad nim przewagę pragnienie, aby Julię prze-

konać.
— Słucha — rzekł do nie . — ǲiś est  września, nieprawdaż?
— Tak.
— ǲisia o edenaste twó o ciec ma zapłacić prawie trzysta tysięcy anków.
— Tak, wiem o tym.
— Ale w kasie nie ma nawet piętnastu tysięcy!
— I co się stanie?
— To, że eśli twó o ciec nie zna ǳie do edenaste kogoś, kto by mu podał rękę,

o dwunaste bęǳie musiał ogłosić się bankrutem.
— Ach! Chodźmy! Chodźmy! — zawołała ǳiewczyna, ciągnąc Emanuela za rękę.
Tymczasem pani Morrel wszystko opowieǳiała synowi.
Wieǳiał on uż, że z powodu kole nych nieszczęśliwych wypadków w wydatkach

firmy zaprowaǳono duże ograniczenia; ale nie zdawał sobie sprawy, że rzeczy tak daleko
uż zaszły.

Ta wiadomość go zdruzgotała.
Zerwał się nagle, rzucił do drzwi, wbiegł szybko po schodach, sąǳił bowiem, że o ciec

est w gabinecie; ale stukał na próżno.
Za chwilę usłyszał, ak skrzypnęły drzwi od sypialni Morrela; odwrócił się i u rzał o ca.
Na widok Maksymiliana Morrel krzyknął ze zǳiwienia; nie wieǳiał bowiem nic

o przybyciu syna. Ale stał nadal nieruchomy, przytrzymu ąc lewym ramieniem akiś
przedmiot ukryty pod surdutem. Maksymilian zbiegł szybko ze schodów i rzucił się o cu
na szy ę; i nagle odskoczył, dotyka ąc dale prawą dłonią piersi o ca.

— O cze! — zawołał, blednąc śmiertelnie. — Dlaczego chowasz pod surdutem parę
pistoletów?

— O! Tego właśnie się obawiałem! — westchnął Morrel.
— O cze… O cze! Na Boga! — wykrzyknął młoǳieniec. — Po co ci ta broń?
— Maksymilianie — odpowieǳiał Morrel, patrząc prosto na syna. — Jesteś męż-

czyzną, esteś człowiekiem honoru, chodź za mną, to ci wy aśnię.
I podążył pewnym krokiem do gabinetu, a Maksymilian, chwie ąc się, poszedł za nim.
Morrel zamknął za synem drzwi, przeszedłszy przedpokó skierował się prosto do

biurka, położył pistolety na brzegu i wskazał synowi palcem otwarty re estr.
Księga ta zawierała dokładny obraz sytuac i.
Za pół goǳiny Morrel miał zapłacić dwieście osiemǳiesiąt siedem tysięcy anków,

a posiadał tylko piętnaście tysięcy dwieście pięćǳiesiąt siedem.
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— Czyta — rzekł Morrel.
Młoǳieniec przeczytał i znieruchomiał, zdruzgotany.
Morrel nie mówił nic; cóż by mógł dodać wymownie szego niż wyrok tych nieubła-

ganych liczb?
— Czy wszystko uż zrobiłeś, o cze, aby przeciwstawić się temu nieszczęściu?
— Wszystko — odpowieǳiał Morrel.
— I nie możesz liczyć na żaden uż wpływ?
— Nie.
— I za pół goǳiny… — dodał posępnym głosem — nasze nazwisko okry e hańba.
— Krew zmywa niesławę — rzekł Morrel.
— Masz rac ę, o cze. Rozumiem wszystko.
I sięgnął do pistoletów.
— Jeden dla ciebie, a drugi dla mnie — rzekł. — ǲięki!
Morrel zatrzymał mu rękę.
— A two a matka… a siostra… kto e wyżywi?
Młoǳieniec zadrżał.
— O cze — rzekł — zda esz sobie sprawę, że każesz mi żyć?
— Tak — mówił dale Morrel. — Bo to twó obowiązek; esteś silny, Maksymilianie,

umiesz myśleć trzeźwo… Nie esteś człowiekiem przeciętnym; niczego ci nie nakazu ę i nie
narzucam, powiadam tylko: zastanów się nad sytuac ą, akbyś był tu obcy, i osądź sam,
co robić.

Młoǳieniec zastanawiał się przez chwilę, po czym szlachetna rezygnac a ukazała się
mu w oczach — i tylko wolno, smutnym gestem zd ął z ramion szli oficerskie.

— Dobrze — rzekł, wyciąga ąc rękę do o ca. — Umiera w poko u, o cze, a będę
żyć.

Morrel chciał się niemal rzucić synowi do nóg. Maksymilian przyciągnął go do siebie
i te dwa szlachetne serca przez chwilę biły tuż przy sobie.

— Wiesz, że to wszystko nie est z mo e winy? — upewnił się Morrel.
Maksymilian uśmiechnął się.
— Wiem, żeś na uczciwszy z luǳi, akich znam.
— Cóż, to dobrze, wszystko sobie powieǳieliśmy; wróć teraz do matki i siostry.
— O cze — rzekł młoǳieniec, przyklęka ąc na kolano. — Pobłogosław mnie.
Morrel u ął głowę syna w obie ręce, przyciągnął ą do siebie, ucałował kilkakrotnie

i rzekł:
— O tak, tak! Błogosławię cię we własnym imieniu, i w imieniu trzech pokoleń luǳi

nieskazitelnych. Posłucha więc, co ci mówią przez mo e usta: Opatrzność może podnieść
na nowo budowlę, którą zburzyło nieszczęście. Ulitu ą się nade mną na barǳie nieubła-
gani, gdy u rzą, że poniosłem taką śmierć i daǳą ci może czas, którego mnie odmówili;
postara się, aby nie padło słowo „zhańbiony”; weź się do ǳieła, pracu , synku, walcz
odważnie. Ty, matka, siostra, ży cie ak na oszczędnie , aby ma ątek moich wierzycieli
coǳiennie się powiększał w twoich rękach. Pomyśl, ak piękny, ak wielki i uroczysty
bęǳie ów ǳień rehabilitac i, w którym powiesz: mó o ciec umarł, ponieważ nie mógł
uczynić tego, co mnie się udało, ale umarł spoko nie, bo mnie to ǳieło przekazał.

— O, mó o cze! — zawołał młoǳieniec. — A może ednak nie musisz odbierać sobie
życia?

— Wtedy wszystko przepadnie; eżeli będę żyć, współczucie prze ǳie w powątpie-
wanie, litość w zawziętość, będę tylko człowiekiem, który nie dotrzymał słowa, uchybił
swoim powinnościom; będę tylko bankrutem. Ale eśli umrę, pomyśl, Maksymilianie:
mo e ciało bęǳie uż tylko zwłokami uczciwego, nieszczęśliwego człowieka. Gdybym po-
został przy życiu, na lepsi moi przy aciele stroniliby ode mnie; a tak cała Marsylia pó ǳie,
płacząc, na mó pogrzeb. Gdybym żył, wstyǳiłbyś się mo ego nazwiska; lecz eśli umrę,
śmiało podniesiesz głowę i rzekniesz: estem synem człowieka, który zabił się dlatego, że
po raz pierwszy w życiu nie mógł dotrzymać słowa.

Młody człowiek westchnął, akby pogoǳił się uż ze wszystkim. Ale o ciec przekonał
tylko ego rozum, nie serce.

— Teraz — rzekł Morrel — zostaw mnie samego i postara się zatrzymać matkę
i siostrę na dole.
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— Nie chciałbyś eszcze zobaczyć się z Julią? — spytał Maksymilian.
Młoǳieniec wiǳiał w tym spotkaniu swo ą ostatnią, cichą naǳie ę, ale Morrel po-

trząsnął głową i rzekł:
— Wiǳiałem ą ǳiś rano i uż ą pożegnałem.
— Czy masz mi, o cze, coś eszcze do powieǳenia? — spytał Maksymilian zmienio-

nym przez wzruszenie głosem.
— Tak, synu. Mam dla ciebie święte polecenie.
— Mów o cze, mów!
— Firma Thomson i French est edyną, która — przez luǳkość czy przez egoizm

(ale nie do mnie należy czytać w sercach) — ulitowała się nade mną. Je wysłannik, który
za ǳiesięć minut przybęǳie tu, aby zrealizować weksel na dwieście osiemǳiesiąt siedem
tysięcy anków, przyznał mi — o nie! ofiarował mi sam trzy miesiące zwłoki; niech
ta firma, synu, bęǳie spłacona ako pierwsza; a tego człowieka przy mĳ z na większym
szacunkiem.

— Dobrze, o cze.
— A teraz żegna raz eszcze — rzekł Morrel. — Idź, chcę być sam; testament zna -

ǳiesz w sekretarzyku, w mo e sypialni.
Młoǳieniec stał w mie scu, ak gdyby brakło mu siły, by wykonać wolę o ca.
— Słucha , Maksymilianie — rzekł o ciec. — Przypuśćmy, że estem żołnierzem, ak

ty, i że otrzymałem rozkaz zdobyć szturmem szaniec; wiesz, że ta wyprawa bęǳie mnie
kosztować życie; i czy wtedy nie powieǳiałbyś mi tego, coś uż mówił przed chwilą: „Idź,
mó o cze, bo okry esz się hańbą, eżeli zostaniesz, a śmierć est lepsza od hańby”.

— Tak, tak! — wyszeptał młoǳieniec, a ściska ąc kurczowo o ca, dodał: — Idź, o cze.
I wybiegł z gabinetu.
Gdy Maksymilian zniknął, Morrel stał akiś czas nieruchomo, wpatru ąc się we drzwi;

potem wyciągnął rękę, znalazł, nie patrząc, sznurek ǳwonka i zaǳwonił.
Po chwili przyszedł Kokles.
Nie był to uż ten sam człowiek; trzy dni, w których uż był przekonany o nieszczęściu,

zupełnie go strawiły. Myśl: „dom Morrel i Syn zawiesza wypłaty”, przygięła go barǳie
do ziemi, niż by to zrobiło dodatkowych dwaǳieścia lat życia.

— Mó dobry Koklesie — rzekł Morrel, a tonu ego głosu niepodobna byłoby opisać.
— Stań tuta w przedpoko u. Jak tylko przy ǳie ten pan, który uż tu był przed trzema
miesiącami, no wiesz, wysłannik firmy Thomson i French, zameldu esz mi go zaraz.

Kokles nie odpowieǳiał; skinął głową, usiadł w przedpoko u i czekał.
Morrel opadł na krzesło; przeniósł wzrok na zegar: zostało mu, ot — siedem minut;

wskazówka posuwała się naprzód z niepo ętą szybkością, zdawało mu się, że wiǳi e ruch.
Niepodobna wyrazić, co się ǳiało w owe ostatnie chwili w duszy tego człowieka,

który nie był eszcze stary, a miał rozstać się ze wszystkim, co kochał na ziemi, i skończyć
z życiem, które tyle eszcze miało dlań radości, akich dozna e się, przebywa ąc wśród
na bliższych… Aby wyobrazić sobie, co przeżywał, trzeba byłoby wiǳieć tę twarz pełną
rezygnac i, to czoło zroszone potem i te oczy mokre od łez, a ednak wciąż wzniesione ku
niebu.

Wskazówka posuwała się ciągle, pistolety były uż nabite; wyciągnął rękę, wziął eden
i wyszepnął imię swe córki.

Odłożył z powrotem broń, wziął pióro i napisał kilka słów. Zdawało mu się, że nie
pożegnał wystarcza ąco ukochanego ǳiecka.

Następnie spo rzał na zegar; nie liczył uż życia na minuty, lecz na sekundy.
Wziął znowu broń i z rozchylonymi ustami patrzył na wskazówkę; wzdrygnął się,

usłyszawszy trzask odwoǳonego kurka.
W te chwili pot eszcze zimnie szy zrosił mu czoło, eszcze większa trwoga ścisnęła

serce.
Usłyszał skrzyp schodów. Otwarły się drzwi do gabinetu.
Zegar miał uż uderzyć na edenastą.
Morrel nie odwrócił się, czekał na słowa Koklesa: „mandatariusz domu Thomson

i French”.
Zbliżył lufę pistoletu do ust…
Nagle usłyszał krzyk… był to głos córki.
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Odwrócił się i spostrzegł Julię; pistolet wypadł mu z ręki.
— O cze — zawołała ǳiewczyna zadyszana, niemal nieprzytomna z radości. — Oca-

lony! Jesteś ocalony!
I rzuciła się mu na szy ę, podnosząc do góry sakiewkę z czerwonego edwabiu.
— Ocalony! — zapytał Morrel. — Co mówisz, ǳiecko?
— Tak, ocalony! Patrz, patrz!
Morrel wziął sakiewkę i zadrżał, bo przypominał sobie akby przez mgłę, że przedmiot

ten kiedyś do niego należał.
W edne przegródce był weksel na dwieście osiemǳiesiąt siedem tysięcy anków.
Weksel był anulowany.
W drugie zaś — diament wielkości orzecha i kawałek pergaminu ze słowami:

Posag Julii.
Morrel przetarł czoło; był pewien, że śni. W te chwili zegar wybił edenastą.
Dźwięk ten odbił się echem w uszach Morrela, akby stalowy młotek uderzał prosto

w ego serce.
— Ale wytłumacz mi, ǳiecko kochane, gǳie znalazłaś tę sakiewkę?
— W domu przy Ale ach Meilhańskich, pod piętnastką, na kominku w ubogim

mieszkaniu na piątym piętrze.
— Ależ to nie two a sakiewka! — zawołał Morrel.
Julia podała o cu list, który tego dnia odebrała.
— I poszłaś sama do tego domu? — spytał Morrel, przeczytawszy go.
— Był ze mną Emanuel i czekał na mnie na rogu ulicy; ale, rzecz ǳiwna, gdy wra-

całam, uż go nie było.
— Panie Morrel! — krzyczał ktoś na schodach. — Panie Morrel!
— To on! — rzekła Julia.
I do poko u wpadł Emanuel, a na ego twarzy rysowała się radość i uniesienie.
— „Faraon”! — wołał. — „Faraon”!
— Jak to? „Faraon”⁈ Postradałeś zmysły? „Faraon” zatonął.
— „Faraon”! Proszę pana, sygnalizu ą, że „Faraon” wchoǳi do portu!
Morrelowi zabrakło nagle sił, upadł na krzesło; nie był w stanie po ąć, ak mogło do ść

do tylu wydarzeń tak nieprawdopodobnych, niesłychanych — iście baśniowych.
Ale wreszcie nadbiegł i syn.
— O cze — zawołał Maksymilian. — Czemu mi mówiłeś, że „Faraon” zatonął? Straż-

nik morski go sygnalizu e właśnie, ak wchoǳi do portu!
— Na drożsi — wyszeptał Morrel. — Jeżeli to est prawda, bęǳie nam trzeba uwie-

rzyć w cud boski! To niemożliwe! Niemożliwe!
Ale czymś równie nieprawdopodobnym, a ednak realnym, była owa sakiewka, którą

trzymał w ręku, był ten pokwitowany weksel i ten niezwykły diament.
— Ach! Proszę pana! — rzekł na koniec i Kokles. — Jak to, „Faraon”?…
— Chodźmy, ǳieci — rzekł Morrel, wsta ąc. — Chodźmy przekonać się sami i niech

się Bóg nad nami zlitu e, eśli to est fałszywa wiadomość.
Zeszli na dół; w połowie schodów czekała pani Morrel; biedna kobieta nie śmiała

pó ść na górę.
Po chwili doszli do portu.
Na brzegu zgromaǳił się tłum. Luǳie rozstąpili się przed Morrelem.
— „Faraon”! „Faraon”! — wołali wszyscy.
W istocie, ǳiała się rzecz cudowna i niepo ęta: naprzeciw wieży Świętego Jana zarzucał

kotwicę i zwĳał żagle statek z białym napisem na rufie: „»Faraon«, Morrel i Syn, Marsylia”,
o te same po emności co „Faraon” zatopiony i tak samo wyładowany koszenilą i indygo;
na mostku rozkazy wydawał kapitan Gaumard, a stary Penelon machał przy aźnie do pana
Morrela.

Nie można uż było wątpić: zmysły świadczyły, że to prawda, a potwierǳało to eszcze
świadectwo ǳiesięciu tysięcy osób.

Gdy Morrel ściskał syna przy oklaskach całego miasta, człowiek akiś z twarzą do
połowy zakrytą czarnym zarostem, ukryty za budką szyldwacha, przypatrywał się te scenie
ze wzruszeniem, a na koniec szepnął:
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— Bądź szczęśliwy, szlachetny człowieku, niech cię Bóg błogosławi za całe dobro,
akieś czynił do te pory i akie nadal bęǳiesz czynił, i niech mo a wǳięczność skry e się
w cieniu, tak ak twó dobry postępek.

I uśmiecha ąc się, a w uśmiechu tym przebĳały się radość i szczęście, wyszedł z kry-
ówki i nie zwróciwszy niczy e uwagi — tak dalece wszyscy byli prze ęci tym naǳwy-
cza nym wydarzeniem — zbiegł po schodkach przystani i zawołał:

— Jacopo! Jacopo! Jacopo!
Wnet do brzegu przybiła szalupa; wsiadł do nie i popłynął na bogato urząǳony acht;

wskoczył na pomost z lekkością marynarza, stamtąd spo rzał raz eszcze na Morrela, który
płacząc z radości, kole no ściskał wyciągnięte ręce i błąǳąc oczyma po niebie, zdawał się
ednocześnie szukać swego nieznanego dobroczyńcy i ǳiękować mu.

— A teraz — rzekł niezna omy — żegna , dobroci, luǳkości, wǳięczności… Że-
gna cie, uczucia, od których radu e się serce!… Wyręczyłem Opatrzność, aby nagroǳić
dobrych… teraz niech bóg zemsty ustąpi mi mie sca, abym ukarał złych!

I dał znak, a acht, akby tylko czekał na ten sygnał, wypłynął na pełne morze.

.   —  
Na początku  roku przebywało we Florenc i dwóch młodych luǳi należących do
śmietanki towarzyskie Paryża: wicehrabia Albert de Morcerf i baron Franz d’Epinay.
Postanowili spęǳić karnawał w Rzymie, gǳie Franz, który od czterech lat mieszkał we
Włoszech, miał służyć za cicerona Albertowi.

Że zaś niemało potrzeba przygotowań, aby spęǳić karnawał w Rzymie, szczegól-
nie gdy ktoś nie ma zamiaru nocować na Placu Ludowym lub na Campo Vaccino nasi
młoǳieńcy napisali do pana Pastrini, właściciela hotelu Londyńskiego, z prośbą, aby
zarezerwował dla nich przyzwoity apartament.

Pan Pastrini odpisał, że ma do dyspozyc i uż tylko dwa poko e i alkowę, i to na drugim
piętrze, które może im wyna ąć za nader umiarkowaną sumę ludwika ǳiennie. Młoǳi
przy aciele zgoǳili się; po czym Albert, chcąc wykorzystać czas, aki mu eszcze pozostał,
udał się do Neapolu, Franz zaś został we Florenc i.

Kiedy się uż dość nacieszył życiem stolicy Medyceuszy, kiedy się uż dosyć naspace-
rował po tamte szych ogrodach podobnych do ziemskiego Edenu, gdy uż został przy ęty
na wspaniałych salonach, które czynią we Florenc i honory domu, zd ęła go fantaz a, aby
zwieǳić Elbę, ten wielki etap historii Napoleona; na Korsyce — kolebce Bonapartego
— zdążył być uż wcześnie .

Pewnego więc wieczoru odczepił z żelaznego pierścienia linę przytrzymu ącą małą
barkę w porcie livorneńskim, owinął się w szeroki płaszcz i ułożył się na dnie łoǳi, rzuca ąc
do przewoźników tylko krótki rozkaz:

— Na Elbę!
Barka odpłynęła z portu, ak ptak morski wyuwa z gniazda i na drugi ǳień Franz

wysiadał uż w Portoferraio. Przewędrował cesarską wyspę po śladach olbrzyma i w Mar-
cianie znów się zaokrętował.

W dwie goǳiny po opuszczeniu lądu łódź zawinęła na Pianosę, gǳie, ak mówiono,
miały nań czekać ogromne stada czerwonych kuropatw. Polowanie ednak nie powiodło
się; nasz strzelec z wielkim trudem ubił kilka kuropatw i to wychuǳonych; i ak każdy
myśliwy, który pofatygował się na polowanie na darmo, wrócił na łódź w na gorszym
humorze.

— Ach! Gdyby wasza wielmożność sobie życzył, mógłby sobie naprawdę nieźle zapo-
lować — rzekł doń właściciel łoǳi.

— Gǳież to?
— Wiǳi pan tę wyspę? — rzekł właściciel, wyciąga ąc rękę w kierunku południa

i wskazu ąc palcem na stożkowaty skalisty kształt wyłania ący się z fal zabarwionych na -
pięknie szym odcieniem indygo.

— Tak, i cóż to za wyspa? — zapytał Franz.
— Wyspa Monte Christo — odpowieǳiał Livorneńczyk.
— Ale a nie mam pozwolenia na łowy na te wyspie.
— Pan hrabia nie potrzebu e pozwolenia, bo to wyspa bezludna.
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— E że! — zawołał młoǳieniec. — Bezludna wyspa na Morzu Śróǳiemnym, coś
takiego!

— E, to barǳo naturalna rzecz. Wyspa ta est edną kupą skał, nie ma tam ani edne
pięǳi ziemi uprawne .

— Do kogo ta wyspa należy?
— Do Toskanii.
— A aką zwierzynę można tam spotkać?
— Tysiące kozic.
— Które żywią się kamieniami — zripostował Franz z uśmiechem niedowierzania.
— Nie, żywią się krzewami, mirtami i lentyszkami porasta ącymi skały.
— Gǳież będę spał?
— W grotach na ziemi albo też rozścielimy panu płaszcz w łoǳi. Zresztą, eśli wa-

sza wielmożność bęǳie sobie życzył — moglibyśmy trochę zapolować, a potem zaraz
odpłynąć; wie pan dobrze, potrafimy żeglować równie dobrze w nocy, ak za dnia.

Jako że Franz miał eszcze dość czasu do spotkania się z przy acielem, a o dach nad
głową w Rzymie uż nie musiał się niepokoić — przy ął propozyc ę, chcąc sobie wyna-
groǳić pierwsze niepomyślne polowanie.

Wobec wyrażone przez Franza zgody marynarze zaczęli cicho naraǳać się mięǳy
sobą.

— No i cóż tam znowu? — zagadnął Franz. — O co eszcze choǳi? Czyżby to było
ednak niemożliwe?

— Ii, nie — odrzekł właściciel. — Musimy tylko uprzeǳić pana hrabiego, że z tą
wyprawą może się wiązać pewne ryzyko.

— To znaczy?
— Bo Monte Christo est niezamieszkana i dlatego często służy za schronienie dla

przemytników i korsarzy, którzy wraca ą z Korsyki, Sardynii lub Ayki — gdyby więc
ktokolwiek doniósł o naszym pobycie na te wyspie, musielibyśmy po powrocie do Li-
vorno odbyć przyna mnie sześciodniową kwarantannę.

— O, do diabła! Sześć dni! To zmienia stan rzeczy! To tyle, ile Bóg potrzebował na
stworzenie świata. Mo e ǳieci, to ednak trochę za długo.

— Ale któż by się wygadał, że pan hrabia był na Monte Christo?
— O, a na pewno nie! — zawołał Franz.
— Ani my — zawtórowali ma tkowie.
— A więc dale , na Monte Christo.
Właściciel wydał rozkazy; kurs został wzięty na wyspę i łódź pomknęła w e kierunku.
Franz poczekał, aż skończy się manewr, a skoro łódź wypłynęła na morze, wiatr wydął

żagle, a cztere ma tkowie za ęli stanowiska, trzech na przoǳie, a czwarty u steru, Franz
nawiązał znowu rozmowę.

— Mó kochany Gaetano, mówiłeś mi, że wyspa Monte Christo est przytułkiem dla
przemytników i piratów morskich; a zda e mi się, że to zupełnie inny roǳa zwierzyny
niż kozice.

— To prawda, panie hrabio.
— Wieǳiałem, że przemytnicy istnie ą, ale myślałem, że gdy teraz zdobyliśmy i opa-

nowaliśmy Algier i Tunis, piraci grasu ą uż tylko w romansach Coopera i Marryata.
— No cóż, wielmożny pan się myli. Z piratami est tak, ak z bandytami, z którymi

akoby rozprawił się papież Leon XII, a przecież oni co dnia niemal u samych bram
Rzymu napada ą podróżnych. Czy pan nie słyszał, ak pół roku temu napadli na dyplomatę
ancuskiego przy stolicy apostolskie i obrabowali go doszczętnie?

— Tak, słyszałem.
— A więc, gdyby wielmożny pan mieszkał ak my w Livorno, posłyszałby od czasu do

czasu, że stateczek wyładowany towarem lub piękny acht angielski, którego spoǳiewano
się w Bastii, w Portoferraio lub Civita Vecchia akoś nie dotarł tam wcale i nikt nie wie,
co się z nim stało — pewnie rozbił się gǳieś o skałę. Ale tą skałą, którą napotkał, bywa
płaska, wąska łódka, z kilkoma ludźmi na pokłaǳie, którzy go zaskoczyli lub zrabowali
w ciemną, burzliwą noc, przy akie ś ǳikie i bezludne wysepce.
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— Ale — rzekł Franz wyciągnięty na dnie łoǳi — czemuż ci, którym się coś takiego
przydarzy, nie wniosą skargi? Czemu nie zgłoszą tego do rządu ancuskiego, sardyńskiego
lub toskańskiego, aby piraci zostali ukarani?

— Czemu? — powtórzył z lekkim uśmiechem Gaetano.
— Tak, czemu?
— Temu, że na pierw piraci przenoszą z takiego statku czy achtu wszystko, co warto

wziąć, na swo ą barkę; potem zaś związu ą ręce i nogi całe załoǳe, przyczepia ą każde-
mu dwuǳiestoczterofuntową kulę do szyi, robią ǳiurę w kadłubie statku na szerokość
beczułki, wychoǳą na pokład, zamyka ą luki i wraca ą na barkę. Po ǳiesięciu minutach
statek zaczyna stękać i akby po ękiwać, i powoli się zanurza. Na pierw eden bok, potem
drugi; podnosi się nagle i nagle znowu opada, coraz niże i niże . Nagle rozlega się huk
akby z ǳiała — to właśnie ciśnienie rozsaǳiło pokład. I wtedy statek zaczyna się szamo-
tać ak tonący, ale za każdym ruchem ciężar ciągnie go do dna. Na koniec woda sprężona
w kadłubie wytryska z otworów kaskadami, ak z nozdrzy gigantycznego kaszalota. Sta-
tek wyda e ostatni chrapliwy ęk, ostatni raz obraca się wokół siebie i zapada, tworząc na
powierzchni odmętów potężny le , który przez chwilę wiru e, wolno się napełnia i znika;
po pięciu minutach chyba tylko sam Bóg mógłby dostrzec na dnie te spoko ne otchłani
zaginiony statek.

— Teraz pan rozumie — zakończył Gaetano z uśmiechem — dlaczego statek nie
zawĳa do portu, i dlaczego nikt nie zanosi skargi?

Gdyby Gaetano opowieǳiał to przed propozyc ą wyprawy, kto wie, czy Franz nie
zastanowiłby się dwa razy, zanim by się na nią zgoǳił. Ale uż wyruszyli i wydało mu
się tchórzostwem zawracać. Był to eden z tych luǳi, którzy nie szuka ą wprawǳie nie-
bezpieczeństwa, ale którzy przy mu ą e z zimną krwią, gdy się uż przydarzy; chłodny
i nieustępliwy, traktował niebezpieczeństwo ak przeciwnika w po edynku: obliczał spo-
ko nie ego ruchy, badał siłę, cofał się tylko wtedy, gdy chciał nabrać oddechu, i to nie
na tyle, aby mogło to u ść za tchórzostwo; w mgnieniu oka po mował wszystkie swo e
atuty i zabĳał ednym ciosem.

— E że! — odezwał się. — Wędrowałem po Sycylii i Kalabrii, dwa miesiące żeglo-
wałem po wodach archipelagu, a nie spotkałem nigdy nawet cienia bandyty czy pirata.

— Ja też nie mówiłem o tym wielmożnemu panu, aby go odwoǳić od zamiaru; pytał
mnie pan, więc odpowieǳiałem i tyle.

— Dobrze, dobrze, drogi Gaetano. Rozmowa z tobą est niezwykle za mu ąca, a po-
nieważ rad bym z tobą gawęǳić ak na dłuże , więc płyńmy na Monte Christo.

Tymczasem zbliżano się szybko do celu podróży, wiatr był bowiem pomyślny i łódź
robiła około siedmiu mil na goǳinę. W miarę, ak się zbliżali, wyspa zdawała się rosnąć
coraz barǳie z łona mórz; w prze rzystym powietrzu rozświetlonym ostatnimi promie-
niami słońca wyspa wyglądała akby stos kul w arsenale, tak, na kształt olbrzymie pry-
zmy piętrzyły się skały, a pomięǳy nimi gǳieniegǳie czerwieniły się wrzosy i zieleniły
drzewa. Marynarze, chociaż zdawali się zupełnie spoko ni, podwoili czu ność; bacznym
wzrokiem obe mowali rozległe zwierciadło wód, po którym barka mknęła, niemal śli-
zga ąc się po powierzchni; na horyzoncie widać było kilka rybackich kutrów o białych
żaglach, kołyszących się ak ptaki morskie na grzbietach fal.

Już tylko piętnaście mil ǳieliło ich od Monte Christo, gdy słońce zaczęło kryć się za
Korsyką, które zębaty, górzysty kontur rysował się ciemną plamą na niebie; to zwalisko
skał wznosiło się przed łoǳią groźnie niczym baśniowy olbrzym, zabiera ąc słońce, które
pozłacało eszcze górne partie żagli i masztów; z wolna mrok podnosił się od morza,
chcąc akby przegonić ostatnie promienie gasnącego dnia; w końcu świetlisty snop został
zepchnięty na sam wierzchołek stożka i tam zatrzymał się na chwilę, przemienia ąc szczyt
góry w gore ący wulkan; wreszcie cień, postępu ący wyże , ogarnął stopniowo szczyt,
ak wcześnie ogarniał podstawę, i wyspa była uż tylko szarą, wciąż ciemnie ącą skalistą
piramidą. Pół goǳiny późnie całą przestrzeń zaległy całkowite ciemności.

Szczęściem marynarze często bywali w tych okolicach i znali doskonale każdą skałę
archipelagu toskańskiego; bo inacze wśród ciemności spowĳa ące barkę Franz nie obro-
niłby się przed pewnym niepoko em. Korsyka zniknęła całkowicie i skały Monte Christo
stały się niewiǳialne; ale marynarze iście rysim wzrokiem byli w stanie przenikać ciem-
ności, a sternik nie okazywał żadne niepewności.
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W goǳinę po zachoǳie słońca zdało się Franzowi, że wiǳi po lewe stronie akąś
ciemną plamę; trudno mu było ednak rozpoznać dokładnie, co to było; milczał więc
nadal, z obawy, że biorąc za ląd akąś zwiewną chmurę, rozśmieszy marynarzy. Ale nagle
na brzegu zabłysło światło; ziemia mogła wydawać się chmurą, ale ten ogień nie był
meteorem.

— Co to za światło? — zapytał Franz.
— Cśśś! — rzekł właściciel. — To ognisko.
— A mówiłeś, że wyspa est niezamieszkana.
— Mówiłem, że nie ma tu stałych mieszkańców, ale powieǳiałem też, że zawĳa ą tu

przemytnicy.
— I korsarze?
— I korsarze — powtórzył Gaetano. — Dlatego też kazałem ominąć wyspę, bo teraz,

ak wielmożny pan wiǳi, ogień został za nami.
— Ale to ognisko — ciągnął Franz — wyda e mi się racze gwaranc ą bezpieczeństwa

niż powodem do obawy; gdyby to byli luǳie, którzy się lęka ą, by ich ktoś nie zauważył,
nie rozpalaliby ognia.

— O, to nic nie znaczy — odparł Gaetano. — Gdyby pan hrabia w ciemności mógł
zorientować się w położeniu wyspy, przekonałby się pan, że tego ognia niepodobna zo-
baczyć ani od strony lądu, ani z Pianosy, wyłącznie od pełnego morza.

— I boisz się, że ten ogień nie na milsze zwiastu e nam towarzystwo?
— Trzeba nam bęǳie się o tym przekonać — odrzekł Gaetano, patrząc ciągle na ową

ziemską gwiazdę.
— Ale ak się o tym przekonać?
— Zaraz pan hrabia zobaczy.
Gaetano naraǳił się z towarzyszami i po pięciu minutach owe dyskus i wykonali

w ciszy manewr w ten sposób, że łódź, zawróciwszy w mie scu, skierowała się w kierun-
ku, z którego przypłynęli; po kilku chwilach ogień znikł im sprzed oczu, zakryty akąś
nierównością terenu.

Wtedy sternik znów nadał inny kierunek łoǳi, która zbliżyła się wyraźnie do wyspy
i niebawem byli oddaleni od wyspy zaledwie o pięćǳiesiąt kroków.

Gaetano zwinął żagiel i łódź zatrzymała się w mie scu.
Wszystko to odbyło się w absolutne ciszy — od kiedy tylko zmienili kierunek, na

pokłaǳie nikt nie wymówił ani słowa.
Gaetano, inic ator te wyprawy, całą odpowieǳialność wziął na siebie. Cztere mary-

narze wpatrywali się w niego z na większą uwagą, trzyma ąc w pogotowiu wiosła, szyko-
wali widocznie na wszelki wypadek do zrobienia skutecznego użytku z wioseł, co zwa-
żywszy na ciemności mogło im się powieść.

A Franz sprawǳał broń z właściwą sobie zimną krwią; miał sztucer i dwie dubeltówki;
nabił e, sprawǳił panewki i czekał.

Tymczasem Gaetano zrzucił opończę i koszulę, zacisnął mocnie pasek od spodni,
a ponieważ był boso, nie potrzebował zde mować pończoch ani trzewików. Tak ubrany
lub racze tak rozebrany, przytknął palec do ust, zaleca ąc na głębsze milczenie, i spu-
ściwszy się do wody, popłynął do brzegu z taką ostrożnością, że nie dało się posłyszeć
na mnie szego szmeru. I tylko ǳięki migotliwe bruźǳie, którą żłobiły wśród fal ego
ruchy, można było śleǳić wzrokiem ego ślad.

Wkrótce i owa bruzda zniknęła: Gaetano musiał dotrzeć na brzeg.
Nikt nie poruszył się na łoǳi przez następne pół goǳiny; po czym znowu blisko

brzegu po awiła się taka sama świetlista smuga, zbliża ąca się do łoǳi. Jeszcze chwila,
eszcze dwa ruchy ramion — i Gaetano był na łoǳi.

— No i co? — zapytali ednocześnie Franz i marynarze.
— Cóż — odpowieǳiał. — To hiszpańscy przemytnicy i dwóch korsykańskich ban-

dytów.
— Ale co u diabła robią korsykańscy bandyci z hiszpańskimi przemytnikami?
— Ach, mó Boże! — odpowieǳiał Gaetano tonem, w którym pobrzmiewały ak-

centy zaiste chrześcĳańskiego miłosierǳia. — Panie hrabio, toć trzeba sobie wza emnie
pomagać. Często takiego bandytę mocno przyciska ą żandarmi albo karabinierzy, no to
cóż, natyka się wtedy na łódź, w które sieǳi paru takich poczciwych chłopaków ak my.

  () Hrabia Monte Christo 



No i przychoǳi prosić o gościnność w naszym pływa ącym domu. Czyż goǳi się odmó-
wić, kiedy biedaka ściga ą? Przy mu emy go, a dla większego bezpieczeństwa umykamy
na pełne morze. Wszakże to nic nas nie kosztu e, a nieraz może ocalić życie, a przyna -
mnie wolność bliźniemu, który przy okaz i może nam odwza emnić przysługę i wskazać
nam bezpieczną przystań, gǳie możemy wyładować spoko nie towar, unika ąc ciekawych
oczu.

— Ach tak? — zǳiwił się Franz. — A więc i ty, Gaetano, esteś po trosze przemyt-
nikiem?

— Cóż robić, panie hrabio! — odrzekł Gaetano z uśmiechem niemożliwym do opi-
sania. — Robi się to i owo; trzeba przecie z czegoś żyć.

— No, to znasz pewnie tych luǳi, którzy są teraz na Monte Christo?
— Po części. My, żeglarze, pozna emy się ak masoni: po pewnych znakach.
— Jesteś więc przekonany, że nie mamy się czego obawiać?
— Nie, skądże; kontrabanǳiści nie są złoǳie ami.
— Ale ci dwa korsykańscy bandyci… — ciągnął Franz, chcąc ocenić z góry ryzyko.
— Ee, mó Boże! Cóż oni winni, że są bandytami, to wina właǳ…
— Jak to?
— A tak! Ściga ą ich tylko za to, że się komuś dobrali do skóry! Jakby zemsta nie

leżała w naturze Korsykanina.
— Co rozumiesz przez dobieranie się do skóry? Zabicie człowieka? — indagował

Franz.
— Zabicie wroga — odparł Gaetano — a to zupełnie co innego.
— Ano dobrze, poprośmy więc przemytników i bandytów o gościnę. Ale esteś pew-

ny, że nas dobrze przy mą?
— Na pewnie szy.
— Ilu ich est?
— Pięciu, trzech przemytników i dwóch bandytów.
— A to tylu, co i nas! Siły są równe, więc gdyby ci panowie byli źle dla nas usposo-

bieni, potrafimy ich zmusić do grzeczności. Więc — po raz ostatni — na Monte Christo.
— Dobrze, wielmożny panie, ale eśli pan pozwoli, bęǳiemy stosować wszelkie środki

ostrożności.
— A owszem, mó drogi! Bądź roztropny ak Nestor, ostrożny ak Ulisses. Nie tylko

pozwalam, ale również zalecam.
— Wobec tego, cisza! — rzekł Gaetano.
Wszyscy umilkli.
Franz, ako człowiek, co rozważa wszystko z właściwego punktu wiǳenia, uznał, że

nie grozi mu niebezpieczeństwo, choć sytuac a nie przestawała być poważna. Otaczała go
ciemna noc, był sam eden pośród morskich odmętów, zdany na łaskę marynarzy, którzy
go nie zna ą i nie ma ą na mnie szych powodów poświęcać się dla niego; wieǳą za to, że
ma przy sobie kilka tysięcy anków ukrytych w pasie; a ponadto po ǳiesięć razy, eżeli
nie z zazdrością, to z dużą ciekawością oglądali ego piękną broń. I teraz właśnie z takimi
ludźmi miał wysiąść na wyspie, która nosiła wprawǳie barǳo chrześcĳańską nazwę, ale
mogła uǳielić mu takie gościny ak Kalwaria Chrystusowi, zważywszy na to, że aż roiło
się na nie od przemytników i bandytów. Wreszcie ta historia o zatapianych statkach,
którą uważał w ǳień za przesaǳoną, w nocy wydała mu się dużo barǳie prawdopodobna.
Dlatego też, wzięty w dwa ognie przez dwa, chociaż być może uro one, niebezpieczeństwa,
nie spuszczał z oka marynarzy, a ręki ze strzelby.

Ma tkowie tymczasem podnieśli na nowo żagle i barka popłynęła znów przebytą dwu-
krotnie uż drogą. Franz, przyzwycza ony nieco do zmroku, dostrzegał w gęste ciemności
granitowego olbrzyma, którego właśnie opływali; na koniec, za kole nym załomem skal-
nym, spostrzegł ognisko, które aśniało eszcze barǳie niż przedtem, a przy nim kilku
sieǳących luǳi.

Blask ognia rozświetlał morze na akieś sto kroków. Gaetano opłynął światło, utrzy-
mu ąc barkę w cieniu; a potem, gdy się znaleźli naprzeciw ogniska, zwrócił ǳiób łoǳi
wprost ku ognisku i śmiało wpłynął w krąg światła, śpiewa ąc rybacką piosenkę, a ma-
rynarze wtórowali mu chórem w reenie.

  () Hrabia Monte Christo 



Na pierwsze słowa piosenki, luǳie, co otaczali ognisko, podnieśli się i podeszli do
przystani, przypatru ąc się bacznie łoǳi: widać było, że stara ą się ocenić siłę przyby-
wa ących i odgadnąć ich zamiary. Wkrótce, zbadawszy dostatecznie, ak się wydawało,
sprawę, z powrotem usiedli przy ogniu, nad którym obracał się koziołek, pozostawiwszy
tylko ednego z nich nad brzegiem.

Gdy barka znalazła się tylko dwaǳieścia kroków od lądu, człowiek sto ący nad brze-
giem machinalnie uczynił karabinem gest, ak strażnik na widok patrolu, i zawołał w dia-
lekcie sardyńskim:

— Kto iǳie?
Franz z zimną krwią odbezpieczył obie dubeltówki.
Gaetano rozmówił się krótko z niezna omym, ale Franz nie zrozumiał z tego ani słowa,

chociaż słychać było, że rozmowa dotyczyła ego osoby.
— Czy wielmożny pan — zapytał Gaetano — wymieni swo e nazwisko, czy też woli

zachować incognito?
— Mo e nazwisko powinno absolutnie pozostać w ta emnicy — odpowieǳiał Franz

— powieǳ im tylko, że estem Francuzem, podróżu ącym dla przy emności.
Gaetano powtórzył tę odpowiedź, a strażnik wydał natychmiast akiś rozkaz ednemu

z sieǳących przy ogniu; człowiek ten niezwłocznie powstał i zniknął za skałami.
Nastało głuche milczenie. Każdy myślał tylko o własnych sprawach; Franz o lądowa-

niu, marynarze o żaglach, kontrabanǳiści o koźle; ale mimo tego pozornego spoko u,
wszyscy bacznie się obserwowali.

Człowiek, który zniknął przed chwilą za skałami, ukazał się nagle z przeciwne strony,
skinął głową do strażnika, a ten zwrócił się do przybyłych, ogranicza ąc się do ednego
tylko słowa: s’accomodi.

Włoskie s’accomodi est niemożliwe do przetłumaczenia. Znaczy to ednocześnie:
chodźcie, prosimy, we dźcie, wita cie, czu cie się ak u siebie w domu. To s’accomodi po-
dobne do owego tureckiego zdania u Moliera, co tak zaǳiwiło pana Jourdain mnogością
swoich znaczeń.

Ma tkom nie potrzeba było tego powtarzać dwa razy: cztery ruchy wioseł — i uż byli
przy brzegu. Gaetano wyskoczył na ląd, poszeptał eszcze cicho ze strażnikiem; marynarze
zeszli również eden po drugim na brzeg, na koniec z łoǳi wyskoczył i Franz.

Jedną ze strzelb przewiesił przez ramię, drugą niósł Gaetano, eden z marynarzy zaś
wziął sztucer. Z ubioru Franz zakrawał trochę na artystę, a trochę na dandysa, co nie mogło
buǳić w gospodarzach żadnych pode rzeń, a tym samym żadne obawy. Przycumowawszy
łódkę do brzegu, za ęli się wyszukaniem wygodnego mie sca na spoczynek; ale kierunek,
w akim zmierzali, nie spodobał się strażnikowi, który krzyknął do Gaetana:

— Ale nie tędy, eśli łaska!
Gaetano zamruczał przeprasza ąco i nie protestu ąc, poszedł w przeciwną stronę,

a dwa ma tkowie zapalili przy ognisku pochodnie, aby oświetlić drogę.
Uszedłszy zaledwie trzyǳieści kroków, stanęli na małym tarasie, otoczonym ze wszyst-

kich stron skałami. Wokół w szczelinach wypełnionych ziemią rosło kilka karłowatych
dębów i gęste kępy mirtów. Franz zniżył pochodnię i dostrzegł kupkę popiołu; dowoǳi-
ło to, że nie tylko emu to mie sce wydało się dobre na obozowisko i że musiało to być
zwycza owe schronienie włóczęgów, co zahaczali o Monte Christo.

Nie obawiał się uż, że czeka na nich akaś niespoǳianka; gdy uż stanęli na ląǳie, gdy
przekonał się o przy acielskim, a przyna mnie obo ętnym zachowaniu gospodarzy, ego
niepokó rozproszył się całkiem. Skoro zaś doszedł go aromatyczny zapach pieczonego
koźlęcia, w mie sce resztek obawy poczuł apetyt.

Zwrócił się więc do Gaetana, napomyka ąc mu o tym i otrzymał odpowiedź, że nic
prostszego, niż zabrać się do przygotowania kolac i, bo ma ą w łoǳi chleb, wino i sześć
kuropatw, a i ogień przecież nietrudno rozpalić, by e na nim upiec.

— Zresztą, eżeli pan hrabia — dodał Gaetano — uważa za tak kuszący zapach tego
koziołka, możemy ofiarować sąsiadom parę ptaszków w zamian za kawał pieczeni.

— Wybornie, Gaetano, idź do nich! — rzekł Franz. — Uroǳiłeś się z niezwykłym
talentem do pertraktac i.

Tymczasem marynarze narwali wrzosu, ścięli kilka karłowatych dębów, z mirtu zrobili
wiązki i rozpalili ogień.
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Franz zaś niecierpliwie czekał na rezultat poselstwa, wciąga ąc pożądliwie w nozdrza
zapach koźlęcia. Gaetano przyszedł wreszcie, ale ego mina zdraǳała mocne zaasowanie.

— No, Gaetano, i co? Nie przy mu ą nasze oferty?
— Wręcz przeciwnie — odparł Gaetano. — Sam naczelnik, któremu powieǳiano,

że pan est młodym podróżu ącym Francuzem, zaprasza pana na wieczerzę.
— No cóż — rzekł Franz — widać, że ten naczelnik to człowiek nader uprze my;

nie wiǳę powodu, dla którego miałbym nie przy ąć zaprosin, tym barǳie że mogę się
przyczynić do te kolac i.

— O, nie o to iǳie; on ma co eść, nawet więce niż mu trzeba. Ale zaprasza pana do
siebie pod pewnym warunkiem.

— Do siebie? — odpowieǳiał zǳiwiony młoǳieniec. — Czyżby wybudował tu sobie
dom?

— Byna mnie , ale mimo to mieszka sobie ponoć barǳo wygodnie.
— Znasz więc naczelnika?
— Słyszałem o nim tylko.
— I co, mówią o nim dobrze, czy źle?
— I tak, i tak.
— Tam do diabła! No, a aki to warunek?
— Żeby pan hrabia pozwolił sobie zawiązać oczy i nie zrzucał opaski, póki sam go-

spodarz nie da panu znać.
Franz spo rzał Gaetanowi badawczo w oczy, chcąc dociec, co może kryć w sobie ta

propozyc a.
— Ech, diabli nadali — skrzywił się Gaetano, wtóru ąc myśli Franza — wiem dobrze,

i sprawa wymaga namysłu.
— A cóż byś zrobił na moim mie scu? — zapytał młoǳieniec.
— Ja? Nie mam nic do stracenia. Poszedłbym naturalnie.
— Poszedłbyś?
— A poszedłbym, choćby z ciekawości.
— Jest więc tam coś ciekawego do obe rzenia?
— Proszę posłuchać — rzekł Gaetano, zniża ąc głos. — Nie wiem, czy to prawda, co

mówią…
Tu wstrzymał się i roze rzał naokoło, czy aby kto nie podsłuchu e.
— Co mówią?
— Mówią, że naczelnik mieszka w takich poǳiemiach, że przy nich pałac Pittich est

niczym.
— E, ba ki — rzekł Franz uspoko ony.
— To, wielmożny panie, wcale nie ba ki, to rzeczywistość! Cama, sternik ze „Świętego

Ferdynanda” był tam raz; ak wyszedł, to z olśnienia nie mógł ochłonąć; mówił, że takie
skarby zna du ą się chyba tylko w baśniach.

— No no! Wiesz co — rzekł Franz — słucha ąc twoich opowiadań, gotów byłbym
pó ść choćby do askini Ali Baby!

— Ja tylko powtarzam, com słyszał — odpowieǳiał Gaetano.
— Raǳisz mi więc, żebym przy ął zaproszenie?
— O! Tego wcale nie powieǳiałem! Niech wielmożny pan robi, ak mu się podoba.

Nie chciałbym w podobnych okolicznościach uǳielać żadnych rad.
Franz zastanawiał się przez chwilę i doszedł wreszcie do przekonania, że tak bogaty

człowiek nie czyha racze na życie człowieka, który ma przy sobie nie więce ak kilka
tysięcy anków; że zaś miał naǳie ę na dobrą kolac ę, przystał więc na warunek i Gaetano
zaniósł ego odpowiedź.

Jednakże, ak wiemy, Franz był człowiekiem przezornym — dlatego chciał się do-
wieǳieć ak na więce o swoim niezwykłym, ta emniczym gospodarzu. Zwrócił się tedy
do marynarza, który w czasie całe te rozmowy skubał kuropatwy, z powagą człowieka,
któremu powierzono ważne obowiązki i zapytał, czym ci luǳie przybyli na wyspę, kiedy
nie widać żadne łoǳi ani speronary, ani tartany?

— Nie kłopotałbym się o to — rzekł ma tek. — Znam dobrze statek, na którym tu
przypływa ą.
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— I co, ładny to statek?
— Życzyłbym takiego wielmożnemu panu, mógłby pan na takim okrążyć choćby cały

świat.
— Jaką ma wyporność?
— Ma ze sto ton. Zresztą, nie est to zwycza ny statek, tylko zbytkowny, acht, ak

powiada ą Anglicy, ale tak zbudowany, że może wytrzymać każdą pogodę.
— Gǳie zbudowany, nie wiesz?
— Nie wiem, ale zda e mi się, że w Genui.
— Jak to? Herszt przemytników ośmiela się budować sobie acht w porcie genueń-

skim na taki użytek?
— Przecież nie mówiłem, że właściciel tego statku est przemytnikiem.
— Ty nie, ale o ile się nie mylę, mówił tak Gaetano — rzekł Franz.
— Gaetano wiǳiał tylko załogę, ale z nikim stamtąd nie rozmawiał.
— Jeżeli więc ten egomość nie est dowódcą przemytników, to kimże est, u licha?
— Jakimś bogatym panem, co podróżu e dla przy emności.
„No, nieźle — pomyślał Franz — wobec tak sprzecznych informac i ten człowiek sta e

się coraz barǳie ta emniczy”.
— A ak się on nazywa?
— Kiedy go o to pyta ą, mówi, że Sindbad Żeglarz; ale wątpię, żeby to było ego

prawǳiwe nazwisko.
— Sindbad Żeglarz?
— Tak.
— I gǳież ten magnat mieszka?
— Na morzu.
— Skąd pochoǳi?
— Nie wiem.
— Czyś go kiedy wiǳiał?
— Parę razy.
— Jakże wygląda?
— Wielmożny pan sam to na lepie oceni.
— Gǳież on mnie bęǳie przy mował?
— Zapewne w tym poǳiemnym pałacu, o którym mówił Gaetano.
— I nigdy nie byliście na tyle ciekawi, żeby odszukać ten zaczarowany pałac, kiedy na

wyspie nie było nikogo?
— O, pewnie, że tak! I czy to raz! Cóż, kiedy wszystkie nasze poszukiwania schoǳiły

na niczym. Przeszukaliśmy całą grotę i nie znaleźliśmy nawet śladu akiegoś prze ścia. Bo
też i mówią, że tam brama do poǳiemi nie otwiera się za pomocą klucza, ale zaklęcia.

— O, zdecydowanie — mruknął Franz — wplątałem się w akąś historię z Tysiąca
i Jednej Nocy.

— Ekscelenc a oczeku e pana — odezwał się akiś głos za plecami Franza; był to
strażnik. Przyszedł w towarzystwie dwóch luǳi z załogi achtu.

Franz w mie sce odpowieǳi wyciągnął z kieszeni chustkę i podał ą strażnikowi.
Bez słowa zawiązali mu oczy, ze starannością, która świadczyła o ich obawie, by nie

popełnił ednak akie ś niedyskrec i; po czym poprosili, by przysiągł, że nie bęǳie pró-
bował ściągnąć opaski.

Przysiągł.
Wtedy dwa marynarze u ęli go pod ręce i ruszyli, prowaǳąc go mięǳy sobą, a straż-

nik szedł na przeǳie.
Po trzyǳiestu krokach Franz poczuł, po coraz intensywnie szym zapachu koźlęcia,

że przechoǳili koło ogniska; następnie zrobili eszcze z pięćǳiesiąt kroków, posuwa ąc
się na widocznie tam, gǳie zabroniono zaglądać Gaetanowi — teraz ów zakaz stał się
zrozumiały. Niebawem Franz wywnioskował ze zmiany powietrza, że schoǳili do pod-
ziemia; po kilku eszcze krokach usłyszał trzask i wydało mu się, że powietrze znów ulega
zmianie, że sta e się ciepłe i wonne; na koniec uczuł, że stopy zanurza ą mu się w grubym,
puszystym dywanie; przewodnicy nagle go puścili. Na chwilę zapadła cisza, po czym ktoś
nagle odezwał się ancuszczyzną dobrą, choć z obcym akcentem:

— Witam pana u siebie, może pan zd ąć chustkę.
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Jak sobie wyobrażamy, Franz nie dał się długo namawiać; zd ął opaskę — i znalazł się
oko w oko z mężczyzną, który mógł mieć trzyǳieści osiem do czterǳiestu lat, noszącym
się po tunezy sku: miał na sobie fez z długą ęǳlą z błękitnego edwabiu, czarny kaan
zahaowany złotem, szerokie purpurowe szarawary, pantalony te że barwy haowane
złotem tak ak i kaan, i żółte safianowe pantofle; talię ściskał mu wspaniały kaszmirowy
pas, a za nim tkwił zakrzywiony, niewielki, ale ostry kindżał.

Choć niezmiernie blady, mężczyzna ten miał twarz niezwykle piękną; oczy błyszczały
bystro i przenikliwie; nos prosty, kształtu iście greckiego; czarny wąs uwydatniał perłową
biel zębów.

Jedynie owa bladość była przeǳiwna; rzekłbyś, że ten człowiek był zamknięty przez
dłuższy czas w grobie i nie był uż w stanie oǳyskać zwycza ne barwy cery.

Choć niezbyt wysoki, był zbudowany harmonĳnie i ak mieszkańcy Południa miał
małe stopy i dłonie.

Ale to, co na barǳie poruszyło Franza, który potraktował opowieść Gaetana ak ba -
kę, to przepyszne umeblowanie komnaty.

Cały pokó obity był karmazynową turecką materią haowaną w złote kwiaty. W za-
głębieniu do rzeć można było coś w roǳa u otomany, nad którą wisiała kolekc a arabskich
szabli w pozłacanych pochwach i o ręko eściach wysaǳanych drogimi kamieniami. U su-
fitu zwisał żyrandol z weneckiego szkła, przecudnego kształtu i koloru; nogi tonęły aż po
kostki we wspaniałym tureckim kobiercu; drzwi, przez które wszedł Franz, zasłonięte by-
ły kotarami, podobnie ak drugie, które prowaǳiły do kole ne komnaty, rzęsisto — ak
się zdawało — oświetlone .

Gospodarz pozwolił Franzowi porozglądać się i ochłonąć ze zdumienia, sam zresztą
oddawał mu wet za wet i nie spuszczał go z oka.

— Łaskawy panie, proszę mi wybaczyć — rzekł wreszcie gospodarz — wszystkie
środki ostrożności, których od pana wymagano, przyprowaǳa ąc go tuta ; ale ponieważ
gdyby ktoś dowieǳiał się o ta emniczym we ściu do mego mieszkania, zastałbym e nie-
zawodnie po powrocie — a na częście nie ma mnie na wyspie — w barǳo złym stanie,
co sprawiłoby mi dużą przykrość; nie dla strat materialnych, ale że nie miałbym uż moż-
liwości chowania się przed światem wtedy, gdy tego zechcę. Teraz będę się starał, abyś
pan zapomniał tę małą nieprzy emność: ofiarowu ę panu to, czego nie spoǳiewał się pan
tu zapewne znaleźć: znośną kolac ę i dość wygodne posłanie.

— Doprawy, drogi gospodarzu, nie potrzebu e się pan z tego tłumaczyć — odpo-
wieǳiał Franz — wiem, że zawsze przecież zawiązywano oczy luǳiom, którzy ośmielali
się wkraczać do zaczarowanych pałaców; niech pan sobie przypomni Raula z Hugenotów;
nie mam powodu do skarg, bo wszystko, co mi tu pan pokazu esz, est dalszym ciągiem
cudów z Tysiąca i Jednej Nocy.

— Ach, niestety! Odpowiem panu ak Lukullus, że gdybym wieǳiał, że będę miał
zaszczyt mieć pana u siebie, byłbym się akoś przygotował. Cóż, stawiam wobec tego mo ą
pustelnię do pańskie dyspozyc i w takim stanie, w akim est. Ali, czy podano nam uż
do stołu?

W te same niemal chwili poniosła się zasłona i czarny ak heban Nubĳczyk, ubrany
w prostą białą tunikę, dał znak swo emu panu, że mogą prze ść do sali adalne .

— Teraz — rzekł niezna omy do Franza — nie wiem, czy zgoǳisz się pan ze mną, ale
według mnie nie ma nic barǳie krępu ącego niż sytuac a, w które przebywamy z kimś
przez kilka goǳin, a nie wiemy, ak tego człowieka nazywać lub tytułować. Proszę nie
sąǳić, że nie szanu ę praw gościnności i pytam o pańskie nazwisko lub tytuł; proszę
tylko, aby zechciał pan wskazać akiekolwiek imię, którym będę mógł się do pana zwracać.
Aby ułatwić rozmowę, powiem z mo e strony, że zazwycza nazywa się mnie Sindbadem
Żeglarzem.

— Jeśli o mnie choǳi — pod ął Franz — powiem panu, że ponieważ brak mi tylko
cudowne lampy, aby się znaleźć w sytuac i Aladyna, nic nie stoi na przeszkoǳie, abyś
mnie pan nazywał Aladynem. Tym sposobem nie bęǳiemy się oddalać od Wschodu,
dokąd, ak chętnie uwierzyłbym, zostałem przeniesiony mocą akiegoś dobrego geniusza.

— Dobrze więc, panie Aladynie — rzekł ǳiwaczny amfitrion — słyszałeś, że podano
do stołu, nieprawdaż? Racz więc prze ść do adalni, a zaś ako twó pokorny sługa pó dę
przodem, aby pokazać ci drogę.
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To mówiąc, podniósł kotarę u drzwi i wszedł pierwszy.
Franz przechoǳił z oczarowania w oczarowanie: stół był zastawiony wspaniale. Prze-

konawszy się co do te ważne kwestii, powiódł spo rzeniem wokół. Sala adalna była nie
mnie bogato urząǳona niż buduar, z którego właśnie wyszli. Na ścianach wykładanych
marmurem widniały antyczne płaskorzeźby wielkie ceny; w dwóch rogach te owalne
komnaty stały wspaniałe statuy z koszykami na głowach. W koszykach tych leżały stosy
na wybornie szych owoców: ananasów z Sycylii, granatów z Malagi, pomarańczy z Bale-
arów, ancuskich brzoskwiń i tunezy skich daktyli.

Kolac a zaś składała się z pieczonego bażanta otoczonego kosami, szynki z ǳika w ga-
larecie, udźca koźlęcia po tatarsku, wspaniałego turbota i olbrzymie langusty. W prze-
rwach mięǳy półmiskami ułożono przystawki.

Półmiski były srebrne, talerze z apońskie porcelany.
Franz przetarł sobie oczy, akby nie dowierzał, że to nie sen.
Do stołu usługiwał eden tylko Ali i przyznać należy, że doskonale wywiązywał się

z obowiązków. Gość pogratulował z tego powodu gospodarzowi.
— A tak — odrzekł gospodarz, czyniąc z wielką swobodą honory domu. — To biedne

stworzenie, całkiem mi oddane, stara się, ak może, dogaǳać mi we wszystkim. Pamięta,
że mu ocaliłem życie, a ponieważ zależało mu wtedy na własne głowie, est mi — ak się
zda e — wǳięczny, że pomogłem mu ą zachować.

Ali podszedł do Pana i podniósł do ust ego rękę.
— Czy okażę się zbyt niedyskretny, eżeli zapytam, w akich okolicznościach doko-

nałeś pan tak pięknego czynu?
— Och, mó Boże, było to barǳo proste — odpowieǳiał gospodarz. — Podobno

niecnota kręcił się koło haremu be a Tunisu, co nie przystoi chłopakowi o takim kolorze
skóry — tak że be skazał go na ucięcie ęzyka, ręki i głowy: pierwszego dnia miał utracić
ęzyk, drugiego rękę, a trzeciego głowę. Zawsze miałem ochotę mieć na służbie nieme-
go; poczekałem, aż ucięto mu ęzyk, po czym poszedłem do be a i zaofiarowałem mu
za skazańca przepyszną dubeltówkę, która poprzedniego dnia wpadła Jego Wysokości,
ak zauważyłem, szczególnie w oko. Wahał się trochę, tak szczerze pragnął wykończyć
tego biedaka. Skoro mu ednak dodałem do strzelby angielski kordelas, którym udało
mi się przeciąć atagan Jego Wysokości, be zdecydował się darować mu rękę i głowę,
pod warunkiem ednak, że noga ego nigdy nie postanie w Tunisie. Zakaz taki był zresztą
niepotrzebny. Niechby tylko z daleka ten poganin u rzał brzegi Ayki, kry e się zaraz na
dno achtu i żadna siła go stamtąd nie wyciągnie, póki nie stracimy z oczu te trzecie
części świata.

Franz zamilkł na chwilę i zastanawiał się, co wypada mu sąǳić o te okrutne dobro-
duszności, z aką gospodarz opowieǳiał mu powyższy wypadek.

— I, ak ów szlachetny żeglarz, od którego pożyczyłeś imię — odezwał się, zmienia ąc
temat — spęǳa pan życie na podróżach?

— Tak, to ślub, który kiedyś złożyłem. Było to w czasie, gdy nie spoǳiewałem się, że
będę w stanie go spełnić — rzekł z uśmiechem niezna omy. — Uczyniłem eszcze kilka
innych i również te, mam naǳie ę, zostaną po kolei wypełnione.

Chociaż Sindbad wymówił te słowa z naǳwycza zimną krwią, w ego oczach po awił
się błysk niezwykłe ǳikości.

— Musiał pan wiele wycierpieć, nieprawdaż? — spytał Franz.
Sindbad zadrżał i spo rzał nań badawczo.
— Z czego pan to wniosku esz? — zapytał.
— Ze wszystkiego — odpowieǳiał Franz. — Z pańskiego głosu, spo rzenia, bladości,

no i z życia, które prowaǳisz.
— Ech! Przecież prowaǳę na szczęśliwsze życie, akie może istnieć; prawǳiwy żywot

paszy! Jestem panem stworzenia, eśli spodoba mi się akieś mie sce — zosta ę tam; eśli
mi się znuǳi — wy eżdżam; estem wolny ak ptak; luǳie, którzy mnie otacza ą, czeka ą
tylko na mo e skinienie. Od czasu do czasu zachce mi się zabawić sprawiedliwością luǳką
— i wyrywam e akiegoś ściganego bandytę lub kryminalistę. Zresztą sprawu ę tu mo e
własne sądy, wyższe i niższe instanc i, bez zawieszeń i bez apelac i, która skazu e albo
uwalnia, i nikt nie ma prawa się do tego wtrącać. O, gdybyś pan zakosztował mo ego
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trybu życia, nie pragnąłbyś uż innego i nie wróciłbyś nigdy do świata, chyba żebyś miał
tam wypełnić akieś wielkie ǳieło.

— ǲieło zemsty na przykład — dopowieǳiał Franz.
Niezna omy zatopił w oczach młoǳieńca wzrok tak przenikliwy, że zdawał się on

sięgać do dna serca i myśli.
— Dlaczego mówisz pan, że miałoby tu choǳić o zemstę? — zapytał.
— Bo wyglądasz pan na człowieka — rzekł Franz — który przecierpiał wiele od luǳi

i ma z nimi akiś straszny rachunek do uregulowania.
— Cóż — i Sindbad roześmiał się na swó ǳiwny sposób, błyska ąc białymi, zębami.

— Nie zgadłeś pan wcale, estem w rzeczywistości, drogi panie, czymś w roǳa u filantropa
i może kiedyś po adę do Paryża, aby zrobić konkurenc ę panu Appertowi i innym.

— Byłby to pański pierwszy raz w Paryżu?…
— A tak. Muszę chyba wyglądać na człowieka niezbyt ciekawego świata, prawda?

Ale zapewniam pana, że eżeli zwlekałem aż do te pory, to nie z własne winy; z awię się
i tam, nie ǳiś, to utro!

— I zamierza pan odbyć tę podróż niebawem?
— Nie wiem eszcze. Bęǳie to zależało od okoliczności, które podlega ą zbiegowi

wypadków.
— Chciałbym być w Paryżu, kiedy pan tam przy eǳie. Odwǳięczyłbym się wtedy

panu w miarę możliwości za gościnność, aką pan mi tuta zaofiarował.
— Przy ąłbym zaproszenie z na większą przy emnością — odrzekł gospodarz — ale

niestety, eżeli przy adę do Paryża, to pewnie incognito.
Kolac a tymczasem ciągnęła się nadal, a wydawało się, że przygotowano ą edynie

dla Franza; gospodarz zaledwie pokosztował paru wykwintnych potraw, podczas gdy e-
go niespoǳiewany gość za adał wszystko z apetytem, odda ąc odpowiednie honory tak
wspaniałe uczcie.

Na koniec Ali przyniósł wety, a racze wy ął z rąk posągów koszyki z owocami i położył
e na stole. Pomięǳy nimi postawił srebrną, pozłacaną czarkę, z takąż samą przykrywką.

Franza uderzył szacunek, z akim Ali przyniósł ową czarkę. Uniósł pokrywkę i zobaczył
ǳiwną, zielonkawą maź podobną do konfitur z ǳięglu. Nie miał ednak pomysłu, co by
to mogło być. Położył przykrywkę z powrotem i spo rzawszy na gospodarza, zobaczył, że
ten uśmiecha się, rozbawiony ego rozczarowaniem.

— Nie możesz pan, ak wiǳę, odgadnąć, cóż to za spec ał i to pana intrygu e?
— Przyzna ę, że tak.
— Otóż te zielone konfitury są ni mnie , ni więce tylko ową ambroz ą, którą Hebe

podawała przy stole Jowiszowym.
— Jednak ta ambroz a, przeszedłszy w luǳkie ręce, musiała stracić swo e niebiańskie

miano i przybrać akieś ziemskie. Jakże więc nazywa się po luǳku ten przysmak, do
którego zresztą nie czu ę wielkie sympatii?

— Ech, proszę, ak to pytanie przypomina o tym, żeśmy powstali z materii! — za-
wołał Sindbad. — Często przechoǳimy tak koło szczęścia i nie wiǳimy go, a eśli nawet
i wiǳimy, to go nie pozna emy. Jeżeli pan esteś człowiekiem konkretnym i złoto est
pańskim bożyszczem, skosztu tego, a otworzą się przed panem kopalnie Peru, Golkondy
i Guzaratu. Jeżeli ma pan wyobraźnię, eśli esteś poetą, skosztu , a znikną przed tobą gra-
nice tego, co możliwe, bęǳiesz się przechaǳał ze swobodnym sercem i wolnym umysłem,
w nieskończone krainie marzenia. Jeśliś ambitny i gonisz za ziemską sławą, skosztu , a za
goǳinę zostaniesz królem i to nie akiegoś małego kraiku ak Franc a, Hiszpania albo
Anglia, upchniętego na skra u Europy, ale królem całe ziemi, królem świata, panem
stworzenia. Twó tron wznosić się bęǳie na górze, na którą szatan zaniósł Chrystusa,
i nie bęǳiesz mu nawet musiał składać hołdu ani całować ego szponów, a i tak zosta-
niesz uǳielnym władcą wszystkich królestw ziemi. Czyż ta propozyc a nie est kusząca?
Niech pan sam powie! Tym barǳie że wystarczy tylko eden ruch? Patrz.

I zd ął przykrywkę czarki, zawiera ące tak zachwalany specyfik, wziął na łyżeczkę
owych magicznych konfitur, podniósł do ust i ął się delektować, przymyka ąc oczy i od-
chyla ąc głowę w tył.

Franz nie przeszkaǳał mu w syceniu się ulubionym przysmakiem; gdy zaś spostrzegł,
że trochę przyszedł do siebie, rzekł:
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— Ale cóż to est właściwie za przysmak?
— Czy słyszałeś pan kiedy o Starcu z Gór? Tym, co chciał zabić Filipa Augusta?
— Słyszałem.
— Więc wiesz pan, że panował on nad żyzną doliną, nad którą wznosiła się góra —

stąd też wziął się ego malowniczy przydomek. W dolinie te były przepyszne ogrody,
saǳone przez Hasana ben Sabaha, a w tych ogrodach odosobnione altany. Do tych to
altan zapraszał swoich wybrańców i częstował ich akimś zielem, ak powiada Marco Po-
lo, które przenosiło ich do ra u w wiecznie kwitnące ogrody, w których zawsze właśnie
do rzewały owoce, a ǳiewczęta zawsze były ǳiewicami. To, co ci szczęśliwi młoǳieńcy
brali za rzeczywistość, było edynie snem; ale snem tak słodkim, tak upa a ącym i roz-
kosznym, że zaprzedawali się duszą i ciałem temu, kto im go ofiarowywał. Słucha ąc ego
rozkazów ak samego Boga, szli na kraniec świata, by zabić upatrzoną ofiarę, umierali na
mękach bez skargi, z edną tylko myślą w głowie: śmierć est edynie drzwiami do owego
życia wypełnionego rozkoszą, którego przedsmak da e to święte ziele, które leży tu przed
panem.

— Ach! — wykrzyknął Franz. — A więc to haszysz! Tak, wiem, co to est, przyna -
mnie ze słyszenia.

— Odgadłeś, mości Aladynie, to haszysz; na lepszy i na czystszy haszysz, aki da
się zdobyć w Aleksandrii. Jego twórcy należałoby wystawić pałac z taką oto inskrypc ą:
„Sprzedawcy szczęścia — wǳięczny świat”.

— Wie pan — rzekł Franz — miałbym ochotę przekonać się na sobie, czy mówisz
pan prawdę, czy wyolbrzymiasz nieco walory te rośliny.

— Przekona się pan, przekona ; ale nie poprzestawa na pierwsze próbie. Jak w każ-
de rzeczy, tak i tu trzeba na pierw przyzwyczaić zmysły do nowego wrażenia — łagod-
nego czy gwałtownego, smutnego czy wesołego. Natura walczy z tą boską substanc ą,
natura bowiem luǳka nie est stworzona do radości i uczepia się boleści. Ale natura
zwyciężona powinna polec w te walce; rzeczywistość powinna ustąpić mie sca marzeniu;
a wtedy sen panu e niepoǳielnie, sta e się życiem, a życie sta e się snem. A aką różni-
cę można poczuć, podda ąc się te przemianie! Porównu ąc męki istnienia rzeczywistego
z rozkoszami egzystenc i sztuczne , nigdy uż nie bęǳiesz chciał wrócić do życia prawǳi-
wego, bęǳiesz chciał marzyć uż zawsze. Kiedy prze ǳiesz z tego wewnętrznego świata
do świata wspólnego dla wszystkich, zdawać ci się bęǳie, akbyś się przeniósł z wiosny
w Neapolu w sam środek zimy w Laponii; akbyś został zepchnięty z ra u na ziemię,
z nieba do piekła. Spróbu więc, miły gościu, haszyszu, spróbu !

Franz nie odpowieǳiał, wziął tylko na łyżeczkę tyle cudownego spec ału, ile gospodarz
i podniósł do ust.

— Do diabła! — odezwał się, połknąwszy łyżeczkę tych boskich konfitur. — Nie
wiem eszcze, czy skutek bęǳie tak przy emny, ak pan obiecu e, ale ta substanc a nie
wyda e mi się tak wyśmienita, ak pan twierǳi.

— Bo pańskie podniebienie nie oswoiło się eszcze z wysublimowanym smakiem
tego spec ału. Niech mi pan sam powie, czy od razu zasmakowałeś w ostrygach, her-
bacie, porterze, truflach, słowem w tym wszystkim, za czym pan teraz przepadasz? Czy
po mu esz, ak mogli Rzymianie przyprawiać bażanty asafetydą, a ak mogą Chińczycy
z adać gniazda askółcze? Doprawdy, nie! A więc to samo stosu e się do naszego haszyszu.
Niech pan spróbu e go eść przez tyǳień, a przekonasz się, że żaden smakołyk w świecie
nie wyda ci się uż równie wykwintny, ak haszysz, który ǳiś wyda e ci się bez smaku
i mdlący. Zresztą prze dźmy do drugiego poko u, to est do pańskiego poko u. Ali poda
nam kawę i fa ki.

Powstali oba ; i gdy Sindbad — ak go dla wygody my również zowiemy od czasu do
czasu — wydawał rozkazy Alemu, Franz przeszedł do sąsiedniego poko u.

Umeblowany był nieco proście , choć nie mnie zbytkownie. Był okrągły, a obiegała
go wokół otomana umieszczona pod ścianami. Otomana, ściany, sufit i parkiet były obi-
te wspaniałymi skórami, miękkimi i puszystymi ak na barǳie puszyste dywany; były to
skóry pochoǳących z Atlasu lwów o potężnych grzywach, skóry pręgowanych tygrysów
bengalskich, panter z Przylądka Dobre Naǳiei (taka pantera po awiła się Dantemu),
a wreszcie skóry niedźwieǳi sybery skich i norweskich lisów; a wszystkie te futra by-
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ły rozesłane edne na drugich, tak że stąpało się po nich ak po na gęstsze murawie,
a spoczywało ak na na miększym posłaniu.

Położyli się oba na otomanie; pod ręką znaleźli uż przygotowane fa ki o aśminowych
cybuchach i bursztynowych ustnikach. Ali zapalił e i poszedł po kawę.

Nastała chwila milczenia; Sindbad oddał się myślom, które nawet wśród rozmowy
zdawały się go nie odstępować; Franz zaś utonął w owe ciche zadumie, którą zwykle
sprowaǳa doskonały tytoń — z dymem ulatu ą wszystkie troski dręczące umysł, a w za-
mian przybywa ą wszelkie marzenia duszy.

Ali przyniósł kawę.
— Jaką pan pĳa kawę? Po ancusku, czy po turecku, mocną czy słabą, z cukrem

czy bez cukru, zaparzoną czy gotowaną? Proszę wybierać — przygotowano ą na wszelkie
sposoby.

— Będę pił po turecku — odrzekł Franz.
— I masz pan rac ę! — zawołał gospodarz. — To dowoǳi, że masz pan predyspozyc e

do wschodniego sposobu życia. O, tylko na Wschoǳie luǳie wieǳą, ak trzeba żyć. Co
do mnie — dodał z owym właściwym sobie ǳiwnym uśmiechem, który znów nie uszedł
uwagi Franza — gdy tylko załatwię mo e sprawy w Paryżu, wy adę na Wschód, by tam
spęǳić resztę moich dni. I eżeli wtedy chciałby mnie pan znów odwieǳić, trzeba mnie
bęǳie szukać w Kairze, Bagdaǳie lub Ispahanie.

— Na honor — odparł Franz. — Nic łatwie szego, bo właśnie zda e mi się, że mi
wyrasta ą orle skrzydła, ǳięki którym mógłbym oblecieć cały świat w eden ǳień.

— Aha, więc haszysz uż ǳiała! Rozwiń tedy skrzydła i unieś się w sfery nadluǳkie;
nie lęka się niczego, czuwamy nad tobą i gdyby ci nawet skrzydła roztopiły się od słońca
ak Ikarowi, uratu emy cię.

Powieǳiał coś po arabsku do Alego, ten ukłonił się na znak posłuszeństwa i wyszedł,
pozosta ąc ednak w pogotowiu na zawołanie.

A we Franzu tymczasem zachoǳiła szczególna przemiana. Znikało całoǳienne znu-
żenie, umysł oczyszczał się z wrażeń, akie wywołały w nim naǳwycza ne wypadki z tego
wieczora — czuł się zupełnie tak, ak podczas tych pierwszych chwil snu, kiedy este-
śmy eszcze na tyle przytomni, aby wyczuwać, ak ogrania nas sen. Jego ciało nabierało
lekkości, akby uwalniało się od ciężaru, umysł się roz aśniał, zmysły zyskiwały podwó ną
właǳę. Horyzont przed nim rozciągał się w nieskończoność, ale nie był to ten posępny
horyzont, nad którym unosiła się akaś nieokreślona trwoga — horyzont, aki wiǳiał,
nim zapadł w sen; był to horyzont błękitny, prze rzysty, rozległy, przesycony lazurem
morza, migotliwymi drobinkami słońca unoszącymi się w powietrzu, wonnym powie-
wem bryzy; a wśród śpiewu marynarzy, który stworzyłby niebiańską harmonię, gdyby
ktoś potrafił przenieść na papier te nuty, wyłaniała się wyspa Monte Christo, uż nie
ak straszliwa rafa cza ąca się wśród fal, ale ak zagubiona na pustyni oaza. W miarę, ak
łódź się zbliżała, do śpiewu przyłączały się nowe głosy — i z wyspy wznosiły się ku Bogu
czaroǳie skie, ta emnicze tony, akby wróżka, na przykład Lorelei, lub czarnoksiężnik,
ak Amfion, zapragnęli zwabić tu akąś duszę albo wznieść miasto.

Na koniec barka przybiła do brzegu, ale tak lekko, ak usta dotyka ą ust. Wydało się
Franzowi, że wstępu e do groty, że wiǳi ponownie to, co wiǳiał przed zaśnięciem —
Sindbada, gospodarza rodem z baśni, i Alego, niemego sługę; następnie wszystko zaczęło
mu się zacierać i mieszać przed oczyma, ak ostatnie cienie rzucane przez magiczną latar-
nię, która właśnie gaśnie; i znalazł się po raz wtóry w komnacie z posągami, oświetlone
tylko mdłym blaskiem lampy, edne z tych, które czuwa ą wśród nocy nad snem lub
rozkoszą.

Były to te same figury o bu nych, lubieżnych kształtach, o magnetycznym spo rzeniu
i rozpustnym uśmiechu. Były to Fryne, Kleopatra, Mesalina — owe trzy na znakomitsze
kurtyzany.

I wydało mu się, że te trzy posągi połączyły swo ą miłość do ednego mężczyzny, i że
tym mężczyzną był on; że podeszły do łoża, gǳie spał; ich nogi gubiły się pod długi-
mi białymi tunikami śnieżne białości, piersi były odsłonięte, włosy opadały falą. Takim
pozom ulegali bogowie, ale opierali się święci. Ich wzrok był nieugięty i palący — tak
właśnie wąż wpatru e się w ptaka; a Franz poddawał się tym spo rzeniom, sprawia ącym
mu ból ak zaciśnięte sidła, i napełnia ących go rozkoszą — ak pocałunek.

  () Hrabia Monte Christo 



Wydało się Franzowi, gdy zamykał oczy po raz ostatni, że w ostatnim spo rzeniu,
akie rzucił wokół, do rzał czwartą wstydliwą statuę, ak zakrywała swo e wǳięki; a gdy
ego oczy były uż zamknięte na świat rzeczywisty, otwarły mu się zmysły i zaznał wrażeń,
akich nie zna nikt.

Była to rozkosz bez końca, miłość bez wypoczynku, aką Prorok obiecu e swoim wy-
branym. Kamienne usta ożyły, piersi nabrzmiały od ciepła i Franzowi, który pierwszy
raz znalazł się w mocy haszyszu, ta miłość sprawiała niemal ból, ta rozkosz zdawała się
torturą, gdy czuł, ak ego spragnionych ust dotyka ą wargi posągów, giętkich i zimnych
ak węże; ale im barǳie starał się odepchnąć od siebie tę nieznaną miłość, tym mocnie
ego zmysły zapadały w czar ta emniczego snu; wreszcie, po walce, za którą wielu odda-
łoby duszę, zrezygnował z oporu i zdyszany, zgorączkowany od zmęczenia, wyczerpany
rozkoszą poddał się pocałunkom marmurowych kochanek i urokowi tych niezwykłych
wiz i.
. 
Gdy się ocknął, przedmioty wokół wydały mu się tylko dalszym ciągiem snu. Sąǳił, że
est w grobowcu, do którego wkradał się, ak litościwe spo rzenie, słaby promień słońca;
wyciągnął rękę i trafił na kamień; usiadł: owinięty w pelerynę spoczywał na pachnącym
i miękkim posłaniu z gałązek wrzosów.

Wiz a znikła — gdy się obuǳił, posągi rozpłynęły się w nicości, akby były tylko
cieniami, które wymknęły się z grobów na czas ego snu. Postąpił kilka kroków tam, skąd
przezierał promień; po burzliwych snach nastała spoko na rzeczywistość. Stwierǳił, że
est w grocie, podszedł do wy ścia i u rzał przez półkolisty otwór błękitne niebo i lazurowe
morze. Powietrze i woda złociły się w porannym słońcu; nad brzegiem sieǳieli marynarze,
gwarzyli i śmiali się; ǳiesięć kroków dale na kotwicy kołysała się wǳięcznie łódź.

Przez chwilę rozkoszował się świeżym podmuchem bryzy; słuchał dalekiego szumu
fal, które rozbĳa ąc się o brzeg, pozostawiały na nich srebrną koronkę piany; bez zasta-
nowienia, nie myśląc zupełnie, poddał się temu boskiemu czarowi, aki znaleźć można
w naturze, szczególnie gdy wychoǳimy z fantastycznego snu; stopniowo to życie ze-
wnętrzne, tak spoko ne, czyste i wzniosłe, uświadomiło mu całą niedorzeczność ego snu
i w pamięci ukazały mu się wspomnienia.

Przypomniał sobie przybycie na wyspę, wizytę u herszta przemytników, poǳiemny
pałac pełen bogactw, wyborną wieczerzę i łyżeczkę haszyszu.

Ale wobec rzeczywistości roz aśnione blaskiem dnia, wydawało mu się, że wszystko
to wydarzyło się na mnie przed rokiem, tak żywa była w ego pamięci owa wiz a i tak
ważne mie sce za ęła w ego umyśle. A i wyobraźnia ukazywała mu wciąż edną z tych
postaci, których pocałunki usiały mu noc gwiazdami — ak siadała wśród marynarzy,
przemykała się wśród skał, kołysała się na łoǳi. Poza tym czuł się niezwykle wypoczęty,
myśl pracowała ze zwykłą szybkością, głowa mu nie ciążyła — wręcz przeciwnie, miał
doskonałe samopoczucie, cieszył się słońcem i powietrzem barǳie niż kiedykolwiek.

Zbliżył się wesół do ma tków.
Zobaczywszy go, zerwali się, a Gaetano podszedł ku niemu.
— Wielmożny pan Sindbad — rzekł — polecił nam przekazać ekscelenc i wyrazy

poważania; wyraża żal, że nie mógł się z nim pożegnać; ma ednak naǳie ę, że aśnie pan
mu to wybaczy, dowieǳiawszy się, że ważne sprawy wezwały go na Malagę.

— Mó kochany Gaetano, więc to wszystko nie był sen, ale rzeczywistość? Więc
istnie e człowiek, który mnie po królewsku przy ął na te wyspie i gdym zasnął, od echał?

— Pewnie, że istnie e — oto ego acht, oddala się właśnie pod pełnymi żaglami.
Jeżeli wielmożny pan zechce wziąć lunetę, rozpozna go pan niewątpliwie na pokłaǳie.

To mówiąc, Gaetano wskazał ręką stateczek płynący ku południowemu przylądkowi
Korsyki. Franz dobył lunetę, przyłożył do oka i spo rzał we wskazaną stronę.

Gaetano nie mylił się. Na rufie stał ta emniczy cuǳoziemiec, zwrócony twarzą ku
wyspie, także z lunetą w ręku; był ubrany tak samo, ak wczora i powiewał w powietrzu
chustką na znak pożegnania.

  () Hrabia Monte Christo 



Franz wy ął chustkę i pomachał mu w odpowieǳi. Po chwili lekki obłoczek dymu
uniósł się nad rufą, oderwał się wǳięcznie i wzniósł ku niebu; do Franza dobiegł daleki
odgłos wystrzału.

— Proszę barǳo! Słyszy pan? — rzekł Gaetano. — Właśnie pana żegna.
Młoǳieniec chwycił sztucer i wystrzelił, nie spoǳiewa ąc się ednak, aby odgłos tego

strzału mógł do ść do achtu.
— Co ekscelenc a rozkaże? — zapytał Gaetano.
— Zapal mi aką pochodnię.
— Aha, rozumiem: żeby poszukać we ścia do tego zaczarowanego pałacu. Życzę przy-

emności aśnie panu, eżeli bawi to pana, uż szyku ę pochodnię. Mnie też kiedyś opętała
ta myśl i nawet parę razy poddałem się e ; ale w końcu zrezygnowałem. Giovanni! Zapal
pochodnię i poda ekscelenc i!

Giovanni wykonał rozkaz. Franz wziął pochodnię do ręki i wszedł do groty, ma ąc ze
sobą Gaetana.

Rozpoznał mie sce, na którym niedawno się przebuǳił; wrzosy były eszcze pognie-
cione; ale na próżno oświetlał pochodnią ściany groty, nie zauważył niczego, poza okop-
conymi śladami, które świadczyły, że wielu przed nim czyniło te same wysiłki.

A przecież nie pominął ani pięǳi te granitowe ściany, równie nieprzeniknione ak
przyszłość; nie dostrzegł tam edne szpary, w którą byłby w stanie wsunąć ostrze kordela-
sa; nie pominął ani ednego więce wysta ącego punktu, naciskał e wszystkie, w naǳiei,
że któryś ustąpi; wszystko ednak było daremne — na bezowocnych poszukiwaniach
strawił dwie goǳiny.

W końcu więc ich poniechał; Gaetano triumfował.
Gdy Franz wrócił na plażę, acht wydawał się uż tylko drobnym białym punktem na

horyzoncie; uciekł się znowu do pomocy lunety, ale nawet wtedy nie był uż w stanie nic
do rzeć.

Gaetano przypomniał mu wtedy, że przybył tu właściwie na polowanie, o czym zu-
pełnie zapomniał. Franz wziął fuz ę i puścił się w głąb wyspy z miną człowieka, który
wypełnia racze obowiązek, niż cieszy się przy emnością, i w ciągu kwadransa zabił edną
kozę i dwa koźlęta. Ale kozice, choć ǳikie i szybkie ak gazele, były nazbyt podobne do
naszych domowych kóz, i Franz nie patrzył na nie ak na zwierzynę godną myśliwego.

Zresztą za mowały go zupełnie inne myśli, o ileż ważnie sze. Od wczora był bohaterem
baśni z Tysiąca i Jednej Nocy i akaś nieprzezwyciężona siła przyciągała go do groty.

I mimo że pierwsze przeszukanie nie doprowaǳiło do niczego, pod ął e na nowo,
nakazawszy Gaetanowi upiec edno z koźląt. Druga wyprawa potrwała dość długo: gdy
powrócił, koźlę było upieczone, a śniadanie gotowe.

Franz zasiadł do śniadania w tym samym mie scu, gǳie wczora otrzymał zaproszenie
do ta emniczego pana groty, i dostrzegł eszcze kołyszący się ak mewa na fali mały acht,
który posuwał się ciągle w stronę Korsyki.

— Ale — rzekł do Gaetana. — Mówiłeś mi przecie, że pan Sindbad miał popłynąć
do Malagi, a zaś wiǳę, że płynie do Porto Vecchio.

— A aśnie pan nie pamięta — odrzekł Gaetano — ak mówiłem, że w załoǳe achtu
est dwóch bandytów korsykańskich?

— Prawda! I wysaǳi ich na ląd?
— Naturalnie. O, to est człowiek — wykrzyknął Gaetano — który nie boi się ani

Boga, ani luǳi, ak mówią; gotów zboczyć z drogi nawet pięćǳiesiąt mil, aby wyświadczyć
przysługę akiemuś biedakowi.

— Takie przysługi mogą go przecież poróżnić z właǳami kra u, w którym uprawia
podobną filantropię.

— E, co go obchoǳą akieś właǳe — roześmiał się Gaetano. — On sobie z nich kpi!
Niech go tylko spróbu ą doścignąć! Jego acht to nie okręt, to ptak! Gdy egata zrobi
dwanaście węzłów, on zrobi o trzy więce ; wreszcie w razie potrzeby, gǳie by tylko nie
wylądował, czyż wszęǳie nie zna ǳie przy aciół?

W całe te historii edno było tylko asne: ego ekscelenc a Sindbad, gospodarz Franza,
miał zaszczyt utrzymywać bliskie stosunki ze wszystkimi przemytnikami i bandytami na
całym Morzu Śróǳiemnym; co, rzecz asna, dość osobliwą dawało mu pozyc ę.

  () Hrabia Monte Christo 



Franza nic uż teraz nie zatrzymywało na Monte Christo, stracił wszelką naǳie ę od-
krycia sekretu groty; pospieszył więc ze śniadaniem, luǳiom zaś nakazał, aby trzymali
łódź w pogotowiu, odpłyną bowiem zaraz po śniadaniu.

Pół goǳiny późnie był uż na pokłaǳie.
Spo rzał ostatni raz w stronę achtu: właśnie wpływał do zatoki Porto Vecchio.
Dał sygnał, by odbĳano od brzegu.
W chwili gdy ruszali, acht zniknął z oczu.
Wraz z nim zatarła się uż zupełnie rzeczywistość poprzednie nocy — wieczerza,

Sindbad, haszysz i posągi, wszystko zaczęło stapiać się dla Franza w sen.
Barka płynęła cały ǳień i noc, tak że naza utrz, gdy słońce wzeszło, zniknęła z kolei

sprzed oczu wyspa Monte Christo.
Gdy tylko Franz stanął na ziemi, zapomniał — na chwilę przyna mnie — minione

przygody, musiał bowiem dopiąć na ostatni guzik wszystkie sprawy we Florenc i, doty-
czące zarówno rozrywek, ak i obowiązków towarzyskich, które musiał zakończyć przed
wy azdem do Rzymu, gǳie czekał na niego przy aciel.

Wy echał wreszcie i w sobotę wieczorem wysiadł z dyliżansu pocztowego na placu de
la Douane.

Jak uż mówiliśmy, apartament był uż zamówiony; należało więc tylko udać się do
hotelu pana Pastriniego; ale nie było to rzeczą łatwą, bo na ulicach były tłumy i Rzym
wrzał od owego rozgorączkowania, które poprzeǳa zawsze wielkie chwile. Owóż w Rzy-
mie świętu e się corocznie cztery wielkie wydarzenia: Karnawał, Wielki Tyǳień, Boże
Ciało i ǳień Świętego Piotra.

Poza tym cały rok miasto spoczywa w głębokie apatii, w owym pośrednim stanie
mięǳy życiem a śmiercią, co sprawia, że Rzym zda e się przypominać stac ę po droǳe
z tego na tamten świat; stac ę wspaniałą, pełną poez i i wyrazu — do tego stopnia, że
Franz zatrzymywał się tu uż piąty czy szósty raz, i za każdym zna dował to miasto eszcze
cudownie sze i eszcze barǳie fantastyczne.

Udało mu się na koniec przedrzeć przez rosnący i coraz barǳie rozgorączkowany
tłum i dotrzeć do hotelu. Na pierwsze pytanie odpowieǳiano mu z impertynenc ą wła-
ściwą dorożkarzom lub oberżystom, którzy ma ą komplet w za eźǳie, że nie ma uż mie sc
w Hotelu Londyńskim. Posłał więc kartę wizytową panu Pastriniemu i powołał się na
Alberta. Ten środek odniósł właściwy skutek, bo przybiegł we własne osobie pan Pa-
strini, przeprasza ąc, że pozwolił czekać aśnie panu, ła a ąc hotelowych; wreszcie wydarł
świecę z ręki cicerona, który zdążył uż zawładnąć podróżnym i uż chciał prowaǳić go
do Alberta, gdy ten wyszedł właśnie na ego spotkanie.

Wyna ęty apartament składał się z dwóch pokoików i alkowy. Dwa poko e wycho-
ǳiły na ulicę; okoliczność tę pan Pastrini podkreślał ako szczególnie ważną, a wręcz
nieoszacowaną. Resztę pokoi na piętrze wyna mowała akaś niezwykle bogata osobistość,
pochoǳąca z Sycylii lub Malty; hotelarz sam nie potrafił powieǳieć, akie narodowości
był ów podróżny.

— Wspaniale, mistrzu Pastrini — rzekł Franz — ale chcielibyśmy z eść zaraz akąś
kolac ę, a na utro i na następne dni bęǳie nam potrzebny powóz.

— Kolac a — odparł hotelarz — bęǳie podana natychmiast, ale eśli iǳie o powóz…
— Jak to, eśli iǳie o powóz! — zawołał Albert. — Chwileczkę, chwileczkę, proszę

nie żartować, panie Pastrini! Musimy mieć powóz.
— Proszę pana, zrobimy wszystko, co tylko można. Tylko tyle mogę przyrzec.
— A kiedy dostaniemy odpowiedź? — spytał Franz.
— Jutro rano.
— Do diabła! — obruszył się Albert. — Zapłacimy droże i tyle: wiadomo, że Drake

i Aaron biorą w powszedni ǳień po dwaǳieścia pięć anków — w nieǳielę zaś i święta
po trzyǳieści albo trzyǳieści pięć anków, doda pan eszcze pięć porękawicznego, razem
bęǳie czterǳieści ǳiennie i nie mówmy o tym więce .

— Obawiam się szczerze, że panowie nawet za podwó ną cenę nie zna dą powozu.
— To niech zaprzęgną konie do mo ego powozu, est wprawǳie trochę odrapany

z drogi, ale to nieważne.
— Nie dostanie się koni.
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Albert spo rzał na Franza, akby nie mógł po ąć odpowieǳi.
— Rozumiesz to, Franz? — zapytał. — Nie dostanie się koni! A czy nie można dostać

koni pocztowych?
— Wszystkie wyna ęte uż od dwóch tygodni i zostały tylko te, które są niezbędne.
— I co ty na to, Albercie? — rzekł z kolei Franz.
— A a na to, że ak coś przechoǳi mo e po ęcie, nie lubię kłopotać sobie tym głowy

i wolę za ąć się czym innym. Kolac a uż gotowa, mistrzu Pastrini?
— Gotowa, ekscelenc o.
— No to eǳmy!
— Ale co z powozem i końmi?
— Bądź spoko ny, kochany przy acielu, zna dą się same, kiedy wyznaczymy odpo-

wiednią sumę.
I Morcerf, ako wyznawca te urocze filozofii, że nic nie est niemożliwe, póki sa-

kiewka est pełna, a portfel wypchany, z adł kolac ę, położył się spać, zasnął od razu i śnił,
że w karnawałowym pochoǳie sunie sześciokonnym powozem.
.  
Naza utrz Franz obuǳił się pierwszy i zaraz zaǳwonił.

Dźwięk ǳwonka eszcze się nie rozpłynął, gdy uż wszedł pan Pastrini.
— I cóż, panowie — rzekł gospodarz z triumfu ącą miną, nie czeka ąc nawet na

pytanie Franza. — Dobrze mi się wczora zdawało, ekscelenc o, miałem rac ę, nic panom
nie obiecu ąc. Zabraliście się panowie za to za późno; i teraz nie ma uż w Rzymie ani
ednego powozu do wyna ęcia… rozumie się, na trzy ostatnie dni.

— Ach tak — odpowieǳiał Franz. — To znaczy, że na te dni, kiedy nie można się
bez niego obe ść.

— O co choǳi? — zapytał Albert, wchoǳąc. — Nie ma powozu?
— A nie ma, mó drogi — odpowieǳiał Franz. — Zgadłeś.
— A, do licha z tym waszym ślicznym Wiecznym Miastem!
— To znaczy, ekscelenc o — sprostował pan Pastrini, sta ąc w obronie godności sto-

licy świata chrześcĳańskiego — że nie ma powozu od nieǳieli rana aż do wtorku wieczór;
ale do tego czasu możecie panowie wyna ąć ich choćby pięćǳiesiąt.

— A, to uż coś — rzekł Albert. — ǲisia mamy czwartek, kto wie, co się eszcze
do nieǳieli stanie?

— Stanie się to, że przy eǳie tu ze dwanaście tysięcy osób — odparł Franz — co
uczyni sprawę eszcze trudnie szą.

— Kochany mó , cieszmy się teraźnie szością — zawołał Albert — i nie przygnębia my
się przyszłością.

— A czy bęǳiemy mieli choć okno na ten czas? — zagadnął Franz.
— W którym mie scu?
— W takim, żebyśmy mogli, do diabła, oglądać pochód!
— O, okno! — zawołał pan Pastrini. — Ależ to niemożliwe, niemożliwe do niemoż-

liwości! Było eszcze edno okno wolne na piątym piętrze w pałacu Doria, ale wyna ął e
akiś rosy ski książę za dwaǳieścia cekinów ǳiennie.

Młoǳi podróżni spo rzeli po sobie zdumieni.
— No wiesz, kochany Albercie — rzekł Franz — co na lepie w takim wypadku

wypada nam zrobić? Po echać do Wenec i i tam spęǳić karnawał; choćbyśmy tam nie
mogli dostać powozu, to przyna mnie dostaniemy gondolę.

— O nie! Nie, do licha! — zawołał Albert. — Postanowiłem zobaczyć pochód w Rzy-
mie i zobaczę, choćbym miał choǳić na szczudłach.

— He — wykrzyknął Franz — świetny pomysł! Zwłaszcza że można by wtedy łatwo
gasić moccoletti; poprzebieramy się za poliszynelów albo mieszkańców bagien i dopiero
odniesiemy sukces!

— Czy aśnie panowie życzą sobie powóz na tych kilka dni do nieǳieli?
— Do licha! — rzekł Albert. — Myślisz pan, że bęǳiemy biegać po Rzymie ak

woźni sądowi?
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— Spieszę wykonać rozkazy panów — odparł imć Pastrini. — Uprzeǳam ednak,
że powóz kosztować bęǳie sześć piastrów ǳiennie.

— A a, kochany panie Pastrini — odpowieǳiał Franz — a, który nie estem mi-
lionerem ak nasz sąsiad, uprzeǳam, że przy eżdżam do Rzymu uż czwarty raz i znam
doskonale ceny powozów wyna mowanych na nieǳielę, święta i dni powszednie. Damy
i panu dwanaście piastrów za ǳień ǳisie szy, utro i po utrze, a i tak wpadnie ci ładna
sumka.

— Ależ, ekscelenc o!… — próbował oburzyć się imć Pastrini.
— Dobrze, dobrze, drogi gospodarzu — rzekł Franz — bo inacze a sam ugoǳę się

o cenę z twoim affettatore, który est też i moim; to mó stary przy aciel, naciągał mnie uż
nieraz, a w naǳiei, że mnie eszcze kiedyś bęǳie mógł pookradać, ułoży się za mnie szą
cenę niż ta, którą panu proponu ę: stracisz pan zarobek i to z własne winy.

— Niech się ekscelenc a nie truǳi — odrzekł imć Pastrini z uśmiechem włoskie-
go szulera, który przyzna e, że przegrał sprawę. — Postaram się załatwić wszystko ak
na lepie i mam naǳie ę, że bęǳiecie panowie zadowoleni.

— Wybornie, oto, co się nazywa mówić do rzeczy.
— Na kiedy życzą sobie panowie powóz?
— Za goǳinę.
— Za goǳinę bęǳie czekał przed bramą.
I w rzeczy same , po goǳinie powóz czekał uż na młoǳieńców: była to skromna

dorożka, podniesiona do rangi powozu edynie z rac i uroczystości; akkolwiek powierz-
chowność ekwipażu nie była zachwyca ąca, młoǳieńcy ednak byliby szczęśliwi, gdyby
udało im się znaleźć podobny na ostatnie trzy dni karnawału.

— Ekscelenc o! — zawołał cicerone, spostrzegłszy Franza w oknie. — Czy za echać
karetą przed pałac?

Lubo Franz był uż dość przyzwycza ony do włoskie emfazy, roze rzał się mimowolnie
w edną i drugą stronę; ale te słowa były zwrócone rzeczywiście do niego: Franz okazał się
ekscelenc ą, dorożka karetą, pałacem Hotel Londyński. W tym ednym zdaniu ob awił
się w całości geniusz pochlebstwa cechu ący Włochów.

Franz i Albert zeszli na dół. Kareta za echała przed pałac. Ekscelenc e wyciągnęli się
w powozie, opiera ąc nogi o przednie sieǳenie, cicerone wskoczył na tył powozu.

— Dokąd ekscelenc e każą się zawieźć?
— Naturalnie do Świętego Piotra, a potem do Koloseum — rzekł Albert ako praw-

ǳiwy paryżanin.
Ale Albert nie wieǳiał edne rzeczy: że aby obe rzeć katedrę Świętego Piotra, trzeba

co na mnie eden ǳień, a żeby poznać ą dokładnie, należy poświęcić cały miesiąc: cały
ǳień zszedł im przeto na zwieǳaniu katedry.

Nagle spostrzegli, że słońce chyli się ku zachodowi.
Franz wy ął zegarek — było uż wpół do piąte .
Wrócili zatem do hotelu. Franz zamówił dorożkarza na ósmą. Chciał pokazać Al-

bertowi Koloseum w świetle księżyca, podobnie ak katedrę pokazywał w blasku słońca.
Kiedy chcemy pokazać przy acielowi miasto, które uż znamy dobrze sami, czynimy to
z taką kokieterią, z aką byśmy przedstawiali mu kochankę.

Toteż Franz wyznaczył dorożkarzowi trasę: miał wy echać przez bramę del Popolo,
dale podążyć wzdłuż murów mie skich i wrócić bramą San Giovanni. Tym sposobem
Koloseum ukaże się przed nimi nagle; tak aby nie osłabiły tego wrażenia Kapitol, Forum,
łuk Septyma Sewera, świątynia Antonina i Faustyny oraz Via Sacra.

Zasiedli do stołu; pan Pastrini przyrzekł im wyborną ucztę; dał tylko niezły obiad, ale
trudno mu przecież było coś powieǳieć.

Pod koniec posiłku wszedł gospodarz. Franz pomyślał z początku, że przyszedł wy-
słuchać komplementów i uż szykował eden, gdy pan Pastrini przerwał:

— Wielmożny panie, pochlebia mi, że zasłużyłem na pańskie zadowolenie, ale przy-
szedłem tu w inne sprawie.

— A więc może w te , że znalazłeś nam pan powóz? — zapytał Albert, zapala ąc
cygaro.
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— Nie; i wielmożni panowie zrobiliby na lepie , gdyby przestali uż o tym myśleć
i pogoǳili się z koniecznością. W Rzymie są rzeczy możliwe i niemożliwe do osiągnięcia.
A eżeli się mówi, że to się nie da zrobić, to uż przepadło.

— No, to w Paryżu est dużo lepie : kiedy czegoś nie można, płaci się dwa razy tyle
i ma się w sekundę to, czego się pragnie.

— Wszyscy Francuzi tak mówią — rzekł pan Pastrini nieco urażony. — Tylko nie
rozumiem, po co się w ogóle wybiera ą w podróż.

— Toteż — odparł Albert, wypuszcza ąc z na większą flegmą pod sufit kłęby dymu
i kołysząc się na tylnych nogach fotelu — tylko tacy wariaci i głupcy wypuszcza ą się
w podróż; luǳie rozsądni sieǳą spoko nie w swoich pałacach przy ulicy Helderskie , na
bulwarze Gandawskim albo w Café de Paris.

Rozumie się samo przez się, że Albert mieszkał na wzmiankowane ulicy, wychoǳił co
ǳień na przechaǳkę tam, gǳie bywa modny światek i adał regularnie obiady w edyne
kawiarni, w które można dostać obiad, eśli się ma dobre układy z kelnerami.

Pan Pastrini milczał przez chwilę; widocznie rozmyślał nad powyższą odpowieǳią,
która nie zdawała mu się zbyt zrozumiała.

— Ale przecież — rzekł Franz, przerywa ąc geograficzne rozmyślania gospodarza mu-
siałeś pan przy ść tu w akimś celu; może wy awisz nam powód swoich odwieǳin?

— Ach, tak, w istocie. Wszak panowie kazaliście za echać na ósmą?
— Istotnie.
— Macie panowie zamiar zwieǳić il Colosseo?
— To znaczy Koloseum? Niech i tak bęǳie.
— I kazali panowie fiakrowi wy echać z miasta przez bramę del Popolo, ob echać

z zewnątrz mury i w echać przez bramę San Giovanni?
— Tak, powtórzył pan co do słowa.
— A więc ta trasa est wykluczona.
— Wykluczona⁈
— A co na mnie barǳo niebezpieczna.
— Niebezpieczna? A to dlaczego?
— Z powodu sławnego Luigi Vampy.
— Po pierwsze, drogi panie Pastrini, zechcie nam powieǳieć, co to za eden, ten

słynny Luigi Vampa? — zapytał Albert. — Być może to barǳo sławny człowiek w Rzy-
mie, ale zapewniam, że w Paryżu o nim nic nie wieǳą.

— Jak to, więc panowie go nie znacie?
— Nie mam tego zaszczytu.
— I nigdy panowie o nim nie słyszeli?
— Przenigdy.
— O, to bandyta, przy którym Deseraris i Gasparone to niewinni ministranci.
— Uwaga, Albercie — wykrzyknął Franz — wreszcie mamy bandytę!
— Uprzeǳam cię, szanowny panie gospodarzu, że nie uwierzę w ani edno two-

e słowo. A teraz, skorośmy to uż ustalili, mów, co ci się podoba, chętnie posłucham.
„Pewnego razu był sobie…” No, dale , niech pan mówi!

Pan Pastrini zwrócił się do Franza, który wydawał mu się rozsądnie szy niż ego przy-
aciel. Trzeba poczciwcowi oddać sprawiedliwość — choć gościł w swoim życiu wielu
Francuzów, nigdy nie mógł po ąć niektórych aspektów ich rozumowania.

— Wielmożny panie — rzekł z niezwykłą powagą, zwraca ąc się, akeśmy powie-
ǳieli, do Franza — eżeli uważacie mnie panowie za kłamcę, to nie ma potrzeby, bym
mówił o tym, z czym przyszedłem; mogę ednak zapewnić panów, że to edynie w panów
interesie.

— Albert nie powieǳiał, że esteś pan kłamcą, kochany panie Pastrini — rzekł Franz.
— Powieǳiał tylko, że ci nie uwierzy, to wszystko. Ale a panu uwierzę, proszę się uspo-
koić i mówić.

— Jednak, Wasza Wielmożność sam rozumie — gdy ktoś podważa mo ą prawdo-
mówność…

— Kochany panie, esteś barǳie drażliwy niż Kassandra, która była wieszczką, a któ-
re nikt nie słuchał! Ty zaś możesz być pewien uwagi przyna mnie połowy audytorium.
No więc, siada pan i opowiada o tym Vampie.
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— Powtarzam panu, że to bandyta, akich tu nie było od czasu sławnego Mastrilla.
— Świetnie, ale co ma wspólnego ten bandyta z drogą, aką wskazałem woźnicy?
— Ma, i to dużo, bo możecie panowie wy echać edną bramą, ale wątpię, czy wrócicie

drugą.
— A to dlaczego? — zapytał Franz.
— Bo skoro tylko nadchoǳi noc, o pięćǳiesiąt kroków za bramą nikt nie est bez-

pieczny.
— Przysięgasz? — zawołał Albert.
— Panie hrabio — rzekł imć Pastrini, nadal zraniony wątpliwościami wyrażonymi

przez Alberta co do ego prawdomówności — to co mówię, nie est przeznaczone dla
pana, ale dla pańskiego przy aciela, który zna Rzym doskonale i wie, że z takimi rzeczami
nie ma byna mnie żartów.

— Mó kochany — zwrócił się Albert do Franza. — Oto mamy wspaniałą przygodę,
wszystko tylko na nas czeka: napychamy nasz powóz pistoletami, garłaczami i dubel-
tówkami. Luigi Vampa napada na nas — a tymczasem to my go bierzemy w niewolę.
Zabieramy go do Rzymu, ofiaru emy ako daninę Jego Świątobliwości — a Jego Świąto-
bliwość pyta, ak nam się może odwǳięczyć za tak ważną przysługę. Wówczas skromnie
i z prostotą poprosimy o karetę i parkę koni z papieskie sta ni i oto oglądamy sobie
karnawał w Rzymie z przepysznego powozu; nie licząc tego, że wǳięczny lud rzymski
uwieńczy nas na prawdopodobnie na Kapitolu i obwoła nas ak Kurc usza i Horac usza
Koklesa zbawcami o czyzny.

Kiedy Albert snuł przed nimi tę wiz ę, oblicze pana Pastriniego przybrało wyraz,
którego niepodobna opisać.

— A skądże weźmiesz tyle pistoletów, garłaczy i dubeltówek, którymi masz zamiar
naładować nasz powóz? — zapytał Franz.

— Cóż, fakt, że na pewno nie z mo ego arsenału — odparł Albert — w Terracina
zabrali mi nawet sztylet.

— A mnie to samo zrobili w Aqua-Pendente.
— Ach, drogi panie gospodarzu, wiesz pan co — rzekł Albert, zapala ąc drugie cygaro

od niedopałka — to niezmiernie wygodne rozporząǳenie dla bandytów, a może też obie
strony czerpią z tego zysk?

Panu Pastriniemu ów żart musiał się wydać niestosowny, odpowieǳiał bowiem tylko
w połowie i to zwraca ąc się do Franza — ako do człowieka rozumnego, z którym można
się akoś dogadać.

— Pan hrabia wie zapewne, że nie ma u nas zwycza u bronić się, kiedy napadną na
nas bandyci.

— Jak to! — zawołał Albert, który ako człowiek odważny oburzał się na samą myśl,
że można dać się obrabować bez żadnych protestów. — Jak to nie ma zwycza u?

— Tak, bo wszelka obrona bęǳie daremna. Jak możesz się pan obronić przeciw
dwunastu luǳiom, którzy nagle wyskaku ą z rowu, spod akie ś rudery albo akweduktu
i wszyscy naraz do pana mierzą?

— Do wszystkich diabłów, a niechby mnie i zabili! — zawołał Albert.
Hotelarz spo rzał na Franza z miną, która wyraźnie mówiła: „Zdecydowanie, eksce-

lenc o, pański towarzysz zwariował”.
— Kochany Albercie — rzekł Franz — two a odpowiedź est wspaniała i godna „niech

umrze” starego Corneille’a, tylko że kiedy Horac usz to mówił, szło o losy Rzymu i ry-
zyko było warte świeczki. Ale tu choǳi tylko o zaspoko enie kaprysu i byłoby śmieszne,
gdybyśmy dla kaprysu mieli narażać życie.

— Ach, per Bacco! — zawołał pan Pastrini. — To się nazywa mówić rozsądnie!
Albert nalał sobie szklankę Lakrima Christi i popĳał drobnymi łykami, mrucząc coś

niezrozumiale pod nosem.
— Teraz, panie Pastrini — rzekł Franz — gdy mó przy aciel się nieco uspokoił,

a pan oceniłeś dostatecznie mo e poko owe nastawienie, powieǳże nam, kto to taki, ten
Luigi Vampa? Pasterz czy patryc usz? Młody czy stary? Niski czy wysoki? Odmalu go
nam, żebyśmy mogli go rozpoznać ak Jana Sbogara albo Larę, natyka ąc się na niego
w salonie.
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— Nie mógł pan lepie trafić, by poznać wszystkie szczegóły, bo znałem go, eszcze
gdy był ǳieckiem. Razu ednego nawet wpadłem w ego ręce, idąc z Ferentino do Alatrii.
Szczęściem przypomniał mnie sobie i nie tylko wypuścił mnie, nie żąda ąc okupu, ale
podarował mi piękny zegarek i opowieǳiał mi historię swego życia.

— Pokaż no pan ten zegarek — rzekł Albert.
Pan Pastrini dobył z kieszeni prześliczny zegarek firmy Breguet z wygrawerowanym

nazwiskiem mistrza, stemplem paryskim i hrabiowską koroną.
— Proszę barǳo.
— Do kroćset! — wykrzyknął Albert. — Winszu ę panu. Mam barǳo podobny —

tu wy ął swó zegarek z kamizelki — a kosztował mnie trzy tysiące anków.
— No, posłucha my teraz historii — rzekł Franz, przysuwa ąc fotel i zachęca ąc pana

Pastriniego, by usiadł.
— Ekscelenc e pozwolą?… — zapytał hotelarz.
— Do licha — rzekł Albert — przecież pan nie esteś kaznoǳie ą, żebyś miał mówić

na sto ąco.
Hotelarz siadł, pokłoniwszy się na pierw z szacunkiem każdemu ze swoich słuchaczy.
— Ale chwileczkę — przerwał Franz, gdy Pastrini otwierał uż usta. — Mówiłeś pan,

że znałeś Vampę eszcze ako ǳiecko, więc to chyba młody człowiek?
— Chyba młody! Oczywiście, ma na wyże dwaǳieścia dwa lata! O, ten niecnota

może eszcze daleko za ść, niech pan bęǳie spoko ny!
— Co ty na to, Albercie? Piękna to rzecz, zyskać sobie taką sławę uż w tym wieku

— rzekł Franz.
— Tak, pewnie; w ego wieku Aleksander, Cezar czy Napoleon, którzy narobili potem

sporo hałasu, nie zaszli eszcze tak daleko ak on.
— Tak więc — zwrócił się Franz do hotelarza — bohater, którego historię mamy

poznać, ma tylko dwaǳieścia dwa lata?
— Tak, a i to niespełna, ak uż miałem zaszczyt panom powieǳieć.
— Jakiego wzrostu?
— Średniego, mnie więce takiego, ak aśnie pan — rzekł hotelarz, wskazu ąc Al-

berta.
— ǲięku ę za porównanie — odpowieǳiał Albert z głębokim ukłonem.
— Mów pan dale , mości Pastrini — zachęcał Franz, uśmiecha ąc się wobec drażli-

wości przy aciela. — Z akie klasy społeczne się wywoǳi?
— Był to sobie ni mnie ni więce pastuszek z folwarku hrabiego San-Felice poło-

żonego mięǳy Palestriną i eziorem Gabri. Uroǳił się w Pampinarze, i w piątym roku
życia oddano go na służbę do hrabiego; o ciec ego, także pastuch w Anagni, miał własną
niewielką trzodę i utrzymywał się ze sprzedaży w Rzymie wełny i mleka.

Jeszcze ako ǳiecko Vampa wykazywał ǳiwny charakter. Pewnego razu, kiedy miał
zaledwie siedem lat, przyszedł do proboszcza z Palestriny i prosił, by nauczył go czytać.
Była to trudna sprawa, bo pastuszek nie powinien opuszczać swo e trzody. Ale poczciwy
proboszcz choǳił co ǳień odprawiać mszę do pobliskie wioseczki, bo była ona tak ubo-
ga, że nie mogła utrzymywać proboszcza, a do tego eszcze tak mała, że nie miała nawet
własne nazwy i o luǳiach stamtąd mówiono po prostu, że są „del Borgo”. Zaproponował
tedy Luigiemu, by spotykali się na droǳe, kiedy bęǳie wracał z „del Borgo” i uprzeǳił,
że lekc e będą krótkie i że bęǳie musiał z nich ak na więce skorzystać.

ǲieciak zgoǳił się z radością.
Co ǳień Luigi pęǳił trzodę drogą z Palestriny do Borgo; co ǳień o ǳiewiąte rano

nadchoǳił proboszcz; siadali razem nad rowem i ǳiecko uczyło się czytać na brewiarzu.
Po trzech miesiącach nauczyło się czytać.
Ale nie koniec na tym, chciał eszcze nauczyć się pisać.
Ksiąǳ poprosił akiegoś nauczyciela kaligrafii, aby napisał trzy tablice alfabetyczne:

edną pisaną dużymi literami, drugą średnimi i trzecią małymi; i pokazał chłopcu, że
żłobiąc te litery żelaznym rylcem na łupku według wzoru, może sam nauczyć się pisać.

Wieczorem, gdy stado znalazło się uż w oborze, Vampa pobiegł do palestrińskiego
ślusarza, wyklepał sobie u niego duży gwóźdź, zaokraglił go i wypolerował, tak że otrzymał
coś na kształt starożytnego rylca.
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Naza utrz zaopatrzył się w łupkowe tabliczki i zabrał się do ǳieła.
Po trzech miesiącach umiał uż pisać.
Kapłan, zdumiony i uradowany inteligenc ą i po ętnością chłopca, podarował mu kilka

zeszytów, paczkę piór i scyzoryk.
Luigi stanął przed nowym wyzwaniem, ale było ono niczym wobec poprzednich. Po

tygodniu tak wprawnie prowaǳił pióro, ak wcześnie rylec.
Proboszcz opowieǳiał tę anegdotkę hrabiemu San-Felice, a hrabia zapragnął zobaczyć

pastuszka; a gdy ten popisał się uż swoimi umie ętnościami, hrabia polecił rządcy, by
Vampa adł razem ze służbą pałacową oraz by wypłacano mu dwa piastry miesięcznie.

Za te pieniąǳe Luigi kupił sobie książki i ołówki.
Istotnie, miał szczególną zdolność do odtwarzania wszystkich przedmiotów i — ak

niegdyś Giotto w ǳieciństwie — rysował na swoich tabliczkach owce, drzewa, domy.
Późnie , posługu ąc się scyzorykiem, zaczął rzeźbić w drewnie, tworząc z niego roz-

maite formy. Od tego zaczynał też i Pinelli, ludowy rzeźbiarz.
ǲiewczynka, ma ąca sześć lub siedem lat, to est nieco młodsza od Vampy, pasła

owieczki z folwarku zna du ącego się w pobliżu Palestriny; była sierotą z Valmontone,
a na imię miała Teresa.

ǲieci spotykały się, siadały koło siebie, rozmawiały, śmiały się i bawiły, podczas gdy
pomieszane stada pasły się razem; a wieczorem rozǳielały trzodę hrabiego San Felice od
trzody barona Cervetri i żegnały się, by powrócić do swoich folwarków, obiecu ąc sobie
ednocześnie, że spotka ą się na drugi ǳień.

Na drugi ǳień dotrzymywały słowa — i spotykały się ponownie; i tak rosły obok
siebie.

Vampa miał uż lat dwanaście, Tereska — edenaście.
A tymczasem rozwĳały się uż ich wroǳone skłonności.
Luigi rozwinął swo e zamiłowanie do sztuk pięknych, ak tylko mógł e rozwinąć,

ży ąc w takie samotności; co do usposobienia — bywał smutny albo unosił się z byle
przyczyny, złościł się z lada kaprysu i bez ustanku drwił. Żaden chłopiec z Pampinary,
Palestriny czy Valmontone nie zdołał wywrzeć nań nie tylko żadnego wpływu, ale nawet
się z nim bliże zaprzy aźnić. Obdarzony żelazną wolą, zawsze barǳie skłonny wymagać,
sam nigdy nie naginał się do akichkolwiek wymagań i warunków — taki temperament
zniechęcał do okazywania mu przy aźni czy sympatii. Teresa tylko potrafiła nim rząǳić —
edno e słowo, spo rzenie, ruch powściągały ten wykuty akby z edne bryły charakter;
uginał się pod dotykiem kobiece dłoni, podczas gdy każdemu mężczyźnie opierałby się
do ostatka.

Teresa w przeciwieństwie do niego była żywa, wesoła i aż zbyt zalotna. Dwa piastry,
które rządca hrabiego wypłacał Luigiemu, a także pieniąǳe, akie Luigi otrzymywał,
sprzeda ąc w rzymskich kramach z błyskotkami swo e rzeźbione figurki, szły na kolczyki
z pereł, kolie ze szklanych paciorków i złote szpilki. Toteż ǳięki rozrzutności swo ego
przy aciela Teresa była na elegantszą wieśniaczką w okolicach Rzymu.

ǲieci dorastały nadal razem, spęǳa ąc ze sobą każdy ǳień i bez oporu oddawały
się instynktom swo e pierwotne natury. W coǳiennych rozmowach, marzeniach i tę-
sknotach Vampa wiǳiał się zawsze ako kapitan okrętu, generał armii albo gubernator
prowinc i; Teresa zaś wyobrażała sobie, że est bogata, pięknie wystro ona, otoczona służ-
bą w liberii. I gdy tak cały ǳień spęǳili, hau ąc przyszłość w szalone, a tak migotliwe
arabeski, każde odchoǳiło w swo ą stronę, aby zagnać swo e owce do obory, zstępu ąc
z wyżyn uro eń w ubogą rzeczywistość.

Pewnego dnia młody pasterz rzekł do rządcy, że wiǳiał wilka, który zszedłszy z Gór
Sabińskich, krążył koło ich trzody; rządca dał mu strzelbę — tego też tylko pragnął Vam-
pa.

Strzelba ta okazała się być przypadkiem ǳiełem znakomitego rusznikarza z Brescii;
niosła ak sztucer angielski; hrabia, dobĳa ąc kiedyś rannego lisa, złamał kolbę i strzelbę
porzucono w lamusie.

Ale dla takiego rzeźbiarza ak Vampa nie mogło to stanowić przeszkody. Obe rzał
dawne łożysko, obmyślił, co należy zrobić, by przystosować ą do swego oka i dorobił
sobie kolbę wyrzeźbioną w tak cudny ornament, że gdyby chciał w mieście sprzedać samo
drewno, wziąłby za nie z piętnaście, a nawet dwaǳieścia piastrów.
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Ale on nawet by o tym nie pomyślał: strzelba od dawna była ego marzeniem. W każ-
dym kra u, gǳie wolność zastępu e się niezależnością, na pierwszą potrzebą luǳi odważ-
nych i potężnych organizac i est broń, która umożliwia zarazem napad i obronę, i czyni
swego właściciela groźnym.

Od te chwili Vampa poświęcił cały swó wolny czas na ćwiczenie się w strzelaniu;
kupił proch, kule i każdy cel stał się dla niego dobry: pnie smutnych, cherlawych, szarych
oliwek, lis wychoǳący wieczorem na swó nocny łów, orzeł bu a ący w powietrzu. Nabył
wkrótce takie wprawy, że Teresa przezwyciężyła obawę, aką z początku odczuwała na
odgłos wystrzału, i radowała się za każdym razem, gdy Luigi trafiał do celu tak pewnie,
akby popychał kulę ręką.

Pewnego wieczora wilk rzeczywiście wyskoczył z odłowego lasu, na którego skra u
młoǳi pastuszkowie zwykli przesiadywać; uszedł zaledwie ǳiesięć kroków, gdy sięgnęła
go kula Vampy.

Strzelec, barǳo dumny ze swo e zręczności, wziął wilka na plecy i zaniósł go na
folwark.

Wydarzenia te sprawiły, że Vampa zaczął się cieszyć w okolicy pewną sławą; człowiek
niezwykły, gǳiekolwiek by się znalazł, tworzy wokół siebie krąg wielbicieli. Mówiono
o młodym pasterzu ako o na zręcznie szym, na silnie szym i na odważnie szym z mło-
ǳieńców na ǳiesięć mil wokoło; i chociaż Teresa uchoǳiła w oczach eszcze większe
liczby luǳi za edną z na ładnie szych ǳiewcząt sabińskich, nikt ednak nie odważał się
szepnąć e nawet słówka o miłości, bo wszyscy wieǳieli, że kocha ą Vampa.

A tymczasem młoǳi ani razu eszcze sobie nie wyznali miłości. Rośli obok siebie
ak dwa drzewa, których korzenie splata ą się pod ziemią, a gałęzie w powietrzu; ed-
no pragnienie ich tylko łączyło: spotykać się coǳiennie; pragnienie to przeroǳiło się
w potrzebę i wyobrażali sobie łatwie śmierć niż ednodniową rozłąkę.

Teresa miała lat szesnaście, Vampa zaś siedemnaście.
W tym czasie luǳie zaczęli mówić coraz częście o nowe banǳie rozbó ników z gór

Lepini. Rozbó nictwo nigdy nie zostało całkowicie wytępione w okolicach Rzymu. Bra-
kowało bandom tylko czasem herszta, ale eżeli zdarzył się akiś herszt, nietrudno mu
było zebrać sobie bandę.

Słynny Cucumetto, ścigany w Abruzzach, wypęǳony z Królestwa Neapolitańskiego,
gǳie prowaǳił niemal regularną wo nę, przeszedł ak Maned Garigliano i schronił się
mięǳy Sonnino i Juperno nad brzegami Amaziny.

I oto właśnie organizował sobie bandę. Wiele młoǳieży z Palestriny, Frascati i Pam-
pinary nagle zniknęło. Z początku martwiono się o nich, póki nie dowieǳiano się, że
weszli do sza ki Cucumetta.

Wkrótce Cucumetto stanął w centrum uwagi. Przytaczano wiele przykładów niezwy-
kłe odwagi i bestialskiego okrucieństwa tego człowieka.

Pewnego razu porwał córkę geometry z Frosinone. Prawa rozbó ników są ednoznacz-
ne: ǳiewczyna należy na pierw do tego, który ą porwał, potem inni ciągną o nią kole no
losy, i nieszczęsna tak długo służy uciesze całe bandy, póki e nie porzucą lub sama nie
umrze.

Jeżeli roǳice są na tyle ma ętni, by ą wykupić, wyprawia się posła, który wyznacza
okup, a głowa branki est gwaranc ą bezpieczeństwa posłańca. Jeżeli roǳina nie zgoǳi
się na okup, porwana ponosi śmierć.

ǲiewczyna, którą porwano, miała kochanka, zwał się on Carlini i należał do bandy
Cucumetta.

Poznawszy go, ǳiewczyna wyciągnęła ku niemu ręce, sąǳąc, że ą ocali. A nieszczę-
snemu Carliniemu zamarło na e widok serce; domyślał się dobrze, aki ą los czeka.

Że ednak był ulubieńcem Cucumetta, że ǳielił z nim od trzech lat niebezpieczeń-
stwa, a nawet raz ocalił mu życie, gdy położył strzałem z pistoletu karabiniera, który uż
podniósł pałasz nad głową Cucumetta, spoǳiewał się, że Cucumetto bęǳie miał trochę
dla nich litości.

Odprowaǳił więc woǳa na stronę, podczas gdy ǳiewczyna, sieǳąca u stóp olbrzy-
mie sosny, która wznosiła się pośrodku polany, zasłoniła sobie twarz przed pożądliwymi
spo rzeniami bandytów woalem z rozpuszczonych włosów, upiętych wcześnie tak ma-
lowniczo, ak to potrafią robić tylko wieśniaczki rzymskie.
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I tam wyznał mu wszystko — że ǳiewczynę kocha, że przysięgli sobie wierność, że
co noc widywali się w starych ruinach.

Właśnie tego wieczoru Cucumetto posłał Carliniego do sąsiednie wioski i Carlini nie
mógł przy ść na schaǳkę; a Cucumetto znalazł się przypadkiem, ak mówił, w pobliżu
ruin i uprowaǳił ǳiewczynę.

Carlini błagał woǳa, aby uczynił dla niego wy ątek i uszanował Ritę, mówiąc, że e
o ciec est bogaty, że może dać dobry okup.

Cucumetto wydał się ulec prośbom przy aciela i polecił mu znaleźć akiego wieśniaka,
którego można by wysłać w tym celu do o ca Rity.

Carlini podszedł wesoły do kochanki i zapewnił ą, że nic e nie grozi, byle tylko
napisała list do o ca, donosząc o wszystkim, co ą spotkało, i o tym, że banda wyznaczyła
za nią okup trzystu piastrów. O ciec Rity miał się stawić z okupem za dwanaście goǳin,
to est nie późnie niż o ǳiewiąte naza utrz rano.

Skoro tylko list został napisany, Carlini pobiegł poszukać posłańca.
Znalazł pasterza, który pasł w pobliżu trzodę. Pasterze ży ący pomięǳy miastem a gó-

rami, mięǳy życiem ǳikim i cywilizowanym są naturalnymi posłańcami bandytów.
Pastuszek udał się zaraz w drogę i przyrzekł, że za goǳinę na dale bęǳie we Frosi-

none.
Carlini uradowany pospieszył co pręǳe do kochanki, by ozna mić e tę dobrą wia-

domość.
Towarzyszy zastał na polance, gǳie wesoło wieczerzali — żywność otrzymywali od

wieśniaków ako należny im trybut, zresztą zupełnie łagodny; ale na próżno wypatrywał
wśród rozbawionych biesiadników Cucumetta i Rity.

Zapytał, gǳie się poǳieli; bandyci odpowieǳieli chóralnym wybuchem śmiechu.
Zimny pot wystąpił mu na czoło i włosy powstały mu z trwogi na głowie.

Zapytał ponownie. Jeden z kamratów napełnił szklankę winem orvieto i podał mu ą,
mówiąc:

— Za zdrowie mężnego Cucumetto i piękne Rity!
W te że chwili Carliniemu wydało się, że słyszy krzyk kobiety. Odgadł wszystko.

Porwał szklankę, cisnął ą z całą siłą w twarz temu, kto mu ą podał i puścił się ak strzała
tam, skąd doszedł krzyk.

Przebiegłszy ze sto kroków, u rzał za krzakiem zemdloną Ritę — w ob ęciach Cucu-
metta.

Na widok Carliniego Cucumetto zerwał się, trzyma ąc w każde ręce pistolet.
Bandyci przez chwilę patrzyli na siebie: eden z lubieżnym uśmiechem, drugi śmier-

telnie blady.
Mogłoby się wydawać, że mięǳy tymi dwoma ludźmi do ǳie do czegoś straszliwego.

Ale z wolna stężałe rysy Carliniego rozluźniły się; ręka, którą podniósł do pistoletu za
pasem, opadła bezwładnie.

Rita leżała pomięǳy nimi.
Księżyc oświetlał scenę.
— No i co? — spytał Cucumetto. — Wykonałeś zlecenie, którego się pod ąłeś?
— Tak, naczelniku — odpowieǳiał Carlini — i utro o ǳiewiąte o ciec Rity bęǳie

tu z okupem.
— Cudownie. A my tymczasem spęǳimy wesołą noc. Ta ǳiewczyna est urocza,

masz naprawdę dobry gust, panie Carlini. No, ponieważ nie estem egoistą, wróćmy więc
do kamratów i pociągnĳmy losy, który się ma teraz zabawić.

— A więc postanowiłeś z nią postąpić według zwykłego prawa? — zapytał Carlini.
— Dlaczegóż byśmy mieli dla nie robić wy ątek?
— Myślałem, że mo e prośby…
— A czym ty się różnisz od innych?
— No tak, prawda.
— Ale nie prze mu się — dodał Cucumetto ze śmiechem. — Pręǳe czy późnie

przy ǳie i na ciebie kole .
Carlini zacisnął tak mocno zęby, że mało ich nie połamał.
— No, to co — rzekł Cucumetto, rusza ąc w stronę towarzyszy — iǳiesz?
— Zaraz przy dę…
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Cucumetto oddalił się, nie spuszcza ąc ednak z oka Carliniego, bo lękał się, że może
na niego napaść z tyłu. Ale w postawie bandyty nic nie ob awiało wrogich zamiarów.

Stał nieporuszony ze skrzyżowanymi ramionami nad nadal nieprzytomną Ritą.
Przez chwilę Cucumetto myślał, że Carlini porwie ǳiewczynę na ręce i ucieknie. Ale

było mu to uż obo ętne; wziął od Rity to, czego chciał; a co do pienięǳy, te trzysta
piastrów rozǳielone na całą bandę przedstawiały tak mały zysk, że nie dbał o to wcale.
Szedł więc spoko nie na polanę; ale ku ego zǳiwieniu Carlini po awił się tam zaraz po
nim.

— Ciągnąć losy! Ciągnąć losy! — wołali eden przez drugiego bandyci, spostrzegłszy
woǳa.

Ich oczy błyszczały pĳaństwem i pożądliwością; ognisko rzucało na ich twarze czer-
wonawy poblask i czyniło ich podobnymi do duchów piekielnych.

Żądanie ich było słuszne; wóǳ przyzwolił skinieniem głowy. Włożono do kapelu-
sza kartki z nazwiskami wszystkich bandytów, nie wyłącza ąc Carliniego, i na młodszy
wyciągnął z te zaimprowizowane urny pierwszy los.

Na losie widniało nazwisko Divolaccia.
Był to ten sam, który chciał wznieść z Carlinim zdrowie woǳa, na co Carlini odpo-

wieǳiał, rzuca ąc mu w twarz szklankę.
Z rany ciągnące się od skroni aż po usta obficie ciekła mu krew.
Divolaccio, dowieǳiawszy się, że go aż tak faworyzu e los, wybuchnął śmiechem.
— Woǳu! — zawołał. — Przed chwilą Carlini nie chciał wypić two ego zdrowia;

każ mu teraz wypić mo e; może bęǳie miał więce względów dla ciebie niż dla mnie.
Wszyscy spoǳiewali się, że Carlini wybuchnie; ale ku ich zdumieniu wziął tylko

szklankę i oplecioną flaszkę, a nalawszy sobie:
— Zdrowie two e, Divolaccio! — zawołał doskonale spoko nym głosem, wychylił całą

szklankę, a ręka nie zadrżała mu ani raz. A potem usiadł przy ogniu i zapytał:
— A mo a porc a? Nabiegałem się trochę i nabrałem apetytu.
— Niech ży e Carlini! — zawołali bandyci.
— To się nazywa podchoǳić do sprawy po koleżeńsku! — i wszyscy otoczyli ognisko,

poza Divolacciem, który zniknął.
Carlini adł i pił, ak gdyby nic się nie ǳiało.
Zbó cy spoglądali na niego zǳiwieni, nie mogąc po ąć te obo ętności; wtem usłyszeli

za plecami ciężkie kroki. Odwrócili się i u rzeli Divolaccio niosącego ǳiewczynę.
Głowa e zwisała, włosy sięgały aż do ziemi.
W miarę ak podchoǳili coraz bliże kręgu światła bĳącego od ognia, coraz widocz-

nie sza stawała się bladość ich twarzy.
Obraz ten miał w sobie coś tak ǳiwnego i uroczystego, że wszyscy podnieśli się

z mie sca — oprócz Carliniego, który nadal spoko nie adł i pił, obo ętny na to, co się
ǳiało.

Divolaccio wśród głębokie ciszy podszedł do ogniska i złożył Ritę u stóp herszta.
Teraz wszyscy poznali przyczynę te okropne bladości ich twarzy: pod lewą piersią

Rity tkwił nóż, wbity aż po ręko eść.
Wszystkie spo rzenia przeniosły się na Carliniego; miał pustą pochwę u pasa.
— Aha — rzekł Cucumetto — teraz rozumiem, czemu Carlini pozostał w tyle.
Natury pierwotne zdolne są docenić śmiały czyn; choć żaden z bandytów nie uczyniłby

tego, co Carlini, wszyscy po ęli, co znaczy ów postępek.
— No i co — rzekł Carlini, powsta ąc i podchoǳąc do trupa z ręką wspartą na kolbie

pistoletu. — Czy któryś eszcze bęǳie śmiał zaprzeczać mi praw do te kobiety?
— Nie — rzekł herszt — est two a.
Wówczas Carlini wziął ą na ręce i wyniósł poza krąg światła, kreślony przez ognisko.
Cucumetto porozstawiał, ak zwykle, czaty i bandyci pootulani w płaszcze pokładli

się przy ognisku.
O północy strażnik wszczął alarm i w edne chwili banda znalazła się na nogach.
Był to o ciec Rity; przyniósł okup za córkę.
— Masz tu trzysta piastrów — rzekł do Cucumetta, poda ąc sakwę z pienięǳmi —

i odda mi ǳiecko.
Ale herszt nie wziął od niego pienięǳy — i skinął na starca, by szedł za nim.
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Stary poszedł i oba znikli wśród drzew, przez których gałęzie przesączał się blask księ-
życa. Wreszcie Cucumetto zatrzymał się, wyciągnął rękę i pokazał staremu dwie postaci
u stóp drzewa.

— Carliniego pyta o córkę — rzekł — on ci zda sprawę.
I wrócił do kamratów.
Stary stanął nieruchomo, wpatru ąc się w obo e. Przeczuwał, że akieś nieznane,

ogromne, niesłychane nieszczęście wisi nad ego głową.
Postąpił wreszcie kilka kroków ku tym dwo gu tak mocno ze sobą splecionych, że nie

mógł ich eszcze rozpoznać.
Na odgłos kroków Carlini podniósł głowę i wtedy kształty obu osób zaczęły nabierać

w oczach starca wyraźnie szych konturów.
Kobieta leżała z głową na kolanach mężczyzny, który sieǳiał nad nią pochylony;

prostu ąc się, mężczyzna odsłonił twarz kobiety, którą tulił do piersi.
Starzec poznał córkę, a Carlini poznał starca.
— Czekałem na ciebie — rzekł doń bandyta.
— Nieszczęsny! — zawołał starzec. — Cóżeś zrobił?
I ze zgrozą patrzył na Ritę, która blada, nieruchoma, zbroczona krwią, leżała z nożem

zatopionym w piersi.
— Cucumetto zgwałcił two ą córkę — rzekł bandyta. — A a ą kochałem. Zabiłem

ą, bo po nim zabawiłaby się z nią cała banda.
Starzec nie wyrzekł ani słowa, zbladł tylko ak trup.
— Jeżeli źle postąpiłem — dorzucił Carlini — pomścĳ ą.
Wyrwał sztylet z piersi ǳiewczyny, podniósł się i podał go staremu, rozchyla ąc ed-

nocześnie koszulę i obnaża ąc pierś.
— Dobrześ zrobił — rzekł głucho starzec. — Uściśnĳ mnie, synu.
Carlini ze szlochem rzucił się w ramiona starca. Były to pierwsze łzy, akie zrosiły

policzki tego krwawego bandyty.
— Pomóż mi teraz — zwrócił się starzec do Carliniego — pochować córkę.
Carlini poszedł po dwie łopaty; o ciec i kochanek zabrali się do kopania dołu pod

dębem, którego rozłożyste konary miały osłonić grób ǳiewczyny.
Gdy grób był uż wykopany, pierwszy ucałował Ritę o ciec, potem kochanek; następ-

nie chwycili ą za nogi i pod ramiona — i złożyli w mogile.
Po czym przyklęknęli i zmówili modlitwę za umarłych.
— ǲięku ę ci, synu — rzekł starzec do Carliniego. — A teraz zostaw mnie tu na

chwilę samego.
— Ale przecież… — sprzeciwił się Carlini.
— Zostaw mnie, nakazu ę ci.
Carlini posłusznie odszedł, wrócił do towarzyszy, owinął się w płaszcz i wkrótce zasnął

snem równie twardym ak inni.
W wigilię tego dnia bandyci postanowili zmienić obozowisko.
Na goǳinę przed wschodem słońca Cucumetto pobuǳił swoich i dał hasło do wy-

marszu.
Carlini nie chciał ednak ode ść, nie przekonawszy się na pierw, co się stało z o cem

Rity.
Poszedł tam, gǳie go był wczora zostawił.
Starzec wisiał na gałęzi dębu ocienia ącego grób córki.
Wtedy Carlini poprzysiągł na trupa starca i grób kochanki, że dokona zemsty za obo e.
Nie mógł ednak dotrzymać przysięgi; dwa dni późnie zginął w potyczce z karabi-

nierami rzymskimi.
ǲiwiono się tylko mocno, ak Carlini mógł dostać kulę w plecy, gdy stał twarzą do

nieprzy aciela.
Zǳiwienie ustąpiło, gdy eden z bandytów zdraǳił ednemu z towarzyszy, że kiedy

Carlini padł, Cucumetto stał ǳiesięć kroków za nim.
Kiedy bowiem bandyci opuszczali o świcie las osinoński, Cucumetto poszedł, kry ąc

się w mroku, za Carlinim, podsłuchał przysięgę, a ako człowiek ostrożny, pod ął zawczasu
środki zaradcze.

Sto innych niemnie ciekawych historii opowiadano o straszliwym herszcie bandytów.

  () Hrabia Monte Christo 



I tak od Fondi po Perusę wszyscy drżeli na sam dźwięk ego imienia.
Opowieści te często były przedmiotem rozmów pomięǳy Luigim i Teresą.
ǲiewczyna drżała z lęku, słucha ąc tych straszliwych historii; ale Vampa z uśmiechem

ą uspoka ał, potrząsa ąc fuz ą; a eżeli i to nie oddalało od ǳiewczyny obaw, pokazywał e
bu a ącego się o sto kroków na akie uschłe gałęzi kruka, brał go na cel, zwalniał kurek
i ptak padał u stóp drzewa.

A czas płynął: młoǳi postanowili, że pobiorą się, skoro tylko Vampa skończy lat
dwaǳieścia, a Teresa ǳiewiętnaście. Obo e byli sierotami, potrzebowali tylko pozwolenia
ǳieǳica — akoż gdy poprosili, nie odmówiono.

Pewnego dnia, gdy tak rozmawiali o przyszłości, dało się słyszeć kilka wystrzałów;
z lasu, koło którego zwykle pasali owce, nagle wypadł akiś człowiek i dobiegł do nich.

— Ściga ą mnie! — zawołał. — Możecie mnie ukryć?
Domyślili się z łatwością, że ucieka ący był bandytą; ale pomięǳy chłopami i ban-

dytami rzymskimi istnie e coś w roǳa u wroǳone sympatii, tak że eden est zawsze
gotów pospieszyć na pomoc drugiemu.

Nie mówiąc ni słowa, Vampa podbiegł co pręǳe do głazu masku ącego otwór do
groty im tylko znane , odwalił go, wskazał zbiegowi, by się tam schronił, zawalił za nim
kamień i siadł obok Teresy.

W te że chwili z lasu wypadło czterech konnych karabinierów; trzech wypatrywało
zbiega, czwarty prowaǳił schwytanego bandytę za sznurek, który uwiązał mu do szyi.

Trze karabinierzy ogarnęli okolice ednym rzutem oka, a spostrzegłszy dwo e młodych
luǳi, przygalopowali do nich i ęli wypytywać.

Vampa i Teresa nie wiǳieli nikogo.
— A, to szkoda — rzekł sierżant — bo szukamy właśnie samego herszta.
— Cucumetta? — zawołali Vampa i Teresa, nie panu ąc nad sobą.
— A tak — odpowieǳiał sierżant. — Za ego głowę wyznaczono tysiąc rzymskich

talarów, otrzymalibyście pięćset, gdybyście nam pomogli go u ąć.
Młoǳi spo rzeli po sobie. Sierżantowi przemknęła przez myśl naǳie a.
Pięćset talarów rzymskich to trzy tysiące anków, a trzy tysiące anków to ma ątek

dla biednych sierot, szczególnie gdy ma ą się pobrać.
— Prawda, że szkoda, ale nie wiǳieliśmy go — odrzekł Vampa.
Karabinierzy przetrząsnęli okolicę, ale na próżno.
I kole no zniknęli z oczu.
Vampa podszedł do kamienia, odwalił go i Cucumetto wyszedł z groty.
Przez szpary u we ścia do rzał, ak Vampa i Teresa rozmawiali z karabinierami; do-

myślał się, czego rozmowa dotyczyła, a wyczytawszy na twarzach młodych niezłomną
decyz ę niewydawania go, wy ął teraz z kieszeni sakiewkę pełną złota i ofiarował im.

Vampa na widok złota dumnie podniósł czoło, ale oczy Teresy zabłysły, gdy pomyślała,
ile mogłaby za tyle pienięǳy kupić kle notów i pięknych sukni.

Cucumetto był przebiegły ak Szatan — akby zamiast przybrać kształty węża, przy-
ął postać bandyty; podchwycił spo rzenie Teresy, poznał, że est nieodrodną córką Ewy
i wszedł do lasu, odwraca ąc się co chwilę, pod pretekstem, że chce serdecznie poǳięko-
wać swoim wybawcom.

Upłynęło ednak wiele dni, a Cucumetto nie dawał o sobie znać i słuch o nim zaginął.
Zbliżał się czas karnawału. Hrabia San-Felice zapowieǳiał wielki bal maskowy, na

który zaproszono na świetnie sze rzymskie towarzystwo.
Teresa miała ogromną ochotę zobaczyć ten bal. Luigi zapytał swego protektora, rząd-

cy pałacu, czy mogliby wmieszać się w czasie balu w dworską czeladź i w ten sposób
przyglądać tańcom. Rządca zezwolił.

Bal ten wydawał hrabia przede wszystkim dla córki, którą kochał ponad wszystko.
Carmela była w takim samym wieku i takiego samego wzrostu co Teresa, a Teresa

była co na mnie tak piękna, ak Carmela.
Na wieczór, kiedy miał odbyć się bal, Teresa ubrała się w swą na pięknie szą suk-

nię, wpięła we włosy na bogatsze zapinki i założyła na barǳie błyszczące paciorki. Był to
kostium kobiet z Frascati.

Luigi przywǳiał akże malowniczy, odświętny stró chłopów ze wsi rzymskie .

  () Hrabia Monte Christo 



Wmieszali się — zgodnie z uǳielonym im pozwoleniem — w służbę dworską.
Bal był wspaniały. Nie tylko pałac aśniał od świateł, cały ogród migotał od tysięcy

kolorowych lampionów zawieszonych na drzewach. Wkrótce wszyscy goście wylegli na
tarasy, a z tarasów na ale ki parku.

Na każdym skrzyżowaniu rozbrzmiewała orkiestra, ustawiono stoły z eǳeniem i na-
po ami; goście zatrzymywali się, zaczynano grać kadryla i wszyscy tańczyli tam, gǳie się
komu spodobało.

Carmela ubrała się ak chłopka z Sonnino. Miała czepeczek naszywany perłami, złote
szpilki zdobne w diamenty przytrzymywały e włosy, a talię opasała tureckim edwabiem
haowanym w wielkie kwiaty; stanik i spódniczka były kaszmirowe, fartuszek z indy -
skiego muślinu, guziczki gorsetu z drogich kamieni.

Je dwie towarzyszki przebrały się za wieśniaczki z okolic Nettuno i Ricci.
Czterech młoǳieńców z na bogatszych i na znamienitszych roǳin rzymskich asy-

stowało ǳiewczętom — pozwalała na to owa włoska swoboda, akie nie zna ǳiesz ze
świecą w żadnym innym kra u — a przebrani byli również za chłopów: z Albano, Velle-
tri, Civita-Castellane i Sory.

Rozumie się samo przez się, że stro e mężczyzn nie ustępowały w przepychu stro om
kobiecym i podobnie kapały od złota i kamieni.

Carmeli przyszła ochota uformować kadryl w takich właśnie kostiumach, ale brako-
wało im edne tancerki. Roze rzała się wokół, ale żadna z zaproszonych panien nie miała
stro u, który pasowałby do kostiumów e i e towarzyszek.

Hrabia San-Felice wskazał na Teresę, która wsparta na ramieniu Luigiego stała wśród
innych wieśniaczek.

— Pozwolisz mi, o cze?… — spytała Carmela.
— A czemuż by nie? — odpowieǳiał hrabia. — Czyż to nie karnawał?
Carmela zwróciła się do młoǳieńca, który e asystował, szepnęła mu kilka słów,

wskazu ąc palcem ǳiewczynę. Młoǳieniec podążył spo rzeniem za ślicznym paluszkiem,
który mu służył za przewodnika, skłonił się na znak posłuszeństwa i poszedł zaprosić
Teresę do kadryla, którego miała prowaǳić hrabianka Carmela.

Teresa poczuła, ak ognie występu ą e na twarz. Zapytała wzrokiem Lugiego — nie
sposób było odmówić. Luigi puścił wolniutko rękę Teresy, ǳiewczyna odeszła ze swoim
eleganckim kawalerem i cała drżąca za ęła mie sce w arystokratycznym kadrylu.

W oku prawǳiwego artysty stró Teresy, pełen prostoty wie ski stró , miałby niewąt-
pliwie więce uroku niż kostiumy Carmeli i e przy aciółek; ale Teresa była płocha, była
kokietką; ha na muślinach, złote liście palmowe na edwabne przepasce, czar kaszmiru
ą olśniewały, a migotanie szafirów i diamentów przywoǳiło ą prawie do szaleństwa.

A Luigi czuł, ak roǳi się w nim nieznane mu do te pory uczucie: był to akby głuchy
ból, który kąsał mu zrazu serce, a potem przenikał w żyły i opanowywał całe estestwo.
Śleǳił każdy ruch Teresy i e kawalera; gdy ich ręce się spotykały, ćmiło mu się w oczach,
puls bił gwałtownie, a w uszach wibrowały mu akby uderzenia ǳwonu. A gdy rozmawiali,
to chociaż Teresa słuchała tancerza nieśmiało i ze spuszczonymi oczyma, Luigi czytał
w rozpłomienionych oczach kawalera, że mówi Teresie gorące komplementy; zdawało
mu się wtedy, że ziemia pod nim wiru e, a piekielne głosy podszeptu ą mu zewsząd myśli
o morderstwie. Wówczas, lęka ąc się, że poniesie go szaleństwo, wpĳał się ręką w kratę
ogrodowe altany, przy które stał; a drugą ręką ściskał konwulsy nie rzeźbioną ręko eść
sztyletu, który miał za pasem i mimowolnie wyciągał go niemal całkiem z pochwy.

Luigi był zazdrosny! Czuł, że eśli Teresa poszłaby za swo ą płochą a zarazem próżną
naturą, mogłaby mu się wymknąć.

A tymczasem młoda wieśniaczka, z początku onieśmielona i prawie przerażona, na-
brała z powrotem odwagi. Teresa była piękna, ak uż powieǳieliśmy. Ale to nie wszystko:
Teresa miała niezwykły wǳięk, ów urok ǳikości, akże różny od minoderii i afektac i
dam światowych. To e składano niemal wszystkie hołdy w kadrylu, a eśli zazdrościła
hrabiance, ośmielimy się wyznać, że i hrabianka zazdrościła Teresie.

I kawaler, obsypu ąc Teresę tysiącem komplementów, odprowaǳił ą tam, gǳie na
nią czekał Luigi.

  () Hrabia Monte Christo 



W czasie kontredansa ǳiewczyna rzuciła kilka razy wzrokiem na swego miłego i za
każdym razem ego twarz awiła się e blada i akby skurczona. Raz nawet ostrze sztyletu
raziło e oczy niczym złowroga błyskawica.

Z drżeniem więc wsunęła dłoń pod ego ramię.
Kadryl zakończył się wielkim sukcesem, i wszyscy oczywiście zapragnęli bisów. Tylko

Carmela opierała się temu, ale o ciec prosił ą tak serdecznie, że w końcu zgoǳiła się.
Jeden z tancerzy pobiegł natychmiast po Teresę, bez które nie można było zatańczyć

kontredansa, ale ǳiewczyna zniknęła.
W istocie, Luigi czuł, że zabraknie mu sił, by wytrzymać eszcze edną taką próbę

i częściowo prośbą, częściowo siłą zaciągnął Teresę w inny koniec ogrodu. Teresa ustą-
piła wbrew same sobie; ale u rzawszy zmienioną twarz Luigiego, wiǳąc ego milczenie
i wstrząsa ące nim nerwowe drżenie, zrozumiała, że ǳie e się w nim coś ǳiwnego. Sama
była mocno podniecona, i choć nie poczuwała się do niczego złego, wydawało e się, że
kochanek ma prawo czynić e wyrzuty; ale za co? sama nie wieǳiała; czuła ednak, że
zasłużyła sobie na te wymówki.

Ku zdumieniu ednak Teresy Luigi milczał, przez resztę balu nie padło z ego ust ani
edno słowo. Dopiero gdy chłód nocy zagnał gości do pałacu, którego bramy zamknęły
się za nimi, bo zabawa miała się uż toczyć tylko na salonach, Luigi odprowaǳił Teresę
do domu, a rozsta ąc się z nią, zapytał:

— Tereso, o czym myślałaś, kiedy tańczyłaś naprzeciw hrabianki San-Felice?
— Myślałam — odpowieǳiała ǳiewczyna z naiwną szczerością — że oddałabym pół

życia za stró , który miała na sobie.
— A co mówił do ciebie twó tancerz?
— Że ode mnie tylko zależy, abym taki miała; że wystarczy, bym rzekła słowo.
— Miał rac ę — powieǳiał Vampa. — Naprawdę marzysz o te sukni tak gorąco, ak

mówisz?
— Tak.
— A więc bęǳiesz ą miała.
ǲiewczyna uniosła zǳiwiona głowę, by zadać akieś pytanie; ale ego lica były tak

ponure i straszne, że słowa zamarły e na ustach.
A zresztą natychmiast po tych słowach Luigi odszedł.
Teresa odprowaǳiła go wzrokiem, póki nie rozpłynął się w mroku. Gdy zniknął,

weszła do domu, wzdycha ąc głęboko.
Te same nocy zdarzył się okropny wypadek, zapewne przez nieostrożność któregoś ze

służących, który zapomniał zgasić światło; wybuchł pożar i to akurat w te części pałacu,
która sąsiadowała z poko ami piękne Carmeli. Obuǳona w środku nocy blaskiem ognia,
wyskoczyła z łóżka, owinęła się w peniuar i dopadła drzwi, ale korytarz, którędy trzeba
było prze ść, stał uż w płomieniach. Cofnęła się więc do poko u, krzycząc o pomoc, gdy
wtem okno, zna du ące się dwaǳieścia stóp nad ziemią, otwarło się nagle; młody akiś
wieśniak wpadł do poko u, porwał ą w ramiona i z nadluǳką siłą i zręcznością zaniósł
na murawę w ogroǳie, gǳie omdlała. Gdy oǳyskała przytomność był przy nie o ciec,
a otaczała ich cała służba, która zbiegła się na pomoc. Całe skrzydło pałacu pochłonęły
płomienie, ale nie miało to znaczenia, skoro Carmela była cała i zdrowa.

Szukano wszęǳie wybawcy, ale wybawca zniknął bez śladu; wypytywano o niego
wszęǳie, lecz nikt go nie wiǳiał; Carmela zaś była tak wstrząśnięta, że nie zdołała zapa-
miętać ego twarzy.

Poza tym hrabia był niezwykle bogaty, toteż pożar i poniesione straty niewiele go
obeszły — nie licząc oczywiście niebezpieczeństwa, akie groziło Carmeli, które cudow-
ne ocalenie wydało mu się zresztą nowym dowodem łaski traktu ące go przychylnie
Opatrzności.

Naza utrz o zwykłe goǳinie Teresa i Luigi spotkali się na skra u lasu. Luigi przyszedł
pierwszy. Wybiegł na spotkanie ǳiewczyny tak radosny, akby zapomniał o wszystkim,
co się ǳiało wczora . Teresa była wyraźnie zamyślona, ale u rzawszy kochanka w tak po-
godnym nastro u, odpowieǳiała wesołą nieasobliwością, która — eśli nie zakłóciło e
akieś gwałtowne uczucie — cechowała zazwycza e naturę.

Luigi wziął Teresę pod rękę i zaprowaǳił do groty. Zatrzymał się przed we ściem,
a ǳiewczyna, przeczuwa ąc, że ǳie e się coś naǳwycza nego, wpatrzyła się w niego bystro.

  () Hrabia Monte Christo 



— Tereso — rzekł Luigi. — Mówiłaś mi wczora , że dałabyś wszystko za taką suknię,
aką miała córka hrabiego.

— Mówiłam — przyznała Teresa zǳiwiona. — Ale byłam szalona, pragnąc czegoś
takiego.

— A a ci odpowieǳiałem: „Dobrze, bęǳiesz ą miała”.
— Tak — rzekła Teresa, które zǳiwienie rosło za każdym słowem Luigiego — ale

powieǳiałeś tak, żeby mi zrobić przy emność, i tyle!
— Tereso, nigdy się nie zdarzyło, żebym ci nie dał tego, co przyrzekałem — odpo-

wieǳiał z dumą Luigi. — We dź do groty i ubierz się.
Odwalił głaz i pokazał Teresie grotę, w które paliły się dwie świece, sto ące po obu

stronach zwierciadła przepyszne roboty; na prostym stole, który zma sterkował sam Lu-
igi, leżał naszy nik z pereł i brylantowe szpilki, na krześle z boku spoczywała reszta ko-
stiumu.

Teresa krzyknęła z radości i nie zapytawszy nawet, skąd się to wzięło, ani nie ǳięku ąc
Luigiemu, wpadła do groty zmienione w gotowalnię.

Luigi zastawił za nią głaz, dostrzegł bowiem właśnie na grzbiecie wzgórza, które za-
słaniało Palestrinę, akiegoś eźdźca, który akby niepewny drogi zatrzymał się na chwilę;
ego kontur rysował się na tle nieba z taką ostrością, aką charakteryzu ą się tylko połu-
dniowe pe zaże.

Spostrzegłszy Luigiego, eźǳiec spiął konia i puścił się galopem w ego stronę.
Luigi nie mylił się; podróżny, który echał z Palestriny do Tivoli nie wieǳiał, którędy

ma się kierować.
Młoǳieniec wskazał mu drogę; ale ako że o ćwierć mili trakt rozchoǳił się trzema

ścieżkami w trzy różne strony, podróżny poprosił Luigiego, by mu posłużył za przewod-
nika, w obawie, że znów się zabłąka.

Luigi zrzucił płaszcz, wziął na ramię fuz ę i pozbywszy się w ten sposób ciężaru ubra-
nia, puścił się naprzód swym krokiem górala, za którym koń ledwo mógł nadążyć.

ǲiesięć minut późnie byli uż na rozsta ach.
Przybywszy na mie sce, Luigi wskazał ma estatycznym imperatorskim gestem, któ-

rędy podróżny powinien echać:
— Oto droga ekscelenc i, teraz pan uż nie zbłąǳisz.
— A oto two a nagroda za fatygę — to mówiąc, podróżny podał młoǳieńcowi kilka

drobnych monet.
— ǲięku ę — rzekł Luigi, cofa ąc rękę. — Odda ę usługi, ale ich nie sprzeda ę.
— Ale — odpowieǳiał podróżny, który ak widać znał różnicę mięǳy służalczym

charakterem mieszczuchów i dumną postawą luǳi ze wsi — eżeli nie chcesz wynagro-
ǳenia, może przy miesz podarunek?

— A, to co innego.
— Przy mĳ więc te dwa weneckie cekiny i ofiaru e narzeczone — zrobi sobie z nich

ładne kolczyki.
— A pan w takim razie niech przy mie ode mnie ten sztylet — rzekł młody pasterz.

— Od Albano po Civita-Castellana nie zna ǳie pan tak pięknie rzeźbione ręko eści.
— Przy mu ę — odrzekł podróżny — ale w takim razie a będę twoim dłużnikiem,

bo ten sztylet wart est daleko więce niż dwa cekiny.
— Dla kupca może tak, ale dla mnie, który go sam rzeźbiłem, wart na wyże piastra.
— Jakże się nazywasz? — zapytał podróżny.
— Luigi Vampa — odpowieǳiał pasterz z taką miną, akby mówił: „Aleksander, król

Macedonii”. — A pan?
— Sindbad Żeglarz.
Franz d’Epinay krzyknął ze zǳiwienia.
— Sindbad Żeglarz! — powtórzył.
— No tak — rzekł narrator. — Podróżny podał Vampie właśnie takie nazwisko.
— I cóż masz przeciw temu nazwisku? — wtrącił się Albert. — To barǳo piękne

miano; muszę przyznać, że w ǳieciństwie barǳo mnie bawiły przygody patrona tego
pana.

Franz nie dopytywał się dłuże . Dobrze rozumiemy, że wzmianka o Sindbaǳie Że-
glarzu obuǳiła w nim wiele wspomnień.

  () Hrabia Monte Christo 



— No, mów pan dale — zachęcił gospodarza.
— Vampa włożył niedbale dwa cekiny do kieszeni i poszedł wolno tam, skąd przyszedł.

Gdy był uż akieś trzysta kroków do groty, wydało mu się, że usłyszał krzyk. Zatrzymał
się, chcąc do ść, skąd dochoǳił ten krzyk. Po sekunǳie posłyszał wyraźnie swo e imię.

Skoczył ak kozioł, nabĳa ąc w biegu strzelbę i w minutę dobiegł pagórka leżącego na-
przeciw wzgórza, na którym spostrzegł podróżnego. Tam wyraźnie dobiegło go wołanie:
„Na pomoc!”.

Ogarnął wzrokiem przestrzeń wokół: akiś mężczyzna unosił Teresę, niczym centaur
Nessus — De anirę.

Człowiek ten pokonał uż trzy czwarte drogi z groty do lasu.
Vampa ocenił odległość: mężczyzna był uż oddalony przyna mnie o dwieście kroków,

próżno więc byłoby go ścigać.
Pasterz stanął ak wryty. Przycisnął kolbę strzelby do ramienia, wymierzył w kierunku

porywacza, chwilę prowaǳił go wzrokiem w biegu — i wypalił.
Porywacz zatrzymał się, zachwiał i upadł, pociąga ąc za sobą Teresę.
Teresa ednak zaraz się podniosła, a zbó ca został na ziemi, wĳąc się w drgawkach

agonii.
Vampa podskoczył szybko do Teresy, bo zaledwie ǳiesięć kroków od kona ącego

upadła ponownie; młoǳieniec przeląkł się, czy kula, która dosięgła nieprzy aciela, nie
zraniła także i ego narzeczone .

Szczęściem nic się nie stało, to tylko strach poraził siły Teresy. Luigi, przekonawszy
się, że nic e nie est, zwrócił się ku rannemu.

A tamten właśnie oddał ostatnie tchnienie; leżał z zaciśniętymi pięściami, usta wy-
krzywiał mu ból, włosy z eżyły się i zwilgotniały od śmiertelnego potu.

Otwarte oczy akby groziły zemstą.
Vampa podszedł do trupa i poznał Cucumetta.
W dniu, gdy młoǳi ocalili bandytę, Cucumetto zakochał się w Teresie i poprzysiągł

sobie, że musi ą posiąść. Od te chwili śleǳił ą ciągle, a upatrzywszy chwilę, gdy Vam-
pa zostawił ą samą, by wskazać drogę podróżnemu, porwał ą i uż sąǳił, że est ego
własnością, gdy kula Vampy przeszyła mu serce.

Vampa patrzył przez chwilę na trupa, nie okazu ąc na mnie sze emoc i, podczas gdy
Teresa drżała eszcze, nie ośmiela ąc się zbliżyć do zabitego, drobnymi kroczkami przy-
sunęła się do Vampy i przez ramię kochanka obrzuciła spo rzeniem trupa.

Po chwili Vampa odwrócił się do kochanki.
— O, dobrze, przebrałaś się uż — rzekł — teraz kole na mnie.
Teresa rzeczywiście zdążyła przyoǳiać się w kostium hrabianki.
Vampa podniósł ciało Cucumetta i zawlókł do groty; Teresa czekała na niego u we ścia.
Gdyby nad echał teraz znów akiś podróżny, zobaczyłby rzecz szczególną: pasterkę

pasącą owce w kaszmirowe sukni stro ną w kolczyki i kolię z pereł; we włosach lśni-
ły e brylantowe szpilki, a kaszmir usiany był guziczkami szafirowymi, szmaragdowymi
i rubinowymi.

Wydałoby mu się z pewnością, że przeniósł się w czasy Floriana, a wróciwszy do Paryża
zapewniałby, że wiǳiał pasterkę alpe ską sieǳącą u stóp Gór Sabińskich.

Po kwadransie Vampa wyszedł z groty. Jego ubiór był w swoim roǳa u nie mnie
elegancki, ak kostium Teresy. Miał na sobie wiśniowy aksamitny kubrak ze złotymi
cyzelowanymi guzikami i edwabną, całkiem zahaowaną kamizelkę; szy ę owĳał mu
rzymski szal, ładownica była pikowana złotem oraz czerwono-zielonym edwabiem, błę-
kitne aksamitne spodnie zapinały się pod kolanem na diamentowe sprzączki, kamasze
zrobione były ze skóry daniela i zdobne w plątaninę arabesek; u kapelusza powiewały
różnobarwne wstążki, dwa zegarki wisiały mu u pasa, a wspaniały sztylet wyglądał zza
ładownicy.

Teresa krzyknęła z zachwytu. Vampa podobny był teraz do postaci z obrazów Leopolda
Roberta albo Schnetza.

Przyoǳiał się bowiem w stró Cucumetta.
Młoǳieniec spostrzegł, akie wrażenie wywarł na narzeczone , i dumny uśmiech

przewinął mu się po wargach.

  () Hrabia Monte Christo 



— A teraz — zwrócił się do Teresy — powieǳ, esteś gotowa poǳielić mó los,
akikolwiek bęǳie?

— O, tak! — zawołała z zapałem.
— I pó ǳiesz ze mną wszęǳie?
— I na koniec świata.
— No, to weź mnie za rękę i chodźmy, bo nie mamy chwili do stracenia.
ǲiewczyna podała kochankowi dłoń, nie pyta ąc nawet, gǳie ą prowaǳi; Luigi

wydawał e się w te chwili piękny, wspaniały i potężny ak bóg.
I zagłębili się w las.
Nie potrzebu emy mówić, że Vampa znał doskonale wszystkie górskie szlaki; szedł

więc w las śmiało, choć nie wiodła tędy żadna droga; rozpoznawał kierunek, w akim
musieli podążać edynie po drzewach i krzewach; szli tak z półtore goǳiny.

Dotarli do na większe gęstwiny w lesie. Koryto wyschłego potoku prowaǳiło w głę-
boki wąwóz. Vampa skierował się w tę ǳiwaczną drogę, która — ściśnięta mięǳy dwoma
ścianami i pomroczniała od cieni sosen — przypominałaby, gdyby nie to niełatwe ze ście,
ową ścieżkę nad eziorem Averno, którą opisu e Wergiliusz.

Teresa, która znów drżała z lęku, znalazłszy się w tak ǳikim pustkowiu, tuliła się tylko
do swego przewodnika, nie mogąc wypowieǳieć słowa; ale równy krok Vampy, głęboki
spokó malu ący się na ego licach dały e siłę, by przyna mnie ukryć swo e obawy.

Nagle ǳiesięć kroków przed nimi akiś człowiek oderwał się od drzewa, za którym
czatował i wziął Vampę na cel, woła ąc:

— Ani kroku dale , bo zginiesz!
— No, no, spoko nie — zawołał Vampa, machnąwszy z pogardą ręką, gdy tymczasem

Teresa, nie ukrywa ąc uż strachu, przytuliła się do niego. — Czyż wilki pożera ą się
nawza em?

— Kim esteś? — zapytał strażnik.
— Luigi Vampa, pasterz z ma ątku hrabiego San-Felice.
— Czego tu chcesz?
— Chcę pomówić z twoimi towarzyszami, którzy są na polanie Rocca Bianca.
— No to idź za mną — rzekł strażnik — albo racze , kiedy znasz drogę, idź przodem.
Vampa uśmiechnął się pogardliwie na tę przezorność bandyty, przeszedł z Teresą na-

przód i ruszył dale tym samym ak dotąd śmiałym i spoko nym krokiem.
Po pięciu minutach bandyta dał znak, aby się zatrzymali; zakrakał trzy razy; na ten

trzykrotny apel odpowieǳiano mu podobnym krakaniem.
— W porządku — rzekł bandyta — możecie iść dale .
Luigi i Teresa ruszyli naprzód.
Im dale się posuwali, tym mocnie Teresa tuliła się, drżąc, do Luigiego; bo w istocie

mięǳy pniami drzew dostrzec można było lśnienie sztyletów i luf strzelb.
Polana Rocca Bianca za mowała wierch niezbyt wyniosłego wzgórza, które niegdyś

musiało być wulkanem, który wygasł, nim eszcze Romulus i Remus opuścili Albę i za-
łożyli Rzym.

Na szczycie Teresa i Luigi stanęli oko w oko z dwuǳiestoma bandytami.
— Ten chłopak was szukał. Chce z wami mówić — rzekł strażnik.
— I cóż on nam chce powieǳieć? — zapytał bandyta, który pod nieobecność woǳa

pełnił ego funkc e.
— Chcę wam powieǳieć, że znuǳiło mnie rzemiosło pasterza — rzekł Vampa.
— Aha, rozumiem — rzekł dowódca — chcesz do nas przystąpić?
— Wita nam! — zawołano z wielu stron: to poznali Vampę bandyci z Ferrusino,

Pampinary i Anagni.
— Tak, ale nie po to tu przyszedłem.
— No to czego od nas chcesz? — zawołali zǳiwieni.
— Chcę zostać waszym naczelnikiem — odparł młoǳieniec.
Bandyci wybuchnęli śmiechem.
— A cóż takiego zrobiłeś, byś miał prawo ubiegać się o ten zaszczyt? — spytał za-

stępca.
— Zabiłem waszego herszta, patrzcie — to ubiór Cucumetta; i podpaliłem pałac San

Felice, by mo e narzeczone ofiarować ślubną suknię.

  () Hrabia Monte Christo 



W goǳinę późnie Vampa został obrany hersztem na mie sce Cucumetta.
— I co powiesz, kochany Albercie? — rzekł Franz, zwraca ąc się do przy aciela. —

Co myślisz o obywatelu Luigi Vampie?
— Uważam go za mit — odparł Albert. — Vampa nigdy nie istniał.
— Co to est mit? — zapytał Pastrini.
— O, długo by opowiadać, kochany panie Pastrini — odpowieǳiał Franz. — Mówisz

pan, że Vampa wykonu e swo e rzemiosło w okolicach Rzymu?
— Tak, i to z taką zuchwałością, ak nikt przed nim.
— I polic a nie est w stanie go po mać?
— Co robić! Ma on konszachty z pastuchami z równiny, rybakami znad Tybru i prze-

mytnikami z wybrzeża. Kiedy go szuka ą w górach, on est nad Tybrem; wysyła ą tam
za nim pogoń — on ucieka na morze; a potem nagle, gdy wszyscy sąǳą, że się kry e na
wyspie il Giglio, Guanouti lub Monte Christo, z awia się w Albano, Tivoli lub w Ricci.

— A ak się obchoǳi z podróżnymi?
— Mó Boże! Barǳo prosto. Stosownie do odległości, w akie zna du e się na bliższe

miasto, da e im sześć, osiem lub dwanaście goǳin na złożenie okupu. Po upływie terminu
da e eszcze z łaski goǳinę; a w sześćǳiesiąte minucie, eśli pieniąǳe nie nadeszły, wypala
porwanemu w łeb albo też paku e mu sztylet w pierś i koniec.

— No, Albercie — odezwał się Franz. — I co, nadal zamierzasz echać do Koloseum
drogą za murami?

— Naturalnie — rzekł Albert. — Skoro ta droga est barǳie malownicza…
W te że chwili wybiła ǳiesiąta, drzwi się otwarły i wszedł dorożkarz.
— Jaśnie panowie — rzekł — powóz czeka.
— Dobrze — powieǳiał Franz — w takim razie, do Koloseum!
— Czy przez bramę del Popolo czy przez miasto?
— Przez miasto, do diabła, przez miasto! — wykrzyknął Franz.
— E, mó drogi — wzruszył ramionami Albert, podnosząc się i zapala ąc trzecie

cygaro — myślałem, że masz więce odwagi.
Po czym młoǳieńcy zeszli na dół i wsiedli do powozu.

. 
Franz znalazł ednak sposób, aby Albert u rzał Koloseum, nie zobaczywszy wcześnie żad-
nych innych ruin — tak, aby stopniowane wrażenia nie u ęły olbrzymowi nic z ego
gigantycznych proporc i. Trzeba więc było echać ulicą Sistinia, skręcić przed bazyliką
Santa Maria Maggiore i przez via Urbana, mĳa ąc w pobliżu Świętego Piotra w Oko-
wach dotrzeć na via del Colosseo.

Trasa ta przedstawiała inne eszcze korzyści: nie wyrywała Franza z zamyślenia, akie
nań sprowaǳiła opowieść pana Pastriniego, w którą zamieszany był ta emniczy amfitrion
Franza z Monte Christo. Wsunął się więc w kąt powozu, podparł łokciem i oddał rozwa-
żaniom nad tysiącem pytań, z których na żadne nie potrafił sobie uǳielić odpowieǳi.

Jedna eszcze rzecz przypominała Franzowi ego zna omego Sindbada Żeglarza; owe
ta emnicze stosunki łączące bandytów i marynarzy. To, co powieǳiał imć Pastrini o kry-
ówkach Vampy na łoǳiach rybackich i przemytniczych, przypominały Franzowi dwóch
bandytów korsykańskich, których zastał, ak w na lepsze za adali kolac ę z załogą achtu,
co potem zboczył z trasy i zawinął do Porto Vecchio edynie po to, by wysaǳić ich na
ląd. Właściciel hotelu znał przydomek pana na Monte Christo, co z kolei stanowiło do-
wód, że ów człowiek odgrywa rolę filantropa nie tylko przy brzegach Korsyki, Toskanii,
Hiszpanii, ale na wybrzeżach w okolicy Piombino, Ostii, Civitavecchia i Gaety; a skoro
sam niezna omy wspomniał o Tunisie i Palermo, dowoǳiło to, że sfera ego ǳiałań była
nader rozległa.

Jakkolwiek te rozmyślania zawładnęły nim tak mocno, rozpierzchły się w chwili, gdy
nagle wyrosła przed nimi posępna, olbrzymia z awa Koloseum, przez którego otwory
księżyc rzucał długie, blade promienie, akby z oczu upiora. Powóz stanął o parę kroków
od Meta Sudans. Dorożkarz otworzył drzwiczki, młoǳieńcy wyskoczyli i znaleźli się oko
w oko z ciceronem, który wyrósł akby z poǳiemi.

Po echał z nimi przewodnik z hotelu — mieli więc uż dwóch.

  () Hrabia Monte Christo 



Niepodobna uniknąć w Rzymie nadmiaru przewodników; oprócz cicerona, który
bierze nas we władanie, zaledwie wysuniemy nogę za próg hotelu, a opuszcza dopiero
wtedy, gdy wy eżdżacie, są eszcze ciceroni spec alni, którzy czyha ą przy każdym zabytku
historycznym, a powieǳiałbym nawet, że przy każdym ego ułamku z osobna; osądź sam,
czytelniku, ilu to ciceronów może czekać przy Koloseum, owym zabytku nad zabytkami,
monumencie nad monumentami, o którym Martial tak mówi:

„Niech Memfis przestanie nam uż zachwalać barbarzyński cud swoich piramid, nie
opiewa cie uż uroków Babilonu; to wszystko musi ustąpić przed ogromem, akim est
amfiteatr Cezarów; wszystkie głosy winny się połączyć, by wysławiać tę budowlę”.

Franz i Albert nawet nie usiłowali się uwolnić spod despotyczne właǳy ciceronów.
Zresztą byłoby to o tyle trudne, że tylko przewodnicy mieli pozwolenie, by choǳić po
Koloseum z pochodniami. Nie stawili więc żadnego oporu i zdali się na łaskę i niełaskę
przewodników.

Franz znał tę zwycza ową trasę, przebył ą uż z ǳiesięć razy. Ale że towarzysz pierw-
szy raz wkraczał do budowli Flawiusza Wespaz ana, powinienem przyznać — na pochwałę
Alberta — że mimo głupie paplaniny cicerona budowla wywarła na nim ogromne wraże-
nie. I rzeczywiście — eśli się tego na własne oczy nie wiǳiało, trudno mieć akiekolwiek
po ęcie o ma estacie tych ruin, których wymiary podwa a ą się eszcze przy ta emnicze
poświacie owego księżyca kra ów południowych.

Gdy więc tylko Franz przeszedł w zamyśleniu sto kroków pod portykami wewnętrz-
nymi, zostawił Alberta w rękach przewodników, którzy absolutnie wierni rząǳącym tu
prawom chcieli pokazać mu w szczegółach Fosę Lwów, Lożę Gladiatorów i Podium —
i sam, pozwala ąc im iść dale utartą trasą, wdrapał się po na wpół zniszczonych scho-
dach i usiadł po prostu w cieniu kolumny, skąd przez wyłom w murze mógł granitowego
olbrzyma ob ąć wzrokiem w całym ego ma estacie.

Franz sieǳiał uż prawie kwadrans w cieniu kolumny, obserwu ąc Alberta, który
w asyście dwóch luǳi z pochodniami opuszczał właśnie vomitorium. Podobni cieniom
snu ącym się za błędnym ognikiem schoǳili stopień po stopniu ku honorowym mie -
scom westalek; i właśnie wtedy Franzowi wydało się, że w głębi budowli potoczył się
nagle kamień oderwany od schodów po drugie stronie kolumny, pod którą sieǳiał. Nie
est w tym wprawǳie nic szczególnego, że kamień kruszy się pod stopą czasu i spada
w przepaść; ale tym razem Franzowi wydało się, że kamień ustąpił pod stopą luǳką i że
dociera do niego uż nawet odgłos kroków, choć sprawca tego odgłosu czynił wszystko,
by go przytłumić.

W istocie po chwili akiś człowiek z wolna zaczął wyłaniać się z cienia, w miarę ak
wstępował po schodach, które kończyły się tuż obok mie sca, gǳie sieǳiał Franz; dolne
partie schodów tonęły w coraz głębsze ciemności, wyże — oświetlał e blask księżyca.

Mógł to być akiś podróżny, co ak on wolał samotne rozmyślania od czcze gadaniny
przewodników, ego obecność przeto nie miała w sobie nic zaǳiwia ącego; lecz wahanie,
z akim niezna omy wchoǳił na na wyższe stopnie, ego niecierpliwość, z aką, stanąwszy
uż u szczytu schodów, ął nasłuchiwać, dowoǳiły, że przyszedł tu w akimś konkretnym
zamiarze, i że na kogoś czeka.

Franz schował się instynktownie na lepie ak mógł za kolumną.
ǲiesięć stóp nad nimi w zniszczonym sklepieniu przez okrągły otwór podobny do

cembrowiny studni przezierało niebo usiane gwiazdami. Wokół tego otworu, przez który
uż pewnie od setek lat zaglądały księżycowe promienie, rosły krzewy, których misterne
zielone gałązki odcinały się ostro od matowego szafiru nieba, a długie liany i potężne pędy
bluszczu zwisały z tego górnego tarasu, kołysząc się pod sklepieniem, niczym luźne sznury
olinowania.

Niezna omy, którego ta emnicze przybycie przyciągnęło uwagę Franza, stał w pół-
mroku, co nie pozwalało Franzowi przypatrzeć się ego rysom; ale że ciemności nie były
zupełne, obe rzał uważnie ego ubiór; mężczyzna owinięty był w szeroką pelerynę, które
fałda przerzucona przez ramię kryła mu dolną część twarzy, zaś nasunięty na oczy kape-
lusz o szerokim ronǳie zasłaniał część górną. Ukośnie pada ące przez otwór promienie
księżyca oświetlały edynie dół czarnych pantalonów, które wykwintnie układały się na
lakierowanych trzewikach.
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Widać było, że niezna omy pochoǳi eżeli nie z arystokrac i, to przyna mnie z wy-
sokich sfer społecznych.

Stał w mie scu uż kilka minut i wyraźnie zdawał się niecierpliwić, gdy na górnym
tarasie dał się słyszeć szelest.

W te że chwili akiś cień zasłonił światło; w ramie otworu po awił się człowiek, który
wytężywszy wśród ciemności wzrok, dostrzegł mężczyznę w pelerynie; złapał pęk zwi-
sa ących lian i bluszczu, ześliznął się po nich, a znalazłszy się trzy czy cztery stopy nad
ziemią, lekko zeskoczył. Nowo przybyły miał na sobie stró mieszkańca Transtevere.

— Niech mi ekscelenc a wybaczy — rzekł w rzymskim dialekcie — żem dał na siebie
czekać. Jednak spóźniłem się nie więce niż kilka minut. Dopiero co na wieży Świętego
Jana z Lateranu wybiła ǳiesiąta.

— Nie spóźniłeś się, to a przyszedłem za wcześnie — odpowieǳiał niezna omy
w na czystszym ęzyku toskańskim. — Nie musisz się tłumaczyć. Zresztą nawet gdybyś
się spóźnił, domyśliłbym się przecież, że stało się to z przyczyny niezależne od ciebie.

— I miałby pan wtedy słuszność, ekscelenc o. Wracam właśnie z Zamku Świętego
Anioła, gǳie po wielkich trudnościach udało mi się rozmówić z Beppem.

— Co to za eden, ten Beppo?
— Beppo est dozorcą więziennym, któremu wypłacam niewielką pensy kę, by wie-

ǳieć, co się ǳie e w zamku Jego Świątobliwości.
— Aha! Wiǳę, mó drogi, że esteś barǳo przezorny!
— Cóż robić! Kto wie, co się może wydarzyć? Być może a też wpadnę kiedyś w sidła,

ak biedny Peppino. Czyż nie będę wtedy potrzebował akiegoś szczura, aby mi przegryzł
parę oczek siatki?

— Krótko mówiąc, czegoś się dowieǳiał?
— We wtorek odbędą się dwie egzekuc e, ak każe zwycza przed otwarciem uroczy-

stości karnawałowych. Jeden ze skazanych ma być mazzolato: to nęǳnik, co zamordował
księǳa, swego opiekuna — ten nie zasługu e na żadną litość; drugi ma być decapitato,
i ma to być właśnie biedny Peppino.

— ǲiwisz się, mó drogi? Wzbuǳasz trwogę nie tylko w rząǳie papieskim, ale
i w sąsiednich królestwach; zdecydowano więc ukarać go dla przykładu.

— Ależ Peppino nie należał nawet do mo e bandy, to biedny pasterz, który nie po-
pełnił żadne inne zbrodni prócz te , że dostarczał nam żywność.

— To wystarcza, by uznać go za waszego wspólnika. Zresztą wiǳisz, mó kochany,
że ma ą nawet dla niego pewne względy: zamiast go zamęczyć na śmierć, co ciebie nie
ominie, eśli wpadniesz im kiedyś w ręce — zadowolą się ścięciem mu głowy. Zresztą tak
odmienne widowiska będą mogły zadowolić różne gusta wiǳów.

— Nie licząc tego widowiska, które a im przygotu ę, a którego się ani spoǳiewa ą
— pod ął mieszkaniec Transtevere.

— Mó drogi, daru — rzekł niezna omy w pelerynie — ale wiǳę ednak, że esteś
chyba gotów popełnić akieś głupstwo.

— Jestem gotów zrobić wszystko, by nie dopuścić do egzekuc i na tym biedaku, który
wpadł w kłopoty, bo oddawał mi przysługi. Klnę się na Na świętszą Pannę! Miałbym się
za tchórza, gdybym nie zrobił czegoś dla tego zacnego chłopca.

— Cóż tedy zrobisz?
— Ustawię ze dwuǳiestu luǳi wokół szafotu i w chwili, gdy go przyprowaǳą, na

dany przeze mnie znak skoczymy ze sztyletami na eskortę i odbĳemy go.
— To według mnie barǳo ryzykowne; estem przekonany, że mó pro ekt est lepszy.
— A akiż est pro ekt ekscelenc i?
— Dam, komu trzeba, ǳiesięć tysięcy piastrów; odłożą egzekuc ę Peppina do przy-

szłego roku; potem w ciągu roku dam kole ny tysiąc drugie osobie, ǳięki które Peppino
ucieknie z więzienia.

— Ekscelenc a est pewien, że to się powieǳie?
— Pardieu! — zaklął z ancuska niezna omy w płaszczu.
— Przepraszam, ekscelenc o?
— Zaręczam ci, mó drogi, że więce dokażę a moim złotem niż ty i twoi luǳie ze

swoimi sztyletami, pistoletami, strzelbami i garłaczami. Zda się na mnie.
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— Doskonale! Ale eżeli się panu nie uda, my bęǳiemy w pogotowiu.
— A bądźcie sobie w pogotowiu, eśli sprawia to wam przy emność, ale możesz być

pewien, że wy ednam dla niego ułaskawienie.
— Niech pan pamięta, że wtorek to po utrze! Ma pan tylko eden ǳień.
— Tak, ale ǳień składa się z dwuǳiestu czterech goǳin, goǳina z sześćǳiesię-

ciu minut, a minuta z sześćǳiesięciu sekund; przez osiemǳiesiąt sześć tysięcy czterysta
sekund można wiele zǳiałać.

— A akże się dowiemy, eżeli ekscelenc i powiodą się zabiegi?
— O, barǳo prostym sposobem. Wyna ąłem trzy ostatnie okna w pałacu Rospo-

lich; eżeli otrzymam ułaskawienie, dwa narożne okna każę wybić żółtym adamaszkiem,
a środkowe białym, z naszytym czerwonym krzyżem.

— Wybornie! A kto doręczy od pana ułaskawienie?
— Przyślĳcie mi któregoś ze swoich luǳi w przebraniu pokutnika, to mu dam. Jego

habit utoru e mu drogę aż do samego rusztowania, odda papier starszemu bractwa, a ten
wręczy e katowi. Tymczasem da o tym znać Peppinowi, żeby czasem nie umarł lub nie
oszalał ze strachu, bo byśmy wydali niepotrzebnie pieniąǳe.

— Niech pan posłucha, ekscelenc o — powieǳiał rzekomy chłop. — Jestem panu
mocno oddany, i nie wątpi pan o tym, prawda?

— Mam przyna mnie taką naǳie ę.
— A więc, eżeli ocali pan Peppina, przysięgam, że bęǳie mógł pan liczyć na więce

niż oddanie, bo na posłuszeństwo.
— Uważa na to, co mówisz, mó drogi! Być może przypomnę ci to kiedyś, bo może

pewnego dnia i a będę cię potrzebował?
— Cóż, wtedy ekscelenc a zna ǳie mnie zawsze w razie potrzeby, tak ak a znalazłem

pana ǳisia . I wtedy choćby był pan na drugim końcu świata, skoro tylko mi pan napisze:
„zrób to”, a a zrobię wszystko, akem…

— Ciii! — szepnął niezna omy. — Słyszę coś.
— To acyś podróżni zwieǳa ą przy świetle pochodni Koloseum.
— Lepie niech nas tu razem nie spotka ą. Przewodnicy wszęǳie szpiegu ą, mogliby

cię poznać; akkolwiek two a przy aźń est dla mnie zaszczytem, mógłbym utracić dobrą
opinię, gdyby dowieǳiano się o takie zażyłości mięǳy nami.

— A zatem, eśli uzyska pan ułaskawienie?
— Środkowe okno bęǳie zasłonięte białym adamaszkiem z czerwonym krzyżem.
— A eżeli się nie uda?
— Wszystkie okna będą żółte.
— Cóż wtedy?…
— Wtedy, drogi przy acielu, pozwalam — możecie dobyć sztyletów, a będę patrzył,

ak wam pó ǳie.
— Do wiǳenia, ekscelenc o, liczę na pana, a pan może liczyć na mnie.
Po tych słowach Transteverczyk zbiegł ak strzała po schodach, niezna omy zaś, zasła-

nia ąc twarz peleryną szczelnie niż poprzednio, przemknął dwa kroki od Franza i zszedł
na arenę zewnętrznymi schodami.

Sekundę późnie imię Franza rozbrzmiało echem pod sklepieniami: to wołał go Al-
bert.

Nim odpowieǳiał, poczekał, aż dwa mężczyźni oddalą się eszcze barǳie , nie chciał
bowiem zdraǳić, że mieli świadka, który eśli nawet nie wiǳiał ich twarzy, nie stracił
nawet słowa z ich rozmowy.

ǲiesięć minut późnie echali uż do hotelu. Franz słuchał z niemal niegrzecznym
roztargnieniem, ak Albert snu e, odwołu ąc się do Pliniusza i Calpurniusa, uczone dyser-
tac e na temat siatek na eżonych kolcami, które nie pozwalały ǳikim zwierzętom rzucać
się na wiǳów.

Franz nie przerywał mu, ani nie wtrącał się w te wywody; śpieszno mu było znaleźć
się w samotności, by zastanowić się w spoko u nad tym, co wydarzyło się przed chwilą.

Z tych dwóch luǳi ednego Franz na pewno nie znał; pierwszy raz go słyszał i wiǳiał,
ale co do drugiego, rzecz się miała całkiem inacze . Chociaż Franz nie mógł dopatrzeć się
ego rysów to ginących w cieniu, to zasłoniętych peleryną, brzmienie tego głosu zbyt
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mocno uderzyło go za pierwszym razem, by mógł go nie rozpoznać. Miał on w sobie,
a zwłaszcza w akcentach szyderczych, coś ostrego i metalicznego, co prze ęło go drżeniem
tak samo w ruinach Koloseum, ak w grocie na Monte Christo. Był przekonany, że ów
mężczyzna był ni mnie ni więce ak Sindbadem Żeglarzem.

W każdych innych okolicznościach ciekawość, aką wzbuǳał ów człowiek we Franzu,
przemogłaby i Franz zdraǳiłby swo ą obecność; ale rozmowa, którą podsłuchał, była tak
poufna, że Franz nie pisnął ni słowa, powstrzymywany rozsądną myślą, że ukazu ąc się
nagle, nie sprawiłby niezna omemu zbytnie przy emności. Pozwolił mu więc ode ść, ale
przyrzekł sobie, że eśli spotka go eszcze raz, nie przepuści takie okaz i, ak uczynił tym
razem.

Myśli pochłaniały go tak, że długo nie mógł zasnąć. Całą noc spęǳił na rozważaniach
o wszystkim, co miało związek z panem groty i niezna omym z Koloseum — wszystkie
okoliczności wskazywały, że był to eden i ten sam człowiek; im dłuże nad tym myślał,
tym barǳie utwierǳał się w takim przekonaniu.

Zasnął dopiero nad ranem i obuǳił się barǳo późno. Albert, ako prawǳiwy pary-
żanin, zdążył uż poczynić przygotowania na wieczór. Zarezerwował przez posłańca lożę
w teatrze Argentina.

Franz zamierzał napisać wiele listów do Paryża, oddał więc Albertowi powóz na cały
ǳień.

O piąte Albert powrócił; złożył wszystkie swo e listy poleca ące, otrzymał mnóstwo
zaproszeń na wieczory i pooglądał Rzym.

Na to wszystko wystarczył mu eden ǳień. Zdążył nawet dowieǳieć się, aką sztukę
będą grali w teatrze i acy aktorzy wystąpią.

Wystawiano Parisinę z Cosellim, Morianim i panią Spech w rolach głównych.
Nasi młoǳieńcy nie byli więc, ak wiǳimy, tak barǳo pechowi: mieli zobaczyć edną

z na lepszych oper autora Łucji z Lamermooru, i do tego w wykonaniu tró ki aktorów
należących do na lepszych włoskich artystów.

Albert nie mógł się w żaden sposób przyzwyczaić do tute szych teatrów, w których
osoby z towarzystwa nie mogły siadać w pierwszych rzędach parteru, w których nie było
otwartych lóż ani balkonów; było to rzeczywiście nieprzy emne dla człowieka, który miał
własne krzesło w teatrze Bouffes i swo e mie sce w „loży dandysów” w Operze.

Nie przeszkaǳało to ednak Albertowi ubierać się ak na wykwintnie za każdym ra-
zem, gdy wybierali się z Franzem do opery; próżne wysiłki, bo przyznać należy ku hańbie
ednego z na godnie szych przedstawicieli nasze złote młoǳieży, że minęło uż cztery
miesiące, ak Albert przebiegał Włochy, a nie zdarzyła mu się ani edna przygoda miłosna.

Albert lubił czasem pożartować sobie na ten temat; ale w głębi duszy był zrozpa-
czony: on, Albert de Morcerf, eden z na barǳie rozrywanych młodych luǳi w Paryżu,
tuta musiał się wciąż obywać smakiem. Sprawa była tym boleśnie sza, że Albert wy echał
z Paryża z przekonaniem wspólnym dla wszystkich naszych ziomków — że we Włoszech
odniesie ogromne sukcesy, o których bęǳie mógł potem opowiadać do woli, wzbuǳa ąc
poǳiw u bywalców bulwaru Gandawskiego.

Niestety, nic z tego nie wychoǳiło: zachwyca ące hrabiny z Genui, Florenc i i Ne-
apolu nie odstępowały ani na krok nie tyle swoich mężów, ile swoich kochanków, i Albert
nabył okrutnego dla siebie przekonania, że Włoszki w tym przyna mnie ma ą przewagę
nad Francuzkami: trwa ą wiernie przy swo e niewierności.

Nie chcę przez to powieǳieć, że we Włoszech, ak zresztą wszęǳie, nie zdarzały się
wy ątki.

A przecież Albert był nie tylko doskonale wykwintnym młoǳieńcem, ale nie brakło
mu i zalet umysłu; prócz tego był wicehrabią — prawda, że świeżo upieczonym; ale ǳiś,
gdy nikt nie wymaga okazywania dowodów, mnie sza o to, czy szlachectwo sięga roku
 czy też ! Ponadto posiadał dochód równy pięćǳiesięciu tysiącom liwrów rocznie.
Było to więce , niż trzeba, by utrzymywać się na fali w Paryżu. Czyż nie było to więc
nieco upokarza ące dla takiego młoǳieńca, że nie zaznał do te pory przychylności ze
strony żadne kobiety w żadnym mieście, akie do te pory zwieǳił?

Liczył ednak na to, że wszystkie te niepowoǳenia odbĳe sobie w Rzymie, w czasie
karnawału — który na całym świecie, gǳie by nie świętowano tego czcigodnego obycza u,
est czasem swobody, w którym na barǳie cnotliwe da ą się uwieść akiemuś aktowi
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szaleństwa. Ponieważ zaś karnawał miał się otworzyć naza utrz, dla Alberta było sprawą
niezmiernie ważną, by ozna mić wszystkim swo e przybycie tuż przed rozpoczęciem.

I Albert wyna ął w tym celu lożę w na barǳie widocznym mie scu w teatrze, a uda ąc
się na spektakl, wystroił się doprawdy nienagannie. Mie sce to zna dowało się w pierw-
szym rzęǳie, co zastępu e naszą galerię. Zresztą trzy pierwsze piętra za mowane są wszyst-
kie przez arystokrac ę, dlatego też nazywa się e mie scami szlacheckimi.

Loża ta, w które mogło się pomieścić wygodnie dwanaście osób, kosztowała naszych
przy aciół nieco mnie niż loża na cztery osoby w teatrze Ambigu.

Albert żywił eszcze inną naǳie ę: gdyby udało mu się zakraść do serca akie rzymskie
piękności, zdobyłby naturalnym biegiem rzeczy również un postow powozie, a tym samym
mógłby oglądać karnawał z wysokości arystokratyczne karety lub książęcego balkonu.

Wszystkie powyższe rozważania sprawiały, że Albert był dużo barǳie ruchliwy niż
kiedykolwiek. Odwracał się tyłem do aktorów, wychylał się prawie do połowy z loży
i lornetował wszystkie piękności za pomocą instrumentu długiego na sześć cali.

Starania Alberta nie pomagały mu ednak: ani edna ładna kobieta nie nagroǳiła
choćby ednym spo rzeniem — nawet z czyste ciekawości — ego wysiłków.

I nic ǳiwnego; każdy tu mówił o swoich interesach, miłostkach, rozrywkach, akie
miał przynieść karnawał, który uż utro się zaczynał, o zbliża ącym się Wielkim Tygo-
dniu — nikt nie zwracał na mnie sze uwagi ani na aktorów, ani na sztukę; z wy ątkiem
paru określonych chwil, gdy wszyscy zwracali wzrok na scenę, aby posłuchać agmen-
tu akiegoś recytatywu Cosellego, nagroǳić brawami Morianiego za szczególnie piękną
nutę lub krzyknąć z zapałem dla pani Spech.

W końcu pierwszego aktu drzwi loży dotąd nieza ęte otworzyły się i Franz u rzał, ak
wchoǳiła do nie osoba, które miał zaszczyt być przedstawionym w Paryżu, a o które
sąǳił, że przebywa eszcze we Franc i. Albert spostrzegł poruszenie Franza, zaskoczonego
obecnością te damy, i odwrócił się ku niemu:

— Znasz tę kobietę?
— Znam, akże ci się podoba?
— Urocza, mó drogi, i do tego blondynka! O, co za włosy! To Francuzka?
— Wenec anka.
— Jak się nazywa?
— Hrabina G***.
— Ach, znam ą ze słyszenia — zawołał Albert. — Mówią, że równie inteligentna

ak ładna. Do diabła! Kiedy pomyślę, że mogłem być e przedstawiony na ostatnim balu
u państwa de Villefort i zaniedbałem taką okaz ę… O, co za głupiec ze mnie!

— Może chcesz naprawić ten błąd? — zapytał Franz.
— Co? Czyżbyś znał ą tak dobrze, że mógłbyś mnie zaprowaǳić do e loży?
— Rozmawiałem z nią kilka razy; ale ak wiesz, to wystarczy, by nie popełnić nietaktu.
W te chwili hrabina spostrzegła Franza i pozdrowiła go wǳięcznym skinieniem dłoni,

na co Franz odpowieǳiał, schyla ąc z szacunkiem głowę.
— E że! Wiǳę, że esteś z nią na barǳo dobre stopie?
— O, proszę! Właśnie takie rzeczy wprowaǳa ą nas, Francuzów, w błąd i sprawia ą

że popełniamy za granicą mnóstwo gaf; wszystko wiǳimy z własnego punktu wiǳenia;
a w Hiszpanii i szczególnie we Włoszech nigdy nie należy wyciągać wniosków o zażyłości
luǳi, sąǳąc po swoboǳie ich zachowania. Pomięǳy hrabiną i mną istnie e tylko nić
sympatii i to wszystko.

— Nić sympatii wiążąca dwa serca? — roześmiał się Albert.
— Nie, racze umysły — odpowieǳiał poważnie Franz.
— I akże powzięliście do siebie tę sympatię?
— Podczas przechaǳki po Koloseum, takie , aką my też odbyliśmy.
— Przy świetle księżyca?
— Tak.
— Byliście sami?
— No tak.
— I rozmawialiście?…
— O zmarłych.
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— Ach, toście się dopiero bawili! — zawołał Albert. — Cóż, zapewniam cię z mo e
strony, że eżeli będę miał kiedykolwiek szczęście być przy boku piękne hrabiny w czasie
takie przechaǳki, będę z nią mówił tylko o żywych.

— I być może nie postąpisz na mądrze .
— A tymczasem, przedstawisz mnie, ak przyrzekłeś?
— Zaraz, niech zapadnie kurtyna.
— U diabła, aki długi ten pierwszy akt!
— Posłucha finału. Jest prześliczny, a Coselli cudownie to śpiewa.
— Tak, ale aka tusza!
— Pani Spech gra ak prawǳiwa artystka dramatyczna!
— Ee, rozumiesz, że kto słyszał takie artystki, ak pani Sontag i pani Malibran…
— Nie wyda e ci się, że Moriani ma doskonałą technikę?
— Nie lubię brunetów, kiedy śpiewa ą ak blondyni.
— O, mó drogi — rzekł Franz, odwraca ąc się, gdy Albert nie przestawał lornetować

na wszystkie strony. — Trudno ci dogoǳić.
Wreszcie kurtyna spadła, ku wielkiemu zadowoleniu wicehrabiego de Morcerf, który

porwał co żywo cylinder, przygłaǳił ręką włosy, poprawił halsztuk i mankiety, i trącił
Franza na znak, że uż est gotowy.

A skoro ze swo e strony hrabina, którą Franz zapytał spo rzeniem, dała znać, że chęt-
nie go przy mie u siebie, Franz nie zwlekał ni chwili, by zaspokoić niecierpliwość Alberta;
gdy obchoǳili półkolisty korytarz, Albert zdążył poprawić eszcze kołnierzyk, który mógł
mu się przecież wykrzywić pod wpływem ruchu, oraz wyłogi aka; i Franz zapukał lekko
do loży nr , którą za mowała hrabina.

Natychmiast młoǳieniec sieǳący przy nie z przodu loży ustąpił mie sca — według
włoskiego zwycza u — nowo przybyłemu, który z kolei powinien go ustąpić następnemu,
który by się po nim po awił.

Franz przedstawił hrabinie Alberta ako człowieka wyróżnia ącego się w Paryżu za-
równo swoim statusem towarzyskim, ak i przymiotami umysłu, co było zresztą faktem:
kręgi, w akich obracał się Albert, nie mogłyby mu nic pod tym względem zarzucić. Do-
dał, że ego towarzysz, zrozpaczony, że nie mógł skorzystać z pobytu hrabiny w Paryżu,
aby się e przedstawić, poprosił go, by naprawił to, co Albert uważa za swó błąd; i że
właśnie pragnie wywiązać się z te mis i, ale że samego Franza powinien ktoś do hrabiny
wprowaǳić, błaga ą, aby wybaczyła mu ten nietakt.

Hrabina ukłoniła się wǳięcznie Albertowi, a Franzowi podała rękę.
Na zaproszenie hrabiny Albert za ął próżne mie sce, Franz zaś siadł w drugim rzęǳie

za hrabiną.
Albert znalazł natychmiast wyśmienity temat rozmowy: Paryż; i szybko nakierował

rozmowę na ich wspólnych zna omych. Franz stwierǳił, że przy aciel znalazł się w swoim
żywiole. Nie wtrącał się więc do nich, a wziąwszy od Alberta ego olbrzymią lornetkę,
zaczął rozglądać się po sali.

Naprzeciw niego w trzecim rzęǳie loży sieǳiała wielkie urody kobieta w greckim
stro u, który nosiła z tak wielką swobodą, że było oczywiste, iż ubierała się tak zazwycza .

Za nią, w cieniu, rysowała się sylwetka mężczyzny, którego rysów twarzy niepodobna
było rozpoznać.

Franz przerwał rozmowę Alberta i hrabiny, zapytu ąc ą, czy nie zna piękne Albanki,
które uroda mogła zwracać uwagę nie tylko mężczyzn, ale i kobiet.

— Nie — odpowieǳiała hrabina. — Wiem tylko tyle, że mieszka w Rzymie od
początku esieni, bo zobaczyłam ą zaraz po otwarciu sezonu teatralnego, w tym samym
mie scu, co i ǳiś; od miesiąca nie opuściła żadnego przedstawienia; czasem bywa z tym
mężczyzną, którego wiǳi pan koło nie teraz, a czasem tylko z czarnym służącym.

— I akże się pani hrabinie podoba?
— Wy ątkowo piękna. Musiała być do nie podobna Medora.
Franz i hrabina uśmiechnęli się do siebie. Następnie hrabina wróciła do rozmowy

z Albertem, a Franz dale lornetował Albankę.
Kurtyna podniosła się na balet. Był to eden z owych wspaniałych baletów włoskich,

w choreografii słynnego Henryka, który ako baletmistrz zapewnił sobie we Włoszech
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kolosalną sławę, którą nieszczęsny utracił, wystawia ąc naumachię — eden z tych bale-
tów, gǳie każda osoba od primabaleriny po ostatniego statystę bierze tak żywy uǳiał
w akc i, że sto pięćǳiesiąt osób ednocześnie wykonu e ten sam gest, podnosi tę samą
rękę lub tę samą nogę.

Balet ten nosił tytuł Poliska.
Franz był nazbyt za ęty swo ą piękną Greczynką, by interesować się baletem, choć był

rzeczywiście piękny. Greczynka zaś oglądała przedstawienie z widoczną przy emnością,
która stanowiła żywy kontrast z na wyższą obo ętnością e towarzysza: nie poruszył się
ni razu, gdy trwało owo arcyǳieło choreografii i choć składa ące się na orkiestrę trąby,
cymbały i żele czyniły hałas iście piekielny, wydawało się, że rozkoszował się niebiańską
słodyczą spoko nego snu.

Balet się skończył i kurtyna opadła wśród enetycznych oklasków oszalałego parteru.
ǲięki zwycza owi przedstawiania baletu pomięǳy poszczególnymi częściami opery,

antrakty są we Włoszech barǳo krótkie, bowiem śpiewacy mogą wypocząć i przebrać się,
podczas gdy tancerze wykręca ą piruety i wykonu ą hołubce.

Zabrzmiała uwertura drugiego aktu; po pierwszych pociągnięciach smyczków Franz
spostrzegł, że śpiący podniósł się leniwie i podszedł do Greczynki, która odwróciła się do
niego, wyrzekła kilka słów i oparła się znowu o poręcz loży.

Twarz e rozmówcy pozostała w cieniu i Franzowi nie udawało się do rzeć ego rysów.
Kurtyna podniosła się i uwaga Franza skupiła się na aktorach; na chwilę więc przeniósł
wzrok z piękne Greczynki na scenę.

Drugi akt zaczyna się, ak wiadomo, od duetu śpiewanego we śnie; Parisina, śpiąc,
zwierza się Azzowi ze swe miłości do Uga; zdraǳony małżonek przechoǳi wszystkie
stadia szaleńcze zazdrości; na koniec, przekonawszy się ostatecznie o niewierności żony,
buǳi ą i zapowiada rychłą zemstę.

Jest to eden z na pięknie szych, na barǳie wstrząsa ących i pełnych wyrazu duetów,
akie wyszły spod płodnego pióra Donizettego. Franz słyszał go uż trzeci raz, a chociaż
nie należał do zapalonych melomanów, scena ta wywarła na nim głębokie wrażenie. Już
zamierzał przyłączyć się do oklasków rozbrzmiewa ących na sali, gdy ręce, które właśnie
podnosił, zastygły mu w bezruchu, a na ustach zamarł okrzyk entuz azmu.

Mężczyzna z loży powstał, prostu ąc się całkowicie, i wtedy ego twarz znalazła się
w pełnym świetle — i Franz zobaczył ta emniczego mieszkańca Monte Christo, którego
głos i sylwetkę — był uż tego niemal pewien — rozpoznał wczora w Koloseum.

Nie było wątpliwości, ǳiwny podróżny mieszkał w Rzymie.
Zmieszanie Franza wobec tak niespoǳianego spotkania musiało odmalować się wy-

raźnie na ego twarzy, hrabina bowiem spo rzała nań i roześmiała się głośno, pyta ąc, co
mu się stało.

— Pani hrabino — odpowieǳiał Franz. — Pytałem panią przed chwilą, czy zna pani
tę Albankę, a teraz zapytam, czy znasz pani e męża.

— Tyle co ą.
— I nigdy nie zwróciła pani na niego uwagi?
— Oto pytanie godne Francuza! Wiesz pan dobrze, że dla nas, Włoszek, nie istnie ą

na świecie inni mężczyźni poza tym, którego kochamy.
— Słusznie — odparł Franz.
— W każdym razie — rzekła, przykłada ąc do oczu lornetkę Alberta i spogląda ąc

w kierunku loży — musi to być ktoś, kogo wyciągnięto spod ziemi, kto wyszedł z grobu
za pozwoleniem grabarza — est straszliwie blady.

— Zawsze tak wygląda — odpowieǳiał Franz.
— Więc go pan znasz? — zapytała hrabina. — To a racze powinnam zapytać pana,

i któż to taki?
— Zda e mi się, że uż go kiedyś wiǳiałem… Tak, zda e mi się, że to on.
— O tak — rzekła, porusza ąc pięknymi ramionami, akby przebiegł ą dreszcz akiś

— dobrze rozumiem, że kto raz wiǳiał takiego człowieka, nigdy go nie zapomni.
Wrażenie, akie odniósł Franz, musiało zatem być czymś naturalnym, skoro inna osoba

odczuła to samo.
— A więc — rzekł Franz do hrabiny, gdy powtórnie spo rzała przez lornetkę na

niezna omego — cóż pani sąǳi o tym człowieku?
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— To lord Ruthwen z krwi i kości.
Hrabina znów nawiązała do Byrona, co mocno uderzyło Franza; gdyby zresztą ktoś

miałby go kiedykolwiek przekonać o istnieniu wampirów, byłby to właśnie ten człowiek.
— Muszę się dowieǳieć, kto to est — rzekł Franz, powsta ąc.
— O nie — zaoponowała hrabina. — Proszę mnie tu same nie zostawiać, mam

naǳie ę, że mnie pan zechce odprowaǳić, nie puszczę pana.
— Jak to? — szepnął Franz, pochyla ąc się nad nią. — Pani naprawdę się boi?
— Niech pan posłucha — rzekła. — Byron przysięgał mi, że wierzy w istnienie wam-

pirów, mówił mi wyraźnie, że e wiǳiał, opisał mi ich wygląd… i… naprawdę wszystko
się zgaǳa: czarne włosy, wielkie oczy palące się ǳiwnym blaskiem, ta śmiertelna bla-
dość; a eszcze proszę zauważyć, że zna du e się w towarzystwie kobiety odmienne od
wszystkich; to cuǳoziemka… Greczynka… z pewnością czaroǳie ka ak i on… błagam,
niech pan tam nie iǳie. Jutro pan go poszuka, eśli się panu tak podoba, ale oświadczam,
że ǳiś musi pan zostać przy mnie.

Franz nalegał.
— Posłucha pan — rzekła, podnosząc się. — Wychoǳę, nie mogę zostać do końca

przedstawienia, est uż u mnie zapewne kilku gości, czyż byłby pan tak nieuprze my
i odmówił mi swego towarzystwa?

Na taką prośbę można tylko wziąć kapelusz, otworzyć drzwi i ofiarować ramię hra-
binie.

Hrabina była istotnie mocno poruszona, a i sam Franz nie mógł pozbyć się akiegoś
zabobonnego lęku, tym barǳie że hrabina była wieǳiona tylko przeczuciem, podczas,
gdy on — wspomnieniami.

Czuł, ak barǳo drżała, wsiada ąc do karety.
Odprowaǳił ą do domu: nie było tam nikogo, nikt na nią nie czekał. Franz pozwolił

sobie na wymówkę.
— Tak naprawdę — rzekła — nie czu ę się na lepie i potrzebu ę być sama; widok

tego człowieka wstrząsnął mną.
Franz próbował się roześmiać.
— Proszę się nie śmiać — rzekła — zresztą wcale nie ma pan na to ochoty. I niech

mi pan coś przyrzeknie.
— Co takiego?
— Ale przyrzeka mi pan?
— Mogę obiecać wszystko, czego pani zechce, prócz ednego — żebym nie starał się

odkryć, kim est ten człowiek. Z pewnych powodów, których nie mogę pani wy aśnić,
muszę koniecznie dowieǳieć się, kim est, skąd przybywa i dokąd zmierza.

— Skąd przybywa, nie wiem, ale powiem panu, dokąd zmierza — o, z pewnością do
piekła.

— Wróćmy do obietnicy, którą pani chciała na mnie wymóc — rzekł Franz.
— Chciałam pana prosić, byś poszedł prosto do hotelu i nie starał się odnaleźć ǳisia

tego człowieka. Istnie e akiś związek pomięǳy osobami, które opuszczamy i tymi, do
których następnie przychoǳimy. Niechże pan nie bęǳie tą nicią pośredniczącą mięǳy
mną a nim. Jutro możesz pan za nim biegać do woli; ale proszę mi go nigdy nie przedsta-
wiać, bo umarłabym ze strachu. A teraz dobranoc, stara się pan zasnąć, a a i tak wiem,
kto ǳiś na pewno nie zaśnie.

I hrabina pożegnała Franza, zostawia ąc go w niepewności, czy po prostu bawiła się
ego kosztem czy naprawdę czuła taką trwogę, ak mówiła?

Po powrocie do hotelu Franz zastał Alberta w szlaoku i domowych pantalonach, ak
wyciągnięty z rozkoszą w fotelu palił sobie cygaro.

— A, to ty! — zǳiwił się Albert. — Słowo da ę, spoǳiewałem się, że zobaczę cię
dopiero utro.

— Kochany Albercie — odparł Franz. — Kontent estem, że mam okaz ę powieǳieć
ci coś raz na zawsze: masz całkowicie błędne wyobrażenie o Włoszkach, a przecież two e
niepowoǳenia miłosne powinny ci były otworzyć oczy.

— Cóż można robić! Nie da się zrozumieć tych diablic! Poda ą ci rączkę, ściska ą
znacząco two ą; szepczą ci coś do ucha, każą się odprowaǳać do domu — gdyby która
paryżanka zrobiła choć edną czwartą z tego wszystkiego, straciłaby reputac ę na zawsze.
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— Otóż właśnie dlatego, że w tym pięknym kra u, gǳie rozbrzmiewa si, ak powiada
Dante, właśnie dlatego, że kobiety nie ma ą tu nic do ukrycia, że ży ą w pełni słońca,
zachowu ą się tak swobodnie. Wiǳiałeś zresztą, że hrabina naprawdę się przestraszyła.

— Przestraszyła się? A kogo? Tego eleganckiego człowieka, który sieǳiał naprzeciw-
ko nas z tą śliczną Greczynką? Chciałem zresztą sprawǳić, czy mieliście akieś powody
do takich myśli i umyślnie natknąłem się na nich w korytarzu. Nie wiem, ki diabeł pod-
szepnął wam takie pomysły o pozagrobowym świecie! To wy ątkowo piękny mężczyzna,
nosi się wykwintnie; widać, że ubiera się we Franc i, u Blina albo Humanna; prawda, że
trochę blady, ale wiesz przecież, że blada cera to znak dystynkc i.

Franz uśmiechnął się: Albert miał wielkie mniemanie o swo e asne płci.
— I dlatego estem przekonany, że to, co myśli o nim hrabina, nie ma zbytniego

sensu — rzekł Franz. — A mówił coś, gdy się mĳaliście?
— Mówił, ale to było po nowogrecku. Poznałem ten ęzyk po paru zdeformowanych

słowach. Musisz wieǳieć, mó drogi, że w gimnaz um byłem barǳo dobry z greki.
— Więc mówił po nowogrecku?
— Tak mi się zda e.
— Nie ma wątpliwości — szepnął Franz. — To on.
— Co mówisz?
— E, nic. A co ty tuta porabiałeś?
— Przygotowywałem ci niespoǳiankę.
— Jaką niespoǳiankę?
— Wszak wiesz, że nie możemy dostać powozu?
— Do kroćset! Przecież robiliśmy wszystko, co tylko było można, i nic!
— A mnie przyszedł do głowy cudowny pomysł.
Franz spo rzał na Alberta z miną, która świadczyła, że nie ma on wielkiego zaufania

do pomysłowości Alberta.
— Mó drogi — rzekł Albert — zaszczycasz mnie takim spo rzeniem, że właściwie

miałbym prawo żądać satysfakc i.
— Gotów estem ci e uǳielić, eżeli tylko twó pomysł okaże się tak świetny, ak

zapowiadasz.
— Słucha więc… Nie ma sposobu zdobyć powozu?
— No, nie.
— Ani koni?
— Tym barǳie .
— Ale może uda się nam dostać wóz?
— Być może…
— I parę wołów?
— To też możliwe.
— No, to mó drogi, posłucha , co wymyśliłem: każę udekorować wóz, przebierzemy

się za neapolitańskich żeńców i bęǳiemy wyglądali iście tak, ak na wspaniałym obrazie
Lepolda Roberta. A eżeli dla większego podobieństwa hrabina G*** zechciałaby przebrać
się za wieśniaczkę Puzzole lub Sorento, maskarada bęǳie kompletna, bo hrabina est
przecież tak piękna, że nie eden ą weźmie za oryginał Madonny z ǲieciątkiem.

— Do licha! — wykrzyknął Franz. — Na ten raz masz rac ę, mości Albercie: to
naprawdę szczęśliwy pomysł!

— I do tego nasz, ancuski, na wzór królów gnuśnych! Aha, panowie rzymianie,
myśleliście, że bęǳiemy biegać piechotą po waszych ulicach ak acyś lazzaroni, tylko
dlatego że nie macie dosyć powozów i koni; otóż my e sobie wyna ǳiemy.

— Czy uż się poǳieliłeś z kim tą genialną myślą?
— Z naszym gospodarzem. Jak tylko przyszedłem, poprosiłem go do siebie i opo-

wieǳiałem mu o tym planie. Zapewnił mnie, że to nic łatwie szego. Chciałem eszcze
tylko, by pozłocono wołom rogi, ale mi powieǳiał, że to za mie ze trzy dni, musimy więc
obe ść się bez tego zbytku.

— A gǳież on est teraz?
— Kto?
— Nasz gospodarz.
— Poszedł się o to wszystko wystarać. Jutro byłoby uż za późno.
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— Więc eszcze ǳiś da nam odpowiedź?
— Właśnie czekam na niego.
Nagle otwarły się drzwi i pan Pastrini wsunął głowę do środka.
— Permesso? — zapytał.
— Oczywiście, prosimy! — wykrzyknął Franz.
— I co — rzekł Albert. — Znalazłeś pan wóz i woły?
— Znalazłem coś lepszego — odpowieǳiał Pastrini z barǳo zadowoloną miną.
— O, drogi gospodarzu, uważa ! — rzekł Albert. — Lepsze est wrogiem dobrego.
— O, ekscelenc e mogą mi zaufać — zapewnił Pastrini przemądrzałym tonem.
— Ale co w końcu pan znalazł? — zniecierpliwił się Franz.
— Wieǳą panowie zapewne — rzekł hotelarz — że na tym samym piętrze mieszka

hrabia de Monte Christo?
— A pewnie — mruknął Albert — bo przecież dlatego mieszkamy ak studenci

z ulicy Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
— No właśnie! Dowieǳiawszy się o kłopotach panów, ofiaru e wam dwa mie sca

w swoim powozie i dwa mie sca w oknie pałacu Rospolich.
Albert i Franz spo rzeli po sobie.
— Ale czy nam wypada — zatroskał się Albert — przy ąć ofertę tego cuǳoziemca?

Człowieka, którego wcale nie znamy?
— Cóż to za człowiek, ten hrabia de Monte Christo? — zapytał Franz.
— Barǳo bogaty magnat sycylĳski, czy też maltański… Nie wiem dobrze; ale na

pewno arystokrata ak Borghese, a bogaty, akby sieǳiał na kopalni złota.
— Zda e mi się — rzekł Franz do Alberta — że gdyby to był człowiek tak dobrze wy-

chowany, ak mówi nasz gospodarz, to powinien był zaprosić nas w inne formie, napisać
akiś liścik albo…

W te chwili zapukano do drzwi.
— Proszę — rzekł Franz.
Na progu stanął służący w wy ątkowo eleganckie liberii.
— Od pana hrabiego de Monte Christo dla pana Franza d’Epinay i wicehrabiego

Alberta de Morcerf — rzekł.
I podał hotelarzowi dwie karty wizytowe, które tenże wręczył młodym przy aciołom.
— Pan hrabia de Monte Christo — mówił dale służący — pyta, czy aśnie panowie

pozwolą, by ich odwieǳił po sąsieǳku utro z rana. Ma również zaszczyt zapytać panów,
o które goǳinie może ich zastać.

— Na honor — rzekł Albert do Franza. — Niczego tu nie można zarzucić, załatwione
nienagannie.

— Proszę powieǳieć hrabiemu — odpowieǳiał Franz — że to my racze prosimy,
by pozwolił nam złożyć mu uszanowanie.

Służący wyszedł.
— To się dopiero nazywa zastrzelić kogoś uprze mością — rzekł Albert. — Miałeś

pan zupełną słuszność, panie Pastrini, ten twó hrabia de Monte Christo to wcielenie
dystynkc i.

— Więc przy mu ecie panowie zaproszenie?
— Na honor, czemuż by nie — odparł Albert. — Jednak przyznam się panu, że

barǳo żału ę naszego wozu i żeńców; i gdyby nie to okno w pałacu Rospolich, które nam
rekompensu e tę stratę, nie odstąpiłbym za nic od mo e pomysłu. A ty, Franz, co o tym
myślisz?

— I mnie te okna zupełnie przekonały — odpowieǳiał Franz.
Istotnie, owa oferta wolnych mie sc w oknach pałacu Rospolich przypomniała Fran-

zowi rozmowę, którą podsłuchał w ruinach Koloseum pomięǳy niezna omym i Transte-
verczykiem, rozmowę, w które mężczyzna w pelerynie przyrzekł wy ednać ułaskawienie
dla skazańca. Gdyby więc rzeczywiście ów człowiek w pelerynie był tym samym mężczy-
zną — a wszystko za tym przemawiało — którego widok w teatrze wywarł takie wrażenie
na Franzu, Franz poznałby go niewątpliwie i wreszcie zaspokoiłby swo ą ciekawość.

Przez większą część nocy Franz rozmyślał o swoich dwóch spotkaniach i niecierpliwił
się na myśl o utrze. Rzeczywiście, naza utrz wszystko musi się wy aśnić; i tym razem
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pan na Monte Christo z pewnością mu się nie wymknie, chyba że posiadałby pierścień
Gygesa — ten, który czyni swo ego właściciela niewiǳialnym.

I tak Franz obuǳił się uż przed ósmą. Albert zaś, który nie miał takich samych
powodów do zrywania się o poranku, spał eszcze w na lepsze.

Franz przywołał natychmiast gospodarza, który ukłonił się Franzowi ze swo ą zwykłą
uniżonością.

— Panie Pastrini — rzekł Franz. — Czy nie ma się ǳiś przypadkiem odbyć akaś
egzekuc a?

— Owszem, panie hrabio; ale eżeli pyta mnie pan o to, abym się wystarał o okno,
to bierze się pan do tego za późno.

— O nie, byna mnie — odparł Franz. — Zresztą, gdybym naprawdę koniecznie
chciał obe rzeć to widowisko, znalazłbym pewnie mie sce na Monte Piccio.

— O, nie przypuszczam, aby ekscelenc a chciał się mieszać z całym tym pospólstwem,
które obsiąǳie wzgórze, bo to dla nich akby naturalny amfiteatr.

— Racze tam nie pó dę — rzekł Franz. — Ale chciałbym ednak poznać szczegóły.
— Jakież na przykład?
— Chciałbym wieǳieć, ilu est skazanych, ak się nazywa ą i aki roǳa kary poniosą.
— Wybornie się składa, ekscelenc o! Właśnie przynieśli mi tavolette.
— Cóż to, te tavolette?
— To drewniane tabliczki, które przybĳa ą na rogach ulic w przedǳień egzekuc i;

wypisu e się na nich nazwiska skazanych, przyczynę wyroku i roǳa tortury. Ma to za-
chęcić wiernych, by błagali Boga o szczerą skruchę u skazańców.

— Więc przynoszą panu takie tavolette, byś przyłączył się do modłów innych wier-
nych? — zapytał powątpiewa ącym tonem Franz.

— O, nie, aśnie panie! Ułożyłem się z tym, co e rozwiesza, żeby mi e przynosił,
tak samo ak mi dostarcza afisze teatralne, bym mógł o tym wcześnie powiadomić gości,
eżeli któryś chciałby asystować przy egzekuc i.

— O, to doprawdy wy ątkowa atenc a! — wykrzyknął Franz.
— Chlubię się tym — odpowieǳiał Pastrini, uśmiecha ąc się — że robię wszystko, co

w me mocy, aby uprzy emnić pobyt tuta szlachetnym cuǳoziemcom, którzy zaszczyca ą
mnie swym zaufaniem.

— O, wiǳę to dobrze, panie gospodarzu! I będę pana chwalił przed każdym, kto
tylko zechce słuchać, możesz pan być tego pewien. A teraz chciałbym przeczytać taką
tavolettę.

— Nic prostszego — rzekł hotelarz, otwiera ąc drzwi. — Właśnie kazałem przybić
edną na korytarzu.

Wyszedł, zd ął tablicę i przyniósł ą Franzowi.
Oto dosłowne tłumaczenie szubienicznego ogłoszenia:

Czynimy wiadomo wszystkim, że we wtorek, to est  lutego, pierw-
szego dnia karnawału, zostaną z wyroku trybunału Roty straceni na placu
del Popolo zbrodniarze: Andrea Rondolo, winny morderstwa dokonanego
na osobie czcigodnego i szanownego don Cezara Torloni, kanonika kościoła
Świętego Jana na Lateranie, oraz nie aki Peppino zwany Rocca Priori, któ-
remu dowieǳiono współǳiałania z obmierzłym bandytą Luigi Vampą i ego
ludźmi.

Pierwszy bęǳie mazzolato,
drugi decapitato.
Uprasza się ninie szym luǳi miłosiernych, aby błagali Boga o szczerą

skruchę tych dwóch nieszczęsnych skazańców.

Wszystko to, niemal co do słowa, usłyszał Franz przedwczora w zwaliskach Kolo-
seum i nic się nie zmieniło w programie: nazwiska skazanych, przyczyny wyroku i roǳa
egzekuc i — zgaǳało się wszystko.

A zatem, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, Transteverczyk był nie kim innym,
ak Luigi Vampą, a człowiekiem w pelerynie — Sindbad Żeglarz, który wypełniał swo e
filantropĳne powołanie zarówno w Rzymie, ak i w Porto-Vecchio, czy w Tunisie.

  () Hrabia Monte Christo 



Czas mĳał; wybiła ǳiewiąta i Franz miał uż iść buǳić Alberta, gdy ku ego wielkie-
mu zǳiwieniu Albert wyszedł z poko u kompletnie uż ubrany. Karnawał zawrócił mu
zupełnie głowę — i obuǳił go wcześnie , niż Franz mógł się spoǳiewać.

— Czy moglibyśmy, drogi panie Pastrini — rzekł Franz — skoro esteśmy uż oba
gotowi, złożyć teraz wizytę hrabiemu de Monte Christo? Jak pan sąǳi?

— O, naturalnie! Hrabia de Monte Christo to ranny ptaszek i estem pewny, że wstał
uż ze dwie goǳiny temu.

— I sąǳisz pan, że nie bęǳie to nietakt, eśli odwieǳimy go o te porze?
— Byna mnie .
— W takim razie, Albercie, eśli esteś gotów…
— Całkowicie.
— To chodźmy poǳiękować sąsiadowi za ego uprze mość.
Franz i Albert musieli prze ść tylko parę kroków; hotelarz wyprzeǳił ich i zaǳwonił

do drzwi; służący otworzył.
— I signori Francesi — ozna mił hotelarz.
Loka ukłonił się i dał znak, by weszli.
Przeszli dwa poko e umeblowane z takim przepychem, że nigdy by się nie spoǳiewali

takich znaleźć w hotelu pana Pastriniego i weszli na koniec do salonu urząǳonego z na -
wykwintnie szym smakiem. Na podłoǳe rozesłany był dywan turecki, wygodne meble
kusiły miękkością poduszek i oparć. Znakomite obrazy na większych mistrzów, na prze-
mian ze wspaniałymi okazami broni zdobiły ściany, tapiserie służące za kotary powiewały
u drzwi.

— Ekscelenc e raczą usiąść — rzekł loka — a a uprzeǳę pana hrabiego.
I zniknął we drzwiach.
W chwili gdy otwierał drzwi, uszu przy aciół dobiegły dźwięki guzli, ale też i zgasły

natychmiast; drzwi zamknięte niemal w te same sekunǳie, w które zostały otwarte,
przepuściły tylko do salonu akby powiew melodii.

Franz i Albert spo rzeli zdumieni po sobie, przenieśli wzrok na meble, obrazy, broń.
Wszystko teraz wydawało im się eszcze wspanialsze niż za pierwszym rzutem oka.

— No i co ty na to? — zapytał Franz.
— Na honor, kochany, myślę, że nasz sąsiad musi być akimś maklerem giełdowym,

który spekulu e na zniżce akc i hiszpańskich albo też księciem podróżu ącym incognito.
— Psst! — szepnął Franz. — Zaraz się dowiemy, bo otóż i on.
I rzeczywiście usłyszeli skrzypienie drzwi, tapiseria zakrywa ąca drzwi została unie-

siona w górę i wszedł właściciel tych wszystkich bogactw.
Albert postąpił co pręǳe ku niemu, ale Franz został na mie scu ak wryty.
Ten, kto właśnie wszedł do salonu, rzeczywiście był owym mężczyzną w pelerynie

wiǳianym w Koloseum, owym niezna omym z loży i ta emniczym panem wyspy Monte
Christo.
. 
— Proszę mi wybaczyć — rzekł, wchoǳąc hrabia de Monte Christo — że pozwoliłem
się panom ubiec w wizycie; ale gdybym po awił się u panów wcześnie , mógłby to być
nietakt z mo e strony. Zresztą obiecaliście mi panowie, że przy ǳiecie, czekałem więc na
was.

— Franz i a winniśmy złożyć panu hrabiemu stokrotne ǳięki — rzekł Albert. —
Wydobył nas pan rzeczywiście z wielkiego kłopotu; uż wymyślaliśmy na barǳie fanta-
styczne po azdy, gdy nagle otrzymaliśmy pańskie uprze me zaproszenie.

— Ech, Boże — odparł hrabia, zaprasza ąc gości, by usiedli na otomanie — to wina
wyłącznie tego głupca Pastriniego, że nie wybawiłem panów wcześnie z kłopotu; nie
pisnął mi ani słowa o tym, że panowie są w takie rozpaczy; a przecież a, ży ąc tu zupełnie
sam, bez zna omych, tylko szukałem pretekstu, który pozwoliłby mi zawrzeć zna omość
z moimi sąsiadami. A gdy dowieǳiałem się, że mogę być wam użyteczny, sami panowie
wiǳieli, z aką skwapliwością skorzystałem z nadarza ące się okaz i, by złożyć panom
uszanowanie.

Młoǳieńcy ukłonili się.

  () Hrabia Monte Christo 



Franz nie był nadal w stanie wykrztusić z siebie choć ednego słowa; nie powziął też
eszcze żadne decyz i; a ako że hrabia nie okazywał w niczym, że rozpozna e Franza,
ani nie zdraǳał na mnie sze chęci, by młoǳieniec sam mu się przypomniał, Franz nie
wieǳiał, czy ma napomknąć choćby słowem o przeszłych zdarzeniach, czy też pozwolić,
by sam czas dostarczył mu nowych dowodów. Choć bowiem był pewien, że to hrabia
zna dował się wczora w loży, nie mógł z równym przekonaniem twierǳić, że to również
ego wiǳiał w Koloseum; postanowił tedy zdać się na bieg wypadków, nie czyniąc przed
hrabią żadnych bezpośrednich aluz i do przeszłości.

Zresztą Franz miał nad nim tę przewagę, że znał ego ta emnicę — podczas gdy hrabia
nie mógł nic uczynić przeciw Franzowi, gdyż nie miał on nic do ukrycia.

Postanowił ednak tak poprowaǳić rozmowę, by wy aśniła mu niektóre wątpliwości.
— Panie hrabio — rzekł — ofiarował nam pan swó powóz i mie sce w oknach pałacu

Rospolich; czy nie mógłbyś nam eszcze powieǳieć, ak moglibyśmy dostać akieś mie sce
na Placu de Popolo?

— A tak, prawda — rzekł hrabia z roztargnieniem, przygląda ąc się wy ątkowo uważ-
nie Albertowi. — Ma się tam ǳiś chyba odbyć akaś egzekuc a?…

— Tak — odpowieǳiał Franz, wiǳąc, że hrabia sam zmierza w kierunku, na aki
chciał go naprowaǳić.

— Chwileczkę, chwileczkę, zda e mi się, żem wczora kazał intendentowi, by się i tym
za ął, być może będę mógł panom wyświadczyć i tę małą przysługę.

Wyciągnął rękę po sznur od ǳwonka i trzykrotnie zaǳwonił.
Wszedł człowiek liczący około pięćǳiesięciu lat, który był podobny ak kropla wody

do przemytnika, który wprowaǳał Franza do groty; ednakowoż nie okazał na mnie szym
gestem, że rozpoznawał Franza. Franz po ął, że hrabia wydał odpowiednie zalecenia.

— Panie Bertuccio — rzekł hrabia. — Czy pomyślałeś o wyna ęciu, ak ci wczora
nakazałem, okna na placu del Popolo?

— Tak, ekscelenc o — odpowieǳiał intendent — ale uż było późno…
— Jak to? — rzekł hrabia, marszcząc brwi. — Czyż nie powieǳiałem ci, że życzę

sobie e mieć?
— I ekscelenc a e ma, udało mi się zdobyć to, które wcześnie wyna ęto dla księcia

Łobaniewa. Ale musiałem za to zapłacić sto…
— Dobrze, dobrze, panie Bertuccio; proszę nam oszczęǳić tych wszystkich szczegó-

łów; zdobył pan okno, to wszystko, czego mi było trzeba. Da adres stangretowi i poczeka
na nas na schodach, by nas tam zawieźć. To wszystko, może pan ode ść.

Intendent ukłonił się i uczynił krok w tył.
— Ale, ale — zawołał hrabia. — Proszę eszcze spytać Pastriniego, czy dostał uż

tavolettę i czy mógłby mi przysłać program egzekuc i.
— To niepotrzebne — odezwał się Franz, wyciąga ąc z kieszeni notatnik. — Obe -

rzałem sobie te tabliczki i przepisałem, co na nich stało.
— Znakomicie, w takim razie możesz, mó Bertuccio, ode ść, nie potrzebu ę cię. Da

nam tylko znać, gdy śniadanie bęǳie podane. Czy panowie — zwrócił się do dwóch
przy aciół — zechcą uczynić mi ten zaszczyt i zostaną u mnie na śniadaniu?

— Ależ, doprawdy, panie hrabio — rzekł Albert — nie chcielibyśmy nadużywać
pańskie grzeczności…

— Przeciwnie, panowie zrobicie mi prawǳiwą przy emność, a kiedyś któryś z panów
zrewanżu e mi się u siebie w Paryżu, a może nawet oba ? Panie Bertuccio, każ położyć
trzy nakrycia.

Wziął z rąk Franza notatnik.
— A więc piszą — mówił dale takim tonem, akby czytał „Ogłoszenia drobne” —

że „we wtorek, to est  lutego, pierwszego dnia karnawału, zostaną z wyroku trybuna-
łu Roty straceni na placu del Popolo zbrodniarze: Andrea Rondolo, winny morderstwa
dokonanego na osobie czcigodnego i szanownego don Cezara Torloni, kanonika ko-
ścioła Świętego Jana na Lateranie, oraz nie aki Peppino zwany Rocca Priori, któremu
dowieǳiono współǳiałania z obmierzłym bandytą Luigi Vampą i ego ludźmi”. Hmm…
„Pierwszy bęǳie mazzolato, drugi decapitato”.
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— Tak, rzeczywiście — ciągnął hrabia. — Tak miało się to odbyć z początku, ale
zda e się, że od wczora zaszły pewne zmiany w porządku ceremonii.

— Aha — rzekł Franz.
— Tak, wczora byłem u kardynała Rospigliosi i była tam mięǳy innymi mowa o tym,

że akoby ednemu ze skazanych miano przełożyć egzekuc ę.
— Andrei Rondolo? — zapytał Franz.
— Nie… — odrzekł niedbale hrabia. — Temu drugiemu… — (i rzucił okiem na no-

tatnik, akby chciał sobie przypomnieć nazwisko) — Peppinowi, zwanemu Rocca Priori.
To panów pozbawi atrakc i ścięcia, ale pozosta e wam eszcze mazzolata; to barǳo cie-
kawa tortura, eśli wiǳi się ą po raz pierwszy, a nawet i drugi; gdy ścięcie, które zresztą
musieliście panowie uż wiǳieć, est sprawą prostą i nieskomplikowaną, nie można się tu
spoǳiewać żadnych niespoǳianek. Mandaia nigdy nie chybi, nie zadrży, uderza pewnie
i nie próbu e zadać ciosu po trzyǳieści razy ak ów żołnierz, który ucinał głowę hra-
biemu de Chalais; a może zresztą Richelieu spec alnie mu polecił tego delikwenta? O,
moi panowie! — dodał z pogardą hrabia. — Proszę mi nawet nie mówić o torturach
stosowanych przez Europe czyków, oni się na tym zupełnie nie zna ą: okrucieństwo leży
u nich w powĳakach, a racze zgrzybiało na starość.

— Doprawdy, panie hrabio — odezwał się Franz — zdawałoby się, że przeprowaǳił
pan analizę porównawczą różnych roǳa ów tortur u wszelkich narodów świata.

— A przyna mnie niewiele est tortur, których bym nie obe rzał — odpowieǳiał
zimno hrabia.

— I zna dował pan przy emność w przypatrywaniu się tym okropnym widowiskom?
— Z początku odczuwałem wstręt, potem obo ętność, a w końcu zaczęły mnie one

ciekawić.
— Ciekawić⁈ Wie pan, że to brzmi strasznie?
— A dlaczego? Jedna tylko rzecz w życiu człowieka buǳi naprawdę ego głębokie

zainteresowanie: to śmierć. A więc czyż to nie ciekawe zbadać, w ak różny sposób dusza
może rozłączyć się z ciałem? I w aki sposób — stosownie do charakteru, temperamentu,
a nawet mie scowych obycza ów — luǳie znoszą te ostateczne prze ścia z bytu w nicość?
Co do mnie, zaręczam panu edno: im więce wiǳimy umiera ących, tym łatwie nam się
potem umiera. Tak więc, według mnie, śmierć est może karą, ale nie est ekspiac ą.

— Nie rozumiem pana zbyt dobrze — rzekł Franz. — Proszę nam to aśnie wytłu-
maczyć, bo nie umiem nawet panu powieǳieć, ak to, co pan mówisz, pobuǳiło mo ą
ciekawość.

— Posłucha pan — rzekł hrabia i twarz ego przybrała żółtawą barwę, ak u innych
barwi się czasem krwią. — Gdyby ktoś sprawił, że pański o ciec, matka, kochanka lub
akakolwiek z tych istot, które wydarte z serca zostawia ą tam wieczną pustkę, nigdy nie-
bliźniącą się ranę, ginie wśród niewyobrażalnych mąk i niekończących się cierpień, czy
sąǳiłbyś pan, że zadośćuczynienie, akie wyznacza społeczeństwo, est wystarcza ące? Czy
wystarczyłoby panu, że ostrze gilotyny zagłębi się mięǳy podstawę czaszki i mięśnie bar-
ków mordercy i że ten, który skazał pana na lata cierpień moralnych, przez małą chwilkę
zazna ból fizyczny?

— Tak, wiem — rzekł Franz. — Sprawiedliwość luǳka nie est na lepszą pocieszy-
cielką; może odpłacić, przelewa ąc tylko krew za krew, i to wszystko. Ale nie można od
nie wymagać więce nad to, co może.

— Przedstawiłem panu zresztą przypadek barǳo materialny — rzekł hrabia. — Przy-
padek, w którym społeczeństwo, zaatakowane u swych podstaw przez morderstwo na
ednostce, na które się przecież opiera, mści się śmiercią za śmierć. Ale czyż nie ma ty-
siąca innych cierpień, które rozǳiera ą człowiekowi trzewia, a którymi społeczeństwo
byna mnie się nie prze mu e, i nie da e mu nawet możliwości te mizerne zemsty, o a-
kie mówiliśmy przed chwilą? Czyż nie ma zbrodni, dla których tureckie wbĳanie na
pal, tortury stosowane przez Persów, bykowiec Irokezów, byłyby zbyt łagodnymi kara-
mi? A społeczeństwo obo ętne na nie pozostawia e bezkarnymi. Niech pan sam powie,
czy nie ma takich zbrodni?

— Tak, są — rzekł Franz. — I dlatego tolerowany est u nas po edynek, bo może tu
zastępować karę.

  () Hrabia Monte Christo 



— E, po edynek — obruszył się hrabia — to doprawdy śmieszny sposób, gdy celem
est zemsta! Jakiś człowiek porywa ci kochankę, uwoǳi ci żonę, okrywa hańbą córkę;
z two ego życia, w którym miałeś prawo oczekiwać swo e cząstki szczęścia, bo Bóg obie-
cał e wszystkim istotom, gdy e stwarzał, czyni ci edno pasmo bólu, nęǳy lub hańby
— a ty poczu esz, żeś się zemścił, gdy człowieka, który zaszczepił ci w umyśle szaleń-
stwo, a w sercu rozpacz, pchniesz szpadą albo strzelisz mu w łeb? Niech pan nie żartu e!
Nie mówiąc o tym, że to on akże często zwycięża, oczyszczony z win w oczach świata
i w pewnym sensie rozgrzeszony przez Boga! O nie, o nie — ciągnął hrabia. — Gdybym
miał się kiedy mścić, zrobiłbym to zupełnie inacze .

— Więc pan potępiasz po edynki? I nie biłbyś się nigdy w po edynku? — zapytał
z kolei Albert, zdumiony tak niezwykłą teorią.

— O, naturalnie, że tak! — zaoponował hrabia. — Zrozumie my się dobrze: biłbym
się dla akie ś drobnostki, zniewagi, gdyby mnie ktoś oskarżył o kłamstwo lub spolicz-
kował, i biłbym się z tym większą nieasobliwością, że byłbym niemal pewny, że zabĳę
mo ego przeciwnika — ǳięki zręczności, akie nabyłem we wszelkich ćwiczeniach fi-
zycznych i przyzwycza eniu do niebezpieczeństw. O, tak! Biłbym się oczywiście dla takich
przyczyn; ale za cierpienia długie, głębokie, nieustanne, nieskończone, odpłaciłbym, gdy-
bym tylko mógł, cierpieniem równym temu, akie mi zadano; oko za oko, ząb za ząb, ak
mówią luǳie Wschodu, nasi mistrzowie we wszystkim, co luǳkie, wybrańcy stworzenia,
którzy potrafili przemienić sny w życie i rzeczywistość wokół nich zamienić w ra !

— Ale — rzekł Franz — trzyma ąc się takie teorii, która pozwala panu być i sęǳią,
i katem we własne sprawie, czy potrafiłby pan zawsze zachować umiar, gdy wymyka się
pan sam prawu? Nienawiść zaślepia, gniew czyni głuchym, a ten, co pragnie zaspokoić
pragnienie zemsty, może zakosztować kielicha goryczy.

— Zapewne, eśli est biedny i niezręczny; ale nie wtedy, gdy est milionerem i czło-
wiekiem przemyślnym. A na gorsze, co może go spotkać, to kara, o które dopierośmy
mówili; kara, aką nastawiona filantropĳnie rewoluc a ancuska zastąpiła ćwiartowanie
i łamanie kołem. I cóż bęǳie znaczyć dlań ta tortura, eśli został pomszczony? W rzeczy
same niemal żału ę, że na prawdopodobnie ten nęǳnik Peppino nie bęǳie decapitato,
ak to się tuta mówi, zobaczylibyście panowie, ile to za mu e czasu, i czy warto w ogóle
o tym wspominać. Ale doprawdy, szczególną prowaǳimy rozmowę ak na czas karnawa-
łu. Jak do tego doszliśmy? A, uż wiem! Prosili panowie o mie sce w oknie. Cóż, dobrze,
bęǳiecie e mieli; ale siądźmy na pierw do stołu, bo właśnie ktoś iǳie nam powieǳieć,
że śniadanie gotowe.

Istotnie, służący otworzył drzwi salonu i wymówił sakramentalną formułę:
— Al suo commodo!
Młoǳieńcy wstali i przeszli do adalni.
W czasie śniadania, wybornego i podanego z niesłychanym przepychem, Franz szukał

oczyma wzroku Alberta, chcąc wyczytać, akie wrażenie sprawiły na nim słowa gospoda-
rza, a był pewien ich efektu; ale czy to przez swo ą zwykłą beztroskę Albert nie zwracał na
niego uwagi, czy też hrabia Monte Christo z ednał go sobie, ustępu ąc mu pod pewnymi
względami w kwestii po edynku, czy też wreszcie dlatego, że to, co wydarzyło się wcze-
śnie , a o czym wieǳiał tylko Franz, spotęgowało na nim efekt teorii hrabiego — dość
że Franz nie wiǳiał, by ego przy aciel był w akikolwiek sposób zbulwersowany tym, co
usłyszał; przeciwnie — za adał z ogromnym zapałem śniadanie, ako człowiek skazany od
kilku miesięcy na kuchnię włoską, to est edną z na okropnie szych w świecie.

Hrabia zaś kosztował edynie poszczególne dania; rzekłbyś, że siada ąc do stołu, wy-
pełniał edynie powinność gospodarza i że czeka na ich ode ście, aby zawołać dla siebie
o akieś szczególnie osobliwie potrawy.

Pod koniec śniadania Franz wy ął zegarek.
— Cóż to, czyżby panowie się spieszyli? — spytał hrabia.
— Proszę nam darować, panie hrabio — odpowieǳiał Franz — ale mamy eszcze

mnóstwo spraw do załatwienia.
— A akież to?
— Nie mamy eszcze kostiumów, a kostium est ǳiś nieoǳowny.
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— Proszę się tym nie prze mować. Jak mi się zda e, wyna ęto dla mnie na placu del
Popolo pokó . Każę tam przynieść stro e, akie panowie mi wskażecie i przebierzemy się
na mie scu.

— Zaraz po egzekuc i? — wykrzyknął Franz.
— Oczywiście, po egzekuc i, w czasie e trwania albo i przed, ak panowie będą

chcieli.
— Mamy się przebierać naprzeciw szafotu?
— Szafot stanowi także część karnawału.
— Ehm… panie hrabio, zastanowiłem się — rzekł Franz — i stanowczo ǳięku ę

panu za uprze mość. Chętnie przy mę mie sce w pańskim powozie, mie sce w oknie pałacu
Rospolich, ale rezygnu ę z mie sca w oknie na placu del Popolo.

— Ale uprzeǳam, że stracisz pan barǳo ciekawy spektakl — rzekł hrabia.
— To mi pan hrabia opowie o tym późnie , a estem przekonany, że opowiadanie

w pańskim wykonaniu wywrze na mnie tak głębokie wrażenie, ak widok egzekuc i.
Zresztą uż kilka razy usiłowałem zmusić się do obe rzenia egzekuc i, ale nigdy nie mo-
głem się na to zdecydować. A ty, Albercie?

— Wiǳiałem egzekuc ę Castainga — odpowieǳiał wicehrabia — alem wtedy miał
mocno w czubie, bo to był ostatni ǳień gimnaz um i spęǳiliśmy noc w akie ś kna pie.

— E że, to nie powód! Nie wiǳiałeś pan tego w Paryżu, ale możesz pan przecież
zobaczyć to za granicą. Podróżu emy dla nauki, zmieniamy mie sca, aby oglądać to i owo.
Wyobraź pan sobie, ak pan bęǳiesz wyglądał, gdy cię zapyta ą: „Jak się odbywa egze-
kuc a w Rzymie?”, a ty bęǳiesz musiał odpowieǳieć: „Nie wiem”. A wreszcie mówi się
przecież, że delikwent to nikczemny łotr, nicpoń, który prętem z kominka zatłukł po-
czciwego kanonika, co go wychowywał ak syna. Do diabła! Kto zamierza zabić osobę
duchowną, wybiera racze szlachetnie szy roǳa broni, zwłaszcza eśli ów duchowny est
być może ego prawǳiwym o cem! Gdybyś pan po echał do Hiszpanii, poszedłbyś na
walkę byków, czyż nie? A więc wyobraź pan sobie, że zobaczymy tu właśnie taką wal-
kę: przypomnĳ pan sobie starożytnych Rzymian i cyrk, gǳie zabĳano podczas widowisk
po trzysta lwów i ze stu luǳi. Przypomnĳ pan sobie o tych osiemǳiesięciu tysiącach
wiǳów klaszczących w dłonie, o tych dosto nych matronach, co tam wprowaǳały swe
córki na wydaniu, o tych przecudnych westalkach z białymi rączkami, które czarownym
gestem kciuka dawały do zrozumienia: „Ach, nie lenić się! Skończcież nareszcie z tym
człowiekiem, w którym eszcze ciągle kołacze się życie!”.

— I co, po eǳiesz, Albercie? — zapytał Franz.
— Tak, na honor! Wahałem się ak i ty, ale mnie przekonał pan hrabia.
— No, więc po eǳiemy, skoro tak chcesz — rzekł Franz — ale chciałbym tam po-

echać przez ulicę del Corso, eśli to możliwe.
— Pieszo tak, ale powozem nie.
— Hm, to pó dę piechotą.
— Czy koniecznie musisz pan iść przez tę ulicę?
— Tak, muszę tam coś obe rzeć.
— A więc dobrze, pó ǳiemy przez tę ulicę, a powóz poślemy na plac del Popolo, żeby

tam na nas czekał. Jestem nawet rad, że tamtędy prze ǳiemy, będę się mógł przekonać,
czy zostały spełnione mo e rozkazy.

— Panie hrabio — rzekł służący, otwiera ąc drzwi. — Jakiś pokutnik chce z aśnie
panem mówić.

— A, wiem, o co iǳie. Panowie, raczcie prze ść do salonu, zna ǳiecie tam na stoliku
doskonałe hawańskie cygara, a a za chwilę wrócę.

Goście wstali i wyszli ednymi drzwiami, podczas gdy hrabia, przeprasza ąc ich raz
eszcze, zniknął za drugimi. Albert, wielki amator cygar, który czuł się mocno pokrzyw-
ǳony faktem, że we Włoszech był pozbawiony takich cygar, akie podawano w Café de
Paris, podchoǳąc do stołu, z radości aż wykrzyknął, wiǳąc na nim oryginalne puros.

— No i co myślisz o panu Monte Christo? — odezwał się Franz.
— Co myślę? — rzekł Albert, wyraźnie zǳiwiony takim pytaniem. — Myślę, że

to człowiek czaru ący, który umie znakomicie pode mować gości, który wiele wiǳiał,
mnóstwo wie, który rozważa wszystko do głębi. Należy, ak Brutus, do szkoły stoików;
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a poza tym — dodał, wypuszcza ąc z rozkoszą kłąb dymu, który uniósł się spiralą aż pod
sufit — posiada doskonałe cygara.

Takie było zdanie Alberta; a ponieważ Franz wieǳiał, że Albert szczyci się tym, że
wyrabia sobie opinię o luǳiach i rzeczach dopiero po głębokich refleks ach, nie próbował
więc zmieniać ego wyobrażeń.

— Ale czy nie zauważyłeś edne ǳiwne rzeczy?
— Jakie to?
— Że ci się przypatrywał z naǳwycza ną uwagą.
— Mnie?
— Tak, tobie.
Albert zastanowił się.
— A! — rzekł po chwili, wzdycha ąc — nic ǳiwnego. Nie byłem w Paryżu uż od

roku, mo e ubranie musi być naprawdę niemodne. Hrabia wziął mnie za parafianina;
wyprowadź go z błędu, mó kochany, błagam, przy pierwsze sposobności, że tak nie est.

Franz uśmiechnął się; po chwili wszedł hrabia.
— Oto estem, moi panowie, gotów na wasze usługi, wydałem uż wszystkie rozkazy;

powóz po eǳie swo ą drogą na plac del Popolo, my zaś pó ǳiemy, ak pan sobie zażyczył,
przez ulicę del Corso. Proszę sobie wziąć trochę tych cygar, panie de Morcerf.

— Z prawǳiwą przy emnością! Włoskie cygara są chyba eszcze paskudnie sze niż
nasze monopolowe. Kiedy przy eǳiesz pan do Paryża, odwǳięczę się za wszystko.

— O, nie odmówię; zamierzam się kiedyś wybrać, a skoro pan zapraszasz, zastukam
i do pańskich drzwi. Ale chodźmy uż, panowie, nie mamy czasu do stracenia, uż wpół
do pierwsze , chodźmy.

I wszyscy trze wyszli.
Stangret wysłuchał ostatnich rozkazów swo ego pana i od echał ulicą del Babuino,

trze zaś piechurzy podążyli przez Plac Hiszpański na ulicę Frattina, która zaprowaǳiła
ich prosto mięǳy pałac Fiano i pałac Rospolich.

Franz wpatrywał się wyłącznie w okna tego ostatniego pałacu; nie zapomniał bowiem
o znaku umówionym w Koloseum pomięǳy człowiekiem w pelerynie a Transteverczy-
kiem.

— A któreż to pańskie okna? — zapytał hrabiego tonem tak naturalnym, na aki
tylko mógł się zdobyć.

— Trzy ostatnie — odpowieǳiał hrabia z obo ętnością, która nie miała w sobie nic
sztucznego, bo nie mógł się domyślać, dlaczego mu zadano takie pytanie.

Wzrok Franza przeniósł się szybko na te trzy okna.
Boczne wybite były żółtym adamaszkiem, środkowe zaś białym, na tle którego naszyto

czerwony krzyż.
A więc człowiek w pelerynie dotrzymał słowa danego Transteverczykowi, i nie pod-

legało uż wątpliwości, że owym człowiekiem był hrabia.
W trzech oknach nie było eszcze nikogo. A wokół czyniono przygotowania do wi-

dowiska: ustawiano krzesła, wznoszono rusztowania, przystra ano okna. Maski i powozy
mogły po awić się na ulicach dopiero na dźwięk ǳwonów, ale czuć było, że za oknami
czai się uż wiele masek, a za bramami stoi uż wiele ekwipaży.

Franz, Albert i hrabia szli dale ulicą del Corso. W miarę ak zbliżali się do placu
del Popolo, tłum gęstniał coraz barǳie ; ponad tym tłumem głów wznosił się obelisk
z krzyżem na szczycie, wskazu ący środek placu, a przed nim, tam, gǳie zbiegała się
perspektywa ulic del Babuino, del Corso i di Ripetta, widać było dwie na wyższe belki
rusztowania, pomięǳy którymi błyszczał nóż w kształcie półksiężyca — była to mandaia.

Na rogu ulicy natknęli się na intendenta hrabiego, który czekał tu na swo ego pana.
Okno wyna ęte za tak szaleńczą cenę, że hrabia nie chciał e zdraǳić swoim gościom,

było na drugim piętrze wielkiego pałacu zna du ącego się pomięǳy ulicą Babuino a Monte
Pincio. Było to lokum składa ące się z gotowalni przylega ące do poko u sypialnego;
zamknąwszy drzwi od sypialni, lokator gotowalni mógł czuć się ak u siebie w domu. Na
krzesłach leżały porozkładane kostiumy arlekinów z biało-niebieskiego atłasu.

— Ponieważ zostawiliście mi panowie wybór kostiumów — rzekł hrabia — poleciłem
przygotować takie. Po pierwsze są modne, po drugie będą barǳo praktyczne przy confetti,
bo nie bęǳie na nich widać białego proszku.
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Franz niezbyt uważnie słuchał ostatnich słów hrabiego, i zapewne nie docenił właści-
wie tego nowego dowodu życzliwości; cała ego uwaga była uż zwrócona na widowisko,
akie przedstawiał plac del Popolo oraz na to straszliwe rusztowanie, które w te chwili
stanowiło główną ego ozdobę.

Pierwszy to raz Franz wiǳiał gilotynę; nazwĳmy to gilotyną, albowiem rzymska man-
daia est właściwie zbudowana według tego samego wzorca, co i nasze narzęǳia śmierci.
Ostrze kształtu księżyca tnie tuta stroną wypukłą i spada z mnie sze wysokości — to
wszystko.

Dwa acyś luǳie, sieǳąc na ruchome desce, na które kłaǳie się skazańca, za adali
tymczasem śniadanie, które składało się, o ile Franz mógł dostrzec, z chleba i kiełbasy;
eden z nich podniósł deskę, wydobył flaszkę wina, napił się i podał towarzyszowi; ci dwa
luǳie byli pomocnikami kata.

Na sam ten widok Franz uczuł, ak czoło zrasza ą mu krople potu.
Skazańcy, przeniesieni w przedǳień z więzienia Carceri Nuove do kościółka Santa

Maria del Popolo, spęǳili tam noc całą, ma ąc przy sobie każdy po dwóch księży, w okra-
towane kaplicy przedpogrzebowe , przed którą przechaǳali się strażnicy zmieniani co
goǳinę.

Szpaler karabinierów ustawionych od drzwi kościoła aż po szafot tworzył prze ście
szerokie na akieś ǳiesięć stóp, a sam szafot otaczał kręgiem liczącym ze sto kroków
obwodu. Reszta placu była wybrukowana głowami luǳkimi. Wiele kobiet posaǳiło so-
bie ǳieci na ramionach. ǲieci owe, góru ąc ǳięki temu nad tłumem, miały wprost
wymarzone mie sca.

Monte Pincio zdawała się ednym wielkim amfiteatrem z wiǳami zapełnia ącymi
szczelnie stopnie. Krużganki dwóch kościołów na rogach ulic del Babuino i di Ripetta
pękały od gapiów uprzywile owanych; stopnie zaś zakryte były akby falą pstrokatą i ru-
chliwą, którą bezustanny przypływ spychał w stronę bram kościelnych. Każdy występ
muru, na którym mógłby się zmieścić człowiek, był zwieńczony żywym posągiem.

Hrabia zatem mówił prawdę: tym, co na ciekawsze w życiu, est widok czy e ś śmierci.
A zamiast ciszy, którą zdawało się nakazywać tak uroczyste widowisko, plac wrzał

od gwaru, gwaru złożonego ze śmiechów, nawoływań i wesołych okrzyków; było oczy-
wiste, ak to uż mówił hrabia, że egzekuc a taka stanowiła dla ludu po prostu początek
karnawału.

Nagle wrzawa ustała, akby za dotknięciem czaroǳie skie różdżki — otwarły się drzwi
kościoła.

Na pierw ukazało się bractwo pokutników, oǳianych w szare worki z otworami tylko
na oczy; każdy trzymał w ręku płonącą świecę; na czele kroczył starszy bractwa.

Za pokutnikami szedł człowiek wysokiego wzrostu. Był niemal całkiem nagi, miał na
sobie tylko krótkie, płócienne pludry; przy lewym boku wisiał mu w pochwie wielki nóż;
na prawym ramieniu dźwigał ciężką, żelazną maczugę.

Był to kat.
Stopy miał obute w sandały przymocowane rzemykami do łydki powyże kostki.
Za katem postępował na pierw Peppino, a za nim Andrea — w takie kole ności,

w akie mieli być straceni.
Obok każdego z nich szło dwóch kapłanów. Skazańcom nie zawiązano oczu.
Peppino postępował krokiem dość pewnym, wieǳąc zapewne, że ktoś za ął się ego

ocaleniem. Andrea był za to podtrzymywany za ramiona przez księży.
Od czasu do czasu skazańcy całowali krucyfiks, który podawał im spowiednik.
Franz na sam ten widok poczuł, że ugina ą się pod nim nogi; spo rzał na Alberta.

Albert blady ak własna koszula machinalnym ruchem odrzucił cygaro od siebie, chociaż
wypalił e zaledwie do połowy.

Tylko hrabia stał nieporuszony. Co więce : przez sinawą bladość ego lica zdawał się
przebĳać leciutki rumieniec.

Rozdymał nozdrza, niby ǳiki zwierz, co zwietrzył krew, a z ego na wpół otwartych
ust wyglądały zęby białe, drobne i ostre ak u szakala.

A ednocześnie w ego twarzy czaił się łagodny uśmiech, akiego Franz eszcze nigdy
u niego nie zauważył; szczególnie zaś przepełnione dobrocią były ego czarne, aksamitne
oczy.
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Dwa skazańcy kroczyli ciągle ku rusztowaniu i w miarę ak się zbliżali, coraz łatwie
można było rozpoznać ich rysy. Peppino był ślicznym chłopcem w wieku około dwu-
ǳiestu pięciu lat; w twarzy ogorzałe od słońca błyszczały śmiało oczy o ǳikim wyrazie.
Szedł z uniesioną wysoko głową, węsząc akby, z które strony nade ǳie ego wybawca.

Andrea był niski i tęgi, ego pełna okrucieństwa twarz nie zdraǳała dokładnie wieku;
mógł mieć około trzyǳiestu lat. W więzieniu zapuścił brodę. Głowa zwieszała mu się na
ramię, uginały się pod nim nogi: ego ciało wydawało się automatem, porusza ącym się
wyłącznie machinalnie, w którym nic uż nie zależało od ego woli.

— Zdawało mi się — zagadnął hrabiego Franz — że pan mówił o tylko edne egze-
kuc i.

— I powieǳiałem panu prawdę — odrzekł zimno hrabia.
— A ednak wiǳę tu dwóch skazańców…
— Tak, ale eden z nich iǳie na śmierć, a drugi ma eszcze przed sobą długie lata.
— Ale przecież nie ma czasu do stracenia, ułaskawienie powinno uż nade ść.
— Patrz pan — rzekł hrabia.
Istotnie, w chwili gdy Peppino zbliżył się domandai, akiś spóźniony pokutnik przedarł

się przez szpaler żołnierzy, którzy nie próbowali go wcale zatrzymać, i podał starszemu
z bractwa papier złożony we czworo.

Płomienny wzrok Peppina nie stracił żadnego szczegółu te sceny; przełożony bractwa
rozłożył papier, przeczytał i wzniósł rękę.

— Błogosławiony niech bęǳie Pan nasz, chwała Jego Świątobliwości! — zawołał
głośno i wyraźnie. — Jeden ze skazańców otrzymał ułaskawienie!

— Ułaskawienie! — zawołał lud. — Ułaskawienie!
Na dźwięk tego słowa Andrea wstrząsnął się i podniósł głowę.
— Ułaskawienie? — zawołał. — Dla kogo?
Peppino stał nieporuszony, milcząc i ciężko dysząc.
— Uwolniono od kary Peppina, zwanego Rocca Priori — ozna mił starszy bractwa

pokutników.
I podał pismo dowódcy karabinierów, który przeczytał e i zwrócił z powrotem.
— Łaska dla Peppina⁈ — wrzasnął Andrea, wyrwany całkiem z odrętwienia. —

Czemuż dla niego, a nie dla mnie? Mieliśmy umrzeć oba , obiecano mi, że on zginie
przede mną, nie macie prawa zabĳać tylko mnie! Nie chcę umierać sam!

I rycząc, klnąc, wĳąc się ak wariat, wyrwał się księżom, chcąc rozerwać więzy, które
mu krępowały ręce.

Kat dał znak swoim pomocnikom, którzy zeskoczyli razem z rusztowania i uchwycili
skazańca.

— Co się ǳie e? — zapytał Franz hrabiego.
Nie zrozumiał te sceny, ponieważ wszyscy mówili w dialekcie rzymskim.
— Co się ǳie e? Nie po mu e pan? Oto istota luǳka ma ąca za chwilę umrzeć, która

wścieka się, że e bliźni nie umrze z nią razem, a gdyby tylko mogła, rozszarpałaby go
racze pazurami i kłami, niż dopuściłaby, żeby ów bliźni cieszył się życiem, które on sam
ma stracić. O luǳie, luǳie, aszczurcze plemię, ak powiada Karol Moor! — zawołał
hrabia, wznosząc ku tłumowi zaciśnięte pięści. — Jakże was w tym dobrze widać! Zawsze
esteście godni siebie!

I rzeczywiście — Andrea i pomocnicy kata tarzali się w tumanach kurzu. Skazany
wrzeszczał bez przerwy:

— On musi umrzeć, chcę, żeby umarł! Nie macie prawa zabĳać tylko mnie!
— Patrzcie, panowie, patrzcie — mówił hrabia, u mu ąc młodych luǳi za ręce. —

Przy rzy cie się dokładnie, bo na mą duszę, to rzecz nader ciekawa: oto człowiek, który
poddał się uż swemu losowi, spoko nie szedł na szafot i miał umrzeć tchórzliwie, ale
za to spoko nie i bez skargi. A wiecie, co mu dawało siłę, co go pocieszało, dlaczego
tak cierpliwie gotów był przy ąć kaźń? Dlatego że ktoś inny bał się tak samo ak on,
dlatego że ten inny miał umrzeć tak samo ak i on; dlatego że ten inny miał umrzeć przed
nim! Spróbu cie zaprowaǳić dwa barany albo dwa woły do rzeźni i da cie ednemu do
zrozumienia, że drugi nie umrze: baran zabeczy wtedy z radości, wół zaryczy. Ale człowiek,
którego Bóg stworzył na swo e podobieństwo, człowiek, któremu Bóg pragnął zaszczepić
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miłość bliźniego ako pierwszy, edyny i na świętszy obowiązek, człowiek, któremu Bóg
dał mowę, aby wyrażał swe myśli — cóż powie ów człowiek, dowieǳiawszy się, że ego
towarzysz est ocalony? Bęǳie złorzeczył. Chwała człowiekowi, arcyǳiełu natury, chwała
panu stworzenia!

I hrabia roześmiał się, ale był to śmiech straszliwy, dowoǳący, że musiał barǳo
cierpieć, aby nauczyć się śmiać się w ten sposób.

Bó ka wciąż trwała, widok był okropny. Pachołkowie katowscy wciągali Andreę na
rusztowanie; tłum był przeciwko niemu; dwaǳieścia tysięcy głosów wołało zgodnie:

— Zabić go! Zabić!
Franz rzucił się w tył, ale hrabia chwycił go za ramię i przytrzymał przy oknie.
— Co pan robisz! Czu e pan litość dla tego człowieka? O, dobrześ sobie pan wybrał

obiekt! Gdybyś usłyszał, że ktoś krzyczy: „Wściekły pies!”, porwałbyś za strzelbę, wypadł
na ulicę i wypaliłbyś prosto w łeb temu biednemu zwierzęciu, które cóż zresztą winne, że
ukąszone przez innego psa, odda e, co wzięło? A pan litu e się nad człowiekiem, którego
nikt nie ugryzł, a który ednak zabił swo ego dobroczyńcę; a teraz, kiedy uż zabĳać nie
może, bo ma związane ręce, chce za wszelką cenę zobaczyć, ak umiera ego towarzysz
niedoli! O, nie, nie, patrz, patrz!

Zachęta ta była uż właściwie zbyteczna; Franz stał zafascynowany widokiem te okrop-
ne sceny. Pachołkowie kata wynieśli delikwenta siłą na szafot i mimo ego oporu, uką-
szeń i krzyków, zmusili go, by ukląkł. Tymczasem kat stanął z boku i wzniósł maczugę.
Na dany znak dwa pachołkowie odsunęli się. Skazaniec spróbował się podnieść, ale nim
zdążył to zrobić, na ego lewą skroń opadła maczuga. Rozległo się głuche i przytłumio-
ne uderzenie, delikwent zwalił się na ziemię ak wół, twarzą w ziemię, odbił się od nie
i opadł na plecy. Kat rzucił maczugę w kąt, dobył noża i ednym ruchem rozciął mu
gardło, a wskoczywszy mu zaraz na brzuch, zaczął deptać go nogami.

Za każdym stąpnięciem fontanna krwi buchała z szyi zbrodniarza.
Tym razem Franzowi było tego uż za wiele. Rzucił się w tył i opadł na fotel na wpół

omdlały.
Albert, z zamkniętymi oczami, stał ciągle przy oknie, wczepiony kurczowo w zasłonę.
Hrabia stał triumfu ący ak upadły anioł.

.  
Gdy Franz przyszedł do siebie, u rzał, ak Albert pĳe ze szklanki wodę, a ego bladość
wskazywała, że mu to est barǳo potrzebne; a hrabia przebierał się uż tymczasem w ko-
stium arlekina.

Franz zwrócił machinalnie oczy na plac; wszystko uż zniknęło: i szafot, i kaci, i ofiary.
Pozostał tylko tłum — gwarny, ruchliwy, radosny.

Słychać było, ak bĳe ǳwon na Monte Citorio, ǳwon, który rozbrzmiewa tylko na
śmierć papieża i na otwarcie mascheraty.

— Co się stało? — spytał hrabiego.
— Nic, nic zupełnie; ak pan wiǳisz, po prostu rozpoczął się karnawał, ubiera my się

prędko.
— Prawda — odpowieǳiał Franz. — Po te okropne scenie nie ma uż nic oprócz

śladu, aki zostawia sen.
— Bo to, co pan wiǳiał, było rzeczywiście tylko snem, koszmarem sennym.
— To, co a wiǳiałem, tak; a skazaniec?
— On też miał ten sen; tylko że on ciągle śpi, a pan się obuǳiłeś. Kto wie, który

z was est barǳie uprzywile owany?
— Ale Peppino? — zapytał Franz. — Cóż się z nim stało?
— Peppino to chłopiec rozsądny, pozbawiony zupełnie miłości własne ; wbrew zwy-

cza om luǳi, którzy się wścieka ą, gdy nikt nie zwraca na nich uwagi, Peppino prze-
ciwnie — był zachwycony, że cały plac przeniósł uwagę na ego towarzysza; skorzystał
z tego ogólnego roztargnienia, wśliznął się w tłum i zniknął, nie poǳiękowawszy nawet
zacnym kapłanom, co mu towarzyszyli. Człowiek est stanowczo zwierzęciem nader nie-
wǳięcznym i nader samolubnym… Ale ubiera że się pan, proszę brać przykład z pana de
Morcerf.
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Istotnie, Albert wciągał machinalnie taowe szarawary na swo e czarne spodnie i la-
kierowane trzewiki.

— I co, Albercie — spytał Franz. — Masz teraz nastró na szaleństwa? Odpowieǳ
mi, tylko szczerze.

— Niezbyt. Ale naprawdę estem kontent, żem wiǳiał coś podobnego i rozumiem
to, co pan hrabia powieǳiał — że gdy ktoś raz oswoi się z widowiskiem tego roǳa u,
żadne inne nie wywrze na nim uż równego wrażenia.

— Nie licząc tego, że tylko w takich chwilach mamy okaz ę analizować charaktery
rzekł hrabia. — Na pierwszym stopniu szafotu śmierć zǳiera maskę, aką nosiło się przez
całe życie, i ukazu e się prawǳiwa twarz. Przyznać należy, że oblicze Andrei nie było zbyt
u mu ące… obrzydliwy łotr!… Ubiera my się, panowie, ubiera my!

Franz mógłby się narazić na śmieszność, gdyby okazywał nadal wrażliwość ǳiewcząt-
ka; trzeba było iść za przykładem towarzyszy. Włożył więc również swó kostium i ubrał
maskę nie bledszą w te chwili niż ego twarz.

Zakończywszy toaletę, zeszli na dół. Powóz czekał przy bramie, pełen confetti i bu-
kietów.

Ruszyli za sznurem ekwipaży.
Trudno sobie wyobrazić, ak gruntowne przemianie uległ wygląd placu. Tam, gǳie

rozegrał się przed chwilą ów posępny i mroczny spektakl śmierci, rozszalała się teraz ha-
łaśliwa orgia. Tłumy masek wychoǳiły, wypływały ze wszystkich stron, wymykały się
ze wszystkich drzwi, wyskakiwały z okien. Ze wszystkich ulic wy eżdżały powozy, zała-
dowane pierrotami, arlekinami, ludźmi w dominach, ludźmi przebranymi za markizów,
Transteverczyków i rycerzy; a wszyscy krzyczeli, machali rękami, rzucali a a napełnio-
ne mąką, confetti i kwiaty; zaczepiali słowem i gestem przy aciół i obcych, zna omych
i niezna omych, a nikt nie miał prawa się obrażać — można się było edynie śmiać.

Franz i Albert czuli się ak luǳie, których ktoś, pragnąc, by zapomnieli o akie ś
ponure zgryzocie, prowaǳi na orgię; w miarę ak pĳą i upĳa ą się, gęstnie e zasłona
odǳiela ąca przeszłość od teraźnie szości. A ednak ciągle stało im przed oczami, a racze
czuli w sobie odbicie tego, co wiǳieli przed chwilą.

Ale stopniowo ogólne upo enie i ich ogarnęło; zdawało im się, że zaraz opuści ich
rozum, i tak dość chwie ny; odczuwali osobliwą potrzebę zmieszania się z tym zgiełkiem,
ruchem, szaleństwem.

Nagle z sąsiedniego powozu ktoś rzucił na Alberta garść confetti; kruszynki pokryły
wszystkich białym prochem, a Morcerfowi pokłuły szy ę i tę cześć twarzy, która nie była
osłonięta maską. I to wreszcie skłoniło go, by rzucić się w wir ogólne walki, w którą
zamieszane uż były wszystkie napotkane maski.

Powstawszy w powozie, sięgnął do worków i z całą siłą i zręcznością, na aką go było
stać, obrzucił a ami i confetti sąsiadów.

I rozpoczęła się walka.
Wspomnienie tego, co wiǳieli przed półgoǳiną, zatarło się zupełnie w pamięci mło-

ǳieńców; tak dalece oderwało ich od te myśli to różnobarwne, ruchliwe, szalone wido-
wisko.

Zaś hrabia Monte Christo nie wydał się nawet przez chwilę wytrącony ze swo e
obo ętności, dobrze uż nam zna ome .

Ale wyobraźmy sobie tę szeroką i piękną ulicę del Corso, przy które sto ą od po-
czątku do końca cztero- i pięciopiętrowe pałace, z balkonami i oknami udekorowanymi
tapiseriami i tkaninami; a na tych balkonach i w tych oknach trzysta tysięcy wiǳów:
Rzymian, Włochów, cuǳoziemców, co się tu zbiegli z czterech części świata; arysto-
krac a rodowa, finansowa, śmietanka artystyczna; przepiękne kobiety, ulega ąc czarowi
tego widowiska, wychyla ą się z balkonów i okien, sypiąc grad confetti na prze eżdża-
ące powozy, za co odpłaca im się gradem kwiatów wzlatu ących do góry, a na ulicach
gęsto od radosnych, nieprzebranych, szalonych tłumów, w na osobliwszych kostiumach
przechaǳa ą się olbrzymie kapusty, łby byków ryczą na luǳkich tułowiach, psy zda ą się
defilować na tylnych łapach.

Pośród tego wszystkiego, w tym tłumie demonów, aki mógłby sobie wyobrazić Cal-
lot, malu ąc kuszenie świętego Antoniego, nagle unosi się maska i ukazu e czarowne lica
akie ś Astarte — do które pragnęlibyśmy podbiec, ale drogę do nie zagraǳa ą nam
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demony podobne do tych, akie widu emy w snach; wszystkie te obrazy zmieszane razem
mogą dać nader słabe wyobrażenie, czym est rzymski karnawał.

Okrążywszy po raz drugi plac, hrabia kazał stangretowi zatrzymać się i żegna ąc uprze -
mie towarzyszów, zostawił powóz do ich dyspozyc i. Franz podniósł oczy: zna dowali
się naprzeciwko pałacu Rospolich; w oknie środkowym, wybitym białym adamaszkiem
z czerwonym krzyżem, u rzał błękitne domino, które, ak się domyślił, należało do piękne
Greczynki z teatru Argentina.

— Kiedy panowie znuǳicie się uż rolą aktorów, a zechcecie zostać znowu wiǳami,
proszę pamiętać, że macie mie sce w moich oknach — rzekł hrabia, wyskaku ąc z powozu.
— Tymczasem proszę rozporząǳać moim powozem, stangretem i ludźmi.

Zapomnieliśmy powieǳieć, że stangret hrabiego miał na sobie wspaniałe niedźwie-
ǳie futro, a dwa loka e sto ący z tyłu powozu przebrali się za zielone małpy; kostiumy
te świetnie odpowiadały ich figurom, a maski na sprężynach czyniły do przechodniów
rozmaite grymasy.

Franz poǳiękował hrabiemu za tyle uprze mości; Albert zaś uż flirtował, bombar-
du ąc bukietami karetę pełną rzymskich wieśniaczek, zatrzymaną — podobnie ak ich
powóz — w korku.

Na nieszczęście dla Alberta po azdy znów ruszyły, i podczas gdy skierowali się na plac
del Popolo, kareta, która zwróciła uwagę Alberta, po echała w stronę Pałacu Weneckiego.

— Ach! Mó drogi! — zagadnął Franza. — Nie wiǳiałeś?…
— Czegóż znowu?
— No, te karocy naładowane rzymskimi wieśniaczkami?
— Nie.
— Ach, estem pewien, że tam były prześliczne kobiety.
— Co za szkoda, że esteś w masce! To był dla ciebie dobry moment, żeby sobie

powetować niepowoǳenia miłosne.
— To nic — odpowieǳiał Albert pół żartem, pół serio. — Mam eszcze naǳie ę, że

odbĳę to sobie podczas karnawału.
Mimo tych naǳiei cały ǳień minął bez żadnych przygód; spotkali tylko parę razy

powóz z wieśniaczkami. Przy ednym z tych spotkań Albertowi opadła z twarzy maska
czy to przypadkiem, czy też może Albert postarał się o to.

Pochwycił ostatni bukiet i wrzucił go do karety.
Któraś z tych pięknych, ak sąǳił Albert, kobiet, skrywa ących się pod zalotnymi

kostiumami wieśniaczek, nie pozostała obo ętna na taką galanterię, gdy bowiem powozy
znów się mĳały, cisnęła bukiecik fiołków.

Albert rzucił się czym pręǳe na ten bukiecik. Franz nie miał powodu przypuszczać,
by fiołki przeznaczone były dla niego, pozwolił więc Albertowi zawładnąć zdobyczą. Albert
z miną zwycięzcy zatknął kwiatuszki w butonierkę i powóz po echał triumfalnie dale .

— Cóż — rzekł Franz. — Oto i masz początek przygody.
— Śmie się, ale a naprawdę myślę, że tak. I nie rozstanę się z tym bukiecikiem.
— Ba, akbyś mógł! — zaśmiał się Franz. — Przecież to wasz znak rozpoznawczy.
Wkrótce żart ten nabrał cech rzeczywistości, bo gdy Albert z Franzem raz eszcze

spotkali powóz contadin, ta, która rzuciła Albertowi bukiet, klasnęła w dłonie, wiǳąc, że
włożył go do butonierki.

— Brawo, kochany, brawo! — zawołał Franz. — Świetnie ci iǳie; może sobie pó dę?
Na pewno wolałbyś być teraz sam.

— O, nie, nic nie przyspiesza my; nie dam się nabrać ak głupi Jaś na pierwszą oznakę
przychylności, nie pó dę na schaǳkę pod zegarem, ak to się mówi, na bal w Operze. Jeżeli
nadobna wieśniaczka ma chęć posunąć się dale , to przecież odszukamy ą utro albo racze
ona nas odszuka. Wówczas da mi znak, a a zastanowię się, co mam dale czynić.

— Muszę ci przyznać, kochany — rzekł Franz — żeś mądry ak Nestor, a przebiegły
ak Ulisses, a gdyby two e Kirke udało się ciebie zamienić w akie zwierzę, to musiałaby
mieć naprawdę wielkie umie ętności i moc.

Albert nie mylił się. Piękna niezna oma postanowiła nie rozwĳać ǳiś dale intrygi,
bo chociaż młoǳieńcy zrobili eszcze kilka okrążeń, nie spostrzegli uż kolaski z wie-
śniaczkami; musiała zniknąć w które ś z bocznych ulic.
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Wrócili tedy do pałacu Rospolich, ale i hrabia gǳieś się poǳiał wraz ze swoim błę-
kitnym dominem; dwa pozostałe okna ustro one w żółty adamaszek za ęte były nadal
przez akieś osoby, zapewne zaproszone przez gospodarza.

W te że chwili, ǳwon, co ogłosił otwarcie maskarady, wybił e koniec. Szereg po-
wozów na Corso załamał się i w edne chwili wszystkie znikły w bocznych ulicach.

Franz i Albert byli wtedy dokładnie naprzeciw via delle Maratte.
Stangret w echał w nią, nie rzekłszy ni słowa, minął pałac Rospolich, prze echał przez

plac Hiszpański i zatrzymał się przed hotelem.
Franz zapytał natychmiast o hrabiego i wyraził żal, że nie zdążyli po echać po niego

do pałacu Rospolich; pan Pastrini uspokoił go ednak, mówiąc, iż hrabia zamówił dla
siebie drugi po azd, który po echał tam po niego o czwarte . Hotelarz wręczył również
przy aciołom w imieniu hrabiego klucz od loży w teatrze Argentina.

Franz zapytał Alberta, co ma teraz ochotę robić; Albert miał w głowie tyle ważnych
pro ektów, że nie myślał o teatrze; zamiast więc odpowieǳieć, spytał Pastriniego, czy nie
mógłby mu skądś wynaleźć krawca.

— Krawca? — zapytał gospodarz. — A na co panu krawiec?
— Żeby nam uszył na utro kostium wieśniaków rzymskich, tak wykwintny, ak tylko

się da — rzekł Albert.
Pan Pastrini potrząsnął głową.
— Jak to, dwa kostiumy na utro? — zawołał. — Ekscelenc e daru ą, ale to żądanie

typowe dla Francuzów. Dwa kostiumy! Jeszcze i za tyǳień nie znalazłbyś pan ednego
krawca, co by zechciał panu przyszyć sześć guzików do kamizelki, choćbyś mu za każdy
płacił po dukacie!

— Więc mam nie myśleć o tych kostiumach?
— Nie… Dostaniemy gotowe. Proszę zostawić to mnie, a utro, gdy się panowie obu-

ǳą, zna dą taką kolekc ę kapeluszy, kaanów i spodni, że na pewno to panów zadowoli.
— Mó drogi — rzekł Franz do Alberta — zda my się na naszego gospodarza, do-

wiódł nam, że ma swo e ta emnicze źródła; z eǳmy więc spoko nie obiad, a po obieǳie
pó ǳiemy na Włoszkę w Algierze.

— Niech bęǳie ta Włoszka — przytaknął Albert. — Ale niech pan pamięta, panie
Pastrini, że a i mó przy aciel — tu wskazał na Franza — przywiązu emy wielką wagę do
tych kostiumów na utro.

Hotelarz oświadczył po raz ostatni, że nie muszą się o nic niepokoić i że stanie się
zadość ich życzeniom — po czym Franz i Albert poszli na górę, aby zd ąć z siebie ubiory
arlekinów.

Przy zmianie ubrania Albert zachował starannie bukiecik fiołków: był to w końcu
ego znak rozpoznawczy na utro.

Przy aciele zasiedli do stołu; Albert, choć za adał z apetytem, nie mógł się powstrzy-
mać od uwagi, że istnie e fundamentalna różnica mięǳy umie ętnościami kucharza pana
Pastriniego i kucharza hrabiego Monte Christo. Mimo uprzeǳenia, akie Franz żywił
wobec hrabiego, musiał przyznać w imię prawdy, że porównanie to nie wychoǳi na ko-
rzyść kucharza imć Pastriniego.

Przy wetach wszedł loka i zapytał, na kiedy będą potrzebować powozu. Albert i Franz
spo rzeli po sobie, obawia ąc się nadużywać grzeczności hrabiego. Loka zrozumiał.

— Jaśnie wielmożny pan hrabia de Monte Christo wydał rozkaz, aby powóz był do
dyspozyc i aśnie panów przez cały ǳień. Jaśnie panowie mogą śmiało nim rozporząǳać.

Młoǳieńcy postanowili zatem wykorzystać w pełni uprze mość hrabiego i kazali za-
przęgać. Sami tymczasem poszli zmienić na toaletę wieczorową stró , w którym byli
dotychczas, choć niezbyt im się pogniótł podczas zabawy.

Dokonawszy ǳieła, udali się do teatru Argentina i zasiedli w loży hrabiego.
W czasie pierwszego aktu do swo e loży weszła hrabina G***; e pierwsze spo rzenie

padło natychmiast w stronę, gǳie poprzedniego dnia u rzała hrabiego; i w loży tego
człowieka, o którym wyraziła dwaǳieścia cztery goǳiny temu tak szczególne zdanie,
zobaczyła Franza i Alberta.

Je lornetka była na nich skierowana z takim uporem, że Franz uznał, iż byłoby okru-
cieństwem zwlekać z zaspoko eniem e ciekawości; a zatem, korzysta ąc z przywile ów,

  () Hrabia Monte Christo 



akie posiada ą wiǳowie we włoskich teatrach, a które dozwala ą zachowywać się na sa-
li teatralne ak w prywatnym salonie, przy aciele wyszli z loży, aby złożyć hrabinie swe
uszanowanie.

Ledwie weszli do loży, hrabina zachęciła gestem Franza, by za ął mie sce w pierwszym
rzęǳie. Albert zaś usadowił się z tyłu.

— Jak mi się zda e — rzekła, ledwie Franz zdążył usiąść — uznałeś pan za niesłychanie
pilną rzecz, by zawrzeć zna omość z nowym lordem Ruthwenem; ak wiǳę, esteście uż
na lepszymi przy aciółmi pod słońcem?

— Choć nie doszliśmy eszcze do takie zażyłości, ak pani hrabina sąǳi, nie mogę
ednak zaprzeczyć — rzekł Franz — żeśmy cały ǳień nadużywali ego uprze mości.

— Jak to, cały ǳień?
— Na honor, cały ǳień; rano zaprosił nas na śniadanie, przez całą maskaradę eźǳi-

liśmy ego powozem po Corso i na koniec, teraz, oglądamy spektakl w ego loży.
— Więc go pan zna?
— I tak, i nie.
— Co to ma znaczyć?
— To barǳo długa historia.
— Ale mi ą pan opowiesz!
— Mógłbym panią przestraszyć.
— Tym barǳie będę prosiła.
— Niech pani przyna mnie poczeka, aż historia się zakończy.
— Dobrze, lubię historie, gdy ma ą początek i koniec. Ale proszę mi przyna mnie

powieǳieć, akeście się poznali? Kto mu panów przedstawił?
— Nikt, to on pierwszy nam się przedstawił
— Kiedyż to?
— Wczora wieczór; kiedyśmy się z panią rozstali.
— Za czyimże pośrednictwem?
— Mó Boże! Pośrednik był doprawdy prozaiczny — właściciel naszego hotelu.
— To i on mieszka w Hotelu Londyńskim, tam, gǳie panowie?
— Nie tylko w tym samym hotelu, ale nawet na tym samym piętrze.
— A akże się nazywa? Bo przecież musicie znać ego nazwisko!
— I owszem, hrabia de Monte Christo.
— Cóż to za nazwisko? Bo chyba nie rodowe.
— Nie. To nazwa wyspy, którą kupił.
— I est hrabią?
— Toskańskim.
— Mnie sza o to, akoś u ǳie w tłoku — rzekła hrabina, która pochoǳiła z edne

z na starszych roǳin zamieszkałych w okolicach Wenec i. — A ako człowiek, aki est?
— Niech pani zapyta wicehrabiego de Morcerf.
— Słyszałeś pan? Odesłano mnie do pana — rzekła hrabina.
— Musielibyśmy być barǳo wymaga ący, gdybyśmy nie uważali, że est człowiekiem

czaru ącym — odpowieǳiał Albert. — Przy aciel, którego znalibyśmy od ǳiesięciu lat,
nie zrobiłby tyle dla nas, co on, i to z takim wǳiękiem, delikatnością i kurtuaz ą, które
wskazu ą na prawǳiwie wytwornego człowieka.

— O nie — roześmiała się hrabina — zobaczycie, panowie, że ten mó wampir okaże
się po prostu akimś bogatym nuworyszem i abyśmy wybaczyli mu ego miliony, uda e
Larę — w ten sposób nikt go nie pomyli z panem Rotszyldem. A ą panowie wiǳieli?

— Jaką ą? — uśmiechnął się Franz.
— Piękną Greczynkę z wczora .
— Nie, słyszeliśmy tylko, ak chyba grała na guzli, ale była cały czas niewiǳialna.
— E że, mó drogi — sprzeciwił się Albert. — Mówisz „niewiǳialna” tylko po to, by

stworzyć wokół tego akąś ta emnicę. A ak sąǳisz, kto miał na sobie to błękitne domino,
gdy sieǳiał w oknie wybitym białym adamaszkiem?

— A gǳież est to okno ustro one w adamaszek? — zaciekawiła się hrabina.
— W pałacu Rospolich.
— Co, hrabia miał trzy okna w pałacu Rospolich?
— Tak. Prze eżdżałaś pani przez Corso?
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— Oczywiście!
— A więc musiała pani zauważyć dwa okna wybite żółtym adamaszkiem, a edno

białym z czerwonym krzyżem? To właśnie okna hrabiego.
— Ach tak! Ależ to istny nabab! Wiecie panowie, ile kosztu ą takie trzy okna na

tyǳień karnawałowy i do tego w pałacu Rospolich, to est w na pięknie szym mie scu
Corso?

— Dwieście do trzystu dukatów rzymskich…
— Racze powieǳ pan dwa do trzech tysięcy.
— O, do licha!
— Czy to ta ego wyspa przynosi mu tak piękne dochody?
— Nie przynosi mu ani szeląga.
— To na cóż ą kupił?
— Ot, dla fantaz i.
— To prawǳiwy oryginał.
— To prawda — rzekł Albert — że wydał mi się dość ekscentryczny. Gdyby mieszkał

w Paryżu, bywał na naszych widowiskach, powieǳiałbym ci, kochany, że to albo akiś
niesmaczny pozer-żartowniś, albo też akiś biedny człowiek, któremu zawróciła w głowie
literatura.

W te że chwili wszedł akiś nowy gość i według zwycza u Franz ustąpił mu swego
mie sca; okoliczność ta, oprócz chwilowego zamieszania w loży, wpłynęła także na zmianę
przedmiotu rozmowy.

W goǳinę późnie przy aciele wrócili go hotelu. Pan Pastrini zdążył się uż za ąć ich
utrze szym przebraniem i obiecał, że będą zadowoleni z ego zabiegów.

Jakoż na drugi ǳień o goǳinie ǳiewiąte wszedł do poko u Franza z krawcem, który
obładowany był ośmioma czy ǳiesięcioma kostiumami rzymskich chłopów. Przy aciele
wybrali sobie dwa podobne, które mnie więce na nich pasowały i poprosili hotelarza,
by kazał im przyszyć do kapeluszy po dwaǳieścia metrów wstążek i wystarał się o dwie
edwabne szar w poprzeczne pasy, owe prześliczne szar w żywych kolorach, akimi
zwykle przepasu ą się mężczyźni z ludu podczas świąt.

Albert ciekawy był barǳo, czy też bęǳie mu do twarzy w nowym stro u: składał się on
z kaana i spodni z niebieskiego aksamitu, haowanych pończoch, trzewików zapinanych
na klamry i edwabne kamizelki. Mógł tylko zyskać, ubiera ąc się w ten malowniczy
kostium — i gdy eszcze szarfa opasała mu smukłą talię, gdy z kapelusza włożonego lekko
na bakier opadł na ramię pęk wstążek, Franz musiał przyznać, że ubiór ma duży uǳiał
w uroǳie, aką przypisu emy niektórym narodom.

Turcy, którzy tak malowniczo wyglądali w swoich powłóczystych, barwnych szatach,
czyż nie wygląda ą okropnie w błękitnych surdutach zapinanych po szy ę i w greckich
czapeczkach? Przypomina ą butelki z winem zapieczętowane czerwonym lakiem.

Franz powinszował Albertowi, który stał przed lustrem i uśmiechał się do swego
odbicia z niekłamaną satysfakc ą.

Na to wszedł hrabia Monte Christo.
— Panowie — rzekł do nich — akkolwiek miło mieć towarzysza zabawy, ale eszcze

przy emnie sza est swoboda. Chciałbym panom powieǳieć, że na ǳiś i na dni następne
odda ę wam do całkowite dyspozyc i powóz, któregoście wczora używali. Pastrini za-
pewne powieǳiał uż panom, że mam u niego w sta ni kilka powozów, więc w niczym
mnie panowie nie krępu ecie. Proszę korzystać z niego do woli, czy dla przy emności, czy
w interesach. Jeżeli zechcecie mnie odwieǳić, zapraszam do pałacu Rospolich.

Młoǳi luǳie chcieli wyrazić w akiś sposób swo e skrupuły, ale nie mieli żadnego
powodu, by odrzucić tę propozyc ę, skądinąd barǳo dla nich wygodną. Przy ęli ą więc.

Hrabia de Monte Christo bawił u nich z kwadrans, konwersu ąc z nimi z niezwykłą
swobodą na na rozmaitsze tematy.

Był, ak to uż mogliśmy zauważyć, naǳwycza obeznany z literaturą światową. Rzut
oka na ściany ego salonu przekonał Franza i Alberta, że był miłośnikiem obrazów. Kilka
bezpretens onalnych słów, akie rzucił mimochodem, dowoǳiło, że i nauki ścisłe nie były
mu obce. Wydawał się szczególnie interesować chemią.

Przy aciele nie próbowali nawet zrewanżować się hrabiemu za śniadanie; byłby to
zbyt kiepski żart zaproponować mu za ego wyśmienitą ucztę mierną prostotę kuchni
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imć Pastriniego. Powieǳieli mu to szczerze, a on przy ął ich tłumaczenie, docenia ąc
w zupełności ich delikatność.

Albert był oczarowany manierami hrabiego, zastanawiał się tylko, czy ktoś o takie
wieǳy może być prawǳiwym szlachcicem.

A przede wszystkim radością napełniało go to, że mógł do woli dysponować powozem:
miał przecież ciągle nie akie widoki na owe wǳięczne wieśniaczki; ponieważ ukazały mu
się wczora w nader eleganckim ekwipażu, kontent był, że i ǳiś może stanąć z nimi pod
tym względem na równi.

O wpół do drugie przy aciele zeszli na dół. Stangret i loka e wpadli na pomysł, by
na futra, akie nosili wczora , nałożyć liberię, co nadawało im wygląd eszcze barǳie
groteskowy. Franz i Albert obsypali ich za to pochwałami.

Albert włożył sobie sentymentalnie do butonierki bukiecik zwiędłych fiołków.
Z pierwszym uderzeniem ǳwonu ruszyli i pospieszyli na Corso przez via Vittoria.
Przy drugim okrążeniu do powozu wpadł bukiecik świeżych fiołków, wyrzucony z po-

wozu pełnego kolombin; wskazało to Albertowi, że wczora sze wieśniaczki zmieniły także
ubiór — i czy to przez przypadek, czy też powodu ąc się uczuciem podobnym temu, które
kierowało Albertem, ubrały się tak, ak oni poprzedniego dnia.

Albert zamienił bukiecik zwiędły na świeży, ale dawny zatrzymał w dłoni i gdy znów
spotkali się z ich powozem, podniósł go miłosnym gestem do ust — co, ak się wydawało,
mocno ucieszyło nie tylko tę, która bukiecik rzuciła, ale i e towarzyszki.

ǲień ten był równie ożywiony ak poprzedni: a możliwe, że baczny obserwator do-
strzegłby, że wesołość i gwar eszcze się powiększyły.

Przez chwilę wiǳieli hrabiego w oknie, ale gdy powóz prze eżdżał tamtędy ponownie,
uż go tam nie było.

Rozumie się samo przez się, że wymiana czułych spo rzeń i gestów pomięǳy Albertem
i kolombiną trwała do końca dnia.

Wieczorem, po powrocie do hotelu, Franz zastał list z ambasady: donoszono mu,
iż naza utrz bęǳie miał zaszczyt otrzymać audienc ę u Jego Świątobliwości. Za każdą
poprzednią bytnością w Rzymie z powoǳeniem zabiegał o tę łaskę; i powodowany tyleż
uczuciami religĳnymi, co wǳięcznością, ilekroć bawił w stolicy świata chrześcĳańskiego,
nie omieszkał składać swych hołdów u stóp tego następcy Świętego Piotra, który był
rzadkim przykładem wszelakich cnót.

Nie wypadało mu więc w takim dniu myśleć o karnawale, albowiem pomimo do-
broci, aką O ciec Święty łagoǳi swo e dosto eństwo, przygotowu emy się zawsze z sza-
cunkiem połączonym z głębokim wzruszeniem, by złożyć pokłon owemu szlachetnemu
i świątobliwemu starcowi, zwanemu Grzegorzem XVI.

Wyszedłszy z Watykanu, Franz udał się prosto do hotelu, unika ąc umyślnie ulicy
Corso. Uniósł ze sobą skarb tak pobożnych myśli, że sam kontakt z szalonymi uciechami
maskarady mógłby e sprofanować.

ǲiesięć po piąte przyszedł też i Albert. Był w siódmym niebie: kolombina ustroiła
się znów w kostium wieśniaczki, a mĳa ąc powóz Alberta, uniosła maskę.

Była zachwyca ąca.
Franz powinszował szczerze Albertowi; Albert przy ął gratulac e ak należny dług

sobie. Poznał, ak powiadał, po pewnych oznakach unikalne wytworności, że piękna
niezna oma musi należeć do na wyższe arystokrac i.

Zdecydował, że naza utrz do nie napisze.
Franz, słucha ąc tych zwierzeń, zauważył, że Albert zachowu e się tak, akby chciał go

o coś prosić, ale ednak się wahał. Oświadczył mu więc z góry, że gotów est poczynić dla
ego szczęścia każdą ofiarę, aka tylko bęǳie w ego mocy.

Albert dał się prosić tylko tak długo, ak wymagała grzeczność obowiązu ąca wśród
przy aciół; a na koniec wyznał, że Franz uczyniłby mu wielką przysługę, gdyby zostawił
mu na utro powóz do wyłączne dyspozyc i.

Ów niezwykły fawor ze strony wieśniaczki — zd ęcie maski — Albert przypisywał
nieobecności przy aciela. Rozumiemy, że Franz nie był aż takim egoistą, by przeszkoǳić
Albertowi w samym środku flirtu, który zapowiadał się przy emnie, bo ta emniczo, a też
i pochlebiał miłości własne Alberta.
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Franz znał dobrze kłopoty, akie z zachowaniem dyskrec i miał ego przy aciel i pewien
był, że poǳieli się z nim na drobnie szymi szczegółami te miłostki; a ponieważ samemu
Franzowi nie zdarzyło się mieć żadne takie awanturki, choć podróżował po Włoszech
uż od paru lat, rad był, że dowie się wreszcie, ak trzeba zabierać się do rzeczy.

Rzekł więc Albertowi, że wystarczy mu naza utrz oglądanie widowiska z okien pałacu
Rospolich.

Jakoż na drugi ǳień wiǳiał, ak Albert eźǳi tam i z powrotem. Miał ze sobą ogrom-
ny bukiet, który z pewnością przeznaczył na kopertę dla swo ego miłosnego liściku. Przy-
puszczenie Franza zmieniło się w pewność, gdy u rzał wkrótce tenże bukiet — a łatwo
go było poznać po kręgu białych kamelii — u zachwyca ące kolombiny w różowych
atłasach.

Wieczorem Albert był uż nie tylko radosny, ale wprost szalał z radości. Nie wątpił,
że piękna niezna oma odpowie mu podobną drogą. Franz ze swe strony, uprzeǳa ąc
pragnienia przy aciela, oświadczył mu, że est znużony tym hałasem i że następny ǳień
zamierza spęǳić na przeglądaniu sztambucha i robieniu notatek.

Albert nie pomylił się w swoich proroctwach — naza utrz wieczorem wpadł do po-
ko u Franza, potrząsa ąc niewielką karteczką, którą trzymał za rożek.

— A wiǳisz? Nie myliłem się!
— Odpisała? — wykrzyknął Franz.
— Czyta .
Wymówił ten wyraz tonem, akiego nie sposób oddać. Franz wziął bilecik i przeczytał:

We wtorek o siódme wieczór wysiądź z powozu naprzeciwko via dei
Pontefici i idź za wieśniaczką rzymską, która wyrwie ci moccoletto. Gdy sta-
niesz na pierwszym stopniu kościoła San-Giacomo, przywiąż różową wstążkę
do rękawa kostiumu arlekina — po tym rozpozna cię wieśniaczka.

Od ǳiś do wtorku uż mnie nie zobaczysz.

Stałość i dyskrecja.

— I co o tym myślisz, Franz? — zapytał Albert, gdy Franz zakończył lekturę.
— Myślę, że sprawa przybiera nader przy emny obrót.
— I a tak myślę — rzekł Albert — i obawiam się, czy przypadkiem nie pó ǳiesz

sam i na bal do księcia de Bracciano.
— Nie zapomina , kochany Albercie — rzekł Franz — u księcia bęǳie cała arysto-

krac a, a eżeli two a piękna niezna oma pochoǳi rzeczywiście z arystokratycznego rodu,
nie bęǳie mogła wymówić się od tego balu.

— Czy tam pó ǳie, czy nie, a nie zmienię o nie zdania — odpowieǳiał Albert. —
Czytałeś bilecik?

— Tak.
— Wiesz, ak nęǳną edukac ę odbiera ą we Włoszech kobiety z mezzo cito!
Tak we Włoszech nazywa ą mieszczaństwo.
— No to poczyta sobie eszcze raz, przypatrz się pismu i zna dź mi choć eden błąd

gramatyczny czy ortograficzny.
Istotnie, charakter pisma był nader elegancki, a i ortografii nie można było nic za-

rzucić.
— Cóż, los tak chce — rzekł Franz, odda ąc liścik Albertowi.
— Śmie się, ile chcesz, żartu sobie, żartu , a a estem zakochany.
— O mó Boże! Przerażasz mnie! — wykrzyknął Franz. — Wiǳę, że nie tylko pó dę

sam na bal, ale może będę musiał sam wracać do Florenc i!
— Faktem est, że eżeli mo a niezna oma bęǳie równie miła, co piękna, oświadczam,

że zostanę w Rzymie na co na mnie sześć tygodni. Uwielbiam Rzym, a zresztą zawsze
miałem szczególne upodobanie do archeologii.

— Da że spokó , eszcze edno albo dwa takie spotkania, a będę pewien, że zostaniesz
członkiem Akademii Napisów i Literatury.

Albert uż na pewno zacząłby rozprawiać z powagą o swoich prawach do fotela w Aka-
demii, ale loka ozna mił im, że podano do stołu. Miłość zaś u Alberta w niczym nie
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przeszkaǳała apetytowi. Pośpieszył więc razem z przy acielem do stołu, gotów powrócić
do dyskus i po obieǳie.

Po obieǳie ednak zaanonsowano hrabiego Monte Christo. Młoǳieńcy nie wiǳieli
się z nim od dwóch dni. Jak ich poinformował imć Pastrini, ważne sprawy wezwały go
do Civitavecchia. Wy echał wczora wieczorem, a powrócił zaledwie goǳinę temu.

Hrabia był ǳiś czaru ący: czy to przez to, że się pilnował, czy to dlatego, że żaden
przypadek nie potrącił w nim strun goryczy, które zabrzmiały uż kilka razy przy różnych
okolicznościach, nada ąc cierpką tonac ę ego słowom. Człowiek ten stanowił dla Franza
istną enigmę. Hrabia nie mógł przecież wątpić, że młody podróżny go rozpoznał; a ednak
ani edno ego słowo nie mogło świadczyć, że go sobie przypomina. A choć Franza mocno
kusiło, by uczynić akąś aluz ę do ich pierwszego spotkania, zatrzymywała go obawa,
że mógłby tym sprawić przykrość człowiekowi, który obsypywał ich takimi względami;
zachowywał się zatem nadal równie powściągliwie, ak Monte Christo.

Hrabia dowieǳiał się, że przy aciele pragnęli wyna ąć lożę w teatrze Argentina, i że
odpowieǳiano im, iż wszystkie mie sca były uż wykupione.

Dlatego też przyniósł im klucz od swo e loży; a przyna mnie pod takim pretekstem
złożył im wizytę.

Franz i Albert opierali się trochę, powołu ąc się na to, że nie chcieliby ego samego
pozbawiać loży; lecz hrabia wy aśnił, że wybiera się tego wieczoru do teatru Palli, a zatem
ego loża w Argentinie tylko się zmarnu e, eżeli z nie nie skorzysta ą.

Takie zapewnienie skłoniło młoǳieńców do przy ęcia propozyc i.
Franz powoli przyzwyczaił się do bladości hrabiego, która przy pierwszym ich spo-

tkaniu zrobiła na nim tak silne wrażenie.
Musiał wreszcie oddać sprawiedliwość uroǳie te surowe twarzy: bladość była e

edyną wadą, a może racze e główną zaletą.
Istny bohater z Byrona! Gdy Franz patrzył na niego, a nawet tylko przedstawiał go

sobie w myśli, zawsze wyobrażał sobie to chmurne oblicze podobnym do Lary lub Man-
eda. Zmarszczka na czole Monte Christa dowoǳiła, że towarzyszy mu nieodstępnie
akaś gorzka myśl; ego pała ące oczy mogły przenikać do głębi luǳkie duszy; usta wy-
niosłe i drwiące nadawały słowom, akie z nich padały, ów szczególny charakter, aki
sprawia, że wszystko, co się mówi, pozosta e głęboko wyryte w pamięci słuchaczy.

Hrabia nie był młoǳieniaszkiem, miał przyna mnie czterǳieści lat, a ednak wi-
dać było od razu, że był stworzony, aby grać pierwsze skrzypce wśród młoǳieży, eśli
zna dował się w e towarzystwie. Rzeczywiście, hrabia posiadał cechę, która łączyła go
z niezwykłymi bohaterami angielskiego poety: był to dar fascynac i.

Albert nie przestawał rozwoǳić się nad szczęściem, akie mieli z Franzem, spotyka ąc
podobnego człowieka. Franz nie okazywał aż takiego entuz azmu, ale ednak i on ulegał
urokowi, aki luǳie niepospolici wywiera ą na otoczenie.

Kilka razy zastanawiał się nad tym, że hrabia zamyślał przy echać do Paryża i nie
wątpił, że ego ekscentryczne zachowanie, charakterystyczna uroda i ogromna fortuna
sprawią tam niesłychane wrażenie.

A ednak wolałby nie być w Paryżu, gdy z awi się tam hrabia.
Wieczór przeszedł, ak to zwykle w teatrach włoskich, na rozmowach i wza emnych

wizytach, nie zaś na słuchaniu śpiewaków. Hrabina G*** próbowała sprowaǳić rozmowę
na hrabiego, ale Franz oświadczył e , że ma do opowieǳenia coś dużo świeższego i mimo
że Albert ął demonstrować fałszywą skromność, Franz zrelac onował hrabinie wspaniałą
przygodę, która uż od trzech dni tak mocno ich za mowała.

Ponieważ tego roǳa u intrygi nie są rzadkie we Włoszech, eżeli możemy wierzyć
opowieściom podróżnych, hrabina nie okazała niedowierzania i pogratulowała z serca
Albertowi, że rozpoczął przygodę, która obiecywała równie przy emny koniec.

Pożegnali się, przyrzeka ąc sobie nawza em spotkać się u księcia Bracciano, który
zaprosił do siebie cały Rzym.

Dama z bukietem dotrzymała słowa: nie dała Albertowi znaku życia przez dwa na-
stępne dni.

Przyszedł nareszcie wtorek, ostatni i na barǳie szalony z dni karnawału. W ten wto-
rek wszystkie teatry otwiera ą się o ǳiesiąte rano, bo o ósme wieczór rozpoczyna się
post. W ów ǳień wszyscy, co z braku pienięǳy, czasu lub zapału nie wzięli uǳiału
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w zabawie, dołącza ą się do bachanaliów, da ą się wciągnąć do orgii i wnoszą swó uǳiał
w powszechny gwar i ruch.

Od drugie do piąte Franz i Albert podążali w sznurze powozów, obsypu ąc się na-
wza em garściami confetti z powozami adącymi w przeciwnym kierunku i z pieszymi,
którzy plątali się wszęǳie, mięǳy końmi i kołami ekwipaży — a mimo to nie wydarzył
się w tym straszliwym tłoku ani eden wypadek, nie doszło do ani edne kłótni czy bó -
ki. Pod tym względem Włosi są narodem w całym tego słowa znaczeniu. Święta są dla
nich prawǳiwymi świętami. Autor te powieści, bawiąc przez pięć lat we Włoszech, nie
przypomina sobie, aby wiǳiał kiedykolwiek, by akakolwiek feta została tam zakłócona
akimiś wypadkami, które u nas towarzyszą nierozłącznie wszelkim uroczystościom.

Albert święcił trium w stro u arlekina. Na ramieniu miał różową wstęgę związaną
w kokardę, a e końce sięgały mu łydek. Aby nie ryzykować pomyłki, Franz zachował
kostium rzymskiego wieśniaka.

Im barǳie chylił się ǳień, tym większy stawał się tumult; nie znalazłbyś na ulicy,
w powozach, w oknach choćby ednych milczących ust, choćby edne próżnu ące ręki;
była to prawǳiwa luǳka burza grzmiąca od krzyków, istny grad cukierków, bukietów,
a , pomarańcz i kwiatów.

O trzecie wystrzały z moźǳierzy odpalonych ednocześnie na Placu del Popolo i w Pa-
łacu Weneckim z trudem przebiły się przez ten straszliwy tumult, ozna mia ąc początek
wyścigów.

Wyścigi, podobnie ak i moccoli, stanowią osobny epizod ostatnich dni karnawału.
Na odgłos wystrzałów wszystkie powozy umknęły w na bliższe przecznice. Cały ten

manewr odbywa się z niepo ętą zręcznością i cudowną szybkością; polic a nie musi się
byna mnie troszczyć o wskazywanie drogi i mie sca ekwipażom.

Piesi przycisnęli się do pałacowych murów i natychmiast rozległ się tętent końskich
kopyt i szczęk szabli.

Szwadron konnych karabinierów, po piętnastu w rzęǳie, przegalopował przez Corso,
za mu ąc całą ego szerokość, aby zrobić mie sce dla barbieri. Gdy odǳiał stanął przed
Pałacem Weneckim, nowa salwa z moźǳierzy dała znać, że ulica była wolna.

W tymże prawie momencie, wśród powszechne , niesłychane , niezmierne wrza-
wy, niby z awy przemknęło osiem koni, podniecone krzykiem trzystutysięcznego tłumu
i żelaznymi ǳwonkami podskaku ącymi im nad grzbietami; następnie ǳiało z Zamku
Świętego Anioła wypaliło trzykrotnie na znak, że wygrał koń numer trzy.

Nie czeka ąc na inny sygnał, powozy znów ruszyły, wylewa ąc się na Corso ze wszyst-
kich ulic, niby potoki, których bieg został na chwilę wstrzymany, i które teraz rzuca ą się
razem w koryto zasilane przez siebie rzeki — tak samo ogromna fala powozów popęǳiła
barǳie wartko niż kiedykolwiek mięǳy murowanymi brzegami.

Ale w te wrzawie i w te krzątaninie po awił się nowy element: na scenę wkroczyli
przekupnie moccoletti.

Moccoli albo moccoletti to świece rozmaite wielkości, od świec paschalnych po cie-
niutkie stoczki, które wywołu ą u aktorów ostatnie wielkie sceny karnawału rzymskiego
dwa sprzeczne dążenia:

. Aby zachować swo ą świecę zapaloną.
. Aby gasić moccoletti trzymane przez bliźnich.
Z moccoletto est więc ak z życiem: człowiek zna do te pory eden tylko sposób

dawania życia; i ów sposób otrzymał od Boga.
Wynalazł w zamian tysiące sposobów, by e niszczyć; choć prawda, że w te ostateczne

kwestii pomógł mu nieco szatan.
Moccoletto zapalić można, zbliża ąc e do akiegokolwiek światła.
Ale któż zdoła opisać tysiące sposobów, które wynaleziono, by e gasić — to gigan-

tyczne miechy, monstrualne gasidła, to nadnaturalne wielkości wachlarze…
Wszyscy zatem pospieszyli kupować moccoletti, łącznie z Franzem i Albertem.
Noc zbliżała się szybko; piskliwe głosy handlarzy nawoływały zewsząd: Moccoli! i nagle

nad tłumem zabłysło na niebie kilka gwiazd. Stało się to sygnałem.
ǲiesięć minut późnie migotało uż pięćǳiesiąt tysięcy świateł, wędru ąc od Pałacu

Weneckiego na Plac del Popolo i z powrotem.
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Rzekłbyś, że to święto błędnych ogników.
Zresztą, kto tego nie wiǳiał na własne oczy, nie est w stanie sobie wyobrazić tego

spektaklu.
To akby wszystkie gwiazdy spadły z nieba i rzuciły się na ziemi w akiś szalony taniec;

a towarzyszy temu taka wrzawa, akie nigdy na całe kuli ziemskie ucho luǳkie nie
słyszało.

Znika ą wtedy ostatecznie wszelkie różnice stanu. Facchino napastu e księcia, książę
transteverczyka, transteverczyk mieszczanina, a każdy dmucha, gasi, zapala. Gdyby po awił
się tu stary Eol, ogłoszono by go królem moccoli, Akwilona zaś następcą tronu.

Ta szalona, płomienna bieganina trwała dwie prawie goǳiny; ulica del Corso była
widna ak w biały ǳień; można było do rzeć rysy twarzy wiǳów na trzecim i czwartym
piętrze.

Co pięć minut Albert dobywał zegarka, który wreszcie wskazał siódmą.
Przy aciele byli właśnie na wysokości via dei Pontefici; Albert wyskoczył z powozu

z moccoletto w dłoni.
Kilka masek rzuciło się na niego, aby mu zgasić lub wyrwać świecę; ale Albert, zręczny

bokser, posłał każdą na bruk o ǳiesięć kroków od siebie i skierował się prosto do kościoła
San-Giacomo.

Tłumy gapiów i masek zalegały stopnie kościoła, te ostatnie walczyły, wyrywa ąc sobie
nawza em świece. Franz śleǳił wzrokiem Alberta; wiǳiał, ak Albert postawił stopę na
pierwszym stopniu; niemal w te same chwili maseczka w dobrze nam znanym kostiumie
— wieśniaczki z bukietem — wyciągnęła rękę i bez żadnego oporu ze strony młoǳieńca,
wyrwała mu moccoletto z ręki.

Franz stał zbyt daleko, by usłyszeć, akie zamienili słowa; ale zda e się, że nie były one
zbyt wrogie, wiǳiał bowiem, ak Albert i wieśniaczka odchoǳą, trzyma ąc się pod rękę.

Czas akiś przepychał się eszcze w ślad za nimi, ale na via Macello stracił ich z oczu.
Wtem rozległ się dźwięk ǳwonu na znak zamknięcia karnawału i w mgnieniu oka

wszystkie świece zgasły, ak za dotknięciem czaroǳie skie różdżki.
Rzekłbyś, że to wszystko zniszczyło edno potężne tchnienie wiatru.
Franz znalazł się nagle w na głębszych ciemnościach.
Jednocześnie urwał się gwar, akby potężny podmuch, który porwał światła, uniósł ze

sobą i hałas.
Słychać uż było tylko turkot powozów, uwożących maski do domu; widać uż było

tylko kilka świateł błyszczących za oknami.
Skończył się karnawał.

.    
Franzowi nie zdarzyło się chyba eszcze przeżyć tak gwałtownego załamania nastro u, tak
nagłego prze ścia od wesołości do smutku, ak w owe chwili; rzekłbyś, że Rzym pod
czaroǳie skim tchnieniem akiegoś ducha nocy przemienił w eden rozległy grobowiec.
Księżyc, będący uż w trzecie kwadrze, miał wze ść dopiero o edenaste — co eszcze
barǳie powiększało ciemności; ulice, którymi echał młoǳieniec, tonęły w głębokim
mroku. Trasa zresztą nie była długa; po ǳiesięciu minutach ego powóz, albo racze hra-
biego, zatrzymał się przed Hotelem Londyńskim.

Obiad uż był gotów; ponieważ Albert uprzeǳił, że zapewne nie wróci zbyt wcześnie,
Franz sam zasiadł do stołu.

Pan Pastrini, który przywykł, że adali razem, zapytał o przyczynę nieobecności Al-
berta; Franz odpowieǳiał tylko, iż towarzysz ego otrzymał przedwczora zaproszenie na
ǳisie szy wieczór.

Nagłe zagaśnięcie moccoletti, ta ciemność, która zastąpiła światło, cisza, co nastała po
wrzawie, pozostawiły w duszy Franza akieś przygnębienie, niewolne od niepoko u.

Z adł więc obiad w milczącym nastro u mimo profes onalne opiekuńczości hotelarza,
który kilka razy przychoǳił zapytać, czy Franz czegoś nie potrzebu e.

Franz postanowił czekać na Alberta ak tylko można na dłuże .
Kazał przygotować powóz dopiero na edenastą, prosząc pana Pastriniego, by natych-

miast go zawiadomił, eżeli Albert przybęǳie do hotelu.
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O edenaste Albert nadal nie wracał.
Franz przebrał się i po echał, uprzeǳa ąc hotelarza, że spęǳi noc u księcia Bracciano.
Dom księcia Bracciano est ednym z na pięknie szych w Rzymie; ego żona, pocho-

ǳąca z ostatnich Colonnów, przy mu e gości z na większym wǳiękiem; stąd przy ęcia
u nich cieszą się sławą na skalę europe ską.

Franz i Albert przybyli do Rzymu z listami poleca ącymi do księcia; książę zapytał
więc zaraz na wstępie, co się ǳie e z towarzyszem podróży Franza. Ten odparł, że rozstali
się z Albertem, gdy gaszono moccoletti, i że stracił go z oczu na Via Macello.

— I od tego czasu nie wrócił? — zapytał książę.
— Czekałem na niego aż do te pory.
— A wiesz pan, gǳie poszedł?
— Nie, nie wiem dokładnie, zda e mi się ednak, że było to coś w roǳa u schaǳki

miłosne .
— Do licha! — zawołał książę. — To zły ǳień, albo racze zła noc na takie późne

wyprawy, prawda, pani hrabino?
Słowa te zwrócone były do hrabiny G***, która weszła przed chwilą i przechaǳała się

wsparta na ramieniu pana Torlonia, brata księcia.
— Przeciwnie, noc est pełna czaru i tuta obecni będą żałowali tylko ednego — że

zbyt prędko przeminie — odparła hrabina.
— Ja też nie mówię o osobach, które są tuta — odparł książę, uśmiecha ąc się —

mężczyznom grozi tuta tylko, że mogą paść ofiarą pani wǳięków, a kobietom, że się
pochoru ą z zazdrości, wiǳąc, ak pani esteś piękna. Mówię tu naturalnie o tych, co
ugania ą się po ulicach.

— Ech, mó Boże! — zawołała hrabina. — Któż choǳi po ulicach o te goǳinie?
Chyba ci, którzy idą na bal!

— Nasz wspólny przy aciel, pani hrabino, Albert de Morcerf, z którym rozstaliśmy
się, gdy pogonił za swo ą niezna omą o siódme wieczór — ozna mił Franz. — Od te
pory uż go nie wiǳiałem.

— Jak to? I nie wiesz, gǳie est?
— Nie mam na mnie szego po ęcia.
— Ma akąś broń przy sobie?
— Jak? Przecież est w kostiumie arlekina.
— O, nie powinien był pan go puszczać — rzekł książę. — Zna pan Rzym lepie od

niego…
— Zapewne; mógłbym równie dobrze próbować zatrzymać w biegu konia, który

wygrał ǳisia gonitwę — odparł Franz. — A zresztą, cóż mu się może stać?
— Kto wie, noc ciemna choć oko wykol, a Tyber niedaleko od via Macello.
Franza przebiegł zimny dreszcz: to, co mówili książę i hrabina aż nazbyt wtórowało

ego własnemu niepoko owi.
— Dlatego właśnie powieǳiałem w hotelu, że będę miał zaszczyt spęǳić noc u księcia

— rzekł Franz — i ma ą mi natychmiast dać znać, gdy Albert wróci.
— I oto zda e mi się — zauważył książę — że mó loka pana szuka.
W rzeczy same , służący, spostrzegłszy Franza, zbliżył się do niego.
— Jaśnie panie — rzekł. — Właściciel hotelu prosił zawiadomić pana, że czeka tam

na pana akiś człowiek z listem od hrabiego Morcerf.
— Z listem od hrabiego? — zawołał Franz.
— Tak.
— Cóż to za człowiek?
— Tego nie wiem.
— Dlaczegóż tu listu nie przyniósł?
— Posłaniec nic więce nie mówił.
— A gǳież posłaniec?
— Poszedł sobie, ak tylko zobaczył, że wchoǳę do sali balowe , by pana zawiadomić.
— O Boże! — zawołała hrabina. — Niech pan iǳie! Biedny chłopiec, pewnie mu się

coś przydarzyło!
— Już biegnę!…
— Wrócisz pan eszcze do nas, by powieǳieć, co się stało? — zapytała hrabina.
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— Tak, eżeli tylko sprawa nie est poważna; w przeciwnym razie sam eszcze nie
wiem, co będę robił.

— W każdym razie niechże pan bęǳie rozważny — rzekła hrabina.
— O, proszę się nie martwić.
Franz pochwycił cylinder i pospiesznie wybiegł z sali.
Powóz miał za echać po niego dopiero o drugie ; na szczęście pałac Bracciano, który

stoi na rogu via del Corso i placu Świętych Apostołów, zna du e się o ǳiesięć minut
drogi od Hotelu Londyńskiego.

Zbliża ąc się do hotelu, Franz spostrzegł akiegoś człowieka sto ącego na środku ulicy;
ani chwili nie wątpił, że był to posłaniec Alberta.

Człowiek ten owinięty był wielką peleryną.
Franz podszedł do niego — i zdumiał się barǳo, gdyż niezna omy przemówił pierw-

szy.
— Czego ekscelenc a ode mnie chce? — rzekł, cofa ąc się o krok, ak człowiek, który

ma się na baczności.
— Czy to nie pan przyniosłeś mi list od hrabiego de Morcerf?
— Ekscelenc a mieszka w hotelu Pastriniego?
— Tak.
— I est pan towarzyszem podróży hrabiego?
— Tak.
— A akże się ekscelenc a zowie?
— Baron Franz d’Epinay.
— Zatem list ten est do wasze ekscelenc i.
— Czy mam odpowieǳieć? — zapytał Franz, przy mu ąc list.
— Tak. A przyna mnie pański przy aciel ma taką naǳie ę.
— Więc niech pan iǳie ze mną, zaraz odpiszę.
— Wolę zaczekać tuta — roześmiał się wysłannik.
— Dlaczego?
— Ekscelenc a zrozumie, przeczytawszy list.
— Więc bęǳiesz pan czekał tuta ?
— Naturalnie.
Franz wszedł do hotelu; na schodach spotkał imć Pastriniego.
— I co? — zapytał.
— Ale o co choǳi? — spytał Franz.
— Wiǳiał się pan z człowiekiem, który przyszedł do pana w imieniu pańskiego

przy aciela?
— Tak, i dał mi właśnie ten list. Proszę, niech pan każe u mnie zaświecić.
Hotelarz skinął na służącego, aby poszedł ze świecą przodem.
Nie uszło uwagi Franza, że imć Pastrini był mocno wystraszony, co go eszcze barǳie

skłoniło do natychmiastowego przeczytania listu. Zbliżył się zatem do świecy, gdy ą tylko
zapalono, i rozłożył papier.

List był napisany ręką Alberta i przez niego podpisany.
Franz przeczytał go dwakroć, tak dalece zaskoczyła go treść listu.
A brzmiała następu ąco:

Mó drogi! Gdy tylko otrzymasz to pismo, bądź łaskaw wydostać z mo-
ego pugilaresu, który zna ǳiesz w kwadratowe szuflaǳie biurka, list kre-
dytowy; gdyby to nie wystarczyło, weź również swó . Pobiegnĳ następnie
do Torlonia, wybierz u niego natychmiast cztery tysiące piastrów i doręcz
oddawcy tego listu. Jest niezmiernie ważne, by ta suma została mi przysłana
bez żadnego opóźnienia.

Nie nalegam więce , licząc zupełnie na Ciebie, podobnie ak Ty mógłbyś
liczyć na mnie.

Twój
Albert de Morcerf.
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PS. I believe now to Italian banditti.

Pod tymi wierszami obca ręka dopisała kilka wyrazów po włosku:

Se alle sei della mattina le quattro mile piastre non sono nelle mie mani,
alle sette il conte Alberto avrá cessato di vivere.

Luigi Vampa

Ten drugi podpis wy aśnił Franzowi wszystko — i zrozumiał też, czemu posłaniec
wzbraniał się we ść z nim do hotelu; ulica wydawała mu się bezpiecznie sza niż pokó
Franza.

Albert wpadł w ręce słynnego herszta bandytów, w którego istnienie tak długo nie
chciał wierzyć.

Nie było czasu do stracenia. Franz podbiegł do sekretarzyka, otworzył go, we wskaza-
ne szuflaǳie znalazł pugilares, a w pugilaresie list kredytowy na sześć tysięcy piastrów;
ale Albert z tych sześciu tysięcy wydał uż trzy. Franz nie miał ze sobą listów; mieszkał
stale we Florenc i i przybył do Rzymu tylko na kilka dni, więc zabrał ze sobą tylko sto
ludwików — a z tych stu zostało mu uż nie więce niż pięćǳiesiąt.

Brakowało zatem blisko osiemset piastrów do całkowite sumy. Franz mógł wpraw-
ǳie w podobnym wypadku liczyć na grzeczność panów Torlonia; uż się więc wybierał
z powrotem do pałacu Bracciano, gdy nagle w głowie za aśniała mu pewna myśl.

Przypomniał sobie hrabiego de Monte Christo.
Już miał posłać po pana Pastriniego, gdy hotelarz sam po awił się w drzwiach.
— Drogi panie Pastrini! — zapytał żywo. — Jak pan sąǳi, czy hrabia est u siebie?
— Jest, ekscelenc o, tylko co powrócił.
— A zdążył się uż położyć?
— Wątpię.
— Racz więc pan zaǳwonić do ego drzwi i zapytać, czy mógłbym do niego przy ść.
Imć Pastrini spiesznie spełnił prośbę Franza; wrócił w pięć minut późnie .
— Pan hrabia czeka na waszą ekscelenc ę.
Franz przeszedł przez klatkę schodową, loka wprowaǳił go do hrabiego.
Hrabia był w małym gabineciku otoczonym sofami, którego Franz nie miał eszcze

okaz i wiǳieć.
Monte Christo wyszedł mu naprzeciw i rzekł:
— No, akież dobre wiatry sprowaǳa ą tu pana o te goǳinie? Może przychoǳisz pan

przypadkiem zaprosić mnie na kolac ę? Doprawdy, byłoby to barǳo uprze me z pańskie
strony.

— Nie, muszę z panem pomówić w poważne sprawie.
— W poważne sprawie! — zdumiał się hrabia, spogląda ąc na Franza typowym dla

siebie przenikliwym wzrokiem. — I cóż to za sprawa?
— Czy esteśmy sami?
Hrabia podszedł do drzwi i natychmiast powrócił.
— Absolutnie sami — odpowieǳiał.
Franz podał mu list od Alberta.
— Proszę przeczytać — rzekł.
Hrabia przeczytał.
— Oho! — powieǳiał.
— Zauważył pan też postscriptum?
— Tak, wiǳę:

Se alle sei della mattina le quattro mile piastre non sono nelle mie mani,
alle sette il conte Alberto avrá cessato di vivere.

Luigi Vampa
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— I co pan na to? — zapytał Franz.
— Masz pan tę sumę?
— Tak, ale braku e osiemset piastrów.
Hrabia podszedł do sekretarzyka, otworzył go i odsunął szufladę pełną złota:
— Spoǳiewam się, że nie obrazi mnie pan, zwraca ąc się o to do kogoś innego?
— Wiǳi pan, że przyszedłem prosto do pana.
— I ǳięku ę panu za to. Proszę, niech pan bierze.
I zachęcił Franza gestem.
— Czy to naprawdę konieczne posyłać tę sumę Luigiemu Vampie? — odezwał się

młody człowiek, spogląda ąc na hrabiego równie przenikliwie.
— Do diabła! — zawołał hrabia. — Osądź pan sam, postscriptum wyda e się asne.
— Zda e mi się, że gdyby raczył pan zastanowić się przez chwilę, to znalazłbyś inny

sposób, który znacznie ułatwiłby nam negoc ac e — odrzekł Franz.
— Jaki mianowicie? — zdumiał się hrabia.
— Na przykład, gdybyśmy się udali razem do Luigiego Vampy, estem pewien, że nie

odmówiłby panu i uwolnił Alberta.
— Mnie? A akiż mogę mieć wpływ na tego bandytę?
— Czyż nie wyświadczył mu pan przysługi, takie , które nie da się zapomnieć?
— Jakie że?
— Czyż nie ocalił pan Peppina?
— O, o! A któż to panu powieǳiał?
— Cóż to pana obchoǳi? Wystarczy, że wiem.
Hrabia zamilkł na chwilę, marszcząc brew.
— A gdybym się udał do Vampy, po echałbyś pan ze mną?
— Jeżeli mo e towarzystwo nie bęǳie panu nieprzy emne…
— A więc dobrze. Pogoda est piękna, spacer za miasto może nam tylko posłużyć.
— Trzeba wziąć broń?
— A po cóż?
— A pieniąǳe?
— Nie ma potrzeby. Gǳie ten człowiek, co przyniósł list?
— Na ulicy.
— Czeka na odpowiedź?
— Tak.
— Musimy wieǳieć, gǳie mnie więce mamy echać; zawołam go.
— Zbyteczne. Nie chciał we ść.
— Do pana może, ale mnie nie bęǳie robił trudności.
Hrabia podszedł do okna, które wychoǳiło na ulicę, i gwizdnął w szczególny sposób.
Człowiek w pelerynie oderwał się od ściany i stanął na środku ulicy.
— Salite! — zawołał hrabia takim tonem, akby wydawał rozkaz słuǳe.
Posłaniec posłuchał natychmiast, bez na mnie szego wahania, a nawet z pośpiechem

i przeskaku ąc cztery stopnie podestu wbiegł do hotelu. Pięć sekund późnie stanął u drzwi
gabinetu.

— A, to ty, Peppino — zǳiwił się hrabia.
Lecz Peppino w mie sce odpowieǳi rzucił się na kolana, pochwycił dłoń hrabiego

i okrył ą pocałunkami.
— A! — zawołał hrabia. — Nie zapomniałeś eszcze, żem ci ocalił życie? To ǳiwne,

przecież minął uż tyǳień.
— O nie, aśnie panie, i nigdy tego nie zapomnę — odparł Peppino, a w ego głosie

zabrzmiał akcent głębokie wǳięczności.
— Nigdy, to barǳo długo! Ale to wiele znaczy, że tak sąǳisz. Teraz wstań i odpo-

wiada .
Peppino rzucił niespoko ne spo rzenie na Franza.
— O, możesz mówić przy tym panu, to eden z moich przy aciół. Pozwolisz pan, abym

go tak nazywał — hrabia zwrócił się do Franza po ancusku — to potrzebne, by obuǳić
zaufanie w tym człowieku.

— Możesz pan mówić przy mnie — pod ął Franz. — Jestem przy acielem hrabiego.
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— Zgoda — rzekł Peppino, zwraca ąc się do hrabiego. — Niech ekscelenc a raczy
pytać, a a będę odpowiadał.

— Jakim sposobem hrabia Albert wpadł w ręce Luigiego?
— Jaśnie panie, powóz Francuza wielokrotnie mĳał się z kolaską Teresy.
— Kochanki waszego woǳa?
— Tak. Francuz robił do nie słodkie oczy, a Teresa do niego, dla zabawy. Francuzik

rzucał e kwiaty, a ona mu też; a wszystko, ma się rozumieć, za pozwoleniem woǳa,
który był w te same kolasce.

— Jak to! — wykrzyknął Franz. — Luigi Vampa był w powozie rzymskich wieśnia-
czek?

— Był, był, powoził przebrany za stangreta.
— A potem? — zapytał hrabia.
— No, potem to Francuz zd ął maskę; Teresa, rozumie się, za zgodą woǳa, zrobiła

toż samo; Francuz poprosił o schaǳkę, a Teresa mu to przyrzekła; tyle że zamiast nie to
Beppo na niego czekał na schodach kościoła San-Giacomo.

— Jak to! — przerwał Franz. — Ta wieśniaczka, która mu wyrwała moccoletto!…
— To był piętnastoletni chłopak — odparł Peppino. — Ale nie ma tu żadnego wstydu

dla pańskiego przy aciela, że tak został wywieǳiony w pole, Beppo nabrał uż wielu.
— I Beppo wyprowaǳił go za mury? — rzekł hrabia.
— Właśnie tak. Na końcu via Macello czekał powóz, Beppo usiadł, zaprasza ąc Fran-

cuza. Francuzik nie dał sobie tego dwa razy powtarzać. To prawǳiwy galant: posaǳił
sobie Beppa po prawicy, sam usiadł tuż obok. Beppo mówi mu, że go wiezie do wil-
li o milę od Rzymu. Francuz zapewnia Beppa, że po echałby z nim na koniec świata.
Stangret prze echał przez ulicę di Ripetta, minął bramę San-Paolo i dwieście kroków za
miastem Francuz robi się, słowo da ę, tak śmiały, że Beppo przykłada mu do szyi parę
pistoletów, stangret zatrzymu e konie, obraca się na koźle i czyni to samo. W te że chwili
czterech naszych, co się kryli na brzegu Almo, dopadło z dwóch stron do drzwiczek.
Francuzik miał wielką ochotę się bronić i chyba nawet trochę poddusił Beppa, lecz nie
mógł sobie przecież poraǳić z pięcioma uzbro onymi. Musiał się poddać; wysaǳono go
z powozu i wzdłuż brzegu rzeczki zaprowaǳono do Teresy i Luigiego, którzy czekali
w katakumbach Świętego Sebastiana.

— I cóż? — zwrócił się hrabia do Franza. — Zda e mi się, że to całkiem trywialna
historia. I co pan na to, pan, który esteś znawcą?

— Wydałaby mi się barǳo zabawna, gdyby zdarzyła się komu innemu, a nie biednemu
Albertowi.

— Faktem est — rzekł hrabia — że ta przygoda kosztowałaby pańskiego przy aciela
troszkę drogo, gdybyś mnie tu pan nie zastał. Ale bądź pan spoko ny, skończy się dla
niego tylko na strachu.

— I eǳiemy po niego? — zapytał Franz.
— Ba! Naturalnie, tym barǳie że to barǳo malownicze ustronie. Znasz pan kata-

kumby Świętego Sebastiana?
— Nie, nigdy tam nie byłem, ale obiecywałem sobie kiedyś tam pó ść.
— No to sposobność ak znalazł, trudno by znaleźć lepszą. Masz pan powóz?
— Nie.
— To nic, na mnie w ǳień i w nocy czeka zaprzężony powóz.
— Całkiem zaprzężony?
— Tak, mam często różne kaprysy. Powiem tylko, że czasem, gdy wsta ę od obiadu,

w środku nocy, chwyta mnie chęć, by po echać gǳieś, wszystko edno gǳie i wyruszam
natychmiast.

Hrabia zaǳwonił, wszedł służący.
— Niech za eǳie powóz — rzekł hrabia. — Wy mĳ pistolety z kieszeni powozu, ale

stangreta nie budź. Powiezie nas Ali.
Po chwili usłyszeli turkot powozu, który stanął przed bramą.
Hrabia spo rzał na zegarek.
— Wpół do pierwsze — rzekł. — Moglibyśmy stąd wy echać o piąte , a i tak byliby-

śmy na czas; ale przez to opóźnienie pański przy aciel mógłby spęǳić niezbyt przy emną
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noc, lepie zatem pogna my ak wicher wyrwać go z rąk niewiernych. Czy nadal pragnie
mi pan towarzyszyć?

— Barǳie niż kiedykolwiek.
— No, to w drogę.
Franz i hrabia wyszli, a za nimi Peppino. U drzwi stał powóz. Na koźle sieǳiał Ali.
Franz poznał niemego niewolnika z groty na Monte Christo.
Wsiedli do powozu — był to kryty kocz. Peppino usiadł przy Alim — i ruszyli ga-

lopem.
Ali uż wcześnie otrzymał rozkazy, skierował się bowiem prosto na Corso, prze e-

chał Campo Vaccino, ulicę San Gregorio i dotarł do bramy Świętego Sebastiana. Tuta
mie ski stróż chciał im robić trudności, ale hrabia Monte Christo pokazał mu pozwolenie
gubernatora Rzymu do w azdów i wy azdów z miasta o dowolne porze w ǳień i w nocy.
Krata została zatem podniesiona; stróż dostał za fatygę ludwika i po echali dale .

Powóz pęǳił starożytną via Appia, wzdłuż które ciągnął się sznur grobowców.
Przy blasku wschoǳącego księżyca Franzowi wydawało się niekiedy, że wiǳi, ak od

ruin odrywa się akby wartownik; lecz zaraz, na znak dany przez Peppina, wartownik
znikał w cieniu.

Niedaleko cyrku Karakalli powóz stanął. Peppino otworzył drzwiczki, hrabia i Franz
wysiedli.

— Za ǳiesięć minut — rzekł hrabia do towarzysza — bęǳiemy na mie scu.
Po czym wziął Peppina na stronę, wydał mu po cichu akiś rozkaz i Peppino odszedł,

zaopatrzywszy się w pochodnię, którą dobyto z kua powozu.
Minęło eszcze pięć minut: przez ten czas Franz patrzył, ak pasterz zagłębia się wąską

ścieżką w pofałdowane niemal konwulsy nie pola rzymskie równiny i na koniec znika
wśród bu nych czerwonawych traw, co wygląda ą ak na eżona grzywa gigantycznego lwa.

— A teraz — odezwał się hrabia — idźmy za nim.
Franz i hrabia puścili się tą samą ścieżką, która po stu krokach ęła opadać zboczem

w dół do małe dolinki.
Wkrótce spostrzegli dwóch luǳi rozmawia ących w cieniu.
— Mamy iść dale — zapytał Franz hrabiego — czy trzeba się zatrzymać?
— Chodźmy; Peppino musiał uprzeǳić wartownika o naszym przybyciu.
Istotnie, ednym z tych luǳi był Peppino, a drugim bandyta postawiony na straży.
Franz i hrabia podeszli do nich; bandyta ukłonił się.
— Ekscelenc a raczy iść za mną — rzekł Peppino do hrabiego — otwór do katakumb

est o dwa kroki.
— Dobrze — rzekł hrabia. — Idź przodem.
Rzeczywiście, za gęstwiną krzaków, pomięǳy skałami, widać było otwór, przez który

człowiek mógł się od biedy prześliznąć. Peppino pierwszy wcisnął się w rozpadlinę, lecz
zaledwie uszedł kilka kroków, gdy poǳiemne prze ście się rozszerzyło. Zatrzymał się tu,
zapalił pochodnię i odwrócił się, by zobaczyć, czy hrabia i Franz idą za nim.

Hrabia pierwszy wsunął się w ten szczególny dymnik, a Franz za nim.
Prze ście łagodnie opadało i w miarę, ak się posuwali, coraz barǳie się rozszerzało;

na razie ednak Franz i hrabia musieli iść pochyleni, eden za drugim. Tak przeszli ze sto
pięćǳiesiąt kroków, aż zatrzymał ich głos:

— Kto iǳie!
Jednocześnie blask ich pochodni odbił się w ciemnościach lśnieniem na lufie karabi-

nu.
— Przy aciel! — zawołał Peppino. Podszedł do przodu i szepnął kilka słów do war-

townika, który podobnie ak poprzedni skłonił się, da ąc znak nocnym gościom, że mogą
iść dale .

Za wartownikiem były schody o dwuǳiestu stopniach. Franz i hrabia zeszli po nich
i znaleźli się na skrzyżowaniu dróg cmentarnych. Korytarze rozchoǳiły się promieniście,
w ścianach wydrążone były edne nad drugimi nisze w kształcie trumien, co wskazywało,
że nareszcie weszli do katakumb.

W ednym z korytarzy, którego długości nie sposób określić, migotał nikły poblask
światła.
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Hrabia położył dłoń na ramieniu Franza:
— Czy chcesz pan zobaczyć obóz bandytów na wywczasie?
— O, oczywiście.
— No, to proszę za mną… Peppino, zgaś pochodnię.
Peppino usłuchał i znaleźli się nagle w na głębszych ciemnościach. I tylko akieś pięć-

ǳiesiąt kroków przed nimi tańczyły wciąż na murach czerwonawe błyski, wyraźnie sze,
odkąd Peppino zgasił pochodnię.

Szli w milczeniu; hrabia prowaǳił Franza, akby posiadał przeǳiwny dar wiǳenia
w ciemnościach.

Zresztą i Franz zaczął rozpoznawać coraz lepie drogę, w miarę ak zbliżali się do re-
fleksów światła, które służyły im za drogowskaz.

Przed nimi wyłoniły się trzy arkady, z których środkowa stanowiła drzwi.
Arkady te wychoǳiły z edne strony na korytarz, gǳie byli Franz i hrabia, a z drugie

na wielką, kwadratową komnatę, otoczoną także niszami. Pośrodku komnaty stały cztery
kamienie, niegdyś służące za ołtarz, ak to wskazywał nadal wieńczący e krzyż. Jedyna
lampa postawiona na ściętym trzonie kolumny oświetlała bladym, chwie nym światłem
ǳiwaczną scenę, aka otwarła się przed skrytymi w cieniu obserwatorami.

Odwrócony tyłem do arkad, przez które patrzyli na niego przybysze, sieǳiał akiś
człowiek, a wsparłszy łokieć o kolumnę, czytał.

Był to wóǳ bandy — Luigi Vampa.
Wokół niego dostrzec można było ze dwuǳiestu bandytów, ulokowanych ak im się

żywnie podobało: albo wylegiwali się w pelerynach na ziemi, albo sieǳieli na długie
kamienne ławie, obiega ące kolumbarium, a każdy miał w zasięgu ręki karabin.

W głębi, milczący i niemal niewidoczny, przechaǳał się niby cień wartownik, tam
i z powrotem, koło akiegoś otworu, którego można się tam było dopatrzeć tylko dlatego,
że w tym mie scu ciemność była eszcze czarnie sza.

Gdy hrabia uznał, że Franz nasycił uż oko tym malowniczym obrazem, przyłożył palec
do ust, zaleca ąc mu milczenie i pokonu ąc trzy schodki, które prowaǳiły z korytarza
do kolumbarium, wszedł do komnaty przez środkową arkadę i podszedł do Vampy, tak
głęboko zatopionego w lekturze, że nie słyszał nawet odgłosu ego kroków.

— Kto iǳie? — krzyknął inny wartownik, nieza mu ący się strażowaniem, który przy
świetle lampy spostrzegł, ak za woǳem rośnie akiś cień.

Na ten krzyk Vampa zerwał się, dobywa ąc pistoletu zza pasa. W mgnieniu oka wszy-
scy bandyci znaleźli się na nogach i dwaǳieścia luf zwróciło się ku hrabiemu.

— Ależ — rzekł hrabia spoko nym tonem, a w ego twarzy nie drgnął nawet mięsień.
— Ależ, mó drogi Vampo, czyż to nie za wiele ceremonii, by powitać przy aciela?

— Broń do nogi! — zawołał wóǳ, da ąc edną ręką znak rozkazu ący, a drugą zde -
mu ąc z uszanowaniem kapelusz.

I zwrócił się ku osobie, która grała główne skrzypce w te scenie:
— Przepraszam, panie hrabio! Ale tak dalece nie spoǳiewałem się, że będę miał

zaszczyt oglądać pana tuta , żem go wcale nie poznał.
— Zda e się, drogi Vampo, że masz krótką pamięć pod każdym względem. Nie tylko

nie pamiętasz luǳkich twarzy, ale i umów, akie zawierasz.
— A akich to warunków nie dopełniłem, panie hrabio? — odezwał się bandyta

tonem, który świadczył, że chciałby na szczerze naprawić błąd, eśliby takowy popełnił.
— Czyż nie uzgodniliśmy — spytał hrabia — że nie tylko a, ale i moi przy aciele

ma ą być dla was nietykalni?
— I w czymże ten traktat naruszyłem, ekscelenc o?
— Porwaliście tego wieczora i przywieźliście tu wicehrabiego Alberta de Morcerf;

otóż — mówił dale hrabia tonem, od którego Franz zadrżał — ten młody człowiek est
ednym z moich przy aciół, ten młody człowiek mieszka w tym samym co i a hotelu,
ten młody człowiek przez tyǳień roz eżdżał się po Corso w moim własnym powozie,
a ednak, powtarzam ci, porwałeś go i przywiozłeś tuta ; i — dodał hrabia, wyciąga ąc list
z kieszeni — nałożyłeś na niego okup ak na pierwszego lepszego.

— Dlaczegoście mnie o tym nie uprzeǳili, słyszycie? — zawołał Vampa, odwraca-
ąc się do swoich podwładnych, którzy cofnęli się pod ego spo rzeniem. — Dlaczego
naraziliście mnie na złamanie słowa wobec takiego człowieka, ak pan hrabia, który ma
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w swym ręku nasze życie? Na rany Zbawiciela! Gdybym sąǳił, że któryś z was wieǳiał,
iż ten młody człowiek est przy acielem pana hrabiego, własnoręcznie wypaliłbym mu
w łeb.

— A co — zwrócił się do Franza hrabia — nie mówiłem panu, że zaszła akaś pomyłka?
— Pan hrabia nie przyszedł sam? — zapytał Vampa z niepoko em.
— Jestem z osobą, do które ten list był napisany, a które chciałem dowieść, że Luigi

Vampa est człowiekiem słownym. Niech pan baron zechce tu pode ść — rzekł do Franza.
— Luigi Vampa sam panu powie, ak głęboko żału e te pomyłki.

Franz zbliżył się; wóǳ podszedł także kilka kroków i rzekł:
— Wita nam, ekscelenc o. Słyszał pan, co mówił pan hrabia i com mu na to odpo-

wieǳiał; dodam eszcze, że nie pragnąłbym, aby doszło do takie pomyłki nawet za cztery
tysiące piastrów, które wyznaczyłem za życie przy aciela pańskiego.

— Ale — zapytał Franz, rozgląda ąc z niepoko em wokół — gǳie est więzień? Nie
wiǳę go…

— Nic mu się nie stało, mam naǳie ę? — spytał hrabia, marszcząc brew.
— Więzień est tam — rzekł Vampa, wskazu ąc ręką na zagłębienie, przed którym

przechaǳał się wartownik. — Powiem mu osobiście, że est wolny.
Podszedł do mie sca, które wskazał ako więzienie Alberta, a Franz i hrabia udali się

za nim.
— Co robi więzień? — zapytał Vampa wartownika.
— Przysięgam, woǳu, że nie wiem — odpowieǳiał. — Od goǳiny uż nie słyszałem,

żeby się tam coś poruszyło.
— Zapraszam do środka — rzekł Vampa.
Hrabia i Franz weszli po ośmiu stopniach, poprzeǳani przez Vampę, który odsunął

zasuwę i pchnął drzwi.
I wtedy, przy świetle lampy podobne do te , która paliła się w kolumbarium, zoba-

czyli Alberta: otuliwszy się peleryną, które mu użyczył eden z bandytów, i skuliwszy się
w kącie, spał ak zabity.

— Doprawdy — uśmiechnął się w sobie tylko właściwy sposób hrabia. — Całkiem
nieźle ak na człowieka, który miał być rozstrzelany o siódme rano.

Vampa patrzył na śpiącego z pewnym poǳiwem; widać było, że bandyta nie był nie-
wrażliwy na taki dowód odwagi.

— Pan hrabia ma słuszność — rzekł. — Taki człowiek musi należeć do pańskich
przy aciół.

Potem podszedł do Alberta i trącił go w ramię:
— Niech ekscelenc a raczy się zbuǳić!
Albert przeciągnął się, przetarł oczy i spo rzał.
— A, to wy, woǳu — zawołał. — Do licha, po co było wyrywać mnie ze snu? Śniło

mi się coś nader przy emnego: tańczyłem galopkę u pana Torlonia z hrabiną G***!
Wyciągnął zegarek (nie oddał go, pragnąc sam wieǳieć, ak mĳa czas).
— Wpół do drugie ! — zawołał. — Ale po kiego diabła buǳisz mnie pan o te

goǳinie?
— By zawiadomić ekscelenc ę, że est wolny.
— Mó drogi — odparł Albert z absolutnym spoko em — zapamięta sobie na przy-

szłość tę oto zasadę Napoleona Wielkiego: „budźcie mnie tylko, gdy przy dą złe wieści”.
Gdybyś pozwolił mi spać, skończyłbym mo ą galopkę, za co byłbym ci wǳięczny do gro-
bu… więc zapłacono uż okup?

— Nie.
— E, no to akimże sposobem mam być wolny?
— Ktoś, komu nie mogę niczego odmówić, przybył upomnieć się o pana.
— Aż tuta ?
— Aż tuta .
— Ha! Do licha, to dopiero miły człowiek!
Albert roze rzał się wokół i spostrzegł Franza.
— Jak to! Mó drogi, to ty posuwasz tak daleko poświęcenie dla mnie?
— Nie, nie a — odpowieǳiał Franz — ale nasz sąsiad, pan hrabia de Monte Christo.
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— Ach, naprawdę, panie hrabio — powieǳiał wesoło Albert, poprawia ąc halsztuk
i mankiety. — Jest pan człowiekiem nieoszacowanym i mam naǳie ę, że raczysz mnie
uważać za swego wiecznego dłużnika, po pierwsze za powóz, a następnie za to, co się tu
stało.

I wyciągnął rękę do hrabiego, który zadrżał, nim podał mu swo ą — ale ednak podał.
Bandyta przypatrywał się w osłupieniu całe te scenie; przywykł do więźniów, którzy

przed nim drżeli, a tymczasem ten oto nie stracił nawet żartobliwego poczucia humo-
ru. Franz zaś nie posiadał się z radości, że Albert nie splamił wobec bandyty honoru
narodowego.

— Mó drogi Albercie — rzekł — eśli zechcesz się pospieszyć, zdążymy eszcze na ten
bal u pana Torlonia i bęǳiesz mógł zacząć galopkę tam, gǳie ci ą przerwano; i ǳięki
temu nie zachowasz żadnych pretens i do imć Luigiego, który naprawdę zachował się
w całe te sprawie ak dżentelmen.

— A, istotnie — zawołał Albert. — Masz rac ę, możemy tam być uż na drugą.
Szanowny panie Luigi — ciągnął Albert — czy powinienem dopełnić akichś formalności,
nim pożegnam się z waszą ekscelenc ą?

— Nie, panie — odpowieǳiał bandyta. — Jesteś wolny niczym wiatr.
— A więc życzę panu pomyślności i dużo radości w życiu! Chodźmy, panowie, chodź-

my.
I Albert razem z Franzem i hrabią zeszli po schodach i przeszli przez kwadratową salę;

wszyscy bandyci powstali i zd ęli kapelusze.
— Peppino! — rzekł wóǳ. — Poda mi pochodnię!
— A cóż to pan robisz? — spytał hrabia.
— Odprowaǳę pana — odrzekł herszt. — Chociaż w ten sposób uhonoru ę waszą

ekscelenc ę.
I wziąwszy zapaloną pochodnię z rąk pasterza, poszedł przodem, nie ak loka , gorliwy

w swe służalczości, lecz ak król prowaǳący ambasadorów.
Gdy dotarli do drzwi, ukłonił się.
— Teraz, panie hrabio — odezwał się — przepraszam raz eszcze i mam naǳie ę, że

nie zachowasz pan urazy do mnie za to, co się stało.
— Nie, kochany Luigi; naprawiasz swo e błędy w tak u mu ący sposób, że ma się

wręcz ochotę być ci za nie wǳięcznym.
— Panowie — zwrócił się Vampa do młodych luǳi — być może propozyc a mo a

wyda się wam niezbyt zachęca ąca; ale gdyby się panom kiedykolwiek podobało odwieǳić
mnie po raz drugi, możecie być pewni serdecznego przy ęcia.

Franz i Albert skłonili się.
Hrabia wyszedł pierwszy, za nim Albert; Franz zaś nie kwapił się akoś do wy ścia.
— Ekscelenc a chciałby mnie o coś zapytać — zagadnął z uśmiechem Vampa.
— Przyznam się panu, że tak. Jestem ciekaw, co to za ǳieło czytałeś pan z taką uwagą,

gdyśmy weszli?
— Komentarze Cezara — rzekł bandyta. — To mo a ulubiona książka.
— E że, nie iǳiesz? — zawołał Albert.
— Zaraz — odparł Franz — Już idę.
I wysunął się przez rozpadlinę.
Przeszli potem kilka kroków.
— Ach, przepraszam — odezwał się Albert, zawraca ąc. — Za pozwoleniem, woǳu!
I zapalił cygaro od pochodni Vampy.
— A teraz, panie hrabio — rzekł Albert — edźmy, ak można na pręǳe . Zależy mi

niezmiernie, by zakończyć tę noc u księcia Bracciano.
Powóz czekał w tym samym mie scu; hrabia rzucił Alemu edno słowo po arabsku

i konie ruszyły galopem. Na zegarku Alberta była druga, gdy przy aciele weszli na salę
balową.

Ich powrót wywołał sensac ę; ale ako że weszli razem, wszelkie obawy o Alberta
natychmiast ustały.

— Pani — rzekł wicehrabia de Morcerf, podchoǳąc do hrabiny — wczora raczyłaś
mi pani przyrzec zatańczyć ze mną galopkę. Może przybywam nieco późno, by przy-
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pominać o te łaskawe obietnicy, lecz mó przy aciel — a zna go pani ako człowieka
prawdomównego — potwierǳi, że spóźnienie to nie nastąpiło z mo e winy.

W te właśnie chwili muzyka ęła przygrywać do walca.
Albert ob ął kibić hrabiny i znikli obo e w wirze tańczących.
Tymczasem Franz rozmyślał, co mógł znaczyć ten szczególny dreszcz, który prze ął

hrabiego Monte Christo, gdy był poniekąd zmuszony podać rękę Albertowi.

. 
Naza utrz, Albert, skoro tylko wstał, poprosił Franza, by poszedł z nim z wizytą do hra-
biego; wprawǳie uż mu wczora poǳiękował, ale sąǳił, iż tak ważna przysługa wymaga
powtórnych poǳiękowań.

Franz, który odczuwał wobec hrabiego coś w roǳa u sympatii pomieszane z trwogą,
nie chciał pozwolić, by Albert wybrał się sam do tego człowieka i poszedł z nim. Loka
wprowaǳił ich do salonu, a po pięciu minutach stanął przed nimi hrabia.

— Pozwól, panie hrabio — rzekł Albert, zbliża ąc się do niego — abym ǳisia po-
wtórzył panu to, co wczora tak nieumie ętnie wyraziłem: nigdy nie zapomnę, w akich
okolicznościach przyszedł mi pan na pomoc i zawsze pamiętał będę, że winien estem
panu życie.

— Drogi sąsieǳie — roześmiał się hrabia — wyolbrzymia pan swo e zobowiązania
wobec mnie. ǲięki mnie zaoszczęǳił pan tylko małą sumkę w swoim budżecie podróż-
nym — akieś dwaǳieścia tysięcy anków i tyle. Wiǳisz więc, że nie warto nawet o tym
mówić. Przy mĳ pan racze gratulac e z mo e strony, okazał pan godny poǳiwu spokó
i nonszalanc ę.

— Panie hrabio, cóż miałem robić! Wyobraziłem sobie, żem się wdał z kimś w okrop-
ną kłótnię i że ma się to skończyć po edynkiem, a chciałem też pokazać tym bandytom
edno: luǳie bĳą się we wszystkich kra ach świata, lecz tylko Francuzi potrafią zacho-
wać przy tym poczucie humoru. Niemnie mó oblig wobec pana nie sta e się przez to
mnie szy. Dlatego przychoǳę zapytać pana, czy a sam nie mógłbym się okazać użyteczny
dla pana, ǳięki moim przy aciołom lub moim stosunkom. Mó o ciec, hrabia Morcerf,
rodem z Hiszpanii, posiada rozległe wpływy we Franc i i w Hiszpanii; odda ę na pańskie
usługi siebie, ak i wszystkich moich na bliższych.

— Cóż — rzekł hrabia — wyznam panu, że czekałem na tę propozyc ę, panie de
Morcerf, i że ą przy mu ę całym sercem. Już sobie umyśliłem, że poproszę pana o wielką
przysługę.

— Jaką?
— Nigdy nie byłem w Paryżu, nie znam Paryża…
— Doprawdy? — wykrzyknął Albert. — Jakże mogłeś pan sobie żyć spoko nie, nie

zna ąc Paryża? To nie do wiary!
— Tak akoś wyszło. Czu ę ednak, że nie mogę tak dłuże zwlekać, nie zna ąc stolicy

myśli. Zresztą powiem więce : być może uż dawno odbyłbym tę obowiązkową podróż,
gdybym znał kogoś, kto mógłby mnie wprowaǳić w ten świat, w którym nie mam żad-
nych zna omości.

— Jak to! Pan⁈ — zawołał Albert.
— Barǳo pan esteś dla mnie łaskaw, ale wiem dobrze, że posiadam tylko tę zaletę, że

mógłbym konkurować ako milioner z panem Aguado lub panem Rotszyldem, a przecież
nie echałbym do Paryża, aby grać na giełǳie — i właśnie ta drobna okoliczność mnie
powstrzymywała. A teraz pod ąłem decyz ę ǳięki pańskie propozyc i. I cóż, pode mie
się pan, panie de Morcerf — (hrabia zaakcentował te słowa osobliwym uśmiechem) —
pode mie się pan, gdy przy adę do Franc i, otworzyć przede mną podwo e tego świata,
gǳie będę tak obcy ak Huron albo mieszkaniec Kochinchiny?

— O, panie hrabio, z na większą rozkoszą, z na szczerszego serca! A tym chętnie
się do tego przyczynię (Franz, kochaneczku, nie naśmiewa się tak ze mnie!), że właśnie
wzywa ą mnie do Paryża. ǲiś rano otrzymałem list, który dotyczy aliansu, aki mam
zawrzeć z nader przy emnym domem, świetnie ustosunkowanym w świecie paryskim.

— Aliansu małżeńskiego? — rzekł Franz z uśmiechem.
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— O, mó Boże, naturalnie! Tym sposobem, kiedy przybęǳiesz pan do Paryża, za-
staniesz mnie uż ako człowieka poważnego, a może o ca roǳiny. To się świetnie zgoǳi
z mo ą wroǳoną powagą, nieprawdaż? W każdym razie powtarzam, panie hrabio, że a
i moi na bliżsi bęǳiemy oddani panu ciałem i duszą.

— Przy mu ę, bo przysięgam panu, że brakowało mi tylko te okaz i, by doprowaǳić
do skutku pro ekty, nad którymi rozmyślam uż od dawna.

Franz nie wątpił ani przez chwilę, że są to pro ekty, o których hrabia napomknął mu
mimowolnie w grocie na Monte Christo; i patrzył na hrabiego, gdy ten mówił, usiłu ąc
wybadać w ego fiz onomii, co go tak naprawdę wieǳie do Paryża — ale trudno było
wniknąć w duszę tego człowieka, zwłaszcza że osłaniał ą zawsze uśmiechem.

— Ale, doprawdy, panie hrabio — odezwał się znów Albert, uradowany, że bęǳie
wprowaǳał na salony takiego człowieka ak Monte Christo — czy to aby nie eden z tych
ulotnych pro ektów, akich się tysiące tworzy w podróży, pro ekty budowane na piasku,
co ulatu ą z lada powiewem wiatru?

— O nie, na honor. Pragnę po echać do Paryża, a nawet muszę to zrobić.
— A kiedy?
— A kiedy pan sam tam wrócisz?
— Ja? Hm, za dwa lub na późnie trzy tygodnie. Tyle trzeba na prze azd.
— A więc da ę panu trzy miesiące. Wiǳi pan, że da ę panu czasu z okładem.
— I za trzy miesiące — wykrzyknął z radością Albert — zastukasz pan do moich

drzwi?
— Chce pan, byśmy się umówili dokładnie, na ǳień i goǳinę? — spytał hrabia. —

Uprzeǳam, że estem straszliwie punktualny.
— Na ǳień i goǳinę? — powtórzył Albert. — To cudownie, zgaǳam się!
— A więc dobrze — i hrabia sięgnął po kalendarz zawieszony obok zwierciadła. —

Mamy ǳisia — rzekł — dwuǳiesty pierwszy lutego — tu wyciągnął zegarek — est
wpół do edenaste . Jeśli pan łaskaw, proszę mnie oczekiwać dwuǳiestego pierwszego
ma a o wpół do edenaste ?

— Z rozkoszą! Śniadanie bęǳie gotowe.
— A mieszkasz pan…
— Przy ulicy Helderskie nr .
— Mieszka pan sam, po kawalersku? Nie chciałbym pana narażać na nieprzy emności.
— Mieszkam w pałacu o ca, ale za mu ę całkiem odǳielny pawilon w głębi ǳieǳińca.
— Znakomicie.
Hrabia wziął notatnik i zapisał: ulica Helderska nr ;  ma a, o wpół do edenaste .
— A teraz bądź pan spoko ny — rzekł hrabia, kładąc notatnik do kieszeni. — Wska-

zówki pańskiego zegara nie będą rzetelnie sze ode mnie.
— Zobaczymy się eszcze przed moim od azdem, panie hrabio? — zapytał Albert.
— To zależy. Kiedy pan od eżdżasz?
— Jutro, o piąte po południu.
— W takim razie pożegnam pana. Mam sprawę w Neapolu i będę z powrotem dopiero

w sobotę wieczorem lub w nieǳielę rano. A pan — zwrócił się do Franza — także eǳie,
panie baronie?

— Tak.
— Do Franc i?
— Nie, do Wenec i. Zostanę eszcze rok lub dwa we Włoszech.
— To się nie zobaczymy w Paryżu?
— Obawiam się, że ominie mnie ten zaszczyt.
— A więc życzę panom szczęśliwe podróży — rzekł hrabia, poda ąc rękę obu przy-

aciołom.
Po raz pierwszy Franz dotykał ręki tego człowieka; zadrżał: była lodowata ak u trupa.
— A więc esteśmy umówieni? — upewnił się Albert. — Mogę trzymać pana za

słowo? Helderska , dwuǳiestego pierwszego ma a, o wpół do edenaste rano?
— Dwuǳiestego pierwszego, o wpół do edenaste , ulica Helderska — powtórzył

hrabia.
Młoǳieńcy pożegnali hrabiego i wyszli.
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— Co ci est? — zapytał po droǳe Albert. — Wyda esz się zatroskany.
— I tak est — odpowieǳiał Franz. — Hrabia est człowiekiem osobliwym i z nie-

poko em myślę o tym waszym spotkaniu w Paryżu.
— Z niepoko em… o tym spotkaniu⁈ Coś takiego! Chybaś zwariował, mó drogi! —

wykrzyknął Albert.
— Mów sobie, co chcesz — rzekł Franz. — Zwariowałem albo i nie, ale coś mnie tu

niepokoi.
— Słucha — odezwał się Albert — rad estem, że mi się nadarza okaz a, by ci po-

wieǳieć: zawsze mi się zdawało, że esteś dość oziębły wobec hrabiego, a a, przeciwnie,
uważam, że był wobec nas ak na życzliwszy. Masz akąś osobistą urazę wobec niego?

— Być może.
— Czyżbyś go wcześnie spotkał?
— Otóż to.
— Ale gǳie?
— Ale przyrzekniesz, że nie zdraǳisz nikomu ani słowa?
— Przyrzekam.
— Słowo honoru?
— Słowo honoru.
— No, to słucha .
I Franz opowieǳiał Albertowi swo ą wyprawę na wyspę Monte Christo oraz spotka-

nie z przemytnikami, wśród których było dwóch bandytów korsykańskich. Nie pominął
żadnego szczegółu feeryczne gościnności, aką okazał mu hrabia w swo e grocie z Tysiąca
i Jednej Nocy. Opowieǳiał o kolac i, o haszyszu, posągach, o awie i śnie, i o tym, ak
po przebuǳeniu, ako dowód i wspomnienie tego wszystkiego, co przeżył, pozostał mu
tylko widok achtu na horyzoncie, żeglu ącego ku Porto Vecchio.

Potem przeszedł do tego, co ǳiało się w Rzymie, do nocy w Koloseum i rozmowy
o Peppinie, aką podsłuchał mięǳy nim a Vampą, a w które hrabia przyrzekł wy ednać
łaskę dla bandyty — i obietnicy te dotrzymał, ak mógł stwierǳić sam czytelnik.

Na koniec doszedł do wypadków ostatnie nocy: ak znalazł się w kłopocie, gdy spo-
strzegł, że braku e mu do całe sumy ośmiuset piastrów; ak wpadł na pomysł, by udać
się do hrabiego, co zakończyło się tak pomyślnie, a zarazem tak malowniczo.

Albert słuchał chciwie Franza.
— No i co — rzekł, gdy przy aciel skończył — gǳie wiǳisz tu coś złego? Hrabia

lubi podróżować, hrabia ma swó acht, bo est bogaty. Jedź do Portsmouth czy do So-
uthampton, a zobaczysz porty zatłoczone od statków bogatych Anglików, którzy ma ą
takie same kaprysy. Aby mieć gǳie odpocząć w czasie swych podróży, aby uniknąć te
ohydne kuchni, którą zatruwam się od czterech miesięcy, a ty od czterech lat, aby nie
sypiać w tych obrzydliwych łóżkach, w których właściwie nie da się spać, kazał sobie urzą-
ǳić mieszkanko na Monte Christo. A gdy uż e sobie umeblował, obawia się, by rząd
toskański nie usunął go stamtąd i aby wydatki się nie zmarnowały — więc kupu e wy-
spę i przybiera od nie nazwisko. Kochany mó , poszpera że w pamięci i przyzna , iluż to
twoich zna omych wzięło nazwisko od posiadłości, których nigdy nie byli właścicielami?

— A ci bandyci korsykańscy w ego załoǳe⁈
— Ale co w tym ǳiwnego? Wiesz lepie niż ktokolwiek, że bandyci korsykańscy nie są

byna mnie rabusiami, ale edynie zbiegami, których akaś vendetta wygnała z roǳinnego
miasta lub wsi; zadawanie się z nimi nie kompromitu e! Ozna miam, że eśli kiedyś udam
się na Korsykę, to zanim się przedstawię gubernatorowi i prefektowi, pó dę się pozna omić
z bandytami Kolomby, eśli tylko da się to zrobić. Uważam, że są czaru ący.

— Ale Vampa i ego zgra a — protestował Franz — to bandyci, co rabu ą; mam
naǳie ę, że temu nie zaprzeczysz. A poza tym, co sąǳisz o tym, że hrabia cieszy się
takim autorytetem wśród tych luǳi?

— Sąǳę tylko tyle, mó drogi, że temu autorytetowi winien estem życie; nie po-
winienem go zbyt mocno krytykować. Pozwól mi więc, zamiast robić z tego sprawę
gardłową, wybaczyć hrabiemu to wszystko; nie mówię uż nawet, że mi ocalił życie, bo
byłaby to może lekka przesada, ale na pewno ǳięki niemu zaoszczęǳiłem cztery tysiące
piastrów, co stanowi dwaǳieścia cztery tysiące liwrów na nasze pieniąǳe, a to suma, na
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którą by mnie na pewno nie oszacowano we Franc i; dowoǳi to — roześmiał się Albert
— że nikt nie est prorokiem we własnym kra u.

— Ano właśnie: z akiego kra u hrabia pochoǳi? Jaki est ego o czysty ęzyk? Z cze-
go właściwie się utrzymu e? Skąd te ego niezmierne bogactwa? Co się ǳiało w pierwsze
części ego życia, ta emnicze i nieznane , która nadała te drugie posępną barwę mizan-
tropii? Tego wszystkiego chciałbym się na twoim mie scu dowieǳieć.

— Franz, mó kochany, gdy po otrzymaniu mego listu uznałeś, że potrzebu emy
pomocy hrabiego — zripostował Albert — poszedłeś i powieǳiałeś mu: „mo emu przy-
acielowi Albertowi de Morcerf grozi niebezpieczeństwo, pomóż mi pan go z tego wy-
ciągnąć”, czyż nie?

— Tak.
— A czy on wtedy zapytał: „Kto to est, ten Albert de Morcerf? Skąd pochoǳi ego

nazwisko? Skąd się wziął ego ma ątek? Z czego ży e? Z akiego kra u się wziął? Gǳie się
uroǳił?”. Pytał cię o to? Powieǳ!

— Nie, przyzna ę.
— Ot, przy echał i tyle. Wyrwał mnie z rąk Vampy, u którego choć pozorowałem

nonszalanc ę, wcale nie było mi do śmiechu, przyzna ę się. A więc, mó drogi, gdy on za
podobną przysługę prosi mnie o to, co się robi co ǳień dla pierwszego lepszego rosy -
skiego czy włoskiego księcia, który wpadnie do Paryża, to znaczy, żebym przedstawił go
na salonach, ty chcesz, bym mu odmówił? E że, chyba zwariowałeś!

Przyznać trzeba, że wbrew zwycza owi cała słuszność tym razem była po stronie Al-
berta.

— A zresztą, mó drogi hrabio — westchnął Franz — rób, co ci się podoba; przyzna ę,
że wszystko, co mówisz, est pozornie słuszne; ale prawdą est, że hrabia Monte Christo
est osobliwym człowiekiem.

— Hrabia Monte Christo est filantropem. Nie opowieǳiał ci, w akim celu uda e się
do Paryża. Otóż chce kandydować do nagrody Montyona; a eśli bęǳie potrzebował do
zwycięstwa tylko mo ego głosu i protekc i tego nieuroǳiwego pana, który ą przyzna e,
to cóż, dam mu mó głos i postaram się o protekc ę. No, nie mówmy o tym więce , mó
kochany, siada my do stołu, a potem chodźmy ostatni raz do katedry Świętego Piotra.

Stało się, ak powieǳiał Albert, a naza utrz o piąte po południu przy aciele się rozstali:
Albert ruszył do Paryża, Franz po echał na dwa tygodnie do Wenec i.

Lecz Albert, zanim wsiadł do powozu, oddał chłopcu hotelowemu — z obawy, by
hrabia nie sprawił mu zawodu — bilet do hrabiego Monte Christo, na którym pod napi-
sem: „Wicehrabia Albert de Morcerf ” dopisał ołówkiem: „ ma a, o wpół do edenaste ,
ulica Helderska nr ”.

. 
Rankiem dwuǳiestego pierwszego ma a w domu przy ulicy Helderskie , dokąd Albert de
Morcerf zaprosił eszcze w Rzymie hrabiego Monte Christo, wszyscy domownicy krzątali
się na przy ęcie hrabiego, aby Albert mógł wystąpić przed nim ak należy.

Albert de Morcerf mieszkał w pawilonie, wzniesionym na rogu wielkiego ǳieǳińca,
naprzeciw drugiego gmachu przeznaczonego dla służby.

Jedynie dwa okna pawilonu wychoǳiły na ulicę, dalsze trzy były na ǳieǳiniec, a dwa
na ogród.

Mięǳy ǳieǳińcem a ogrodem wznosił się pałac hrabiostwa de Morcerf, zbudowany
w szpetnym stylu Cesarstwa, modny ednak i okazały.

Wzdłuż całe posiadłości ciągnął się mur, odgraǳa ąc ą od ulicy, a na nim stały
w równych odstępach wazony z kwiatami; w środku muru wielka żelazna krata ze złoco-
nymi strzałami służyła za bramę paradną; furtka, przylepiona niemal do domku odźwier-
nego, używana była przez służbę lub też przez państwo, eśli wychoǳili pieszo.

Wybór pawilonu na mieszkanie dla Alberta był dowodem pełne taktu troskliwości
matki, która nie chcąc rozstawać się z synem, rozumiała ednak, iż młoǳieniec w wieku
Alberta potrzebu e zupełne swobody.
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Z drugie zaś strony widać było, musimy to przyznać, że mieszkanie Alberta stano-
wiło obraz mądrego egoizmu młoǳieńca rozkochanego w swobodnym i leniwym życiu,
złoconym niby klatka dla ptaków, akie wieǳie młody człowiek z dobre roǳiny.

Przez okna od ulicy Albert mógł obserwować, co się ǳie e na zewnątrz. Widok taki
est niezbędny dla młodego człowieka, który lubi, aby co rusz ktoś nowy po awiał się na
horyzoncie, niechby nawet ulicznym! Następnie, eśli w czasie obserwac i takich zdarzył
się akiś przedmiot zasługu ący na głębsze badania, Albert mógł dla dalszych poszukiwań
wy ść przez furtkę podobną do te , którą wskazaliśmy przy domku odźwiernego, a wartą
szczególne wzmianki. Była to furteczka akby zapomniana przez wszystkich natychmiast
po zbudowaniu domu, niepozorna i zakurzona — rzekłbyś, że nikt e uż nigdy nie prze-
stąpi; starannie naoliwione zamek i zawiasy dowoǳiły ednak, że często ą w akowychś
ta emniczych celach otwierano.

Chytre te drzwiczki robiły konkurenc ę dwóm pozostałym we ściom, naigrawa ąc się
z odźwiernego, że ego czu ność i właǳa ich nie dosięgały, a otwierały się ak słynna
brama askini z Tysiąca i Jednej Nocy, niby Sezam zaklęty Ali Baby, kiedy ktoś wyrzekł
kabalistyczne słowa lub zapukał w umówiony sposób — słowa te musiały być wymawiane
przez głos wy ątkowo melody ny, pukać musiały paluszki na delikatnie sze w świecie.

W końcu wąskiego i cichego korytarza, który stykał się z owymi drzwiczkami i stano-
wił przedpokó , zna dowały się po prawe stronie drzwi do sali adalne Alberta z oknami
na ǳieǳiniec, a po lewe do saloniku z oknami od ogrodu. Krzewy i pnącza, rozwĳa ąc
się na kształt wachlarza przed oknami, zakrywały od ǳieǳińca i ogrodu wnętrze tych
dwóch pokoi na parterze, edynych, do których mogłoby za rzeć niedyskretne oko.

Na pierwszym piętrze, oprócz dwóch takich samych pokoi, zna dował się nad przed-
poko em eszcze trzeci. Były to salon, sypialnia i buduar.

W salonie dolnym, urząǳonym ak komnaty algierskie, mieściła się palarnia.
Buduar przylegał do sypialni i przez sekretne drzwiczki miał wy ście na schody.
Wiǳimy, że nie zapomniano o żadnych środkach ostrożności.
Nad pierwszym piętrem królowała rozległa pracownia, którą powiększono, wyburza ąc

ściany wewnętrzne i przepierzenia; pandemonium, które stanowiło obraz walki artysty
z dandysem.

Znalazły tu schronienie wszystkie kole ne pas e Alberta: trąby myśliwskie, basetle,
flety — cała orkiestra, bo Albert upodobał sobie przez czas akiś muzykę — nie było
to ednak zainteresowanie, lecz kaprys; sztalugi, palety, farby, bo po zapale do muzyki
nastąpiły pretens e do malarstwa; na koniec florety, rękawice bokserskie, szpady i laski
różnego roǳa u, bo wierny obycza om ówczesnych złotych młoǳieńców Albert de Mor-
cerf kształcił się z dużo większą wytrwałością, niż to okazał przy muzyce i malarstwie,
w tych trzech sztukach uzupełnia ących męską edukac ę, to est w fechtunku, boksie,
walce na kĳe — i w opisanym pomieszczeniu, przystosowanym do ćwiczeń fizycznych,
lekc i uǳielali mu Grisier, Cooks i Karol Lecour.

Resztę umeblowania te szacowne komnaty stanowiły kuy z czasów Franza I, pełne
chińskie porcelany, waz apońskich, fa ansów Lucca della Robbii i półmisków Bernarda
le Palissy, starodawne fotele, na których zasiadał może Henryk IV albo Sully, Ludwik
XIII albo Richelieu — dwa bowiem z nich, ozdobione rzeźbionymi herbami: błyszczące
na lazurowym tle trzy lilie Bourbonów zwieńczone królewską koroną, pochoǳiły eśli
nie z magazynów w Luwrze, to przyna mnie z akiego zamku królewskiego. Na fotelach
tych barwy ciemne i ponure rzucone były w niełaǳie bogate tkaniny o żywych kolorach,
barwione słońcem Pers i albo utkane przez niewiasty z Kalkuty i Chandernagoru.

Trudno zgadnąć, co mogły tu robić owe tkaniny.
Wabiąc wzrok, oczekiwały na przeznaczenie, którego nie znał sam ich właściciel,

a tymczasem rozświetlały salę edwabistym, złotawym lśnieniem.
Na honorowym mie scu stał fortepian z drzewa różanego, ǳieło Rullera i Blancheta,

odpowiada ący rozmiarami naszym lilipucim salonom, który w ciasnym i dźwięcznym
pudle zawierał ednak całą orkiestrę, a uginał się pod brzemieniem arcyǳieł Beethovena,
Webera, Mozarta, Haydna, Grétry’ego i Porpory.

Ponadto wszęǳie, na ścianach, powyże drzwi, na suficie — szpady, sztylety, kri-
sy, maczugi, topory, zbro e pozłacane, damasceńskie, inkrustowane; zielniki, minerały,
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wypchane ptaki z otwartymi do nieruchomego lotu płomiennie czerwonymi skrzydłami
i ǳiobami, których nigdy uż nie miały zamknąć.

Rozumie się samo przez się, że była to ulubiona komnata Alberta.
W ǳień ednak spotkania młoǳieniec obrał sobie za główną kwaterę salonik na

parterze, gǳie czekał w wytwornym negliżu na przy ęcie gościa. Tu, na stole otoczonym
szeroką, miękką sofą, złociły się w fa ansowych naczyniach o spękane polewie, za akimi
przepada ą Holendrzy, wszelkie znane gatunki tytoniu, począwszy od żółtego petersbur-
skiego, aż do czarnego syna skiego, nie pomĳa ąc maryland, portorico i latakié.

Obok zaś w szkatułkach z wonnego drzewa leżały uporządkowane według wielkości
i gatunku cygara: puros, regalia, hawańskie i manilskie.

Na koniec, w otwarte na oścież szafie, zbiór fa ek — niemieckich, tureckich o ustni-
kach z bursztynu zdobnych w korale, inkrustowane złotem nargile o długich safianowych
rurkach, zwiniętych niby węże — oczekiwał na kaprys lub zachciankę palaczy. Albert sam
czuwał, ak uporządkowano albo racze rozłożono w artystycznym niełaǳie owe przybory,
którym nowocześni biesiadnicy lubią przypatrywać się po kawie poprzez obłoki dymu,
z ust ich kłębem unoszących się pod sufit w długich kapryśnych spiralach.

Za kwadrans ǳiesiąta wszedł loka .
Był to mały piętnastoletni sta enny, imieniem John, mówiący tylko po angielsku,

który stanowił całą domową służbę Alberta.
Oczywiście miał zawsze do dyspozyc i kucharza pałacowego, a przy naǳwycza nych

okaz ach na ego rozkazy był także strzelec hrabiego.
Loka ów, obdarzony całkowitym zaufaniem swego młodego pana, położył na stole

stos gazet, Albertowi zaś podał plik listów. Albert spo rzał w roztargnieniu na tę różno-
rodną korespondenc ę, po czym wybrał z nie dwie perfumowane koperty, na których
widać było pismo nakreślone delikatną ręką, rozpieczętował e i przeczytał listy z pewną
uwagą.

— Skąd te listy? — zapytał.
— Jeden przyszedł pocztą, a drugi przyniósł loka pani Danglars.
— Każ powieǳieć pani Danglars, że przy mu ę mie sce w e loży… Czeka , czeka …

Późnie wstąpisz do Róży; powiesz e , że skoro zaprasza, po wy ściu z Opery przy dę do
nie na kolac ę, i zaniesiesz tam sześć butelek wyborowego wina — cypry skiego, malaga
i xeres, a także beczułkę ostryg ostenǳkich. Ostrygi weźmiesz u Borela, ale nie zapomnĳ
mu powieǳieć, że to dla mnie.

— O które goǳinie aśnie pan każe podawać do stołu?
— A która teraz?
— Za kwadrans ǳiesiąta.
— A więc podasz o wpół do edenaste . Debray może bęǳie musiał pó ść do mini-

sterstwa… A zresztą — (Albert popatrzył do notatnika) — na tęże goǳinę zaprosiłem
hrabiego; dwuǳiesty pierwszy ma a o wpół do edenaste ; chociaż nie liczę barǳo na
ego obietnicę, chcę ednak być akuratny. Aha, nie wiesz, czy pani hrabina uż wstała?

— Jeśli aśnie pan sobie życzy, pó dę się dowieǳieć.
— Dobrze… i poproś też o trochę likierów, gdyż mo a piwniczka uż niezbyt pełna.

Powieǳ pani hrabinie, że będę miał zaszczyt być u nie o goǳinie trzecie i że pytam, czy
zgoǳi się, abym przedstawił e kogoś.

Loka wyszedł.
Albert rzucił się na sofę, rozdarł opaski kilku ǳienników, prze rzał program spek-

takli, skrzywił się, tego dnia bowiem dawano nie balet, a operę; ął szukać na próżno
w ogłoszeniach o pachnidłach pasty do zębów, którą mu zachwalano i ciska ąc precz trzy
na barǳie wzięte w Paryżu pisma, ziewał na całe gardło i mruczał:

— Doprawdy, te gazety robią się coraz nudnie sze.
W te że chwili przed drzwiami zatrzymał się wolant, a wkrótce wszedł loka i ozna -

mił przybycie pana Luc ana Debray. Do salonu wszedł asnowłosy młody człowiek, wy-
soki, blady, z którego szarych oczu biła pewność siebie, a z wąskich ust chłód. Ubrany
w granatowy ak ze złotymi cyzelowanymi guzikami i biały halsztuk, miał zawieszony
na edwabne tasiemce monokl w szylkretowe oprawie, który niekiedy, ǳięki wysiłkom
mięśni policzka, udawało mu się utrzymać w oczodole. Wkroczył bez uśmiechu, nie mó-
wiąc ani słowa, z miną na wpół urzędową.
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— ǲień dobry, Luc anie, ǳień dobry — rzekł Albert. — Przerażasz mnie, mó
drogi, swo ą punktualnością! Ba, gdybyż to była tylko punktualność! Spoǳiewałem się,
że przy ǳiesz na późnie , a ty po awiasz się uż za pięć ǳiesiąta, kiedy termin spotkania
ustalony est dopiero na wpół do edenaste . To akiś cud! A może nastąpił przypadkiem
upadek rządu?

— Nie, złociutki — rzekł młoǳieniec, sadowiąc się wygodnie na sofie. — Uspokó
się, my się zawsze chwie emy, ale nigdy nie upadamy i zaczynam wierzyć, że powolut-
ku dochoǳimy do dożywotniego urzędowania, nie mówiąc o tym, że sprawa Półwyspu
umocniła nas zupełnie.

— A tak, prawda! Wypęǳacie don Carlosa z Hiszpanii.
— Nie, złociutki, nie miesza my po ęć. My go tylko przenosimy z edne strony gra-

nicy na drugą — do Franc i i ofiaru emy mu królewską gościnę, w Bourges.
— W Bourges?
— A tak, i nie ma na co się skarżyć, do diabła! Bourges to stolica króla Karola VII. Jak

to, nic nie wieǳiałeś? Przecież od wczora w całym Paryżu o tym mówią, a przedwczora
rzecz ta przeniknęła na giełdę, bo pan Danglars (nie wiem, akim sposobem ten człowiek
otrzymu e wiadomości w tym czasie, co my) zagrał na hossę i zyskał milion.

— A ty nowy orderek, ak się zda e; bo wiǳę, że masz błękitną wstążeczkę.
— Ehm, przysłano mi medal Karola III — rzekł niedbale Debray.
— He że, nie udawa obo ętnego, przyzna , że to ci sprawia przy emność.
— Da ę słowo! Jako uzupełnienie stro u, medal zawsze dobrze się prezentu e przy

czarnym aku zapinanym pod szy ę. Wygląda to elegancko.
— Tak — rzekł Morcerf z uśmiechem — człowiek wygląda wtedy ak książę Galii

albo Reichstadu.
— I właśnie dlatego wiǳisz mnie tak rano.
— Ponieważ dostałeś medal Karola III i chciałeś mi się z nim pokazać.
— Nie. Ponieważ spęǳiłem noc całą na rozsyłaniu listów: wyekspediowałem dwa-

ǳieścia pięć depesz dyplomatycznych. Gdym ǳiś rano wrócił do siebie, chciałem zasnąć,
ale rozbolała mnie tak mocno głowa, że musiałem wstać, by się prze echać goǳinę konno.
W Lasku Bulońskim napadła mnie nuda i głód — dwa wrogowie, którzy rzadko wystę-
pu ą razem, a którzy ednak połączyli się przeciwko mnie. To zupełnie ak akiś związek
karlistowsko-republikański; wtedy przypomniałem sobie, że u ciebie ma być ǳiś z rana
uczta — więc estem; eść mi się chce — nakarm mnie; nuǳi mi się — zabaw mnie.

— To, kochany, mo a powinność ako gospodarza — odrzekł Albert, ǳwoniąc na
służącego, gdy Luc an tymczasem podrzucał szpicrutą, ozdobioną złotą gałką inkrusto-
waną turkusami, rozłożone gazety. — Germain, poda xeres i biszkopty. A na począ-
tek, drogi Luc anie, poczęstu się cygarem, oczywiście pochoǳi z kontrabandy. Spróbu
i przekona swo ego ministra, żeby nam podobne sprzedawał, zamiast akichś paskudnych
liści orzechowych, na które skazu e obywateli.

— O, do diabła, tego nie zrobię. Gdyby tylko rząd sprowaǳał takie cygara, uznałbyś
e zaraz za obrzydliwe. A przy tym to nie rzecz spraw wewnętrznych, ale skarbu; uda się
do pana Humanna, do wyǳiału podatków pośrednich, korytarz A, pokó .

— Doprawdy — odparł Albert — imponu esz mi wiadomościami. Weźże lepie cy-
garo!

— Ach, drogi hrabio — rzekł Luc an, zapala ąc manilę od różowe świecy osaǳone
w złoconym lichtarzu i rzuca ąc się na sofę. — Ach, drogi hrabio, aki szczęściarz z ciebie,
że nie masz nic do roboty! Doprawdy, nie znasz własnego szczęścia!

— I cóż ty byś począł, mó drogi, mó drogi pacyfikatorze królestw — odparł Mor-
cerf z lekką ironią — gdybyś nie miał nic do roboty? Jak to! Ty, osobisty sekretarz mini-
stra, ma ący uǳiał zarazem w wielkie kabale europe skie i drobnych intrygach Paryża,
ty, który chronisz królów, a co ważnie sze — królowe, który masz goǳić stronnictwa,
i kierować wyborami, ty, który więce zǳiałasz piórem i telegrafem, sieǳąc w gabine-
cie, niż Napoleon zǳiałał na polu bitwy mieczem i zwycięstwami; ty, który posiadasz
dwaǳieścia pięć tysięcy liwrów renty oprócz pens i w ministerstwie oraz konia; ty, który
chaǳasz do Jockey Clubu, opery i teatru, nie potrafisz znaleźć w tym nic, co mogłoby
cię rozerwać? A więc dobrze, eśli tak, to a cię zabawię.

— Jakim sposobem?
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— ǲiś poznasz kogoś u mnie.
— Mężczyznę czy kobietę?
— Mężczyznę.
— E, znam ich dosyć.
— Ale nie znasz takiego, ak ten.
— Skądże się wziął? Z krainy czarów?
— Kto wie.
— Do diabła! Mam naǳie ę, że nie przybywa stamtąd razem z naszym śniadaniem?
— Nie, bądź spoko ny; śniadanie szyku e się w kuchni, u mamy. A co, głodny esteś?
— Zgaǳa się, nawet eśli przyznać się do tego — to rzecz upokarza ąca. Wczora

adłem obiad u pana de Villefort; a zauważyłeś może, mó drogi, że u wszystkich proku-
ratorów ada się fatalnie? Jakby ich bez przerwy gryzło sumienie.

— Do licha, nie szkalu obiadów u bliźnich, akże się ada u twoich ministrów?
— Tak, ale my przyna mnie nie zapraszamy luǳi z dobrego towarzystwa; i gdybyśmy

nie musieli gościć na obiadach rozmaitych szubrawców, co myślą, a racze głosu ą tak ak
trzeba, wystrzegalibyśmy się tych naszych przy ęć, zaręczam.

— Mó drogi, napĳ się wobec tego eszcze xeresu, i weź drugi biszkopt.
— Chętnie, hiszpańskie wina masz wyborne; przyzna , że mieliśmy całkowitą słusz-

ność, pacyfiku ąc ten kra .
— Zapewne; ale co z don Carlosem?
— Co? Don Carlos bęǳie sobie pił Bordeaux, a za ǳiesięć lat ożenimy ego syna

z młoǳiutką królową.
— Za co dostaniesz order Złotego Runa, eśli eszcze bęǳiesz w ministerstwie.
— Zda e mi się, że opracowałeś ǳiś system karmienia mnie samymi kaǳidłami.
— Przyznasz sam, że na lepie pobuǳa ą prawǳiwy apetyt; ale czeka , słyszę w przed-

poko u głos Beauchampa; pokłócicie się, a to wam skróci oczekiwanie.
— O cóż mamy się sprzeczać?
— O gazety.
— Drogi przy acielu — rzekł Luc an z monarszą pogardą. — Czyż a czytu ę gazety?
— W takim razie macie dodatkowy powód do tym za adle sze kłótni.
— Pan Beauchamp! — ozna mił służący.
— Chodźże do nas, człowieku straszliwego pióra — zawołał Albert, idąc ku przyby-

łemu.
— Patrz, est tu Luc an, co cię nienawiǳi, chociaż nie czyta nigdy, tak przyna mnie

mówi.
— Ma świętą rac ę — rzekł Beauchamp. — To tak ak a: krytyku ę go, a nie wiem

nic o tym, co robi; wita , komandorze!
— A, uż wiesz o tym! — odpowieǳiał sekretarz osobisty, wymienia ąc z ǳienni-

karzem uścisk dłoni i uśmiech.
— Jakżeby inacze ! — zawołał Beauchamp.
— I co mówią o tym w świecie?
— W którym? Bo wiele światów mamy w roku pańskim .
— No, w świecie, w którym brylu esz — krytyczno-politycznym.
— Powiada się tam, że słusznie ci się to należy — tak ho nie szafu esz czerwienią, że

wyrósł na nie błękitny kwiatek.
— Brawo, brawo, niezły koncept — rzekł Luc an. — Dlaczegóż do nas nie należysz,

mó drogi? Z takim dowcipem mógłbyś w lat parę zrobić karierę.
— Toteż na edną tylko rzecz czekam, zanim pó dę za two ą radą: na rząd, który by

przetrwał choć z pół roku. A teraz do ciebie edno słówko, drogi Albercie, bo trzeba
dać odsapnąć biednemu Luc anowi. Bęǳiemy edli śniadanie czy obiad? Bo a muszę być
w Izbie. W naszym rzemiośle, ak wiǳicie, nie wszystko est różowe.

— Tylko śniadanie. Czekamy eszcze na dwie osoby i siadamy do stołu.
— A któż to ma przy ść? — spytał Beauchamp.
— Szlachcic i dyplomata.
— O , to znaczy, że poczekamy sobie dwie goǳinki na szlachcica i dwie goǳiny na

dyplomatę. Z awię się przy deserze. Zostawcie mi poziomek, kawę i cygara. Z em sobie
kotlet w Izbie.

  () Hrabia Monte Christo 



— Nie kłopocz się tym, bo gdyby nawet szlachcicem miał być Montmorency, a dy-
plomatą Metternich, siadamy do śniadania nie późnie ak o edenaste . A tymczasem
skosztu , ak Luc an, xeresu i biszkoptów.

— No, to w takim razie zostanę, koniecznie mi ǳiś trzeba trochę rozrywki.
— O proszę! Zupełnie ak Luc anowi! A przecież kiedy rząd się smuci, opozyc a po-

winna się radować!
— Ech, bo wiǳisz, mó drogi, sam nie wiesz, co mi grozi. ǲiś przed południem mam

słuchać w Izbie Deputowanych mięǳy innymi pana Danglarsa, wieczorem zaś u ego żony
czeka nas tragedia, którą napisał par Franc i. Niech diabli wezmą rząd konstytucy ny!
Czemu wybraliśmy taki, skoro, ak powiada ą, wybór od nas zależał?

— Rozumiem — chcesz przygotować sobie zapasik wesołości.
— Nie gada że źle o mowach pana Danglarsa — rzekł Debray. — Głosu e za wami,

należy do opozyc i.
— W tym sęk! I dlatego czekam, aż go wreszcie wyprawicie do pałacu Luksembur-

skiego, żeby tam przemawiał, bo wtedy będę mógł się z niego uśmiać do woli.
— Mó drogi — zwrócił się Albert do Beauchampa. — Widać, że sprawy hiszpańskie

są załatwione, bo esteś ǳiś straszliwie cierpki. Przypomnĳże sobie, że w kronice paryskie
była mowa o moich zaręczynach z panną Eugenią Danglars. Nie mogę zatem zezwolić,
nie czu ąc wyrzutów sumienia, abyś drwił z talentów krasomówczych człowieka, który ma
mi kiedyś powieǳieć: „Panie wicehrabio! Wiesz pan, że da ę dwa miliony mo e córce!”.

— Da spokó ! — obruszył się Beauchamp. — To małżeństwo nie do ǳie do skutku,
król mógł Danglarsa zrobić baronem, może go zrobić parem, ale nigdy nie zrobi zeń
szlachcica, a hrabia de Morcerf, żołnierz, arystokrata, ma tyle dumy, że nie zgoǳi się dla
dwóch nęǳnych milionów na mezalians. Wicehrabia de Morcerf może poślubić edynie
markizę.

— Ale dwa miliony! To ednak ładna sumka — odparł Morcerf.
— Jest to kapitał spółki posiada ące teatr bulwarowy albo linię kole ową z ednego

brzegu Sekwany na drugi.
— Niech on sobie gada, co chce — rzekł niedbale Debray — a ty, Albercie, żeń się.

Poślubisz etykietę worka, nieprawdaż? No i świetnie, co cię to ma obchoǳić? Lepie ,
żeby na takie etykiecie było mnie o eden herb, a więce o edno zero. Masz w swoim
herbie siedem kosów — podaru esz żonie trzy, a zostanie ci cztery. Bęǳiesz miał i tak
o ednego ptaszka więce niż Gwiz usz, krewniak cesarza niemieckiego, który omalże nie
został królem Franc i.

— Na honor, chyba masz rac ę, Luc anie — rzekł z roztargnieniem Albert.
— Oczywiście, że mam! Skądinąd każdy milioner est tak samo szlachcicem ak ba-

stard, to znaczy może nim być.
— Cyt! Przestań pleść, Luc anie — uśmiechnął się Beauchamp — bo nadchoǳi

Château-Renaud, który, aby wyleczyć cię z manii paradoksów, gotów cię przeszyć mie-
czem swego przodka, Renaud de Montaubana.

— E że, poniżyłby się — odpowieǳiał Luc an — bom pochoǳenia niskiego, a nawet
arcyniskiego.

— Doskonale! — zawołał Beauchamp. — Człowiek właǳy wyśpiewu e ak sam Be-
ranger, dokąd my zmierzamy, mó Boże!

— Pan de Château-Renaud! Pan Maksymilian Morrel! — rzekł służący, ozna mia ąc
przybycie dwóch nowych gości.

— A więc uż wszyscy! — rzekł Beauchamp. — Bęǳiemy zatem edli, bo eśli się
nie mylę, to czekałeś tylko na dwie osoby, Albercie?

— Morrel? — szepnął Albert zǳiwiony. — Morrel? A któż to taki?…
Lecz zanim dokończył zdania, pan Château-Renaud, piękny mężczyzna lat około

trzyǳiestu, szlachcic w każdym calu, to est o uroǳie Guiche’a, a dowcipie Montemarta,
u ął Alberta za rękę i rzekł:

— Pozwól, mó drogi, abym ci przedstawił pana Maksymiliana Morrel, kapitana spa-
hisów, mo ego przy aciela, ba, więce nawet — wybawcę. A zresztą nie wymaga on żadne
prezentac i. Powita że, hrabio, mo ego bohatera.

  () Hrabia Monte Christo 



I odsunął się, aby przepuścić młoǳieńca słusznego wzrostu i szlachetne postawy,
o szerokim czole, bystrym oku, czarnym wąsie. Czytelnik poznał go uż w Marsylii,
w okolicznościach na tyle dramatycznych, że zapewne nie zdążył o nim zapomnieć.

Bogaty mundur, na wpół ancuski, a na wpół wschodni, noszony z wǳiękiem, pięk-
nie uwydatniał szeroką pierś, ozdobioną krzyżem legii honorowe , i smukłość talii.

Młody oficer skłonił się z wykwintną uprze mością. W każdym ruchu malował się
wǳięk i siła ednocześnie.

— Drogi panie — rzekł Albert z uprze mością pełną serdeczności — baron de Châte-
au-Renaud bez wątpienia wieǳiał, że wielką radość sprawi mi poznanie pana. Jesteś ego
przy acielem, raczże być i naszym.

— Świetnie powieǳiane — zawołał Château-Renaud. — Życzę ci, wicehrabio, aby
w podobnym przypadku pan kapitan uczynił dla ciebie to, co uczynił dla mnie.

— A cóż to było? — zapytał Albert.
— O, nie warto mówić — odezwał się Morrel. — Przeceniasz pan wielkość pomocy.
— Jak to! — sprzeciwił się Château-Renaud. — Nie warto mówić? Życie nie zasłu-

gu e, aby o nim mówić? Doprawdy, zbyt filozoficznie to u mu esz, mó drogi kapitanie!…
To dobre w pańskim przypadku, bo narażasz co ǳień życie, ale a naraziłem raz eden,
i to przypadkiem…

— Z tego wszystkiego wiǳę tylko, że pan kapitan ocalił ci życie.
— Mó Boże, tak właśnie! — rzekł Château-Renaud.
— Jak to się stało? — zawołał Beauchamp.
— Mó drogi, wiesz, że umieram z głodu — zaoponował Debray — nie zaczyna go

teraz wypytywać.
— Ależ przecież to nie przeszkaǳa — rzekł Beauchamp — żebyśmy zasiedli do śnia-

dania… Château-Renaud opowie nam wszystko przy stole.
— Panowie — przerwał Morcerf — dopiero kwadrans po ǳiesiąte , a zważcie, że

eszcze na kogoś czekamy.
— Ach, prawda, na tego dyplomatę — rzekł Debray.
— Czy to dyplomata, czy nie, tego właściwie nie wiem; ale wiem, że zleciłem mu

poselstwo w mo e sprawie, z którego on wywiązał się tak znakomicie, że gdybym był kró-
lem, mianowałbym go natychmiast kawalerem wszystkich moich orderów, nawet gdyby
zależałyby ode mnie naraz i Złote Runo, i Podwiązka.

— A więc, ponieważ nie siadamy eszcze do stołu — rzekł Debray — nale sobie
xeresu, baronie, tak ak myśmy to zrobili, i opowiada .

— Wszyscy wiecie, ak przyszło mi do głowy wypuścić się do Ayki.
— Drogę wytyczyli ci twoi przodkowie, mó drogi — wtrącił dwornie Albert.
— Tak, ale wątpię, żebyś to robił po to, żeby ak oni oswoboǳić grób Chrystusa —

odezwał się Beauchamp.
— Masz rac ę — rzekł młody arystokrata — Chciałem sobie postrzelać z pistoletu, ot

tak, po amatorsku. Do po edynków, ak wiecie, mam wstręt od czasu, kiedy sekundanci,
których wybrałem, aby załagoǳić pewne nieporozumienie, zmusili mnie, bym strzaskał
rękę na lepszemu przy acielowi… no, temu poczciwemu Franzowi d’Epinay, znacie go
przecież wszyscy.

— A, prawda — rzekł Debray. — Strzelaliście się kiedyś… o co poszło?
— Niech mnie diabli wezmą, eśli pamiętam — odpowieǳiał Château-Renaud. — To

tylko pamiętam, że zawstyǳony, że marnu ę tak wielki talent, postanowiłem wypróbować
na Arabach nowe pistolety, które dostałem w podarunku. Popłynąłem więc statkiem do
Oranu, z Oranu udałem się do Konstantyny i trafiłem tam w chwili, gdy odstępowano od
oblężenia. Musiałem zawrócić wraz z innymi. Przez dwie doby znosiłem niezgorze deszcz
w ǳień, śnieg w nocy, ale trzeciego dnia, rankiem, koń mó padł od zimna! Biedne
zwierzę, przywykłe do derek i ogrzewanych sta en… arab, ale poczuł się w Arabii ak
w obcym kra u — wystawiony na ǳiesięciostopniowy mróz.

— To dlatego chcesz kupić mego anglika — rzekł Debray — sąǳisz, że lepie bęǳie
znosił mrozy.

— Mylisz się. Przysiągłem sobie nigdy uż nie wracać do Ayki.
— Aż tak się strachu na adłeś? — zapytał Beauchamp.

  () Hrabia Monte Christo 



— Ależ tak, i nie kry ę się z tym — odpowieǳiał Château-Renaud — a było czego!
Koń mi zginął, szedłem więc pieszo, aż nagle przygalopowało sześciu Arabów, dybiąc

na mo ą biedną głowę; powaliłem dwóch z fuz i, a dwóch z pistoletów — bo dobrze
strzelam, ale pozostało eszcze dwóch, a a uż byłem bez broni. Jeden chwycił mnie za
włosy, dlatego noszę takie krótkie, bo kto wie, co się eszcze może zdarzyć; drugi przyłożył
mi do szyi atagan i czułem uż ostry chłód żelaza, gdy ten, którego tu wiǳicie, natarł na
nich i zabił wystrzałem z pistoletu Araba, który mnie trzymał za włosy, a drugiemu, co mi
chciał poderżnąć gardło, porąbał łeb pałaszem. Pan kapitan postanowił sobie, że w dniu
tym ocali komuś życie, a przypadek zrząǳił, że ocalił właśnie mnie. Jak się wzbogacę,
zamówię u Klagmana albo Marochettiego posąg przedstawia ący Przypadek.

— W istocie — rzekł z uśmiechem Morrel — było to piątego września, to est
w rocznicę dnia, w którym mó o ciec został cudownie uratowany; dlatego też staram się,
o ile to est w me mocy, co roku uczcić ten ǳień akimś uczynkiem…

— Bohaterskim, nieprawdaż? — przerwał Château-Renaud. — Krótko mówiąc, los
padł na mnie. Ale to eszcze nie koniec; ocaliwszy mi życie, kapitan wybawił mnie od
zimna, a dał mi nie połowę swego płaszcza, ak święty Marcin, ale cały; wreszcie od głodu,
bo się ze mną poǳielił, zgadnĳcie czym?

— Pasztetem od Felixa?
— Nie, własnym koniem, którego z edliśmy z wielkim apetytem; co za wielki…
— Co? Koń? — roześmiał się Albert.
— Nie, dowód poświęcenia. Spyta cie Luc ana, czy poświęciłby swo ego anglika dla

niezna omego?
— Dla kogoś obcego nie — rzekł Debray — ale dla przy aciela, kto wie…
— Przeczułem, że bęǳiesz moim przy acielem, panie hrabio — odezwał się Morrel —

a zresztą miałem uż zaszczyt powieǳieć panu, że czy to było bohaterstwo, czy skłonność
do poświęcenia, w tym dniu winien byłem złożyć ofiarę złe doli, aby odwǳięczyć się za
łaskę, aką nam niegdyś los dobry wyświadczył.

— Zdarzenie, o którym wspomina pan Morrel, to zaǳiwia ąca historia — mówił
dale Château-Renaud. — Opowie wam, gdy się z nim bliże poznacie. A ǳisia za mĳmy
się żołądkiem, a nie wspomnieniami. O które ma być śniadanie, Albercie?

— O wpół do edenaste .
— Punktualnie? — zapytał Debray, dobywa ąc zegarka.
— Pozwólcież mi z łaski swo e poczekać eszcze pięć minut — rzekł Albert — bo a

także oczeku ę wybawcy.
— Czy egoż to?
— Mo ego, do licha! Sąǳicie, że mnie nie można wybawić równie dobrze, ak kogo

innego i że tylko Arabowie ścina ą głowy? Śniadanie nasze est na cześć filantropii i spo-
ǳiewam się, że bęǳiemy mieli u stołu przyna mnie dwóch dobroczyńców luǳkości.

— I cóż poczniemy? — zasmucił się Debray. — Mamy edną tylko nagrodę Mon-
tyona.

— Da się ą po prostu temu, co na nią nie zasłużył — odparł Beauchamp. — Tym
sposobem Akademia zwykle wymigu e się od kłopotu.

— A skądże on się wziął? — zapytał Debray. — Wybacz natarczywe pytanie, wiem,
że uż na nie odpowiadałeś, ale tak nie asno, że ośmielam się zapytać raz eszcze.

— Tak naprawdę, to nie wiem — rzekł Albert. — Zaprosiłem go przed trzema mie-
siącami, poznawszy w Rzymie, ale kto może wieǳieć, gǳie był potem?

— Myślisz, że potrafi zachować punktualność?
— Myślę, że on potrafi wszystko.
— Pamięta , że licząc pięć minut, o które prosiłeś, pozostało uż tylko ǳiesięć.
— O, skorzystam więc z tego, aby powieǳieć wam o nim parę słów.
— Przepraszam — odezwał się Beauchamp — czy może być w tym temat na felieton?
— Owszem, i to naǳwycza ciekawy.
— No to opowiada , bo wiǳę, że i tak uż nie zdążę na posieǳenie Izby, muszę to

sobie czym innym wynagroǳić.
— W czasie karnawału byłem w Rzymie…
— Wiemy, wiemy — rzekł Beauchamp.
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— Ale nie wiecie, że mnie tam porwali bandyci.
— Nie ma uż bandytów — rzekł Debray.
— Owszem, są i nawet odraża ący, a racze zaǳiwia ący, bo wydali mi się tak straszni,

że aż piękni.
— Słucha no, kochaneczku! — rzekł Debray. — Przyzna się nam, że twó kucharz

się spóźnia, że ostrygi nie nadeszły z Marennes lub Ostendy i ty na wzór pani de Ma-
intenon chcesz potrawę zastąpić powiastką. Przyzna się, kochany, znamy się tu wszyscy
i lubimy na tyle, aby ci przebaczyć i wysłuchać two e historii, gdyby nawet była rodem
z baśni dla ǳieci, na aką zresztą wygląda.

— A a wam powtarzam, że choć wyda e się zmyśloną, est na prawǳiwszą od po-
czątku do końca. Bandyci tedy porwali mnie i zaprowaǳili w mie sce barǳo ponure,
które nazywa ą katakumbami Świętego Sebastiana.

— Znam e — przerwał Château-Renaud. — Omal tam nie dostałem gorączki.
— Ze mną gorze było. Ozna miono mi, że będę więźniem, póki nie zapłacę baga-

telnego okupu — cztery tysiące dukatów rzymskich, co znaczy dwaǳieścia sześć tysię-
cy liwrów z Tours. Na nieszczęście miałem tylko tysiąc pięćset, kończyłem uż podróż
i kredyt mó był wyczerpany. Napisałem do Franza. No właśnie, przecież Franz tam był,
możecie go zapytać, czy choć na otę kłamię. Napisałem więc do Franza, że eśli nie
przybęǳie o goǳinie szóste z rana z czterema tysiącami dukatów, to ǳiesięć po szóste
zna dę się pomięǳy błogosławionymi świętymi i chwalebnymi męczennikami, w których
kompanii miałem zaszczyt się zna dować, bo pan Luigi Vampa (tak się nazywał naczelnik
bandytów) postara się sumiennie o to, by mnie to nie ominęło.

— Ale Franz przybył z czterema tysiącami dukatów, nieprawdaż? — rzekł Châte-
au-Renaud. — Do diabła, nie kłopocze się o cztery tysiące ten, kto się nazywa Franz
d’Epinay albo Albert de Morcerf!

— Otóż nie; z awił się po prostu z owym człowiekiem, którego wam zapowiadałem
i którego mam naǳie ę wam przedstawić.

— A więc ten egomość to akiś Herkules, zabó ca Kakusa, albo Perseusz, wyzwoliciel
Andromedy?

— Nie, to człowiek mnie więce mego wzrostu.
— Uzbro ony po zęby?
— Nie miał przy sobie nawet szydełka.
— A więc ułożył się o okup?
— Szepnął coś tylko na ucho hersztowi i byłem wolny.
— Jeszcze go przeprosili za zatrzymanie — rzekł Beauchamp.
— Właśnie tak było — odpowieǳiał Morcerf.
— Coś takiego! Czyżby to akiś nowy Ariosto?
— Nie, po prostu hrabia Monte Christo.
— Nie ma hrabiów o takim nazwisku — odezwał się Debray.
— I a tak sąǳę — dodał Château-Renaud z zimną krwią człowieka, który ma w ed-

nym palcu cały herbarz europe ski — nikt nie słyszał o istnieniu akichś hrabiów Monte
Christo.

— Może pochoǳi z Ziemi Święte — rzekł Beauchamp. — Może któryś z ego
przodków posiadał Kalwarię, ak ród Mortemartów posiadał Morze Martwe.

— Za pozwoleniem — przerwał Maksymilian — chyba mogę pomóc panom w roz-
strzygnięciu te kwestii. Monte Christo to wysepka, o które słyszałem od ma tków pra-
cu ących u mego o ca; ziarnko piasku wśród Morza Śróǳiemnego, atom w nieskończo-
ności.

— Właśnie tak, panie kapitanie — rzekł Albert. — Otóż panem i władcą tego ziarnka
piasku, est ten, o którym wam opowiadam. Tytuł hrabiego kupił sobie gǳieś w Toskanii.

— No, to bogaczem est twó hrabia.
— Ba! Ja myślę.
— Ale to chyba przecież widać.
— Właśnie, że nie, Luc anie.
— Nie rozumiem.
— Czytałeś Księgę tysiąca i jednej nocy?
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— Też mi pytanie.
— A więc, pomyśl — wiesz od razu, czy luǳie są tam bogaci czy biedni? Czy ziarna

zboża nie są przypadkiem rubinami albo diamentami? Zda e ci się, że to biedni ryba-
cy i traktu esz ich ak rybaków, aż oto nagle otwiera ą ci akąś ta emniczą askinię ze
skarbami, za które mógłbyś kupić Indie.

— I cóż z tego?
— To, że mó hrabia de Monte Christo est właśnie takim rybakiem. I ma nawet imię

odpowiednie, nazywa się Sindbad Żeglarz i posiada askinię pełną złota.
— I wiǳiałeś, Albercie, tę askinię?
— Ja nie, ale Franz wiǳiał. Ale nie wolno o tym ani słowa pisnąć przed hrabią. Fran-

za wprowaǳono tam z zawiązanymi oczyma, a posługiwała mu służba złożona z samych
niemych i kobiet, przy których Kleopatra przypominałaby podobno tylko pospolitą ku-
rewkę. Ale nie est do końca pewien tych kobiet, weszły bowiem dopiero, gdy zażył sobie
haszyszu; więc może wziął za kobiety tańcu ące wokół niego posągi.

Przy aciele spo rzeli na Alberta tak, akby chcieli zapytać: „Pomieszało ci się w głowie,
czy z nas chcesz zrobić pomyleńców?”.

— W istocie — rzekł Morrel, zamyślony — podobną historię opowiadał mi kiedyś
stary marynarz nazwiskiem Penelon.

— Co za szczęście — rzekł Albert — że pan Morrel przychoǳi mi w pomoc. Nie
w smak wam, że pan Morrel rzucił kłębek nici do mo ego labiryntu?

— Wybacz, kochaneczku — rzekł Debray — ale to, co mówisz, est tak nieprawdo-
podobne…

— Do licha, nieprawdopodobne dlatego, że wasi ambasadorowie i konsulowie nic
o tym nie mówią, bo im na to brak czasu, muszą przecież szykanować swoich podróżu-
ących ziomków.

— O, i znowu irytu esz się i napadasz na naszych biednych agentów. Mó Boże, a a-
kim cudem mogą wam oni pomagać? Izba bez przerwy uszczupla im pens e, dlatego coraz
o nich trudnie . A może chcesz zostać ambasadorem, Albercie? Załatwię ci nominac ę
do Konstantynopola.

— Nigdy! Okażę przychylność dla Muhammada Alego, a sułtan przyśle mi od razu
sznurek, aby mnie moi sekretarze udusili.

— Sam więc wiǳisz — rzekł Debray.
— Tak, ale wszystko to nie przeszkaǳa, aby mógł istnieć mó hrabia Monte Christo.
— Dalibóg! Wszyscy istnie emy, i to dopiero cud!
— Istnie emy, bez wątpienia, ale nie w takich samych warunkach. Nie każdy ma czar-

nych niewolników, książęce galerie, broń damasceńską, konie po sześć tysięcy anków,
grecką kochankę!

— Wiǳiałeś tę Greczynkę?
— Wiǳiałem i słyszałem. Wiǳiałem w teatrze Valle, słyszałem razu ednego, gdym

był na śniadaniu u hrabiego.
— To ten naǳwycza ny człowiek ada?
— Doprawdy, eśli e, to tak mało, że nie warto o tym mówić.
— Okaże się w końcu, że to aki wampir.
— Śmie cie się, śmie cie, tak samo myśli hrabina G***, która, ak wiecie, znała lorda

Ruthwena.
— Wyborne! — uśmiechnął się Beauchamp. — Dla kogoś, kto nie est ǳienni-

karzem, byłby to wspaniały odpowiednik sławnego węża morskiego, o którym pisali
w „Constitutionnelu”. Wampir! Znakomita historia!

— Oko płowe, którego źrenica rozszerza się i zwęża, wedle woli — rzekł Debray. —
Szczęki wydatne, czoło wspaniałe, cera sina, broda czarna, zęby białe i ostre i odpowiednie
do tego wszystkiego obe ście.

— Trafiłeś w sedno, Luc anie — zawołał Albert. — Rysopis dokładny co do oty.
Tak właśnie — uprze mość cierpka, kostyczna. Ten człowiek często prze mował mnie
drżeniem. Pewnego razu, gdyśmy się przypatrywali egzekuc i, o mało nie zemdlałem
i czułem, że to nie dlatego, żem wiǳiał kata pełniącego swo ą powinność i słyszał ę-
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ki delikwenta, ale żem patrzył ednocześnie na hrabiego, słucha ąc, ak z zimną krwią
rozprawiał o wszystkich możliwych torturach na ziemi.

— A nie zabrał cię na przechaǳkę w ruiny Koloseum, aby ci trochę krwi wyssać? —
zapytał Beauchamp.

— Albo, kiedy uż cię uwolnił, nie kazał ci przypadkiem podpisać szkarłatnego cy-
rografu, w którym musiałeś sprzedać mu duszę, ak Ezaw sprzedał prawo starszeństwa?

— Żartu cie, żartu cie, ile się wam podoba, moi panowie — rzekł Albert nieco urażo-
ny. — Kiedy na was patrzę, piękni Paryżanie, przyzwycza eni do bulwaru Gandawskiego,
spaceru ący po lasku Bulońskim, i kiedy sobie przypomnę tego człowieka, zda e mi się,
że nie esteśmy z edne gliny.

— Pochlebia mi to! — rzekł Beauchamp.
— Zawsze ednak z tego wynika — dodał Châtau-Renaud — że twó hrabia Monte

Christo musi być w wolnych chwilach barǳo przy emnym człowiekiem, wy ąwszy ednak
ego osobliwe konszachty z bandytami włoskimi.

— E, nie ma żadnych włoskich bandytów — rzekł Debray.
— Ani wampirów — dorzucił Beauchamp.
— Ani hrabiego Monte Christo — zakończył Debray. — Słyszysz, Albercie? Bĳe

wpół do edenaste .
— Przyzna się, że miałeś akieś senne koszmary i chodźmy na śniadanie — rzekł

Beauchamp.
Ale nim echo dźwięków zegara ucichło, otwarły się drzwi i Germain ozna mił:
— Jego ekscelenc a pan hrabia Monte Christo!
Wszyscy drgnęli mimowolnie, zdraǳa ąc, ak barǳo opowiadanie Alberta zapadło im

w duszę. Sam Albert nie mógł oprzeć się gwałtowne emoc i. Nie dał się bowiem słyszeć
żaden turkot powozu na ulicy, ani szmer kroków w przedpoko u, nawet drzwi otwarły się
bezszelestnie.

Hrabia stanął w progu, ubrany z na większą prostotą, ale na barǳie ednak wy-
maga ący salonowiec nie znalazłby w ego toalecie nic do zarzucenia. Wszystko tu było
w wytwornym guście, wszystko pochoǳiło od na lepszych dostawców: ak, cylinder
i koszula.

Nie wyglądał więce ak na trzyǳieści pięć lat, a na barǳie uderzyło wszystkich ze-
branych ego zaǳiwia ące podobieństwo do wizerunku, aki opisał Debray.

Hrabia podszedł z uśmiechem na środek salonu, wprost do Alberta, który idąc mu
spiesznie naprzeciw, wyciągnął serdecznie rękę.

— Punktualność — rzekł Monte Christo — est grzecznością królów, ak utrzymywał
eden z waszych monarchów. Ale podróżni czasem się spóźnia ą, choć nie zależy to od ich
woli. Mam ednak naǳie ę, drogi hrabio, że przez wzgląd na mo e dobre chęci przebaczysz
mi tych kilka sekund spóźnienia. Trudno przebyć pięćset mil drogi i nie spotkać akie ś
przeciwności; a przede wszystkim we Franc i gǳie podobno zakazano bić pocztylionów.

— Panie hrabio — odpowieǳiał Albert. — Właśnie zapowiadałem pańskie przy-
bycie kilku moim przy aciołom, których zaprosiłem tu z powodu dane mi przez pana
obietnicy, i mam zaszczyt przedstawić ich panu. Oto pan hrabia de Château-Renaud,
którego szlachectwo sięga czasów Karola Wielkiego i którego przodkowie siadywali przy
Okrągłym Stole. Pan Luc an Debray, sekretarz osobisty ministra spraw wewnętrznych.
Pan Beauchamp, groźny ǳiennikarz, postrach rządu ancuskiego, ale mimo ego sławy
na skalę narodową, nie mógł pan słyszeć o nim we Włoszech, bo nie wpuszcza ą tam ego
gazety. Na koniec pan Maksymilian Morrel, kapitan spahisów.

Na to nazwisko hrabia, który dotąd kłaniał się uprze mie, ale z prawǳiwie angiel-
ską nieprzystępnością i chłodem, postąpił mimowolnie do przodu, a na ego policzkach
po awił się na chwilę leciutki rumieniec.

— Nosi pan mundur zwycięzców — rzekł. — Piękny to mundur!
Trudno powieǳieć, co w tym momencie wywołało tak silne drżenie w głosie hrabiego

i czemu ego oczy, tak piękne, spoko ne i asne — eśli tylko z akiegoś powodu nie krył
ich pod powiekami — zabłysły nagle akby wbrew niemu samemu.

— Pan hrabia nigdy nie wiǳiał naszych Aykańczyków? — spytał Albert.
— Nigdy — odrzekł hrabia, całkiem uż oǳyskawszy panowanie nad sobą.

  () Hrabia Monte Christo 



— Panie hrabio, pod tym mundurem bĳe edno z na walecznie szych i na szlachet-
nie szych serc w całe armii.

— Ależ, panie hrabio — przerwał Morrel.
— Proszę pozwolić mi skończyć, kapitanie… Właśnie dowieǳieliśmy się — ciągnął

Albert — o tak bohaterskim czynie pana kapitana, że choć wiǳę ǳiś pana, Maksymi-
lianie, po raz pierwszy, proszę, wyświadcz mi tę łaskę i pozwól, bym przedstawił pana
hrabiemu ako mo ego przy aciela.

Przy słowach tych ponownie dało się dostrzec u Monte Christo owo spo rzenie ǳiw-
nie nieruchome, ów przelotny rumieniec i lekkie drganie powieki, które zawsze zdraǳały
u niego poruszenie.

— A, ma więc pan szlachetne serce — rzekł hrabia — tym lepie .
Ten ǳiwny komentarz, stanowiący w większym stopniu odpowiedź na własne myśli

hrabiego niż na słowa Alberta, zaskoczył wszystkich, zwłaszcza zaś Morrela, który zdu-
miony spo rzał na Monte Christo. Lecz w głosie hrabiego było zarazem tyle łagodności
i — rzec by można — słodyczy, iż nie sposób było się obrazić.

— Dlaczego miałby niby o tym wątpić? — rzekł Beauchamp do Château-Renaud.
— Rzeczywiście — odpowieǳiał Château-Renaud, który z całym swym obyciem

w świecie i asnością spo rzenia arystokraty przeniknął na wylot wszystko, co tylko w Mon-
te Christo dało się przeniknąć — rzeczywiście Albert nie wprowaǳił nas w błąd, mówiąc,
iż szczególny to człowiek ów hrabia. A co pan o nim saǳi, Morrelu?

— Dalibóg, dobrze patrzy mu z oczu, a i głos ma miły, więc pomimo te ǳiwne
uwagi na mó temat podoba mi się.

— Panowie — rzekł Albert — German donosi, że podano uż do stołu. Drogi hrabio,
pozwól, że cię zaprowaǳę.

W milczeniu przeszli do sali adalne . Każdy za ął swo e mie sce.
— Panowie — rzekł hrabia, siada ąc. — Pozwólcie mi powieǳieć coś na wytłuma-

czenie wszelkich uchybień, których mógłbym się dopuścić; estem cuǳoziemcem, i to
tak dalece, że po raz pierwszy przy echałem do Paryża; życie ancuskie est mi zupełnie
obce, dotąd wiodłem edynie tryb życia wschodni, ak na dalszy od dobrych zwycza ów
Paryża; wybaczcie więc, proszę, eśli zna ǳiecie we mnie coś, co na Turka zakrawa, trąci
Neapolitańczykiem albo też Araba przypomina. A teraz możemy uż spoko nie eść.

— W aki sposób on mówi! — szepnął Beauchamp. — To stanowczo wielki pan.
— Wielki, choć cuǳoziemiec — dodał Debray.
— Wielki pan bęǳie wszęǳie wielkim panem, panie Debray — rzekł Château-

-Renaud.
Hrabia, ak uż wiadomo, adał niewiele. Albert napomknął o tym, wyraża ąc obawę,

czy aby życie paryskie uż na wstępie nie zrazi podróżnika swym na barǳie prozaicznym,
ale i nieoǳownym aspektem.

— Drogi hrabio — rzekł. — Lękam się, czy kuchnia ulicy Helderskie bęǳie ci
smakować na równi z kuchnią placu Hiszpańskiego. Powinienem był zapytać, co pan
na barǳie lubi i kazać przygotować kilka potraw zgodnie z pana upodobaniem.

— Gdybyś pan mnie znał więce — odpowieǳiał z uśmiechem hrabia — nie za-
dawałbyś sobie tyle trudu prawie upokarza ącego dla podróżnika, który ak a, żywił się
makaronem w Neapolu, polentą w Mediolanie, olla pudrida w Walenc i, pilawem w Kon-
stantynopolu, carrickiem w Indiach, askółczymi gniazdami w Chinach. Taki obieżyświat
ak a uzna e każdą kuchnię. Jadam wszystko i wszęǳie, tyle że mało, a ǳiś właśnie, gdy
wyrzucasz mi pan wstrzemięźliwość, mam ogromny apetyt, ponieważ od wczora nie
adłem nic.

— Jak to! Od wczora szego rana? — zawołali biesiadnicy — Pan hrabia nie adł od
 goǳin?

— Nie adłem — odpowieǳiał Monte Christo. — Zmuszony byłem zboczyć nieco
z drogi i zasięgnąć informac i w okolicach Nîmes, przez co, będąc i tak spóźnionym, nie
chciałem dłuże uż się zatrzymywać.

— I nie adł pan również w powozie? — zapytał Albert.
— Nie; spałem, tak ak zdarza mi się to, gdy nuǳę się, a nie mam odwagi rozerwać

się, lub kiedy estem głodny, a eść nie mam ochoty.
— Rząǳisz pan swoim snem? — zapytał Albert.
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— W pewnym sensie
— Zapewne masz pan na to akiś sposób?
— Niezawodny.
— To by się dopiero przydało nam, Aykańczykom, bo nie zawsze mamy co eść,

a rzadko kiedy co pić — rzekł Morrel.
— Masz pan rac ę — odpowieǳiał Monte Christo. — Niestety ednak mó sposób,

znakomity dla kogoś, kto ak a prowaǳi życie wy ątkowe, byłby barǳo niebezpieczny
dla wo ska, gdyż w razie potrzeby mogło by się nie obuǳić.

— Można dowieǳieć się, cóż to za sposób? — zapytał Debray.
— Ależ oczywiście — rzekł Monte Christo. — Nie robię z tego żadne ta emnicy;

est to mieszanina doskonałego opium, po które sam eźǳiłem do Kantonu, aby być pew-
nym ego akości, i na lepszego haszyszu, aki się zbiera na Wschoǳie, mięǳy Tygrysem
i Euatem; miesza się oba te składniki w równych proporc ach i formułu e w pigułki,
które zażywane są w razie potrzeby. Po ǳiesięciu minutach zaczyna ą ǳiałać. Może pan
zapytać barona Franza d’Epinay, zda e się, że on wypróbowywał kiedyś ten środek.

— Tak, rzeczywiście — odpowieǳiał Albert. — Wspominał coś pokrótce i zda e się,
że nawet zachował barǳo przy emne wrażenia z owego doświadczenia.

— Ale, ale — przerwał Beauchamp, który ako ǳiennikarz był barǳo nieufny —
czy zawsze nosisz pan przy sobie ów narkotyk?

— Zawsze — odpowieǳiał Monte Christo.
— Nie byłoby nadużyciem prosić pana o pokazanie owych cennych pigułek? — mówił

dale Beauchamp, ma ąc naǳie ę, iż przyłapie cuǳoziemca na blaǳe.
— Ależ skąd, proszę barǳo — odpowieǳiał hrabia.
I dobył z kieszeni cudne puzderko, całe wykonane z ednego szmaragdu, w środku

wydrążonego, zamkniętego złotą śrubką. Gdy śrubkę tę się odkręciło, wypadała malutka
gałka koloru zielonego, a wielkości groszku, o przenikliwym, cierpkim zapachu. Puzderko
mieściło cztery czy pięć podobnych gałek, a mie sca było w nim na akieś dwanaście.

Puzderko okrążyło stół, lecz goście podawali e sobie więce dla widoku owego cud-
nego szmaragdu, niż z ciekawości zobaczenia i zbadania pigułek.

— Czy to kucharz pański przygotowu e ów spec ał? — zapytał Beauchamp.
— Nie — odpowieǳiał Monte Christo. — W tym, co sprawia mi prawǳiwą roz-

kosz, nie zda ę się na łaskę rąk niegodnych. Jestem niezgorszym chemikiem, sam więc
przygotowu ę owe pigułki.

— To prawǳiwie piękny szmaragd i na większy, aki kiedykolwiek wiǳiałem, choć
i mo a matka miała kilka godnych uwagi kle notów — rzekł Château-Renaud.

— Miałem kiedyś trzy takie — odpowieǳiał Monte Christo. — Jeden podarowałem
sułtanowi, który kazał osaǳić go w mieczu, drugi dałem O cu Świętemu, ów umieścił
szmaragd w tiarze, obok innego, mnie ednak pięknego, podarowanego ego poprzed-
nikowi Piusowi VII przez cesarza Napoleona; a trzeci zostawiłem sobie i ten kazałem
wydrążyć; u ęło mu to co prawda połowę wartości, ale ǳięki temu stał się on barǳie
użytecznym.

Wszyscy z zaǳiwieniem spoglądali na Monte Christo. Opowiadał to z taką prosto-
tą, że tylko czysta prawda lub obłąkanie mogły ten wyraz w głosie i słowach wzbuǳić;
błyszczący ednak szmaragd w ego ręku zdawał się naturalnie świadczyć za pierwszym
przypuszczeniem.

— I cóż władcy owi dali panu w zamian za tak wspaniały podarunek? — zapytał
Debray.

— Sułtan darował wolność edne kobiecie — odpowieǳiał hrabia — a O ciec Święty
życie ednemu człowiekowi. Tym samym, raz w życiu byłem tak potężny, ak gdyby Bóg
pozwolił mi się uroǳić na stopniach tronu.

— Tym ocalonym od śmierci był Peppino, nieprawdaż? — zawołał Albert. — Dla
niego to wy ednałeś ułaskawienie.

— Być może — rzekł Monte Christo z uśmiechem.
— Nie wyobrażasz sobie, panie hrabio, aką mi pan sprawia przy emność, mówiąc

w taki właśnie sposób — rzekł Albert. — Zdążyłem pana zapowieǳieć przy aciołom
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ako postać z ba ki, ako czaroǳie a z Tysiąca i jednej nocy albo średniowiecznego czar-
noksiężnika; lecz paryżanie tak nawykli do paradoksów, że biorą za kaprys wyobraźni
prawdy niezaprzeczalne, skoro tylko te nie wchoǳą w ramy ich coǳiennego życia. I tak:
Debray czyta, a Beauchamp druku e co ǳień, że napadnięto i obrabowano na bulwa-
rze członka Jockey-Clubu, co się trochę zapóźnił; że zamordowano cztery osoby przy
ulicy Saint-Denis albo na przedmieściu Saint-German; że schwytano ǳiesięciu, pięt-
nastu, dwuǳiestu złoǳiei, uż to w kawiarni przy bulwarze Temple, uż to w Termach
Juliana, a eden i drugi zaprzecza istnieniu bandytów w Maremmes, na rzymskie wsi
i na Bagnach Ponty skich. Powieǳże im sam, panie hrabio, barǳo proszę, że ci ban-
dyci mnie porwali i gdyby nie pańskie szlachetne wstawiennictwo, oczekiwałbym ǳisia
na ciała zmartwychwstanie w katakumbach Świętego Sebastiana, a nie przy mował ich
śniadaniem w moim nęǳnym domku na Helderskie .

— Ależ przyrzekłeś mi pan — obruszył się Monte Christo — że nigdy nie wspomnisz
przy mnie o te drobnostce.

— To nie a, panie hrabio — zawołał Albert. — To ktoś inny, któremu wyświadczyłeś
pan tą samą przysługę: pomylił go pan ze mną. Owszem, mówmy o tym, błagam, bo eśli
opowiesz pan o tym, to może powtórzysz nie tylko to, o czym uż wiem, ale także dodasz
wiele faktów, o których nie wiem.

— Zda e mi się przecież — rzekł hrabia z uśmiechem — że pan grałeś w te sprawie
rolę na tyle ważną, że wiesz równie dobrze ak a, co się wówczas stało.

— Czy przyrzeknie mi pan — rzekł Albert — że gdy opowiem to, co sam wiem, pan
dopowie, czego nie wiem?

— To słuszna propozyc a — odpowieǳiał Monte Christo.
— A więc, chociażby mo a miłość własna mogła na tym cierpieć — rzekł Albert —

sąǳiłem przez trzy dni, że estem obiektem zalotów maseczki, którą brałem za prawnuczkę
Tulii lub Poppei — a która była po prostu contadiną; zauważcie, że mówię „contadiną”,
by nie powieǳieć „chłopką”. Wiem eszcze, że okazałem się eszcze większym dudkiem,
bo wziąłem za tę wieśniaczkę młodego bandytę, szesnastoletniego gołowąsa o smukłe
kibici, który, gdym posunął się tak daleko, że chciałem go pocałować w gładkie ramię,
przyłożył mi pistolet do gardła i z pomocą ośmiu kompanów zaprowaǳił albo racze
zaciągnął do katakumb Świętego Sebastiana. Tam zastałem herszta bandytów barǳo, da ę
słowo, kształconego, bo czytał Komentarze Cezara; raczył ednak przerwać lekturę, by mi
powieǳieć, że eśli do szóste rano nie przekażę czterech tysięcy piastrów do ego kasy,
to kwadrans po szóste przestanę żyć. List istnie e, zna du e się u Franza, ma mó podpis
i dopisek pana Luigiego Vampy. Jeśli o tym wątpicie, napiszę do Franza, a ten poświadczy
u notariusza podpisy. Ja wiem tyle. A to, czego nie wiem, to to, akim sposobem zyskałeś
sobie, panie hrabio, tak wielki autorytet u rzymskich bandytów, którzy niczego niemal
nie szanu ą? Przyznam się panu, że razem z Franciszkiem nie mogliśmy wy ść z poǳiwu.

— Nic prostszego, drogi panie. Znam słynnego Vampę od ponad ǳiesięciu lat. Kiedy
eszcze był pasterzem, w młodości, dałem mu pewnego razu sztukę złota za wskazanie mi
drogi. A on, żeby mi nic nie zawǳięczać, dał za to sztylet z ręko eścią, którą sam wyrzeźbił.
Musiałeś go pan wiǳieć w mo e kolekc i broni. Po pewnym czasie, czy zapomniał o te
wymianie podarunków, która powinna była ustanowić przy aźń mięǳy nami, czy też
mnie nie poznał, w każdym razie spróbował zasaǳić się na mnie. Ale to a go schwytałem
razem z dwunastu ego ludźmi. Mogłem go oddać w ręce sprawiedliwości rzymskie , która
wyda e wyroki błyskawicznie, a z Vampą eszcze barǳie by się pospieszyła, alem tego nie
zrobił. Puściłem go wolno wraz z innymi.

— Pod warunkiem, że nie będą więce grzeszyli — roześmiał się ǳiennikarz. —
Z przy emnością wiǳę, że skrupulatnie dotrzymali słowa.

— Nie, drogi panie — odparł Monte Christo. — Pod warunkiem, że bęǳie szanował
mnie i moich zna omych. Może to, co powiem, wyda się wam ǳiwne, panowie soc aliści,
zwolennicy postępu i humanitaryzmu; nie prze mu ę się bliźnimi, nie staram się ochraniać
społeczeństwa, które mnie nie chroni w żaden sposób, powiem więce — które eśli
za mu e się mną, to po to zazwycza , by mi szkoǳić; a sąǳę, że bliźni i społeczeństwo
winni mi wǳięczność, eśli zachowu ę wobec nich neutralność, nie szanu ąc ich zarazem
wcale.

  () Hrabia Monte Christo 



— To ci dopiero! — zawołał Château-Renaud. — Oto pierwszy człowiek, akiego
słyszę, który szczerze i odważnie głosi egoizm. To barǳo pięknie! Brawo, panie hrabio!

— To przyna mnie uczciwa postawa — rzekł Morrel — ale estem pewien, że pan
hrabia nie żałował, że raz odstąpił od zasad, które nam tu tak śmiało wyłożył.

— W aki to sposób miałbym uchybić tym zasadom? — spytał Monte Christo, który
nie mógł się powstrzymać, by nie spo rzeć od czasu do czasu na Maksymiliana z taką
uwagą, że kilka uż razy ten tak śmiały młoǳieniec musiał spuścić oczy, nie wytrzymu ąc
asnego, przenikliwego spo rzenia hrabiego.

— Zda e mi się przecież — odparł Morrel — że ocala ąc pana de Morcerf, którego
pan przecież nie znał, przysłużyłeś się pan i bliźniemu, i społeczeństwu.

— Którego Albert stanowi na pięknie szą ozdobę — dodał poważnie Beauchamp,
opróżnia ąc ednym haustem kielich szampana.

— Panie hrabio — zawołał Albert — zwyciężono pana takim oto rozumowaniem,
choć est pan na logicznie rozumu ącym człowiekiem, akiego znam. A zaraz zobaczy pan,
że dowieǳiemy, iż nie est pan egoistą, ale przeciwnie, filantropem. Panie hrabio, mieni
się pan synem Wschodu, Lewantyńczykiem, Maltańczykiem, Hindusem, Chińczykiem,
ǳikusem; nosi pan nazwisko rodowe Monte Christo, ochrzcił się pan sam Sindbadem
Żeglarzem; a zaledwie znalazłeś się w Paryżu, instynktownie przyswoiłeś sobie na większą
zaletę lub na większą wadę naszych paryskich ekscentryków: uzurpu esz pan sobie wady,
których nie masz, a ukrywasz cnoty, które cię zdobią!

— Drogi hrabio — odparł Monte Christo — we wszystkim, co powieǳiałem i zro-
biłem, nie wiǳę nic, co mogłoby usprawiedliwiać owe pochwały ze strony pańskie i pań-
skich przy aciół. Nie był pan dla mnie obcy, ponieważ znałem pana, odstąpiłem panom
dwa poko e, zaprosiłem pana na śniadanie, pożyczyłem powóz, razem patrzyliśmy na po-
chód masek na Corso i razem oglądaliśmy z okna na placu del Popolo egzekuc ę, która
wywarła na panu tak silne wrażenie, że o mało nie zasłabłeś. Pytam więc, panowie, czy
mogłem zostawić mego gościa w rękach tych okropnych bandytów, ak panowie ich na-
zywacie? A przy tym, wie pan przecież o tym, że ratu ąc pana, miałem także pewien
ukryty zamiar: pomyślałem sobie, że wprowaǳisz mnie pan do świata paryskiego, kiedy
przy adę do Franc i. Przez czas akiś mogłeś pan uważać ten zamysł za przelotny i dość
nieokreślony; ale ǳisia , ak pan wiǳisz, to rzeczywistość, które musisz się pan poddać,
pod groźbą złamania słowa.

— I dotrzymam e. Bo ę się tylko, że drogi hrabia może się mocno rozczarować. Jest
pan przyzwycza ony do malowniczych widoków, niezwykłych wydarzeń, fantastycznych
horyzontów. Tu nie spotka pan ani ednego z takich epizodów, do akich przyzwyczaiło cię
awanturnicze życie. Nasze Chimborazzo to Montmartre; nasze Himala e to góra Valérien;
nasza Sahara to równina Grenelle, w które i tak wiercą studnię artezy ską, by karawany
mogły się zaopatrzyć w wodę. Mamy wprawǳie złoǳiei, nawet sporo, chociaż nie tylu, ak
się mówi, ale złoǳie e ci lęka ą się barǳie na nęǳnie szego ze szpiegów niż na większego
z panów. Na koniec nasza Franc a to kra tak prozaiczny, a Paryż to tak ucywilizowane
miasto, że nie zna ǳiesz pan w naszych osiemǳiesięciu pięciu departamentach (mówię
osiemǳiesięciu pięciu, bo nie liczę Korsyki) choćby ednego pagórka, na którym nie
byłoby telegrafu, na mnie sze groty, w które komisarz polic i nie ustawił gazowe latarni.
Mogę więc oddać panu hrabiemu edną tylko przysługę i estem gotów na pańskie rozkazy:
przedstawię pana wszęǳie sam albo przez przy aciół. Skądinąd nie potrzebu esz pan do
tego pośredników: pańskie nazwisko, ma ątek, przymioty umysłu — (tu Monte Christo
ukłonił się z lekko ironicznym uśmiechem) — będą same mówić za pana i wszęǳie
spotka pana miłe przy ęcie. Tak naprawdę mogę więc przydać się panu w edne tylko
rzeczy: mógłbym pomóc panu znaleźć odpowiednie mieszkanie, znam się bowiem na
paryskich obycza ach i magazynach, mam doświadczenie w wygodnym urząǳaniu się.
Jestem do pańskie dyspozyc i. Nie śmiem panu proponować, by zamieszkał pan u mnie,
choć korzystałem z pańskie gościny w Rzymie; nie głoszę egoizmu, estem ednak egoistą
par excellence, oprócz mnie samego, nie pomieściłby się w moim mieszkaniu nawet cień,
chyba że byłby to cień kobiecy.

— Ach! — zawołał hrabia. — To zastrzeżenie est wyraźnie małżeńskie natury.
Prawda, mówił mi pan w Rzymie o układanym małżeństwie. Mam winszować panu przy-
szłego szczęścia?

  () Hrabia Monte Christo 



— Sprawa est ciągle na etapie pro ektu, panie hrabio.
— A kto mówi o pro ektach — przerwał Debray — ten ma na myśli ewentualność.
— Nie, byna mnie ! — rzekł Albert. — Mó o ciec est barǳo za tym i spoǳiewam

się, że wkrótce przedstawię panom eśli nie żonę, to przyna mnie narzeczoną: pannę
Eugenię Danglars.

— Eugenię Danglars! — przerwał Monte Christo. — Chwileczkę, czy e o cem nie
est przypadkiem baron Danglars?

— Tak — odpowieǳiał Albert. — Ale to świeżo upieczony baron.
— Och, cóż to znaczy — powieǳiał Monte Christo — eśli oddał kra owi usługi, za

które należał mu się taki tytuł.
— Ogromne usługi — rzekł Beauchamp. — Choć w duszy liberał, uzupełnił w 

roku sześciomilionową pożyczkę dla Karola X, który zrobił go za to baronem i kawalerem
Legii Honorowe , tak że nosi nasz baron wstążeczkę orderu nie w kieszonce kamizelki,
akby należało przypuszczać, ale po prostu w butonierce aka.

— No, no — roześmiał się Albert — Beauchamp, Beauchamp, zachowa to do „Kor-
sarza” i „Charivari”, ale przy mnie oszczęǳa mego przyszłego teścia. — I odwrócił się
do Monte Christa: — Wymówiłeś pan tak ego nazwisko, akbyś go znał.

— Nie znam go — odpowieǳiał niedbale Monte Christo — ale prawdopodobnie
wkrótce go poznam, ponieważ mam u niego otwarty kredyt za pośrednictwem banków
Richard i Blount z Londynu, Arstein i Eskeles z Wiednia oraz Thomson i French z Rzy-
mu.

Wymawia ąc te słowa, Monte Christo spo rzał ukradkiem na Maksymiliana Morrela.
Jeśli spoǳiewał się wywrzeć tym wrażenie na Maksymilianie, to się nie zawiódł;

Maksymilian zadrżał, ak gdyby poraził go prąd.
— Thomson i French! — wykrzyknął. — Pan hrabia zna tę firmę?
— To są moi bankierzy w stolicy świata chrześcĳańskiego — odparł spoko nie hrabia.

— Czy mógłbym coś u nich dla pana zrobić?
— O, panie hrabio, być może byłbyś pan w stanie dopomóc nam w poszukiwaniach,

ak do te pory bezowocnych; firma ta wyświadczyła niegdyś nasze wielką usługę i nie
wiadomo, dlaczego nie chce się do te pory do nie przyznać.

— Jestem na pańskie rozkazy — ukłonił się Monte Christo.
— Ale, ale — przerwał Albert — przez pana Danglarsa oddaliliśmy się od przedmiotu

nasze rozmowy. Szło o wyszukanie przyzwoitego mieszkania dla hrabiego. No, panowie,
wysilmy umysł, gǳie by tu umieścić naszego gościa?

— Na Przedmieściu Saint Germain — rzekł Château-Renaud. — Zna ǳie się tam
dla pana uroczy pałacyk z ǳieǳińcem i ogrodem.

— E, Château-Renaud — rzekł Debray — dla ciebie nie istnie e nic poza twoim
smutnym i ponurym Saint Germain; niech go pan hrabia nie słucha, na lepie zamieszkać
na Chaussée d’Antin; to est prawǳiwe centrum Paryża.

— Koniecznie bulwar Opery — mówił Beauchamp — pierwsze piętro, dom z bal-
konem; pan hrabia każe sobie wynieść na balkon poduszki haowane srebrem; ćmiąc
fa kę i połyka ąc swo e pigułki zobaczy całą stolicę, która przedefilu e przed ego oczyma.

— A panu, Morrel, nic nie przychoǳi na myśl — rzekł Château-Renaud — że nic
nie proponu esz?

— Oczywiście, że tak — odpowieǳiał z uśmiechem. — Mam eden pomysł, lecz
sąǳiłem, że pan hrabia da się skusić ednemu z tych wspaniałych pro ektów, akie mu
panowie przedstawili. Że zaś dotąd nic nie odpowieǳiał, sąǳę, że mogę mu zaproponować
mieszkanie w pałacyku w stylu Pompadour — est urokliwy. Zna du e się na ulicy Meslay,
rok temu wyna ęła go mo a siostra.

— A więc masz pan siostrę? — zapytał Monte Christo.
— Tak, panie hrabio, to wspaniała kobieta.
— Zamężna?
— Od prawie ǳiewięciu lat.
— Szczęśliwa? — zagadnął znowu hrabia.
— Tak szczęśliwa, ak tylko można; wyszła za mąż za człowieka, którego kochała,

a który trwał przy nas wiernie w niedoli; nazywa się Emanuel Herbaut.
Przez usta Monte Christo znowu nieznaczny przeleciał uśmiech.

  () Hrabia Monte Christo 



— Mieszkam tam podczas moich półrocznych urlopów — mówił dale Maksymilian
— i esteśmy z Emanuelem na rozkazy pana hrabiego, gdyby pan czegokolwiek potrze-
bował

— E że, chwileczkę! — zawołał Albert, zanim Monte Christo zdołał odpowieǳieć.
— Proszę się zastanowić, co pan robi, panie Morrel; chcesz nam zamknąć w roǳin-
nym kółku podróżnika, Sindbada Żeglarza? Z człowieka, który przy echał obe rzeć Paryż,
chcesz zrobić patriarchę?

— A skądże! — uśmiechnął się Morrel. — Mo a siostra ma dwaǳieścia pięć lat,
szwagier trzyǳieści; są młoǳi, weseli i szczęśliwi; przy tym pan hrabia bęǳie u siebie
i tylko wtedy bęǳie spotykał gospodarzy, gdy mu się spodoba.

— ǲięku ę panu, ǳięku ę — rzekł Monte Christo. — Będę szczęśliwy, eśli zechcesz
mi pan uczynić ten zaszczyt i przedstawisz mnie siostrze i szwagrowi; ale nie mogę przy ąć
propozyc i żadnego z panów, ponieważ mam uż przygotowane mieszkanie.

— Jak to! Chcesz pan zamieszkać w hotelu? — zawołał Albert. — To nie byłoby zbyt
przy emne dla pana.

— Czyż musiałem w Rzymie znosić akieś niewygody?
— Do licha! W Rzymie wydał pan pięćǳiesiąt tysięcy piastrów, by sobie umeblować

apartament, ale racze nie sąǳę, by pan chciał ponawiać wciąż takie wydatki.
— To nie miało żadnego znaczenia. Postanowiłem po prostu mieć w Paryżu dom,

rozumiem przez to dom własny. Wysłałem więc wcześnie służącego, który uż na pewno
kupił mi akiś i umeblował.

— No to przecież masz pan służącego, który zna Paryż! — zawołał Beauchamp.
— Jest we Franc i po raz pierwszy, ak a. To Murzyn i niemowa.
— A więc to Ali? — zagadnął Albert wśród ogólnego poruszenia.
— Tak, ten sam Ali, mó niemy Nubĳczyk, którego chyba wiǳiałeś pan w Rzymie.
— Tak, tak, pamiętam go dobrze. Ale akże pan mógł nakazać Nubĳczykowi, i to

niememu, aby kupił panu i umeblował dom? Przecież biedak wszystko musiał zrobić na
opak.

— Myli się pan. Przeciwnie, estem pewien, że wszystko urząǳi według mego gustu;
a wie pan, że mó gust różni się dość od gustu ogółu. Przy echał tu tyǳień temu, biegał
z pewnością po mieście z instynktem, aki mógłby mieć pies, co sam polu e; zna dobrze
mo e kaprysy, fantaz e i potrzeby; na pewno załatwił wszystko zgodnie z moimi upodo-
baniami. Wieǳiał, że mam przy echać ǳisia o ǳiesiąte , od ǳiewiąte więc czekał na
mnie przy rogatce Fontainebleau; wręczył mi tę kartkę, to mó nowy adres, proszę.

I Monte Christo podał papier Albertowi.
— Pola Elize skie  — przeczytał Albert.
— Ach! To dopiero oryginalne! — Beauchamp nie był w stanie powstrzymać zdu-

mienia.
— I barǳo po książęcemu — dodał Château-Renaud.
— Jak to, pan eszcze nie wiǳiał swo ego mieszkania? — zǳiwił się Debray.
— Nie — odpowieǳiał Monte Christo. — Mówiłem uż, że nie chciałem się spóźnić.

Zrobiłem toaletę w powozie i wysiadłem przed drzwiami wicehrabiego.
Młoǳi luǳie spo rzeli po sobie; nie byli pewni, czy aby Monte Christo nie gra przed

nimi akie ś komedii, ale wszystko, co wychoǳiło z ust tego człowieka, oǳnaczało się,
mimo swo e oryginalności, taką prostotą, że nie można było przypuścić, by kłamał. A przy
tym dlaczegóż by miał kłamać?

— Musimy więc poprzestać — rzekł Beauchamp — na oddaniu panu hrabiemu tych
małych przysług, akie są w nasze mocy. Jako ǳiennikarz ofiarowu ę panu we ście do
wszystkich teatrów paryskich.

— ǲięku ę panu — rzekł z uśmiechem Monte Christo. — Mó intendent dostał uż
rozkaz zamówić dla mnie lożę we wszystkich teatrach.

— A ten pański intendent, czy także est niemym Nubĳczykiem? — spytał Debray.
— Nie, mó panie, to po prostu wasz rodak, o ile Korsykanin może być czyimś ro-

dakiem. Ale pan go znasz, panie Albercie.
— Czyżby to ów poczciwy signor Bertuccio, który tak dobrze umie na mować okna?
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— Właśnie ten, wiǳiał go pan u mnie wtedy, kiedy miałem zaszczyt gościć panów
na śniadaniu. To rzeczywiście ǳielny człowiek; był trochę żołnierzem, trochę przemyt-
nikiem — próbował wszystkiego po trochu. Nie przysiągłbym, czy nie miał przypadkiem
kłopotów z polic ą za akąś drobnostkę, pchnięcie nożem, czy coś takiego…

— I tego poczciwego obieżyświata wybrał sobie pan hrabia na intendenta? — zdumiał
się Debray. — A ileż to panu kradnie na rok?

— O, da ę słowo honoru, że nie więce niż inni, estem tego pewien. Dobrze za mu e
się moimi sprawami, nie ma dlań nic niemożliwego, więc go trzymam.

— A więc — odezwał się Château-Renaud — ma pan uż wszystko: pałac na Polach
Elize skich, służbę, intendenta, brak panu tylko kochanki.

Albert uśmiechnął się: przypomniał sobie piękną Greczynkę, którą wiǳiał w loży
hrabiego w teatrze Argentina.

— Mam lepie niż kochankę — odparł Monte Christo — mam niewolnicę. Wy
wyna mu ecie sobie kochanki w Operze, Wodewilu czy w Rozmaitościach, a a mo ą ku-
piłem w Konstantynopolu. Droże mnie to kosztowało, ale uż w ogóle nie muszę się pod
tym względem kłopotać.

— Ale zapominasz pan — roześmiał się Debray — że esteśmy, ak powieǳiał król
Karol, wolni z natury; a więc z chwilą gdy pańska niewolnica znalazła się na ziemi an-
cuskie , est wolna.

— A któż e o tym powie? — zapytał Monte Christo. — Mówi tylko po grecku.
— A, to co innego.
— Ale czy ą przyna mnie u rzymy? — rzekł Beauchamp. — A może oprócz nie-

mowy masz pan także i eunuchów?
— Przysięgam, nie mam! Tak daleko nie posuwam moich upodobań do Wscho-

du. Wszyscy, którzy mnie otacza ą, mogą mnie opuścić, a gdy mnie opuszczą, nie będą
potrzebowali ani mnie, ani nikogo. Zapewne dlatego nikt się ze mną nie rozsta e.

Goście uż od dawna gwarzyli przy kawie i cygarach.
— Mó drogi — rzekł Debray, zrywa ąc się — uż wpół do trzecie ; twó gość est

zachwyca ący, ale nie ma tak dobrego towarzystwa, którego by nie trzeba było opuścić
dla złego! Muszę wracać do ministerium. Powiem ministrowi o hrabi, musimy wybadać,
kto zacz.

— Uważa — rzekł Albert. — Na chytrze si nie dali temu rady.
— E! Wyda emy trzy miliony na polic ę; co prawda prawie zawsze wydane są za

wcześnie, ale co tam, zna ǳie się przecie na tę sprawę z pięćǳiesiąt tysięcy anków.
— A gdy się dowiesz, kto to taki, powiesz mi?
— Obiecu ę. Do wiǳenia, Albercie. Sługa uniżony panów.
I wychoǳąc, Debray zawołał głośno w przedpoko u:
— Dawać powóz!
— Wybornie — rzekł Beauchamp do Alberta — nie pó dę uż do Izby. Mam dla

moich czytelników coś lepszego niż mowa pana Danglarsa.
— Przez litość, Beauchamp — zawołał Albert. — Nie pisz ani słowa o tym, błagam

cię, nie odbiera że mi te zasługi, chcę go przedstawić i wprowaǳić ako pierwszy! Prawda,
że to oryginał?

— O, to dużo więce niż oryginał — odparł Château-Renaud. — To eden z na nie-
zwykle szych luǳi, akich wiǳiałem w życiu. Iǳiesz pan ze mną, kapitanie?

— Już, tylko dam mo ą kartę wizytową panu hrabiemu, który raczył przyrzec, że nas
odwieǳi.

— Może pan być pewien, że przy dę — odezwał się hrabia, kłania ąc się.
I Maksymilian wyszedł z baronem de Château-Renaud, pozostawia ąc Monte Christa

sam na sam z Albertem.
. 
Gdy znaleźli się sami, Albert rzekł do hrabiego:

— Panie hrabio, proszę mi pozwolić rozpocząć pracę cicerona od pokazania panu
modelowego kawalerskiego mieszkania. Przywykłeś pan mieszkać we włoskich pałacach,
możesz teraz przeprowaǳić badania, oblicza ąc, ile stóp kwadratowych za mu e młody
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człowiek w Paryżu, ponoć nie na gorze mieszka ący. Gdy bęǳiemy przechoǳić z poko u
do poko u, pootwieramy okna, by przewietrzyć w środku.

Monte Christo znał uż adalnię i salon na dole, Albert zaprowaǳił go więc na pierw
do swo e pracowni; ak sobie przypominamy, był to ego ulubiony pokó .

Monte Christo umiał ocenić wszystkie przedmioty, które tu Albert zgromaǳił: stare
kuy, apońską porcelanę, wschodnie materie, wyroby szklane z Wenec i, broń wszystkich
kra ów świata; wszystko to znał doskonale i przy pierwszym rzucie oka odgadywał ich
wiek i pochoǳenie.

Albert sąǳił, że bęǳie tu przewodnikiem, a stało się przeciwnie: to on odbywał ǳięki
hrabiemu kurs archeologii, mineralogii i historii naturalne .

Zeszli na pierwsze piętro.
Albert wprowaǳił gościa do salonu.
Salon ten był niemal wytapetowany ǳiełami współczesnych malarzy.
Były tu kra obrazy Duprégo — wysokie trzciny, wysmukłe drzewa, ryczące kro-

wy, cudowne niebo; byli arabscy eźdźcy pana Delacroix, w długich białych burnusach,
w błyszczących pasach, z damasceńską bronią; konie gryzły się tu z wściekłością, luǳie
mordowali się żelazem; były akwarele Boulangera, a na nich Notre-Dame, przedstawio-
na z plastycznością, ǳięki które malarz iǳie o lepsze z poetą; i eszcze płótna Diaza, na
których kwiaty namalowane są pięknie sze od kwiatów prawǳiwych, a słońce błyszczy
świetnie niż słońce; rysunki Decampsa równie barwne, ak Salvatora Rosy, tylko barǳie
poetyczne; szkice wyrwane z albumu Dauzatsa — powstały podczas podróży na Wschód,
a rysował e w kilka chwil z wysokości grzbietu wielbłąda lub pod kopułą meczetu.

Krótko mówiąc, było tu wszystko, czym sztuka współczesna może nam zastąpić i wy-
nagroǳić sztukę dawnych wieków, minioną lub utraconą.

Albert spoǳiewał się przyna mnie tym razem, że pokaże hrabiemu coś nowego; lecz
ku ego wielkiemu zǳiwieniu, hrabia nie potrzebował szukać podpisów pod obrazami,
które czasem oznaczone były tylko inic ałami — przypisywał obrazom natychmiast, od
pierwszego we rzenia, nazwisko autora; widać było, że nie tylko znał te nazwiska, ale
i przestudiował umie ętności poszczególnych twórców.

Z salonu przeszli do sypialni. Pokó ten przedstawiał wzór surowe wytworności. Wi-
siał tam portret w ramie z matowego złota, eden tylko, ale za to z podpisem Leopolda
Roberta.

Portret ten natychmiast przyciągnął uwagę hrabiego Monte Christo; wszedłszy do
poko u, na ego widok stanął ak wryty.

Portret przedstawiał dwuǳiestopięcioletnią kobietę, o smagłe cerze, ognistym we -
rzeniu, ocienionym ciężką powieką.

Nosiła malowniczy stró katalońskie rybaczki: czerwony gorsecik z czarnym przy-
braniem i złote szpilki we włosach.

Spoglądała na morze, a e wytworna sylwetka odcinała się od podwó nego lazurowego
tła fal i nieba.

Gdyby w poko u nie było ciemno, Albert mógłby dostrzec, ak policzki hrabiego
powlekły się bladością i ak przez ego pierś i ramiona przebiegł nerwowy dreszcz.

Nastała chwila milczenia, w czasie które Monte Christo nie odrywał oczu od por-
tretu.

— Piękną masz kochankę, wicehrabio — odezwał się Monte Christo całkowicie spo-
ko nym głosem — a w tym kostiumie, z pewnością balowym, barǳo e do twarzy,
wygląda zachwyca ąco.

— O, panie hrabio! — rzekł Albert — to omyłka, które nie darowałbym panu, na-
wet gdyby obok portretu wisiał inny. Nie znasz pan mo e matki, to ą pan tu wiǳisz;
kazała się tak namalować przed ośmiu laty. To kostium fantazy ny, ak się zda e, a podo-
bieństwo est tak wielkie, że wyda e mi się, akbym wiǳiał matkę taką, aka była w .
Kazała zrobić ten portret w czasie nieobecności o ca. Chciała zapewne sprawić mu miłą
niespoǳiankę, ǳiwne, ale portret nie spodobał się o cu i mimo wartości artystyczne wi-
zerunku, który, ak pan wiǳisz, należy do na lepszych ǳieł Roberta, nie mógł pokonać
w sobie te antypatii. Mówiąc mięǳy nami, kochany hrabio, mó o ciec, który ako par
przesiadu e w Pałacu Luksemburskim, wybitny teoretyk strategii — ako znawca sztuki
est naprawdę mierny; nie tak ak matka, która sama nieźle malu e. Zbyt sobie ceniąc
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takie ǳieło, by się z nim całkiem rozstawać, dała e mnie. Tuta uż nie razi tak o ca,
którego portret pęǳla Grosa też panu pokażę. Proszę mi wybaczyć, że mówię panu o tak
roǳinnych sprawach, ale będę miał zaszczyt przedstawić panu mo ego o ca; proszę, by
przypadkiem nie pochwalił pan przed nim tego portretu. A zresztą i na matkę wywiera
on przykry wpływ; bo ile razy matka przy ǳie do mnie, niemal zawsze iǳie na niego
popatrzeć, a gdy na niego patrzy, rzadko się zdarza, by nie płakała. Ten portret sprowaǳił
na nasz dom edyną ak do te pory chmurę, która ǳieli roǳiców, bo choć pobrali się
przed ponad dwuǳiestu laty, ży ą ze sobą tak, akby to był ich miodowy miesiąc.

Monte Christo rzucił szybkie spo rzenie na Alberta akby chciał doszukać się w ego
słowach ukryte myśli; widać ednak było, że młoǳieniec wyrzekł e w zupełne prostocie
ducha.

— Teraz — rzekł Albert — wiǳiał uż pan wszystkie mo e bogactwa; choć niegodne
ciebie, racz czuć się wśród nich ak we własnym domu, a żebyś mógł się tu czuć eszcze
swobodnie , zapraszam cię do o ca, któremu pisałem z Rzymu o przysłuǳe, aką mi pan
oddałeś i zapowieǳiałem, żeś mnie przyrzekł odwieǳić w Paryżu. Powiem więce : roǳice
moi czeka ą z niecierpliwością, aby im wolno było panu poǳiękować. Wprawǳie nic
nie ma uż dla pana uroku nowości, hrabio, i życie roǳinne nie może stanowić wielkie
atrakc i dla Sindbada Żeglarza: wiǳiał pan tyle ciekawszych rzeczy! A ednak proszę się
zgoǳić, bym w charakterze inic ac i w życie paryskie zaczął od wza emnych uprze mości,
wizyt i prezentac i.

Monte Christo skłonił się, nie rzekłszy ni słowa. Przy ął propozyc ę bez zapału, ale
nie okazywał niechęci — ak człowiek wychowany, który uważa za swo ą powinność to-
warzyskie konwenanse.

Albert zawołał loka a i kazał mu uprzeǳić hrabiostwo de Morcerf, że wkrótce po awi
się u nich hrabia Monte Christo.

Natychmiast też razem z hrabią udali się za loka em.
W przedpoko u, nad we ściem do salonu, widniał kartusz z herbem; bogato zdo-

biony, harmonizu ący z ornamentami na ścianach wskazywał, ile wagi właściciel pałacu
przypisywał swemu kle notowi.

Monte Christo stanął na chwilę przed herbem i przypatrzył mu się uważnie.
— Na lazurowym polu siedem złotych kosów, na ukos. To z pewnością herb pań-

skie roǳiny? Pomĳa ąc to, że umiem rozszyować znaczenie tarczy herbowych, estem
w heraldyce wielkim ignorantem, a, hrabia z przypadku. Tytuł sfabrykowała mi koman-
doria Świętego Szczepana w Toskanii; a obyłbym się zresztą bez te godności, gdyby mi
nie powtarzano bez przerwy, że w tak częstych podróżach est to rzecz barǳo użyteczna.
W końcu trzeba mieć coś na drzwiczkach karety, choćby po to, by dawała mi spokó straż
celna. Proszę mi więc darować, że o to pytam.

— Pańskie pytanie byna mnie nie est niedyskretne — rzekł Morcerf z prostotą czło-
wieka pewnego swo ego pochoǳenia. — Zgadłeś pan, to nasz herb, a racze mo ego o ca;
est, ak pan wiǳisz, połączony z innym herbem — mo e matki; po kąǳieli pochoǳę
z Hiszpanii, ale Morcerfowie to prastary ancuski ród, ponoć eden z na starszych na
Południu.

— Tak, tego dowoǳą kosy w herbie. Niemal wszyscy zbro ni pielgrzymi, którzy
wyruszali na podbó Ziemi Święte , przy mowali za godło krzyż, ako znak swo ego po-
słannictwa, albo wędrownego ptaka, symbol długie podróży, którą zamierzali odbyć na
skrzydłach wiary. Jeden z pańskich przodków z linii męskie musiał wziąć uǳiał w takie
krzyżowe wyprawie, a choćby nawet było to za Ludwika Świętego, to i tak ród pański
sięgałby XIII wieku — piękny kle not.

— To możliwe — rzekł Albert. — W gabinecie mo ego o ca est gǳieś drzewo
genealogiczne, które to nam może ob aśnić. Napisałem do niego kiedyś uwagi, które
mocno by zbudowały panów Hozier i Jaucourt. Teraz uż się nad tym nie zastanawiam;
ale wyznam panu, bo to należy do zakresu moich obowiązków ako przewodnika, że za
obecnego ludowego rządu zaczyna ą znowu interesować się barǳo tymi rzeczami.

— Cóż, zda e mi się, że wasz rząd mógłby wybrać ze swo e przeszłości coś lepszego
niż te dwie tabliczki, którem wiǳiał na waszych pomnikach, a które nie ma ą żadnego
sensu z punktu wiǳenia heraldyki. Ale pan, Albercie — zwrócił się hrabia do Morcerfa

  () Hrabia Monte Christo 



— masz więce szczęścia niż twó rząd, bo herb twó est naprawdę piękny i przemawia
do wyobraźni. O tak, przecież pochoǳisz pan ednocześnie z Prowans i i Hiszpanii; to
mi wy aśnia, eżeli portret est rzeczywiście podobny, tę piękną smagłą cerę, która mnie
tak zachwyciła u Katalonki.

Chyba tylko Edyp lub sam Sfinks mógłby wyczuć ironię, którą hrabia ukrył w tych
słowach, z pozoru pełnych na wyższe uprze mości; toteż Albert poǳiękował uśmiechem
i poprzeǳa ąc hrabiego, pchnął drzwi do salonu.

Na honorowym mie scu w salonie wisiał drugi portret; był to wizerunek mężczy-
zny lat trzyǳiestu pięciu do trzyǳiestu ośmiu, w mundurze generała, noszącego epolety
z bulionami, ową oznaką wysokie godności; na szyi miał komandorską wstęgę Legii Ho-
norowe , pierś zdobiły po prawe stronie oficerski medal Zbawiciela, po lewe — krzyż
orderu Karola III; dowoǳiło to, że ów człowiek był na wo nie w Grec i i Hiszpanii lub
wypełniał w tych kra ach akąś mis ę dyplomatyczną, za co także mógł owe oǳnaczenia
otrzymać.

Monte Christo przypatrywał się temu portretowi równie uważnie, ak poprzedniemu,
analizu ąc szczegół po szczególe, gdy wtem otwarły się boczne drzwi i znalazł się twarzą
w twarz z hrabią de Morcerf.

Był to człowiek w wieku przeszło czterǳiestu, a na wyże czterǳiestu pięciu lat, ale
wyglądał na co na mnie pięćǳiesiąt; ego czarne brwi i wąsy ǳiwnie kontrastowały
z białymi niemal całkiem włosami, ostrzyżonymi po wo skowemu na eża. Ubrany po
cywilnemu, nosił w butonierce wstążki o różnych kolorach, przypomina ące o orderach,
akimi był dekorowany.

Wszedł dość spiesznie, ale krokiem wcale dystyngowanym.
Monte Christo nie postąpił ku niemu ani kroku; rzekłbyś, że nogi wrosły mu w zie-

mię. Nie odrywał oczu od twarzy hrabiego.
— O cze — rzekł młoǳieniec — mam zaszczyt przedstawienia pana hrabiego de

Monte Christo, tego szlachetnego przy aciela, którego miałem szczęście spotkać w tak
trudnych — ak wiesz — okolicznościach.

— Miło nam barǳo wiǳieć pana u nas — ukłonił się z uśmiechem hrabia de Mor-
cerf. — Wyświadczyłeś pan naszemu domowi ogromną przysługę, zachowu ąc mu edy-
nego ǳieǳica, za co zachowamy wobec pana dozgonną wǳięczność.

To mówiąc, hrabia de Morcerf wskazał fotel hrabiemu Monte Christo i sam usiadł
naprzeciwko okna.

Monte Christo, biorąc fotel wskazany przez Morcerfa, ustawił go tak, by pozostawać
w cieniu wielkich aksamitnych zasłon a ednocześnie móc swobodnie czytać w zmęczo-
nych i smutnych rysach twarzy hrabiego historię ta emnych cierpień, zapisanych w przed-
wczesnych zmarszczkach.

— Hrabina — rzekł Morcerf — właśnie ubierała się, gdy syn kazał ą uprzeǳić, iż
wkrótce bęǳie miała radość przy ąć pańską wizytę. Za ǳiesięć minut bęǳie w salonie.

— To dla mnie wielki honor — rzekł Monte Christo — że w dniu mo ego przybycia
do Paryża mogę zawrzeć zna omość z człowiekiem, którego zasługi równe są sławie. Choć
raz fortuna nie omyliła się co do człowieka, akiego obdarzyła łaskami; ale czy nie ma
ona eszcze schowane dla pana laski marszałkowskie , gǳieś na równinach Metydży lub
w górach Atlasu?

— O, dawno opuściłem służbę wo skową — odpowieǳiał Morcerf, rumieniąc się
nieco — zostałem mianowany parem za Restaurac i, brałem uǳiał w pierwsze kampanii
pod rozkazami marszałka de Bourmont; mogłem ubiegać się o wyższy stopień i kto wie,
co by się stało, gdyby starsza linia utrzymała się na tronie? Tylko że rewoluc a lipcowa
potoczyła się na tyle pomyślnie, że mogła sobie pozwolić na niewǳięczność; i okazała ą
każdemu, kto nie służył za cesarstwa; poprosiłem więc o dymis ę, bo kto zdobył szli na
polu bitwy, nie potrafi manewrować na śliskim terenie salonów; porzuciłem broń, od-
dałem się polityce i za mu ę się przemysłem, badam sztuki techniczne. Przez dwaǳieścia
lat służby pragnąłem zawsze się temu poświęcić, ale nie miałem na to czasu.

— ǲięki takim właśnie rzeczom pański naród utrzymu e swo ą wyższość nad innymi
— rzekł Monte Christo. — Pan, szlachcic, potomek wielkiego rodu, posiada ący zna-
komitą fortunę, postanowiłeś zacząć drogę do zaszczytów ako prosty żołnierz, to rzecz
rzadka; potem ako generał, par Franc i, komandor Legii, chcesz na nowo rozpoczynać

  () Hrabia Monte Christo 



terminowanie, ma ąc tylko edną naǳie ę i edną nagrodę: że kiedyś możesz się stać uży-
teczny dla bliźnich… O, panie hrabio! To naprawdę piękne. Powiem więce : to wzniosłe!

Albert patrzył na Monte Christa i słuchał go ze zdumieniem; nie przypuszczał, że
hrabia może unosić się entuz azmem wobec podobnych poglądów.

— Niestety! — mówił dale cuǳoziemiec, aby zapewne uspokoić Morcerfa, który
nieco zachmurzył się na te słowa. — My we Włoszech ży emy inacze , rozwĳamy się
według zasad naszego rodu i naszego gatunku, zachowu emy przez całe życie to samo
listowie, tę samą wysokość, a często i tę samą bezużyteczność.

— Ale przecież dla pana hrabiego, człowieka tak wybitnego, Włochy nie mogą być
o czyzną; wyciąga do pana ręce Franc a, Franc a nie wszystkim okazu e niewǳięczność;
źle obchoǳi się ze swoimi ǳiećmi, ale gościnnie przy mu e cuǳoziemców.

— E, mó o cze — rzekł Albert z uśmiechem — widać dobrze, że nie znasz hrabiego
Monte Christo, ego dążenia nie ma ą nic wspólnego ze świetnościami tego świata. Nie
pragnie zaszczytów i bierze z nich tylko tytuły, które mu się przydaǳą w paszporcie.

— To est na słusznie sza opinia o mnie, aką kiedykolwiek słyszałem — odparł cu-
ǳoziemiec.

— Hrabia był panem swo e przeszłości — westchnął Morcerf — i wybrał drogę
usłaną różami.

— Właśnie tak, panie hrabio — odpowieǳiał Monte Christo z uśmiechem, którego
żaden malarz nie byłby w stanie oddać, a fiz onomista na próżno by z rozpaczą analizował.

— Gdybym się nie lękał znużyć pana hrabiego — rzekł generał, widocznie zachwycony
sposobem bycia Monte Christa — zabrałbym pana do Izby, bo ǳiś bęǳie posieǳenie
ciekawe dla każdego, kto nie zna naszych nowożytnych senatorów.

— Niezmiernie byłbym panu wǳięczny, gdyby mi pan zechciał ponowić tę propozyc ę
innym razem; ǳiś pozwolono mi wierzyć, że będę miał zaszczyt być przedstawionym pani
hrabinie.

— O, a mama właśnie przyszła! — zawołał Albert.
Monte Christo, odwróciwszy się żywo, u rzał panią de Morcerf: stała przy we ściu

naprzeciwko drzwi, przez które wszedł e mąż; gdy Monte Christo zwrócił się do nie ,
nieruchoma i blada opuściła bezwładnie rękę, którą — nie wiadomo dlaczego — oparła
się była o złoconą amugę; była tam uż od kilku chwil, słucha ąc ostatnich słów gościa.

Hrabia powstał i ukłonił się głęboko hrabinie, ta zaś w milczeniu oddała mu cere-
monialny ukłon.

— Na Boga, cóż ci est, pani? — spytał hrabia. — Czy zaszkoǳiło ci gorąco w salonie?
— Mamo, czy ci słabo? — wykrzyknął Albert, podbiega ąc do Mercedes.
Poǳiękowała im uśmiechem.
— Byna mnie — rzekła. — Wzruszyłam się na widok pana hrabiego — przecież

gdyby nie ego interwenc a, bylibyśmy teraz we łzach i w żałobie. Panie hrabio — mówiła
hrabina, podchoǳąc z ma estatem królowe — winnam ci życie mo ego syna i za to
dobroǳie stwo błogosławię pana. I ǳięku ę panu, że ofiarował mi pan okaz ę, bym panu
poǳiękowała, a czynię to tak, ak pana błogosławiłam — z głębi mo e duszy.

Hrabia skłonił się ponownie, eszcze głębie ; twarz ego była eszcze bledsza niż lica
Mercedes.

— Pani — rzekł — wynagraǳacie mnie państwo zbyt ho nie za czyn tak skromny.
Ocalić syna, zaoszczęǳić cierpień o cu i matce, to nie est dobry czyn, to po prostu czyn
luǳki.

Na te słowa, wymówione z wyszukaną łagodnością i uprze mością, pani de Morcerf
odpowieǳiała z prawǳiwym wzruszeniem:

— To zaiste szczęście dla mo ego syna, że znalazł w panu przy aciela, składam ǳięki
Bogu za taki zbieg okoliczności.

I Mercedes podniosła piękne oczy ku niebu, z wyrazem tak nieskończone wǳięcz-
ności, że wydało się hrabiemu, akby zabłysły w nich łzy.

Pan de Morcerf zbliżył się do nie .
— Żono — rzekł — przepraszałem uż hrabiego, że muszę go opuścić, zechcie go

przeprosić raz eszcze; ses a otwarła się o drugie , uż est trzecia, a a mam przemawiać.
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— Idź, mó drogi, a a postaram się, by nasz gość nie odczuł two e nieobecności —
rzekła hrabina równie wzruszonym co poprzednio głosem. — Panie hrabio — zwróciła
się do Monte Christa — raczysz nam wyświadczyć tę łaskę i spęǳić resztę dnia u nas?

— ǲięku ę pani, chociaż proszę mi wierzyć, że estem niezmiernie wǳięczny za
zaproszenie, ale właśnie ǳiś rano wysiadłem u drzwi państwa z powozu podróżnego. Nie
wiem eszcze, ak mnie urząǳono w Paryżu; wiem zaledwie, i to mnie więce , gǳie
mieszkam. To wprawǳie mała niedogodność, ale ednak nie na błahsza.

— Zachowu emy więc sobie tę przy emność na inny raz, przyrzeka pan? — odpo-
wieǳiała hrabina.

Monte Christo skłonił się w milczeniu, a ukłon ten mógł u ść za zgodę.
— Nie zatrzymu ę więc pana — rzekła hrabina — bo nie chciałabym, aby mo a

wǳięczność stała się natrętna lub nietaktowna.
— Panie hrabio — odezwał się Albert — eśli pozwolisz, chciałbym ci się w Paryżu

zrewanżować za pańską uprze mość w Rzymie i oddać ci na usługi mó powóz, póki nie
bęǳiesz miał pan własnych.

— ǲięku ę stokrotnie, panie Albercie — rzekł Monte Christo. — Spoǳiewam się
ednak, że Bertuccio wykorzystał należycie te cztery i pół goǳiny, akie mu zostawiłem,
i że w bramie zastanę uż mó własny powóz.

Albert, obzna omiony ze sposobem życia hrabiego, nie ǳiwił się niczemu; chciał tylko
sprawǳić, w aki sposób wykonano ego rozkazy, towarzyszył mu więc do drzwi pałacu.

Hrabia nie mylił się: gdy tylko weszli do przedpoko u, ten sam loka , co w Rzymie
przyniósł dwóm przy aciołom bilet wizytowy Monte Christa, wybiegł przed kolumnadę,
tak że kiedy znakomity podróżny wyszedł na podest przed drzwiami, powóz uż na niego
czekał.

Był to ekwipaż z warsztatu Kellera, a zaprzężone konie były to te, których Drake, ak
głosiła plotka, nie chciał sprzedać poprzedniego dnia za osiemnaście tysięcy anków.

— Panie Albercie — rzekł Monte Christo — nie zapraszam cię do siebie, gdyż mógł-
bym panu pokazać tylko naprędce urząǳony dom, a ak pan wiesz, mam ustalone zdanie
o improwizac ach i chciałbym e zachować; proszę mi darować ǳień zwłoki i przy ąć
zaproszenie na utro; będę wtedy pewien, że nie uchybię prawom gościnności.

— Jeśli prosi mnie pan o eden ǳień, panie hrabio, to estem pewien, że pokaże mi
pan racze pałac niż dom. Stanowczo, musisz mieć pan na swo e rozkazy akiegoś geniusza.

— O, proszę rozpowszechniać tę opinię — rzekł Monte Christo, wchoǳąc po ak-
samitnych stopniach wspaniałego powozu — to mi się przyda wobec dam.

Wskoczył do powozu, zatrzasnął drzwiczki i konie puściły się galopem, ale nie na tyle
prędko, by nie był w stanie dostrzec, ak w oknie salonu, gǳie rozstał się z panią de
Morcef, poruszyła się nieznacznie firanka.

Gdy Albert wrócił do matki, zastał ą w buduarze, zagłębioną w wielkim aksamit-
nym fotelu; cały pokó pogrążony był w mroku, tylko gǳieniegǳie na wypukłościach
wazonów lub w załamaniach złoconych ram połyskiwały złotawe refleksy.

Albert nie mógł dostrzec twarzy matki, osłonięte gazowym szalem, którym spowiła
włosy ak aką mglistą aureolą; ale wydało mu się, że miała zmieniony głos; rozpoznał
nadto wśród woni róż i heliotropów, zdobiących kwietnik, ostry ślad zapachu soli trzeź-
wiących; istotnie — na rzeźbionym gzymsie kominka zauważył z niepoko em flakon soli,
wydobyty z szagrynowego etui.

— Mamo, źle się czu esz? — zawołał, wchoǳąc. — Czyżbyś zasłabła, gdy wyszedłem?
— Ja? Nie, nie. Ale wiǳisz, zapach róż, tuberoz i kwiatów pomarańczowych est tak

silny w początkach upałów, do których nie esteśmy przyzwycza eni…
— Więc, mamo — rzekł Albert, wyciąga ąc rękę do ǳwonka — trzeba wynieść e

wszystkie do przedpoko u. Przecież ty się naprawdę nie czu esz na lepie ; uż wtedy, gdy
wchoǳiłaś do salonu, byłaś barǳo blada.

— Mówisz, że byłam blada?
— Z tą bladością est ci barǳo do twarzy, mo a mamo; ednak i mnie, i o ca to barǳo

przeraziło.
— O ciec ci o tym mówił? — zapytała żywo hrabina.
— Nie, powieǳiał to wprost mamie. Nie pamiętasz?
— Nie.
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Wszedł służący, którego przywołał dźwięk ǳwonka.
— Wynieś te kwiaty do przedpoko u albo do gotowalni — rzekł Albert. — Szkoǳą

pani hrabinie.
Służący wziął się do pracy. Podczas te krzątaniny w poko u panowało milczenie.
— A tak właściwie, co to za nazwisko, Monte Christo? — zagadnęła hrabina, gdy

służący wyszedł, zabiera ąc ostatni wazon. — Czy to nazwisko rodowe, pochoǳące od
ma ątku, czy po prostu przydomek?

— To musi być przydomek i nic więce . Hrabia kupił wyspę w Archipelagu Toskań-
skim, a z tego, co mówił ǳiś rano, wynika, że ufundował komandorię. Wiesz, że tak się
teraz robi: we Florenc i można kupić komandorię Świętego Szczepana, w Parmie Świę-
tego Jerzego, w podobny sposób można zostać kawalerem maltańskim. Zresztą nie ma
on wcale pretens i do znakomitego rodu i sam się nazywa hrabią z przypadku, chociaż
w Rzymie uważa się go za prawǳiwego wielkiego pana.

— Jego maniery są zachwyca ące — rzekła hrabina. — Sąǳąc przyna mnie z tego,
co mogłam spostrzec przez tych kilka chwil, które u nas zabawił.

— O, tak, mamo, wśród luǳi, których znam, a pochoǳących z na wytwornie sze
szlachty w Europie, to znaczy ancuskie , hiszpańskie i niemieckie , ego dystynkc a nie
ma sobie równe .

Hrabina zastanawiała się przez chwilę i po krótkim wahaniu pod ęła:
— Wiǳiałeś, kochany Albercie… chcę cię o to zapytać ako matka, rozumiesz? Wi-

ǳiałeś hrabiego de Monte Christo w ego własnym domu; esteś inteligentny, obyty,
masz więce intuic i niż twoi rówieśnicy; sąǳisz, że hrabia est rzeczywiście tym, na ko-
go wygląda?

— A na kogóż on wygląda?
— Sam mówiłeś przed chwilą, że na prawǳiwego magnata.
— Mówiłem, mamo, że go za takiego uważa ą.
— Ale co ty o tym myślisz, Albercie?
— Przyznam się, że nie mam o nim sprecyzowanego zdania; sąǳę, że est Maltań-

czykiem.
— Nie pytam o ego pochoǳenie, pytam o to, aki est.
— A, to zupełnie inna rzecz. Wiǳiałem w nim tyle ǳiwnych cech, że skoro mam

ci, mamo, powieǳieć, co o tym myślę, wyznam, że uważałbym go chętnie za ednego
z bohaterów Byrona, którego nieszczęście napiętnowało swoim fatalnym znamieniem;
akiś Maned, Lara albo Werner; eden z tych potomków starożytnego rodu, którzy
wyzuci z o cowskiego spadku, zna du ą sobie własną fortunę siłą swego awanturniczego
geniuszu, który stawia ich ponad prawami społeczeństwa.

— Co mówisz?
— Po prostu: Monte Christo to wysepka na Morzu Śróǳiemnym; bezludna, bez

załogi wo skowe , est bezpieczną kry ówką dla przemytników i piratów wszystkich na-
rodowości i ze wszystkich możliwych kra ów. Kto wie, czy zacni przedsiębiorcy nie płacą
swemu władcy haraczu za prawo azylu?

— To możliwe — rzekła hrabina w roztargnieniu.
— Mnie sza o to. Kimkolwiek est, przemytnikiem czy nie, przyznasz wszak, kochana

mamo, boś go uż wiǳiała, że hrabia de Monte Christo est człowiekiem niezwykłym
i zrobi karierę w salonach paryskich. O właśnie, uż ǳiś rano, u mnie, stawia ąc pierwsze
kroki w świecie, wprawił w zdumienie wszystkich, nawet takiego Château-Renauda.

— Ile też może mieć lat? — spytała Mercedes, przywiązu ąc wyraźnie wielką wagę
do tego pytania.

— Trzyǳieści pięć do trzyǳiestu sześciu.
— Taki młody! To niemożliwe — szepnęła Mercedes, odpowiada ąc ednocześnie na

to, co powieǳiał Albert, i na to, co nasuwały e myśli.
— A ednak tak est. Kilka razy mówił mi, i to bez konkretnego celu: wtedy a wtedy

miałem lat pięć, wtedy a wtedy ǳiesięć, a kiedy inǳie dwanaście. Ciekawość sprawiła, że
uważałem na te szczegóły, porównywałem daty i nigdy nie złapałem go na na mnie sze
sprzeczności. Ten szczególny człowiek, który nie ma określonego wieku, liczy na pewno
około trzyǳiestu pięciu lat. Prócz tego, przypominasz sobie, mamo? ak żywo spogląda ą
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ego oczy; nie ma ani edne srebrne nitki we włosach, a na ego czole, choć bladym, nie
widać ani edne zmarszczki. To nie tylko organizm żywotny, ale do tego eszcze młody.

Hrabina opuściła głowę, akby pod ciężarem gorzkich myśli.
— I ten człowiek okazu e ci przy aźń? — odezwała się z nerwowym drgnieniem.
— Tak mi się przyna mnie zda e.
— A ty… ty też go polubiłeś?
— Barǳo mi przypadł do gustu, cokolwiek by o tym mówił Franz, który chciał mi

wmówić, że hrabia wrócił z tamtego świata.
Hrabina drgnęła z przerażenia.
— Albercie — rzekła z trudem — mówiłam ci tyle razy, abyś ostrożnie zawierał

nowe zna omości; teraz esteś uż mężczyzną i mógłbyś mi sam uǳielać rad; a ednak
powtarzam: bądź ostrożny.

— Mamo, żebym mógł skorzystać z two e rady, na pierw powinienem wieǳieć,
czego mam się strzec. Hrabia nie grywa, hrabia pĳe tylko czystą wodę zabarwioną kilku
kroplami wina hiszpańskiego; hrabia est tak bogaty, że pożyczałby ode mnie pienięǳy
chyba na żarty; czego więc miałbym się obawiać ze strony hrabiego?

— Masz słuszność. Mo e obawy są niedorzeczne, tym barǳie względem człowieka,
który ci ocalił życie… Ale, ale, czy twó o ciec dobrze go przy ął? Musimy być dla hra-
biego naǳwycza uprze mi, to barǳo ważne. O ciec est często zaaferowany, prze mu e
się swoimi interesami, mógłby więc mimo woli…

— O ciec zachował się doskonale — przerwał Albert. — Powiem więce : wydało
mi się, że go barǳo u ęły komplementy, niezwykle zręczne, które hrabia mu podrzu-
cił tak zgrabnie, a ednocześnie trafnie, akby go znał od trzyǳiestu lat. Każda z tych
pochwalnych strzałek barǳo przy emnie połechtała papę — roześmiał się Albert — do
tego stopnia, że rozstali się ak na lepsi przy aciele. A papa chciał go nawet zaprowaǳić
do Izby, żeby się popisać przed nim swo ą mową.

Hrabina nie odpowieǳiała ani słowa; była tak głęboko zatopiona w myślach, że z wol-
na zamknęły e się oczy.

Młoǳieniec stał przed nią i patrzył na nią z ową synowską miłością, o tyle tkliw-
szą i serdecznie szą, eśli matka est młoda i wciąż piękna. Spostrzegłszy, że przymknęła
powieki i pogrążyła się w słodkim odrętwieniu, przez chwilę przysłuchiwał się e od-
dechowi, a sąǳąc, że zasnęła, oddalił się lekko na palcach, ostrożnie zamyka ąc za sobą
drzwi.

— To diabeł, nie człowiek — mruczał sam do siebie, potrząsa ąc głową. — Prze-
powieǳiałem mu, że wywoła tu sensac ę; a właśnie wiǳę tego efekt na niezawodnym
termometrze. Zauważyła go matka, a więc musi być naprawdę goǳien uwagi.

Zszedł do sta ni, nie bez skrywane irytac i, że Monte Christo, nawet o tym nie my-
śląc, położył rękę na zaprzęgu, który odeśle ego gniadosze w oczach znawców na mie sce
nr .

— Stanowczo — rzekł — luǳie nie są sobie równi. Muszę poprosić o ca, aby rozwinął
tę tezę przed Wysoką Izbą.
. 
Hrabia przy echał tymczasem do domu; za ęło mu to sześć minut. Tych sześć minut wy-
starczyło, by przyuważyło go ze dwuǳiestu złotych młoǳieńców zna ących dobrze cenę
zaprzęgu, którego sami nie byli w stanie kupić, i spięło konie w galop, aby zerknąć na
magnata, który sobie sprawiał konie po ǳiesięć tysięcy anków sztuka.

Ali wybrał na mie ską rezydenc ę hrabiego Monte Christo dom położony po pra-
we stronie u końca Pól Elize skich, z ǳieǳińcem i ogrodem; gęste drzewa wznoszące
się pośrodku ǳieǳińca zakrywały część fasady; kępę drzew u mowały niczym ramiona
dwie ale ki, którymi powozy mogły za eżdżać od okratowane bramy przed sam ganek
o podwó nych schodach; na każdym stopniu stał porcelanowy wazon z kwiatami.

Dom stał samotnie; miał oprócz we ścia głównego eszcze inne, wychoǳące na ulicę
Ponthieu.
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Zanim stangret zawołał odźwiernego, żelazna krata obróciła się na zawiasach; wiǳia-
no, ak zbliżał się powóz i hrabia został obsłużony z równie błyskawiczną szybkością, ak
to się ǳiało w Rzymie.

Stangret w echał, zakreślił półkole, nie zwalnia ąc ani trochę; brama zamknęła się,
nim koła przestały zgrzytać na piasku ale ki.

Powóz zatrzymał się po lewe stronie ganku; przy drzwiczkach natychmiast po awiło
się dwóch luǳi; ednym z nich był Ali, który uśmiechnął się do swego pana z niewy-
mowną, na szczerszą radością, uszczęśliwiony ednym spo rzeniem Monte Christa.

Drugi skłonił się nisko i podał rękę hrabiemu, by pomóc mu wysiąść z powozu.
— ǲięku ę, panie Bertuccio — rzekł hrabia, zeskaku ąc lekko ze stopni powozu. —

Co z notariuszem?
— Czeka w małym salonie, ekscelenc o.
— A bilety wizytowe, które ci kazałem zamówić, skoro bęǳiesz znał numer domu?
— Już gotowe, panie hrabio. Byłem u na lepszego litografa w Palais Royal i w mo e

obecności przygotował płytkę; pierwszy odbity bilet został odniesiony natychmiast sto-
sownie pańskich rozkazów do pana barona Danglars, deputowanego, Chaussée-d’Antin
, inne leżą na kominku w sypialni pana hrabiego.

— Dobrze. Która goǳina?
— Czwarta.
Monte Christo oddał rękawiczki, cylinder i laskę loka owi ancuskiemu, temu same-

mu, który wybiegł z antyszambrów u Morcefów, aby przywołać powóz; następnie poszedł
do saloniku — drogę wskazywał mu Bertuccio.

— Nie na ładnie sze te marmury w przedpoko u — rzekł Monte Christo. — Spo-
ǳiewam się, że e stąd usuniecie.

Bertuccio skłonił się.
Jak uprzeǳił intendent, notariusz czekał w saloniku.
Miał poczciwą fiz onomię podrzędnego urzędnika, któremu udało się zdobyć rzecz

nieosiągalną — stanowisko notariusza na przedmieściu.
— To pan esteś notariuszem, który w imieniu właścicieli ma sprzedać dom, który

chciałbym kupić? — spytał Monte Christo.
— Tak, panie hrabio — odrzekł notariusz.
— Czy akt sprzedaży uż gotów?
— Gotowy, panie hrabio.
— Przyniósł go pan?
— Oto i on.
— Doskonale. A gǳie się ten dom zna du e? — zapytał niedbale Monte Christo,

zwraca ąc się w połowie do Bertuccia, w połowie do notariusza.
Intendent wykonał gest, który znaczył: „nie wiem”.
Notariusz spo rzał zǳiwiony na Monte Christo.
— Jak to? — rzekł. — To pan hrabia nie wie, gǳie się zna du e dom, który chce

kupić?
— Ano nie — odparł hrabia.
— I pan hrabia go wcale nie zna?
— Jak miałbym, u diabła, go znać? ǲiś rano przy echałem z Kadyksu, nie byłem

nigdy wcześnie w Paryżu i pierwszy raz noga mo a stanęła we Franc i.
— A, to co innego — odpowieǳiał notariusz. — Dom, który pan hrabia pragnie

kupić, leży w Auteuil.
Na te słowa Bertuccio zbladł.
— A gǳież to? — zapytał Monte Christo.
— Dwa kroki stąd, panie hrabio. Zaraz za Passy, cudowne położenie, w samym środku

Lasku Bulońskiego.
— Tak blisko? Ależ to nie na wsi? Panie Bertuccio, ak mogłeś, u diabła, wybrać mi

dom tuż przy rogatkach Paryża?
— Ja? — zawołał intendent z osobliwym pośpiechem. — O, to na pewno nie mnie

pan hrabia polecił wyszukanie tego domu; niech pan hrabia raczy sobie przypomnieć,
poszperać w pamięci…
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— A, prawda — rzekł Monte Christo — przypominam sobie teraz! Przeczytałem
ogłoszenie w akimś ǳienniku i dałem się zwieść kłamliwemu tytułowi „Dom wie ski”.

— Jeszcze czas — wtrącił spiesznie Bertuccio. — Jeżeli pan hrabia raczy mi zlecić,
bym poszukał gǳie inǳie , zna dę na pewno, co tylko bęǳie na lepszego w Enghien,
Fontenay-aux-Roses czy w Bellevue.

— E, nie trzeba — rzekł nieasobliwie Monte Christo. — Skoro uż znaleźliśmy ten
dom, niech tak zostanie.

— I pan hrabia ma słuszność — wtrącił skwapliwie notariusz, z obawy, by nie stracić
honorarium. — To prześliczna posiadłość: strumyki, gęste zaga niki, mieszkanie wygod-
ne, chociaż od dawna opuszczone; nie mówiąc uż o meblach, które są wprawǳie stare,
ale ma ą pewną wartość, szczególnie ǳiś, kiedy wszyscy szuka ą staroci. Ale przepraszam,
pan hrabia chyba gustu e w ǳisie sze epoce.

— Ależ proszę mówić dale , nie szkoǳi. A więc est przyzwoity?
— Panie hrabio, przyzwoity? Wspaniały!
— Tam do kata, nie traćmy takie okaz i — rzekł Monte Christo. — Proszę o kon-

trakt.
Podpisał szybko, rzuciwszy okiem na mie sce, gǳie w akcie określono położenie domu

i nazwisko właścicieli.
— Panie Bertuccio, proszę dać panu notariuszowi pięćǳiesiąt pięć tysięcy anków.
Intendent wyszedł dość niepewnym krokiem i wrócił z plikiem banknotów, które

notariusz, ako człowiek nienawykły przy mować pieniąǳe bez niezbędnych formalności,
uważnie przeliczył.

— A teraz — zapytał hrabia — dopełniliśmy uż wszystkich formalności?
— Tak, panie hrabio.
— Czy masz pan klucze?
— Klucze zostawiono u odźwiernego, który pilnu e domu; ale tu est list z polece-

niem, by przy ął pana ako właściciela.
— Barǳo dobrze.
I Monte Christo kiwnął głową notariuszowi, co znaczyło wyraźnie: „ uż pana nie

potrzebu ę, możesz sobie iść”.
— Ale przepraszam — rzekł nieśmiało poczciwy notariusz. — Pan hrabia zapewne

omylił się, należy mi się tylko pięćǳiesiąt tysięcy.
— A pańskie honorarium?
— Już est zawarte w te sumie, panie hrabio.
— Ale czyż nie pofatygowałeś się pan z Auteuil?
— Tak.
— A więc trzeba pana wynagroǳić za fatygę — zakończył hrabia i pożegnał go ge-

stem.
Notariusz wyszedł tyłem, kłania ąc się aż do ziemi. Pierwszy to raz od chwili, gdy

ob ął swó urząd, zdarzył mu się taki klient.
— Proszę odprowaǳić pana notariusza — zwrócił się do Bertuccia hrabia.
Intendent wyszedł za notariuszem.
Skoro tylko hrabia został sam, wydobył z kieszeni zamknięty pugilares i otworzył go

małym kluczykiem, który zawsze nosił na szyi.
Przez chwilę szperał, aby w końcu zatrzymać się nad karteluszkiem z akimiś notat-

kami; porównał e z aktem sprzedaży złożonym na stole, i zbiera ąc wspomnienia, rzekł
sam do siebie:

— Auteuil, ulica de la Fontaine ; to właśnie to. A teraz, czy mam wyrwać wyznanie,
odwołu ąc się do obaw religĳnych, czy do środków barǳie świeckich? W każdym razie za
goǳinę będę wieǳiał wszystko. Bertuccio! — zawołał, uderza ąc młoteczkiem o giętkie
rączce w ǳwonek, który wydał dźwięk ostry i przeciągły, podobny do brzmienia tam-
-tamu. — Bertuccio!

Intendent stanął w drzwiach.
— Panie Bertuccio — rzekł hrabia — czy nie mówiłeś mi kiedyś, żeś dużo podróżował

po Franc i.
— Tak, ekscelenc o, zwieǳiłem niektóre prowinc e Franc i.
— A więc na pewno znasz też i okolice Paryża?
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— Nie, panie hrabio, nie — odparł intendent i wstrząsnął nim nerwowy dreszcz, który
Monte Christo, znawca luǳkich emoc i, odczytał ako wyraz żywego zaniepoko enia.

— O, to szkoda — rzekł — żeś nigdy nie był w okolicach Paryża, bo chciałbym
eszcze ǳiś wieczorem zwieǳić mo ą nową posiadłość; a mógłbyś mi więc po droǳe
uǳielić paru użytecznych ob aśnień.

— Do Auteuil! — zawołał Bertuccio, a ego oliwkowa twarz powlekła się trupią
bladością. — Ja mam echać do Auteuil?

— A cóż w tym ǳiwnego, że masz pan echać ze mną do Auteuil? Kiedy tam za-
mieszkam, i pan tam bęǳiesz musiał mieszkać, ako eden z moich domowników.

Bertuccio spuścił głowę pod władczym wzrokiem pana; nie odpowiada ąc, stał nie-
ruchomo w mie scu.

— Ale cóż to się z panem ǳie e? Mam po raz drugi zaǳwonić o konie? — spytał
Monte Christo tonem, którego użył Ludwik XIV, gdy wymawiał słynne: „O mało nie
czekałem!”.

Bertuccio podskoczył błyskawicznie z saloniku do przedpoko u i krzyknął chrapliwym
głosem:

— Konie dla pana hrabiego!
Monte Christo napisał w mięǳyczasie kilka listów, a gdy pieczętował ostatni, po-

wrócił intendent.
— Powóz pana hrabiego gotowy.
— A więc bierz pan rękawiczki i kapelusz.
— Mam echać z panem hrabią? — wykrzyknął Bertuccio.
— Naturalnie! Przecież mam tam zamieszkać, a więc powinieneś pan wydać odpo-

wiednie rozkazy.
Sprzeciwić się hrabiemu było rzeczą bez precedensu.
Intendent więc uż bez dalszych obiekc i poszedł za swym panem, który wsiadł do

powozu i dał mu znak, aby wsiadł z nim razem.
Intendent usadowił się z uszanowaniem na przeǳie powozu.

.   
Monte Christo spostrzegł, że schoǳąc ze schodów, Bertuccio przeżegnał się na sposób
korsykański, to znaczy nakreślił w powietrzu kciukiem kształt krzyża, a siada ąc do po-
wozu, wymamrotał po cichu akąś krótką modlitwę.

Każdy inny, mnie ciekawy, ulitowałby się, wiǳąc taki wstręt u czcigodnego inten-
denta do te prze ażdżki extra muros; hrabia ednak był zbyt ciekawy, aby podarować
Bertucciowi ten mały spacer.

Po dwuǳiestu minutach do echali do Auteuil. Gdy w echali do wsi, Bertuccio, wci-
śnięty w kąt powozu, ął z gorączkowym podnieceniem przyglądać się pilnie wszystkim
budowlom, akie mĳali.

— Każ pan stanąć na ulicy de la Fontaine  — rzekł hrabia, uporczywie i bezlitośnie
wpatru ąc się w intendenta.

Pot zrosił twarz Bertuccia; a ednak usłuchał rozkazu i wychyla ąc się z powozu, za-
wołał do stangreta:

— Ulica de la Fontaine .
Numer  zna dował się na końcu wsi. Tymczasem, gdy echali, zapadła noc — albo

racze na niebo nasunęła się czarna chmura; przepełniona elektrycznością nadawała te
przedwczesne ciemności uroczysty wygląd akowe ś dramatyczne chwili.

Powóz stanął, loka pospieszył, aby otworzyć drzwiczki.
— Cóż to, panie Bertuccio, nie zamierza pan wysiadać? Chcesz pan zostać w powozie?

O czymże, u diabła, ǳiś pan myślisz?
Bertuccio wyskoczył z powozu i podał ramię hrabiemu, który tym razem oparł się na

nim i z wolna zszedł stopień po stopniu.
— Zastuka — rzekł hrabia — i ozna mĳ mnie.
Bertuccio zastukał, drzwi się otwarły i wyszedł odźwierny.
— O co choǳi? — zapytał.
— O to, dobry człowieku, że przy echał twó nowy pan — odparł loka .
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I podał odźwiernemu list od notariusza.
— A to dom est uż sprzedany — zapytał odźwierny — i ten pan ma w nim za-

mieszkać?
— Tak, przy acielu — rzekł hrabia. — Postaram się, abyś nie żałował dawnego pana.
— O, proszę pana, nie mam powodu go żałować, bośmy go barǳo rzadko widywali;

od pięciu lat nie był tu nawet raz i do licha, dobrze zrobił, że sprzedał dom, który mu nie
dawał wcale dochodu.

— Jakże się twó dawny pan nazywał? — spytał Monte Christo.
— Pan markiz de Saint-Méran. O, estem pewny, że go nie sprzedał za tyle, za ile

kupił.
— Markiz de Saint-Méran… — zastanowił się Monte Christo. — Zda e mi się, że

to nazwisko nie est mi obce… Markiz de Saint-Méran…
I zdawał się szukać czegoś w pamięci.
— Stary szlachcic — mówił odźwierny — wierny sługa Burbonów, miał edyną córkę,

która poszła za pana de Villefort, niegdyś prokuratora królewskiego w Nîmes, a potem
w Wersalu.

Monte Christo zerknął na Bertuccia: intendent był bledszy niż ściana, o którą się
oparł, aby nie upaść.

— Czy ta córka aby nie umarła? Zda e mi się, że coś takiego słyszałem…
— Tak, proszę pana, lat temu około dwaǳieścia i od tego czasu nasz biedny pan

markiz był tu tylko dwa czy trzy razy.
— ǲięku ę, ǳięku ę — rzekł Monte Christo, sąǳąc po zrozpaczonym wygląǳie

intendenta, że nie powinien dłuże naciągać struny, aby nie pękła. — Da nam akie
światło, dobry człowieku.

— Mam iść z panem?
— Nie trzeba, Bertuccio mi poświeci — i Monte Christo do tych słów dołączył dwie

sztuki złota, za co odźwierny zasypał go błogosławieństwami.
— O, proszę pana — odezwał się odźwierny, obmacawszy na próżno gzyms kominka

i półki — ale nie mam tu świecy.
— Panie Bertuccio, proszę wziąć latarnię i obe ść ze mną poko e — rzekł hrabia.
Intendent bez żadnych uwag spełnił rozkaz, ale było widać z drżenia ręki, w które

trzymał latarnię, ile kosztu e go to posłuszeństwo.
Zwieǳili dosyć obszerny parter, a następnie pierwsze piętro, składa ące się z salonu,

łazienki i dwóch sypialni; z edne z nich wychoǳiło się na kręcone schodki prowaǳące
do ogrodu.

— Patrz, schody dla służby — zauważył hrabia. — To całkiem wygodne. Poświeć no,
panie Bertuccio; idź przodem, zobaczymy, gǳie nas te schody zaprowaǳą.

— Panie hrabio, te schody prowaǳą do ogrodu.
— A skądże o tym wiesz?
— To znaczy, tak mi się wyda e.
— A więc trzeba się przekonać.
Bertuccio westchnął i poszedł naprzód.
Schody wychoǳiły rzeczywiście na ogród.
Przy drzwiach na zewnątrz intendent zatrzymał się.
— No, dale , panie Bertuccio — mówił hrabia.
Ale intendent stał prawie bez zmysłów, oszołomiony i pognębiony; ego błędne oczy

akby szukały wokół śladów akie ś straszliwe przeszłości; dłonie kurczowo zaciśnięte akby
próbowały odepchnąć okropne wspomnienia.

— No, czemu pan nie iǳie? — nalegał hrabia.
— Nie, nie! — wykrzyknął Bertuccio, stawia ąc w rogu latarnię. — Nie, panie hrabio,

nie pó dę dale ani kroku! Nie mogę.
— Co to ma znaczyć? — wyceǳił Monte Christo głosem, któremu trudno było się

oprzeć.
— Ale pan hrabia nie wiǳi — zawołał intendent — że to wszystko nie może być

rzeczą naturalną? Chce pan kupić dom w Paryżu i kupu e go pan właśnie w Auteuil; i est
to akurat dom pod nr  przy ulicy de la Fontaine… Ach, panie hrabio, czemużem nie
powieǳiał panu wszystkiego od razu! Na pewno by pan wtedy nie wymagał, abym tu
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przy echał. Nie sąǳiłem zresztą, że pan hrabia kupi akurat ten dom. Jak gdyby nie było
w Auteuil innych domów oprócz tego, w którym doszło do morderstwa!

— Oho! — zatrzymał się nagle Monte Christo. — A cóż to za okropne wyrzekłeś
słowo! Diabeł nie człowiek! Niepoprawny Korsykanin, nic, tylko ta emnice i zabobony!
No, dale , weź pan latarnię i prze dźmy się po ogroǳie. Ze mną nie bęǳiesz się chyba
bał!

Bertuccio podniósł latarnię i usłuchał.
Za otwartymi drzwiami ukazało się sine niebo, gǳie księżyc na próżno próbował

walczyć z istnym morzem chmur, które zakrywały go ciemnymi falami. Rozświetlał e na
chwilę, a potem ginęły eszcze ciemnie sze w otchłaniach nieskończoności.

Intendent chciał zwrócić się na lewo.
— Nie, mó panie — rzekł Monte Christo. — Po co mamy wchoǳić na ale ki?

Mamy przed sobą tak piękny trawnik, idźmy prosto.
Bertuccio otarł pot spływa ący mu z czoła, ale posłuchał, a mimo to nadal próbował

kierować się w lewo.
Monte Christo przeciwnie, szedł cały czas w prawą stronę i zatrzymał się pod kępą

drzew. Intendent nie wytrzymał.
— Panie hrabio, proszę stamtąd ode ść, błagam! — zawołał. — Jest pan dokładnie

w tym mie scu!
— W akim mie scu?
— W mie scu, gǳie on upadł.
— Kochany panie Bertuccio — roześmiał się Monte Christo. — Opamięta się, pro-

szę; nie esteśmy w Sartene ani w Corte. To nie maquis, to ni mnie ni więce angielski
ogród; źle utrzymany, przyzna ę, ale nie trzeba go od razu za to oczerniać.

— Niech pan hrabia stamtąd ode ǳie, błagam, błagam!
— Mości Bertuccio, ty chyba zwariowałeś — rzekł zimno hrabia. — A eśli tak, to

uprzedź mnie, będę cię mógł wtedy zamknąć w domu dla wariatów, zanim zdarzy się akie
nieszczęście.

— Niestety, ekscelenc o — rzekł Bertuccio, potrząsa ąc głową i załamu ąc ręce takim
gestem, że rozśmieszyłby tym hrabiego, gdyby go tak mocno nie pochłonęła ta ważna
chwila, przez co obserwował pilnie na mnie szy odruch tego człowieka, ob awia ący stan
ego zatrwożonego sumienia. — Niestety, panie hrabio, nieszczęście się uż stało!

— Panie Bertuccio — rzekł hrabia. — Muszę ci wyznać, że machasz i wywĳasz
rękami, i do tego wywracasz oczami ak potępieniec, z którego diabeł za nic nie chce wy ść;
a zdążyłem zauważyć, że na barǳie uparty diabeł, co nie chce opuścić człowieka, to ego
ta emnica. Wiem, żeś Korsykanin, wiem, żeś człowiek ponury i że drąży cię akaś stara
historia vendetty; we Włoszech puszczałem to mimo, bo we Włoszech te rzeczy są barǳo
zwycza ne; ale we Franc i morderstwo uważa się powszechnie za rzecz w na gorszym tonie:
za mu ą się tym żandarmi, potępia ą to sęǳiowie, a szafot dokonu e zemsty.

Bertuccio złożył ręce, a ponieważ wykonu ąc wciąż te ǳiwne gesty, nie wypuszczał
latarni, blask oświetlił ego zmienioną twarz.

Monte Christo patrzył na niego przez chwilę tym wzrokiem, akim w Rzymie przy-
patrywał się egzekuc i na Andrei; a potem odezwał się głosem, który na nowo prze ął
wskroś dreszczem biednego intendenta:

— A więc ksiąǳ Busoni oszukał mnie, gdy po swo e podróży po Franc i, w 
roku, przysłał cię do mnie z listem rekomendacy nym, poleca ąc mi two e cenne zalety?
No cóż, napiszę do księǳa, że est odpowieǳialny za swego protegowanego, a z pewnością
dowiem się, o co choǳi z tym morderstwem. Jednak uprzeǳam cię, panie Bertuccio, że
kiedy mieszkam w akimś kra u, zwykłem stosować się do ego praw i nie mam byna mnie
ochoty, by poróżnić się dla ciebie z ancuską sprawiedliwością.

— O, niech pan tego nie robi, ekscelenc o! Czyż nie służyłem panu wiernie? —
zawołał w rozpaczy Bertuccio. — Byłem zawsze uczciwym człowiekiem, a nawet więce :
spełniałem, ile się tylko dało, dobre uczynki.

— Nie mówię, że nie — odparł hrabia — ale dlaczego u diabła tak się ǳiś pan pod-
niecasz? Zły to znak; czyste sumienie nie powleka taką bladością twarzy ani nie wywołu e
takiego drżenia rąk.
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— Ależ, panie hrabio — zawahał się Bertuccio — czyż sam nie powieǳiałeś, że
ksiąǳ Busoni, który wysłuchał me spowieǳi w więzieniu w Nîmes, uprzeǳił cię, że
mo e sumienie obciąża wielki grzech?

— Tak, ale kiedy cię do mnie przysłał, zapewnia ąc, że nadasz się na wybornego in-
tendenta, myślałem, żeś coś gǳieś ukradł i nic więce !

— O, panie hrabio! — zawołał z oburzeniem Bertuccio.
— Albo że, ako Korsykanin, dobrałeś się komuś do skóry, ak to się u was eufemi-

stycznie mówi na zabó stwo.
— Ano właśnie, panie hrabio, właśnie tak! — zawołał Bertuccio, rzuca ąc się do nóg

hrabiemu. — Tak, to była tylko zemsta, przysięgam, zwykła zemsta.
— Rozumiem, ale ednak nie mogę zrozumieć, dlaczego tak cię poraża ten dom.
— Ale, aśnie wielmożny panie, to zupełnie naturalne. W tym domu została dokonana

zemsta.
— Jak to? W moim domu?
— O, aśnie panie, wtedy nie należał do pana — odpowieǳiał naiwnie Bertuccio.
— Ale do kogo więc należał? Do markiza de Saint-Méran, ak mówił odźwierny? Za

cóż u diabła mściłeś się na markizie de Saint-Méran?
— O, to nie na nim, panie hrabio, na kim innym.
— To dopiero szczególny zbieg okoliczności — rzekł Monte Christo, akby przez

chwilę pogrążył się w myślach — że ni stąd ni zowąd, zupełnie niechcący znalazł się pan
w domu, w którym odbył się akt, przyprawia ący cię o tak okropne wyrzuty sumienia.

— Panie hrabio, to nic więce , tylko fatalność, estem tego pewien. Na pierw kupiłeś
pan dom, akurat w Auteuil, akurat ten dom, gǳie popełniłem morderstwo; schoǳisz
pan do ogrodu właśnie po tych schodach, po których on schoǳił; sta esz pan właśnie
w mie scu, gǳie dostał śmiertelny cios; dwa kroki dale , pod platanem, był grób, w któ-
rym pochował ǳiecko… To wszystko nie est ǳiełem przypadku, o nie! Bo w takim razie
przypadek zbyt przypominałby Opatrzność.

— No, to mó panie z Korsyki, załóżmy, że to Opatrzność, a zwykle zgaǳam się na
wszystko; a zresztą chorym umysłom trzeba ustępować. Dale , pozbiera myśli i opowieǳ
mi wszystko.

— Raz tylko w życiu opowiadałem o tym, właśnie księǳu Busoniemu. Takie rzeczy
— dodał Bertuccio, potrząsa ąc głową — wy awia się tylko pod ta emnicą spowieǳi.

— A więc, mó drogi Bertuccio, pogoǳisz się z tym, że cię odeślę do two ego spo-
wiednika; bęǳiecie się razem zabawiali w kartuzów lub bernardynów i bęǳiecie sobie
gwarzyli do woli o waszych sekretach. Ale a bo ę się takich luǳi, których przeraża ą
z awy; nie podoba mi się, gdy służba nie śmie wieczorem wychoǳić do ogrodu. Po-
nadto, wyzna ę szczerze, nie życzyłbym sobie odwieǳin komisarza polic i; powinieneś
bowiem wieǳieć, panie Bertuccio, że we Włoszech płaci się sprawiedliwości tylko wte-
dy, gdy milczy, ale we Franc i płaci się e przeciwnie — kiedy gada. Do licha, wieǳiałem,
że esteś po trosze Korsykaninem, w duże mierze przemytnikiem i naǳwycza dobrym
intendentem, ale wiǳę teraz, że masz eszcze wiele w zanadrzu. Odprawiam cię, panie
Bertuccio.

— O, aśnie panie, aśnie panie! — zawołał intendent przerażony tą groźbą. — Jeśli
tylko od tego zależy mo e mie sce u pana, opowiem panu, opowiem wszystko; a eżeli
pana opuszczę, o, wtedy pó dę prosto na szafot.

— To co innego — rzekł Monte Christo. — Ale gdybyś chciał kłamać, zastanów się
dobrze: uż lepie , żebyś nic nie mówił.

— O, nie, panie hrabio! Przysięgam na zbawienie duszy mo e , powiem wszystko!
Nawet sam ksiąǳ Busoni poznał tylko część mo e ta emnicy. Ale błagam pana, niech
pan na pierw ode ǳie od tego platana; o, księżyc zaraz rozświetli tę chmurę i ak pan tak
stoi w tym mie scu, owinięty w pelerynę, który kry e sylwetkę, wyda e się pan podobny
do pana de Villefort…

— Jak to? — wykrzyknął Monte Christo. — To był pan de Villefort?…
— Ekscelenc a go zna?
— Dawny prokurator królewski w Nîmes?
— Ten sam.
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— Który się ożenił z córką markiza de Saint-Méran? I który w środowisku adwokatów
ma opinię na uczciwszego, na surowszego i na barǳie nieugiętego prokuratora?

— A więc, panie hrabio — zawołał Bertuccio — ten człowiek o nieposzlakowane
reputac i…

— Tak?
— To kanalia.
— Oho, to niemożliwe.
— Jest tak, ak a mówię.
— Doprawdy? — spytał Monte Christo. — I masz na to dowody?
— A przyna mnie miałem.
— I zgubiłeś e, niezdaro?
— Tak, ale gdyby dobrze poszukać, może by się znalazły.
— Coś podobnego! Opowieǳże mi to wszystko, panie Bertuccio, bo to rzeczywiście

zaczyna mnie interesować.
I hrabia, nucąc akąś ary kę z Łucji, poszedł usiąść na ławce; Bertuccio, przywołu ąc

wspomnienia, podążył za nim.
. 
— Od czego pan hrabia sobie życzy, bym rozpoczął opowiadanie? — spytał Bertuccio.

— Od czego ci się żywnie podoba — rzekł Monte Christo. — Przecież eszcze nic
nie wiem.

— A a myślałem, że ksiąǳ Busoni mówił ekscelenc i…
— Tak, na pewno mi podał kilka szczegółów, ale to było przeszło siedem czy osiem

lat temu; uż nic nie pamiętam.
— Mogę więc bez obawy, że znuǳę pana hrabiego…
— Mów, panie Bertuccio, proszę barǳo, zastąpisz mi ǳiennik wieczorny.
— Rzecz sięga roku .
— Oho ho! Rok  to rzeczywiście dawno temu.
— A ednak wszystkie na drobnie sze szczegóły tak mi się wyryły w pamięci, akby

to wszystko stało się wczora .
Miałem starszego brata, który służył w wo sku za cesarza. Był porucznikiem w pułku

złożonym z samych Korsykaninów. Był moim edynym przy acielem; zostaliśmy siero-
tami, gdy a miałem lat pięć, a on osiemnaście; wychowywał mnie ak własnego syna.
W  roku, za Burbonów, ożenił się. Gdy cesarz powrócił z Elby, brat poszedł znów do
wo ska; raniony lekko pod Waterloo wycofał się z armią za Loarę.

— Ależ pan mi opowiada historię Stu Dni, panie Bertuccio — rzekł hrabia — eśli
się nie mylę, uż ą napisano.

— Przepraszam aśnie panie, ale te wstępne szczegóły są konieczne, a pan hrabia
obiecał mi słuchać cierpliwie.

— No, dobrze, dobrze, obiecałem, to dotrzymam.
— Pewnego dnia odebraliśmy list. A trzeba panu hrabiemu wieǳieć, żeśmy mieszkali

w wiosce Rogliano na krańcu Przylądka Korsykańskiego; był to list od brata; donosił
nam, że armia została rozpuszczona i że wraca przez Châteauroux, Clermont-Ferrand,
Puy i Nîmes; i prosił, gdybym miał trochę pienięǳy, bym mu e przesłał do Nîmes, do
zna omego nam oberżysty, z którym utrzymywałem stosunki.

— Przemytnicze — dokończył hrabia.
— Ech, mó Boże, trzeba przecież akoś żyć, panie hrabio.
— Oczywiście. Mów dale .
— Mówiłem panu, że szczerze kochałem brata; postanowiłem więc nie posyłać mu

pienięǳy, ale sam mu e zawieźć. Miałem tysiąc anków, pięćset zostawiłem Assuncie,
bratowe , a pięćset wziąłem ze sobą i udałem się do Nîmes. Była to rzecz prosta, mia-
łem własną łódź, ładunek do zabrania po droǳe — wszystko sprzy ało mo emu planowi.
Ale gdy załadowaliśmy łódź, wiatr zaczął nam wiać na przekór, tak że przez cztery czy
pięć dni nie mogliśmy wpłynąć do Rodanu. W końcu udało się. Dopłynęliśmy do Arles,
zostawiłem łódź mięǳy Bellegarde i Beaucaire, a sam udałem się do Nîmes.

— Zbliżamy się do rzeczy, prawda?
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— Tak, panie hrabio; przepraszam, ale ak się pan sam przekona, mówię tylko to,
co est niezbędne. A było to akurat wtedy, gdy się ǳiały owe osławione rzezie na połu-
dniu. Słynęło wówczas paru bandytów — nazywali się Trestaillon, Truphemy i Graffan
— którzy wprost na ulicy podcinali gardła luǳiom pode rzanym o bonapartyzm. Na
pewno pan hrabia słyszał o tych mordach?

— Niewiele, byłem wtedy daleko od Franc i. Mów pan dale .
— W Nîmes dosłownie broǳiło się we krwi; co krok wiǳiało się trupy; mordercy,

zebrawszy się w bandy, zabĳali, łupili i palili. Na widok takie rzezi prze ął mnie dreszcz.
Lękałem się nie o siebie — a, prosty rybak z Korsyki, nie miałem się czego obawiać;
przeciwnie, był to dla nas, przemytników, barǳo dobry okres; bałem się o brata, cesar-
skiego żołnierza, który wracał znad Loary, miał na sobie mundur i szli, wszęǳie groziło
mu niebezpieczeństwo. Pobiegłem do naszego oberżysty. Mo e przeczucia nie były myl-
ne. Mó brat przybył ǳień wcześnie do Nîmes i u drzwi oberżysty, którego chciał prosić
o gościnę, został zamordowany. Zrobiłem wszystko, by odkryć, kim byli mordercy, nikt
ednak nie śmiał zdraǳić ich nazwisk, tak się ich lękano. Przyszło mi więc do głowy
odwołać się do sprawiedliwości ancuskie , bo tyle mi o nie mówiono, że niczego się
nie boi. I poszedłem do prokuratora królewskiego.

— A tym prokuratorem był Villefort? — spytał niedbale Monte Christo.
— Tak, panie hrabio, przybył z Marsylii, gǳie był podprokuratorem. Za gorliwość

otrzymał awans. Mówiono, że był ednym z pierwszych, którzy donieśli rządowi o wylą-
dowaniu Napoleona.

— A więc stawiłeś się u niego? — pod ął Monte Christo.
— „Proszę pana — rzekłem do niego. — Mó brat został zabity wczora na ulicy

w Nîmes, nie wiem, kto go zabił, ale pan ma obowiązek dowiadywać się takich rzeczy.
Jest pan tu naczelnym zwierzchnikiem sprawiedliwości i do nie należy mścić się za tych,
których nie potrafiła obronić”.

„A kimże był ten pański brat?” — zapytał prokurator królewski.
„Porucznikiem batalionu korsykańskiego”.
„A więc żołnierzem uzurpatora, czy tak?”
„Żołnierzem wo sk ancuskich”.
„Cóż — odpowieǳiał prokurator. — Kto od miecza wo u e, ten od miecza ginie”.
„Myli się pan, on zginął od sztyletu”.
„Ale cóż mam na to poraǳić?”.
„Ależ powieǳiałem panu: chcę, byście go pomścili”.
„Na kimże?”.
„Na ego mordercach. Każ ich pan odszukać”.
„A to na co? Pański brat musiał się z kimś pokłócić i został zabity w po edynku.

Wszyscy ci byli żołnierze posuwa ą się do wybryków, które im uchoǳiły za cesarstwa,
ale ǳiś wychoǳą im na złe. A nasi luǳie, tu na Południu, nie lubią ani żołnierzy, ani
wybryków”.

„Ale, panie prokuratorze, nie proszę pana dla siebie. Ja mogę go opłakać albo się
zemszczę, i tyle; ale mó biedny brat zostawił żonę. Jeśliby mnie z kolei spotkało nie-
szczęście, biedaczka umrze z głodu, bo tylko mó brat ą utrzymywał. Wy edna e pan
akąś pensy kę od rządu”.

„Każda rewoluc a pociąga za sobą katastro — odparł pan de Villefort. — Pański
brat padł ofiarą właśnie te ostatnie ; est to zwykłe nieszczęście i rząd nie est nic winien
pańskie roǳinie. Gdybyśmy chcieli osąǳić wszystkie akty zemsty, akich dopuszczali
się stronnicy uzurpatora, gdy byli przy właǳy, na wiernych królowi, pański brat byłby
może ǳiś skazany na śmierć. To, co się teraz ǳie e, to rzecz naturalna: zwycza ne prawo
odwetu”.

„Jak to? Czy to możliwe, aby pan tak do mnie mówił? — zawołałem. — Pan, urzędnik
sądowy!…”.

„Na honor, wszyscy Korsykanie są szaleńcami — odpowieǳiał pan de Villefort. —
Zda e się wam, że wasz ziomek est eszcze cesarzem. Spóźnił się pan, mó drogi, trzeba
było przy ść z tym do mnie dwa miesiące temu. Teraz uż za późno. Idź więc pan precz,
a eżeli nie zechcesz ode ść, każę cię wyprowaǳić”.
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Patrzyłem przez chwilę na niego, by się upewnić, czy ponowne prośby nie mogłyby go
zmiękczyć. Ale to człowiek z kamienia. Podszedłem więc do niego i rzekłem półgłosem:

„A więc, skoro pan tak dobrze zna Korsykanów, musisz pan wieǳieć, że umie ą do-
trzymywać słowa. Uważasz pan, że dobrze się stało, że zamordowano mi brata, bonapar-
tystę, bo pan esteś ro alistą; a więc a, który także estem bonapartystą, powiem panu
edno: zabĳę cię. Od te chwili wypowiadam ci vendettę; strzeż się pan, pilnu się na -
lepie , ak możesz. Bo gdy następnym razem spotkamy się oko w oko, bęǳie to two a
ostatnia goǳina”.

I natychmiast, zanim ochłonął z zaskoczenia, otworzyłem drzwi i uciekłem.
— O, panie Bertuccio — odezwał się Monte Christo — wyglądasz pan na tak po-

czciwego człowieka, a tak się zabawiasz, i to z prokuratorem królewskim! O, nieładnie!
A wieǳiał przyna mnie , co to vendetta?

— Wieǳiał tak dobrze, że od te chwili nigdy nie wychoǳił sam i zabarykadował
się w domu, rozkazawszy mnie szukać wszęǳie. Na szczęście tak dobrze się schowałem,
że mnie nie znaleźli. Wtedy zd ął go strach: bał się zostać dłuże w Nîmes i poprosił
o translokac ę, a że miał naprawdę wielkie wpływy, dostał mianowanie w Wersalu. Ale
ak pan hrabia wie, dla Korsykanina, który przysiągł zemstę nieprzy acielowi, odległość
nie istnie e, a choć ego powóz echał szybko, nigdy mnie nie wyprzeǳał o więce ak
o pół dnia, a przecież szedłem za nim pieszo.

Nie szło tylko o to, aby go zabić, bo miałem po temu sto sposobności; trzeba go było
zabić tak, aby mnie nie odnaleziono i nie aresztowano. Od te pory przecież nie należałem
uż tylko do siebie — musiałem zaopiekować się i żywić mo ą bratową.

Przez trzy miesiące choǳiłem ślad w ślad za Villefortem, przez te trzy miesiące nie
zrobił ednego kroku, nie ruszył się gǳieś, nie poszedł na spacer, abym go nie śleǳił.
W końcu odkryłem, że eźǳi w ta emnicy do Auteuil; poszedłem za nim i zobaczyłem,
że wchoǳi do domu, w którym esteśmy my; ale nigdy ednak nie wchoǳił tu przez
bramę od ulicy, ale — czy przy eżdżał konno, czy powozem — konia lub powóz zostawiał
w oberży, a sam przemykał się tą furtką, którą pan tu wiǳisz.

Monte Christo skinieniem głowy dał znak, że rzeczywiście wiǳi w ciemnościach
furtkę wskazaną przez Bertuccia.

— Nie było uż po co sieǳieć w Wersalu, przeniosłem się do Auteuil i zebrałem
informac e. Jeśli chciałem go pode ść, to oczywiście tuta musiałem zastawić sidła.

Dom należał, ak oświadczył panu hrabiemu odźwierny, do pana de Saint-Méran,
teścia Villeforta. Mieszkał on w Marsylii, więc ta letnia rezydenc a była mu niepotrzebna;
mówiono też, że wyna ął go młode wdowie, o które wieǳiano tylko, że est baronową.

Istotnie, pewnego wieczora, gdym zaglądał przez mur, spostrzegłem młodą i piękną
kobietę przechaǳa ącą się samotnie w ogroǳie; na ogród nie wychoǳiło żadne okno;
często spoglądała w stronę te furtki i domyśliłem się, że czeka tego wieczoru na pana de
Villefort. Gdy zbliżyła się do mnie na tyle, bym pomimo ciemności mógł rozpoznać e
rysy, u rzałem, że to piękna, wysoka blondynka, na wyże ǳiewiętnastoletnia. Miała na
sobie tylko luźny peniuar, po czym mogłem poznać, że est brzemienna, i że ciąża est
zaawansowana.

W chwilę potem furtka otwarła się; wszedł akiś mężczyzna; młoda kobieta pobiegła
ku niemu tak szybko, ak tylko mogła; rzucili się sobie w ob ęcia, ucałowali się czule
i poszli razem do domu.

Tym mężczyzną był pan de Villefort.
Pomyślałem, że kiedy wy ǳie, a zwłaszcza eśli bęǳie wychoǳił w nocy, bęǳie mu-

siał, i to na pewno sam, prze ść przez cały ogród.
— A czy nie dowieǳiałeś się potem, ak się zwała ta kobieta?
— Nie, panie hrabio. Jak się pan późnie przekona, nawet nie miałem kiedy.
— Mów dale .
— Tegoż wieczora — ciągnął Bertuccio — mogłem zapewne zabić prokuratora; ale

nie znałem eszcze wszystkich zakątków ogrodu. Bałem się, że mógłbym go nie zabić
na mie scu i że ktoś na ego krzyk by przybiegł i uniemożliwił mi ucieczkę. Odłożyłem
zamiar do następne schaǳki, a żebym nie stracił żadne okaz i, wyna ąłem sobie pokoik
z oknem na ulicę na wprost ogrodowego muru.
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Trzy dni późnie , około siódme wieczorem, u rzałem, ak z domu wy echał konno
służący i pogalopował drogą wiodącą do traktu na Sèvres; domyśliłem się, że eǳie do
Wersalu. Nie myliłem się. Po trzech goǳinach człowiek ten wrócił, okryty kurzem; ego
poselstwo było wypełnione.

ǲiesięć minut późnie przyszedł akiś człowiek okryty peleryną; otworzył furtkę od
ogrodu, która sama się za nim zamknęła.

Zbiegłem co żywo na dół. Chociaż nie wiǳiałem twarzy Villeforta, serce mówiło mi,
że to on; przeszedłem ulicę i wspiąłem się na słup przy węgle muru, skąd po raz pierwszy
oglądałem ogród.

Ale tym razem nie zadowoliłem się widokiem; dobyłem nóż z kieszeni, upewniłem
się, czy est dość ostry na końcu i przeskoczyłem przez mur.

Na pierw pobiegłem do furtki; Villefort zostawił klucz w zamku, przekręca ąc go
tylko dwukrotnie.

A zatem z te strony nic nie przeszkaǳało mi w ucieczce. Zacząłem więc badać mie sce.
Ogród tworzył długi czworobok, pośrodku rozciągał się miękki angielski trawnik; w ego
rogach rosły kępy drzew o gęstych koronach i esienne kwiaty.

Aby do ść do domu lub z niego wrócić, Villefort musiał zawsze przechoǳić koło
edne z tych kęp.

Było to pod koniec września; wiał silny wiatr; blady skrawek księżyca, zakrywany
co chwila przez wielkie chmury, co przemykały szybko po niebie, posrebrzał piasek ale-
ek, prowaǳących do domu; nie mógł ednak przeniknąć ciemności, akie panowały pod
gęstymi kępami drzew, gǳie ktokolwiek mógłby się ukryć bez obawy, że ktoś go przy-
uważy.

Schowałem się w te kępie drzew, koło które musiał przechoǳić Villefort; zaledwie
się tam zaczaiłem, gdy wśród podmuchów wiatru ugina ących drzewa nad mo ą głową
zdało mi się, że słyszę akieś ęki.

Ale ak pan hrabia wie, a racze nie wie, człowiek, który czeka chwili, w które ma
popełnić morderstwo, zawsze słyszy w powietrzu akieś głuche ęki.

Minęły dwie goǳiny, a mnie wiele razy wydawało się, że słyszę te ęki.
Wybiła północ.
Gdy ostatni dźwięk zegara, ponury i donośny, eszcze wibrował w powietrzu, spo-

strzegłem, ak w oknach tych schodów, którymiśmy zeszli, migocze słabe światełko.
Otwarły się drzwi i wyszedł człowiek w pelerynie.
Straszliwa to była chwila, ale od tak dawna przygotowywałem się do nie , że nic nie

mogło mną zachwiać; dobyłem noża, otwarłem go i stanąłem w pogotowiu.
Człowiek w pelerynie szedł prosto na mnie; ale w miarę ak się zbliżał po trawniku,

wydało mi się, że w prawe ręce trzyma broń; przeląkłem się — nie walki, ale aby mó
zamiar nie spełzł na niczym.

Kiedy był uż tylko o parę kroków ode mnie, zrozumiałem, że broń była ni mnie , ni
więce , ak łopatą.

Gdy zastanawiałem się na próżno, po co mu była łopata, pan de Villefort zatrzymał się
na skra u kępy drzew, roze rzał się wokół i zaczął kopać dół. Dopiero wtedy zauważyłem,
że chował coś pod peleryną, bo właśnie położył ową rzecz na murawie, aby mieć swobodę
ruchów.

Przyznam się, że wtedy do przepełnia ące mnie nienawiści wniknęło nieco ciekawości:
chciałem zobaczyć, co właściwie robi pan de Villefort; stałem więc bez ruchu, wstrzymu ąc
oddech, i czekałem.

A potem zabłysła mi w głowie pewna myśl, a utwierǳiłem się w nie , gdy u rzałem,
ak prokurator wyciąga spod peleryny kuferek na dwie stopy długi, a na akie osiem cali
szeroki.

Poczekałem, aż złoży kuferek w dole i przykry e ą ziemią; a potem udeptał ą eszcze,
by zatrzeć ślady swego ǳieła.

Wówczas rzuciłem się na niego i zatopiłem mu w piersi nóż, mówiąc:
„Jestem Giovanni Bertuccio! Two a śmierć za mo ego brata, twó skarb dla wdowy po

nim; i wiǳisz, mo a zemsta est pełnie sza, niż się spoǳiewałem”.
Nie wiem, czy słyszał te słowa; zapewne nie, bo upadł, nawet nie krzyknąwszy; po-

czułem ak strumień gorące krwi trysnął mi na ręce i na twarz; ale byłem pĳany, byłem
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w szale; ta krew rzeźwiła mnie, zamiast palić. Wziąłem łopatę i w mgnieniu oka odkopa-
łem kuferek; a potem, by nie spostrzeżono, że go zabrałem, zasypałem amę, wyrzuciłem
łopatę przez mur, wybiegłem przez furtkę, zamknąłem ą na dwa spusty, a klucz zabrałem
ze sobą.

— No, nieźle — rzekł Monte Christo. — Z tego, co wiǳę, było to drobne morder-
stwo powiększone o kraǳież.

— Nie, panie hrabio — odpowieǳiał Bertuccio. — To była vendetta, połączona
z odebraniem należności.

— A czy sumka była przyna mnie okrągła?
— Tam nie było pienięǳy.
— A prawda, przypominam sobie. Wspominałeś coś o ǳiecku.
— Właśnie, ekscelenc o. Pobiegłem nad rzekę, usiadłem na stromym brzegu, a że

barǳo byłem ciekaw, co było w tym kuferku, podważyłem zamek nożem.
W cienkie batystowe pieluszce leżał noworodek; purpurowa twarzyczka i sine rączki

wskazywały, że umarło uduszone pępowiną, która owĳała mu szy ę; ale ponieważ eszcze
nie było całkiem zimne, zawahałem się, czy aby rzucić e do wody. Istotnie, po krótkie
chwili wydało mi się, że ego serduszko lekko bĳe; odwinąłem pępowinę z ego szyi,
a ponieważ byłem w Bastii pielęgniarzem w szpitalu, zrobiłem więc wszystko, co mógłby
w podobnych okolicznościach zrobić lekarz: użyłem sztucznego oddychania i po kwa-
dransie na większych wysiłków u rzałem, że oddycha, i usłyszałem, ak zakrzyczało.

Ja także wydałem okrzyk — ale z radości.
A więc Bóg — powieǳiałem sobie — nie przeklął mnie, skoro pozwolił mi ocalić

życie istocie luǳkie , w zamian za życie, którem zniszczył!
— I cóżeś zrobił z tym ǳieckiem? — spytał Monte Christo. — Bo to przecież dość

niewygodny bagaż dla człowieka, który musi uciekać.
— Toteż ani przez chwilę nie myślałem, by e zatrzymać. Wieǳiałem, że est w Paryżu

przytułek, gǳie przy mu ą takie biedactwa. Przechoǳąc przez rogatkę, oświadczyłem, że
znalazłem ǳiecko przy droǳe i zapytałem, gǳie est przytułek. Kuferek świadczył, że
mówię prawdę; batystowe pieluszki wskazywały, że roǳice byli bogaci; krew, którą byłem
zbryzgany, mogła się wziąć z cucenia ǳiecka. Nie wypytywano mnie więc o nic i wskazano
przytułek, który zna dował się na końcu ulicy d’Enfer. Nie zapomniałem ednak rozciąć
pieluszki na pół, tak aby na każde części była edna z liter monogramu; położyłem mó
ciężar na kole, zaǳwoniłem i uciekłem co żywo.

Dwa tygodnie późnie byłem z powrotem w Rogliano; powieǳiałem Assuncie:
— Pociesz się, bratowo; Izrael zginął, ale est pomszczony!
Spytała, co mam przez to na myśli i opowieǳiałem e wszystko, co się stało.
— Giovanni — rzekła Assunta — powinieneś był przywieźć tu to ǳiecko, bylibyśmy

mu zastąpili roǳiców, których utraciło; nazwalibyśmy go Benedetto i Bóg by nam za to
na pewno pobłogosławił.

Nie odpowieǳiałem, pokazałem e natomiast połowę pieluszki, którą zachowałem,
by upomnieć się o ǳiecko, gdybyśmy się wzbogacili.

— Jakież litery były wyhaowane na te pieluszce? — spytał Monte Christo.
— H. i N. a nad nimi korona baranowska.
— O, ak mi Bóg miły, panie Bertuccio! Posługu esz się pan terminami heraldycz-

nymi! Gǳieś, u diabła, uczył się heraldyki?
— Na służbie u pana hrabiego, tu wszystkiego można się nauczyć.
— Mów dale , estem ciekaw dwóch rzeczy.
— Jakichże, aśnie panie?
— Co się stało z tym chłopczykiem? Bo zda e mi się, panie Bertuccio, że mówiłeś

o chłopczyku.
— Nie przypominam sobie, panie hrabio, abym to mówił.
— A, widać tylko mi się zdawało, to i pomyliłem się.
— O, nie, panie hrabio, nie pomylił się pan, to był rzeczywiście chłopczyk. Ale pan

hrabia mówił, że chciał dowieǳieć się dwóch rzeczy; aka est druga?
— O aką zbrodnię oskarżono pana, gdyś zażądał spowiednika i kiedy ksiąǳ Busoni

odwieǳił cię w więzieniu w Nîmes?
— Ale to może być naprawdę długa opowieść, ekscelenc o.
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— Nie szkoǳi, est zaledwie ǳiesiąta, wiesz przecież, że prawie nie sypiam, a myślę,
że i tobie niezbyt chce się ǳiś spać.

Bertuccio ukłonił się i pod ął znowu opowieść.
— W części dlatego, by odegnać wspomnienia, które mnie trapiły, a w części dlatego,

by utrzymać nieszczęśliwą wdowę, zabrałem się znów z zapałem do rzemiosła przemyt-
niczego, które stało się dużo łatwie sze, bo ak zwykle po każde gwałtowne zmianie
właǳy, prawa nie przestrzegano zbyt ściśle. A szczególnie źle strzeżone były wybrzeża
Morza Śróǳiemnego — z powodu ciągłych rozruchów, to w Awinionie, to w Nîmes, to
Uzes.

Wykorzystaliśmy to szczególne zawieszenie broni, którego nam uǳielił rząd, aby na-
wiązać stosunki na całym wybrzeżu. Od czasu, ak w Nîmes zamordowano mi brata,
nie chciałem wracać do tego miasta. Dlatego też karczmarz, z którym robiliśmy dawnie
interesy, wiǳąc, że uż nie chcemy do niego przychoǳić, sam przyszedł do nas — zało-
żył drugą karczmę o nazwie Pont-du-Gard, przy droǳe mięǳy Bellegarde a Beaucaire.
Tym sposobem mieliśmy w okolicach Aigues-Mortes, Martigues i Bouc ze dwanaście
składów, gǳie zostawialiśmy nasz towar i gǳie oprócz tego mogliśmy się ukryć przed
celnikami i żandarmami. Rzemiosło przemytnika może przynosić duże zyski, tym bar-
ǳie , gdy komuś nie zbywa na inteligenc i i energii. A a zamieszkałem w górach, bo
miałem teraz dwa powody, aby lękać się żandarmów i celników; gdybym stanął przed są-
dem, ak w każdym dochoǳeniu sięgnięto by do przeszłości, a w mo e przeszłości można
by się teraz było doszukać czegoś dużo gorszego niż przemyt cygar i baryłek wódki.

Przekłada ąc tedy śmierć nad więzienie, dokazywałem cudów. I to mnie przekonało, że
zbytnia troska o życie est niemal zawsze edyną przeszkodą w wykonaniu tych zamiarów,
które wymaga ą szybkie decyz i, energiczne realizac i i ryzyka. Rzeczywiście — gdy ktoś
raz zaryzyku e życiem, przewyższa przez to innych luǳi, albo racze inni luǳie uż nie
są mu równi; a ktokolwiek raz powziął taką decyz ę, czu e od razu, ak rosną ego siły
i rozszerza ą się przed nim horyzonty.

— O, panie Bertuccio, ak filozoficznie! — przerwał hrabia. — Wiǳę, że popróbo-
wałeś w życiu wszystkiego.

— O, pan hrabia raczy darować.
— Nie, nie! Chciałem tylko powieǳieć, że filozofowanie o wpół do edenaste to

trochę późno. Ale nie mam innych zastrzeżeń, zważywszy, że two a filozofia est całkiem
słuszna, czego nie można byna mnie powieǳieć o innych filozofiach.

— Zakres moich ǳiałań stawał się coraz obszernie szy i coraz barǳie korzystny.
Assunta była gospodarna i nasza fortunka zaokrąglała się.

Pewnego dnia, gdy wy eżdżałem na akąś wyprawę, rzekła do mnie:
„Jedź, po powrocie bęǳie na ciebie czekać niespoǳianka”.
Pytałem na próżno, co to za niespoǳianka: nie chciała powieǳieć. Wyruszyłem więc.
Wyprawa tym razem trwała blisko sześć tygodni. Byliśmy w Lucce po oliwę i w Li-

vorno po bawełnę angielską; wyładowaliśmy towar bez kłopotu.
Rozliczyliśmy się z zysku i weseli wróciliśmy.
Gdy wszedłem do domu, pierwsze, co zobaczyłem w izbie Assunty, na honorowym

mie scu, to kołyska kontrastu ąca wspaniałością z resztą mieszkania; w kołysce leżało
ośmiomiesięczne niemowlę.

Krzyknąłem z radości. Jedyne chwile smutku, akie napadały mnie po zabiciu proku-
ratora, przeżywałem tylko wtedy, gdy przypominałem sobie o porzuceniu ǳiecka.

Rozumie się, że byna mnie nie miałem wyrzutów sumienia z powodu morderstwa.
Biedna Assunta wszystkiego się domyśliła: skorzystała z mo e nieobecności i zano-

towawszy wcześnie ǳień i goǳinę, w które zostawiłem ǳiecko w przytułku, zabrała
połowę pieluszki, udała się do Paryża, aby e odebrać. Nie wysunięto tam żadnych prze-
szkód i oddano e ǳiecko.

Ach, panie hrabio, przyznam się, że kiedym zobaczył tę biedną istotkę śpiącą w ko-
łysce, wzruszenie chwyciło mnie za serce i łzy popłynęły mi z oczu.

„O, Assunto! — zawołałem. — Jesteś naprawdę szlachetną kobietą i Opatrzność ci za
to pobłogosławi”.
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— No, to uż nie było tak logiczne — odezwał się Monte Christo — ak two a
filozofia; to była uż tylko wiara.

— Niestety, pan hrabia ma rac ę, bo to ǳiecko zesłał mi Bóg, aby mnie pokarać.
Nigdy eszcze wcześnie nie ob awiła się tak przewrotna natura, a przecież nie można rzec,
by ǳiecko nie było dobrze chowane — bratowa obchoǳiła się z nim ak z książątkiem;
chłopczyk miał prześliczną twarzyczkę: oczy miał asnobłękitne ak kolor ornamentów
na chińskie porcelanie, który tak pięknie zgaǳa się z mlecznobiałym tłem; tylko asne
włosy wpada ące w rudość nadawały ego twarzyczce szczególny akiś charakter, który
uwydatniał eszcze żywość spo rzenia i złośliwy uśmiech. Nieszczęściem przysłowie uczy,
że rudy albo est samą dobrocią, albo samą złością; przysłowie to nie kłamało w przypadku
Benedetta — od samego początku ob awiał się w nim zły charakter.

Prawda, że łagodność przybrane matki wspomogła rozwó ego wroǳonych skłon-
ności; ǳiecko, dla którego biedna mo a bratowa choǳiła na targ do miasta o pięć mil
stamtąd, aby kupować mu wczesne owoce i na delikatnie sze cukry, wolało kasztany kra-
ǳione u sąsiada albo suszone abłka na ego strychu od pomarańcz z Parmy i genueńskich
konfitur, ma ąc przy tym do woli kasztanów i abłek w naszym saǳie.

Pewnego razu, gdy Benedetto mógł mieć pięć lub sześć lat, sąsiad nasz Wasilio, który
zgodnie z obycza ami naszego kra u nie zamykał ani pienięǳy, ani kosztowności, bo pan
hrabia wie lepie niż kto inny, że na Korsyce nie ma złoǳiei — otóż nasz sąsiad Wasilio
użalił się przed nami, że mu zginął z sakiewki eden ludwik. Myśleliśmy, że może źle
policzył, ale on twierǳił, że się nie myli.

Tego dnia Benedetto wyszedł z domu wczesnym rankiem i uż mocno się niepokoili-
śmy, gdy zobaczyliśmy go znów wieczorem; przyprowaǳił ze sobą małpkę, którą znalazł,
ak powieǳiał, przywiązaną do drzewa.

Niedobry ǳieciak, który uż sam nie wieǳiał, czego ma sobie zażyczyć, roił sobie od
miesiąca, że musi mieć małpkę. Tę nieszczęsną zachciankę powziął zapewne wtedy, gdy
przechoǳił przez Rogliano kuglarz z kilkoma małpkami; sztuki wyprawiane przez nie
barǳo mu się podobały.

„W naszych lasach nie ma małp — powieǳiałem — a tym barǳie małp przywią-
zanych do drzew. Przyzna się, skąd ą wziąłeś”.

Benedetto upierał się przy kłamstwie i popierał e takimi szczegółami, że przyno-
siły większy zaszczyt ego wyobraźni, niż prawdomówności; rozgniewałem się, a on się
roześmiał; pogroziłem mu, odskoczył parę kroków.

„Nie możesz mnie uderzyć — rzekł — nie masz prawa, nie esteś moim o cem”.
Nie dowieǳieliśmy się nigdy, kto mu odkrył tę fatalną ta emnicę, którą staraliśmy

się ak na usilnie przed nim ukrywać. W każdym razie odpowiedź ta, w które prze awił
się cały charakter ǳiecka, niemal mnie przeraziła; opuściłem wzniesioną uż rękę, nie
tknąłem nawet winowa cy; ǳiecko odniosło triumf, a zwycięstwo to nauczyło e takie
zuchwałości, że od te chwili wszystkie pieniąǳe Assunty, a kochała go chyba tym więce ,
im mnie był tego wart, szły na ego kaprysy i szaleńcze fantaz e; nie umiała ani ich
zwalczyć, ani sprzeciwić się im.

Kiedy byłem w Rogliano, sprawy nie szły eszcze na gorze ; ale gdy tylko stamtąd
od eżdżałem, Benedetto stawał się panem domu i wszystko przybierało znów zły obrót.
W wieku zaledwie edenastu lat zadawał się wyłącznie z osiemnasto-, dwuǳiestoletnimi
wyrostkami, na większymi łobuzami z Bastii i Corte, i uż otrzymaliśmy parę upomnień
od wymiaru sprawiedliwości za ego psikusy, które warte były surowszego miana.

To mnie przerażało; akiekolwiek śleǳtwo w sprawie chłopca mogło mieć fatalne
następstwa, a właśnie miałem wy echać z Korsyki z powodu ważne wyprawy. Długom
się namyślał, a pragnąc uniknąć akiego nieszczęścia, postanowiłem wziąć Benedetta ze
sobą. Miałem naǳie ę, że pracowite i surowe życie przemytnika, dyscyplina panu ąca na
pokłaǳie, zmienią ten charakter tak podatny na zepsucie, eżeli nawet nie był uż zupełnie
zepsuty. Wziąłem więc Benedetta na stronę i zaproponowałem mu, aby echał ze mną,
osłaǳa ąc tę propozyc ę obietnicami, które mogłyby znęcić dwunastoletnie ǳiecko.

Poczekał, aż skończę mówić, a potem parsknął śmiechem.
„Zwariowałeś, wu u? — spytał (tak mnie zwykle nazywał, gdy był w dobrym hu-

morze). — Miałbym zamienić życie, akie teraz prowaǳę, na takie, akie ty prowaǳisz?
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Mo e wspaniałe próżnowanie na okropną pracę, którą sam sobie narzuciłeś? Spęǳać no-
ce na zimnie, dni na upale; kryć się bez ustanku, narażać się na kule i to wszystko po
to, by zarobić trochę grosiwa! Przecież mam tyle pienięǳy, ile chcę! Mama Assunta da e
mi, kiedy tylko zażądam. Wiǳisz sam dobrze, że byłbym idiotą, gdybym się zgoǳił”.

Osłupiałem wobec takie bezczelności i takiego rozumowania. Benedetto wrócił do
swoich kolegów i wiǳiałem z daleka, ak mnie pokazywał palcem ak przygłupka.

— Urocze ǳiecię — szepnął Monte Christo.
— O, gdyby był moim synem — odpowieǳiał Bertuccio — a chociażby i bratan-

kiem, sprowaǳiłbym go na właściwą drogę, czyste sumienie doda e siły. Ale sama myśl,
że miałbym bić ǳiecko, któremu zabiłem o ca, sprawiała, że opadały mi ręce. Dawałem
bratowe dobre rady, ona ednak zawsze broniła małego łobuza; a kiedy przyznała mi się,
że często giną e dość spore sumki, wskazałem e mie sce, gǳie ma przechowywać nasz
drobny ma ątek. I powziąłem decyz ę. Benedetto umiał znakomicie czytać, pisać i ra-
chować, bo kiedy przypadkiem zachciało mu się przyłożyć do pracy, w eden ǳień był
w stanie nauczyć się tyle, co inni przez cały tyǳień. Postanowiłem, że uczynię go gryzi-
piórkiem na akimś statku, co się wypuszcza w dalekie re sy: nie uprzeǳać go o niczym
i załatwić, by pewnego dnia raniuteńko zabrano go siłą i przewieziono na pokład; tam
cała ego przyszłość zależałaby od kapitana, któremu bym go spec alnie polecił.

Powziąwszy taki plan, wy echałem do Franc i.
Tym razem mieliśmy wszystko załatwić w Zatoce Lwie , a nasze operac e stawały się

coraz trudnie sze, bo to uż było w  roku. Spokó przywrócono uż całkiem, a przez to
i służba nadbrzeżna stała się dużo lepie zorganizowana i barǳie surowa. Wkrótce miał
się rozpocząć armark w Beaucaire, co spowodowało, że eszcze barǳie zwiększyła się ich
czu ność.

Początek wyprawy odbył się bez przeszkód.
Zacumowaliśmy naszą łódź o podwó nym dnie, gǳie ukrywaliśmy towar z przemytu,

wśród mnóstwa innych łoǳi kołyszących się wzdłuż obu brzegów Rodanu od Beauca-
ire aż po Arles. Po przybyciu zaczęliśmy nocami wypakowywać nasze zakazane towary
i upłynniać e w mieście za pośrednictwem naszych wspólników lub oberżystów, u któ-
rych mieliśmy składy.

Czy dlatego, że powoǳenie uczyniło nas nieostrożnymi, czy też dlatego, że ktoś nas
wydał, dość że pewnego dnia około piąte po południu przybiegł do nas w wielkim stra-
chu nasz chłopiec okrętowy, krzycząc, że wiǳiał, ak iǳie w naszą stronę odǳiał celni-
ków. Nie przestraszyliśmy się byna mnie celników; całe ich odǳiały snuły się wtedy nad
brzegami Rodanu; przeraziliśmy się, że — ak mówił chłopiec — celnicy próbowali nas
pode ść cichaczem.

W edne chwili zerwaliśmy się na nogi, ale uż za późno.
Nasze to łoǳi szukali i zdążyli ą właśnie otoczyć. Wśród celników spostrzegłem kilku

żandarmów i chociaż zwykle odważny byłem wobec każdego roǳa u wo ska, żandarmów
bałem się panicznie. Pobiegłem pod pokład, wyśliznąłem się przez bula i popłynąłem —
pod wodą, wypływa ąc dla zaczerpnięcia oddechu ak na rzaǳie ; w ten sposób nikt mnie
nie zauważył i dostałem się do głębokiego przekopu, łączącego Rodan z kanałem, który
prowaǳi z Beaucaire do Aigues-Mortes.

Tam byłem uż bezpieczny, gdyż mogłem niepostrzeżony przedostać się tym rowem
dale . Dopłynąłem bez przeszkód do kanału. Nie przypadkiem wybrałem tę drogę. Mó-
wiłem uż panu hrabiemu, że oberżysta w Nîmes założył na droǳe mięǳy Bellegarde
i Beaucaire austerię.

— A tak, barǳo dobrze pamiętam — rzekł Monte Christo. — Zacny ten mąż, eśli
się nie mylę, był pańskim wspólnikiem.

— Tak, ale akieś siedem czy osiem lat temu odstąpił austerię byłemu krawcowi z Mar-
sylii, któremu ego rzemiosło przyniosło tylko biedę, chciał spróbować szczęścia na inne
droǳe. Oczywiście utrzymaliśmy z nim ukłaǳiki, akie mieliśmy z poprzednim właści-
cielem; no i właśnie u tego człowieka zamierzałem poszukać schronienia.

— A akże się nazywał? — zapytał hrabia, zaczyna ąc słuchać opowiadania akby
z większym zainteresowaniem.

— Kasper Caderousse, a miał ze sobą żonę ze wsi Carconte, którą znaliśmy tylko pod
przezwiskiem, akie nadał e mąż: Karkontka. Biedna kobiecinka cierpiała na malarię,
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okropnie ą to wycieńczało. A mąż e to był istny chłop na schwał, miał ze czterǳieści
pięć lat; wiele razy dawał nam w kłopotach dowody przytomności umysłu i odwagi.

— I mówisz pan, że to było w roku…
— , panie hrabio.
— W akim miesiącu?
— W czerwcu.
— Na początku, czy pod koniec?
— Trzeciego, wieczorem.
— Aha… Trzeciego czerwca … Dobrze, mów dale .
— Chciałem więc poprosić o schronienie Caderousse’a; ale że zwykle, nawet przy

normalnych okolicznościach nie wchoǳiliśmy do niego przez główne drzwi, od traktu,
postanowiłem, że nie naruszę te zasady. Przelazłszy do ogrodu przez płot, przeczołgałem
się mięǳy oliwkami i figowcami, i w obawie, by Caderousse nie miał właśnie akiego go-
ścia, dotarłem do schowka, w którym nieraz wcześnie spęǳiłem noc równie wygodnie,
ak w na lepszym łóżku. Schowek ów ǳieli od sali adalne tylko ścianka z desek, w któ-
rych zostały dla nas wywiercone otwory, abyśmy mogli czekać swobodnie na właściwy
moment, w którym można było zawiadomić karczmarza o naszym przybyciu. Liczyłem,
że eśli Caderousse est sam eden, dam mu znać, że tu estem, dokończę posiłek, który
nam przerwali celnicy, a potem, korzysta ąc ze zbiera ące się burzy, wrócę nad Rodan
i dowiem się, co się stało z łoǳią i moimi towarzyszami. Wśliznąłem się więc do schowka
i dobrze zrobiłem, bo oto do karczmy zbliżył się Caderousse z akimś niezna omym.

Sieǳiałem cicho i czekałem; nie dlatego, ażebym chciał podglądać akieś ta emnice
gospodarza — nie mogłem zrobić nic innego; zresztą nie pierwszy raz tak się ǳiało.

Mężczyzna, z którym sieǳiał Caderousse, nie wyglądał na mieszkańca południa Fran-
c i: był to eden z wędrownych kupców, co przy eżdża ą do Beaucaire na armark z kle no-
tami na sprzedaż. Tacy kupcy w ciągu trwa ącego miesiąc armarku, na który przybywa ą
z niemal całe Europy i sprzeda ący, i nabywcy, robią czasem interesy na sto lub sto
pięćǳiesiąt tysięcy anków.

Caderousse wszedł pierwszy do środka. Wiǳąc, że sala na dole est ak zwykle pusta,
i tylko pod strażą psa, zawołał żonę:

„He , Karkontko! Ten zacny kapłan nie oszukał nas wcale, nasz brylant est prawǳi-
wy”.

Rozległ się okrzyk radości i natychmiast usłyszałem, ak trzeszczą schody pod ciężkim
krokiem chore .

„Co ty mówisz?” — zapytała kobieta blada ak śmierć.
„Mówię, że brylant est dobry i że ten właśnie pan, eden z na znakomitszych paryskich

ubilerów, gotów est kupić go od nas za pięćǳiesiąt tysięcy anków. Żąda tylko dla
pewności, że ten diament est rzeczywiście nasz, abyś opowieǳiała mu, ak i a to zrobiłem,
w aki to cudowny sposób brylant wpadł w nasze ręce. A tymczasem, barǳo proszę, niech
pan spocznie, a a pó dę po coś dla orzeźwienia, bo strasznie ǳiś parno”.

Jubiler oglądał z uwagą wnętrze karczmy, wiǳąc asno ubóstwo luǳi, którzy mieli
mu sprzedać brylant, który mógł pochoǳić z książęcego skarbca.

„Proszę, niech pani opowiada” — rzekł, pragnąc niewątpliwie wykorzystać nieobec-
ność karczmarza, aby ten nie wpłynął na żonę akimś porozumiewawczym znakiem; chciał
sprawǳić, czy też opowiadania obo ga zgoǳą się we wszystkich szczegółach.

„O mó Panie Boże! — rozgadała się kobieta. — Toż to prawǳiwe błogosławieństwo
nieba, wcaleśmy się tego nie spoǳiewali. Wyobraź pan sobie, że mąż mó przy aźnił się
w  roku albo akoś w  z pewnym marynarzem, Edmundem Dantèsem. Biedny ten
chłopak, o którym Caderousse zupełnie zapomniał, sam o nim nie zapomniał, i to on
właśnie, umiera ąc, zostawił mu brylant, który pan wiǳiałeś”.

„Ale ak on sam doszedł do tego brylantu? — zapytał ubiler. — Miał go, zanim
zamknięto go do więzienia?”.

„O, nie, proszę pana — odparła kobieta — ale w więzieniu miał się poznać z a-
kimś bogatym Anglikiem, byli w edne celi; gdy zaś ego towarzysz zachorował, Dantès
pielęgnował go ak własnego brata; Anglik, wychoǳąc z więzienia, zostawił biednemu
Dantèsowi — któremu się tak nie poszczęściło, bo umarł w więzieniu — ten brylant;
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a Dantès, umiera ąc, zapisał go nam i powierzył go barǳo godnemu księǳu, który ǳiś
rano przy echał, by nam go dać”.

„To samo, co mówił tamten — mruknął ubiler. — W końcu ta historia może być
prawǳiwa, chociaż na pierwszy rzut oka wcale tak nie wygląda. Iǳie więc uż tylko
o cenę, co do które nie możemy się ugoǳić”.

„Jak to? — oburzył się Caderousse. — Zdawało mi się, żeś pan przystał na cenę, aką
podałem”.

„To znaczy — odpowieǳiał ubiler — że zaofiarowałem panu czterǳieści tysięcy”.
„Czterǳieści tysięcy! — zawołała Karkontka. — O, na pewno nie oddamy go za tę

cenę. Ksiąǳ nam mówił, że brylant, i to bez oprawy, wart est pięćǳiesiąt tysięcy”.
„Jakże się ten ksiąǳ nazywał?” — zapytał niezmordowany ubiler.
„Ksiąǳ Busoni” — odpowieǳiała kobieta.
„Więc to akiś cuǳoziemiec?”.
„Jak mi się zda e, Włoch z okolic Mantui”.
„Proszę mi pokazać ten brylant — rzekł ubiler. — Niech no eszcze raz go obe rzę,

często źle oceniamy brylanty na pierwszy rzut oka”.
Caderousse dobył z kieszeni maleńkie szagrynowe etui, otworzył i podał ubilerowi.

Na widok brylantu, który był wielki ak laskowy orzech, pamiętam to, akbym to eszcze
wiǳiał, oczy Karkontki zabłysły chciwością.

— A co ty o tym myślałeś, mó panie podsłuchiwaczu? — spytał Monte Christo. —
Czyś przywiązywał akąkolwiek wiarę do te piękne ba eczki?

— O tak, ekscelenc o. Nie uważałem Caderousse’a za złego człowieka, miałem go
zawsze za niezdolnego do zbrodni, a nawet kraǳieży.

— Więce to przynosi zaszczytu two emu sercu niż doświadczeniu. A znałeś może
tego Dantèsa, o którym mówili?

— Nie, ekscelenc o, słyszałem o nim pierwszy raz, a potem tylko ksiąǳ Busoni wy-
mienił to nazwisko, gdy odwieǳił mnie w więzieniu w Nîmes.

— Dobrze, mów dale .
— Jubiler wziął pierścień, z kieszeni dobył stalową pęsetę i maleńką mieǳianą wagę,

następnie wy ął kamień ze złote oprawy i zaważył go skrupulatnie.
„Mogę dać na wyże czterǳieści pięć tysięcy, ale ani szeląga więce ; ponieważ na tyle

oszacowałem ten brylant, wziąłem ze sobą tylko tyle”.
„To nie szkoǳi — rzekł Caderousse. — Wrócę z panem do Beaucaire po te pięć

tysięcy anków”.
„Nie — rzekł ubiler, zwraca ąc oprawę i brylant Caderousse’owi. — Nie est tyle wart

i teraz estem nawet na siebie zły, żem podał taką sumę, bo ten kamień ma skazę, które
przedtem nie spostrzegłem; ale mnie sza o to, mam tylko edno słowo, powieǳiałem
czterǳieści pięć tysięcy anków i nie wycofam się z tego”.

„Włóż pan przyna mnie brylant na powrót do pierścienia” — rzekła kwaśno Kar-
kontka.

„A, rac a” — rzekł ubiler i oprawił kamień w pierścionek.
„Dobrze, dobrze — rzekł Caderousse, chowa ąc etui do kieszeni. — Sprzeda się komu

innemu”.
„Z kim innym nie bęǳie tak prosto ak ze mną; kto inny nie poprzestanie na wy a-

śnieniach, któreście mi państwo dali. To dość ǳiwne, że człowiek taki ak pan est wła-
ścicielem brylantu wartego pięćǳiesiąt tysięcy. Kto inny da znać do sądu, trzeba bęǳie
szukać księǳa Busoniego, a księża ofiaru ący brylanty wartości dwóch tysięcy ludwików
nie zdarza ą się zbyt często; sąd rozpocznie badania od tego, że zamknie pana do wię-
zienia, a eśli uzna cię za niewinnego, wypuszczą cię po trzech lub czterech miesiącach,
a tymczasem pierścień zabłąka się gǳieś w kancelarii albo też daǳą panu kamień fał-
szywy, wart trzy tysiące, zamiast brylantu wartego pięćǳiesiąt, a może pięćǳiesiąt pięć
tysięcy — ale sam pan przyznasz, że kupu ąc go, ponosi się pewne ryzyko”.

Caderousse i ego żona spo rzeli po sobie pyta ąco.
„Nie — rzekł Caderousse. — Nie esteśmy na tyle bogaci, aby tracić pięć tysięcy

anków”.
„Mó drogi panie, ak pan chcesz. Ale ak wiǳisz, mam ze sobą brzęczącą monetę”.
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I wydobył z kieszeni garść złota, błysnął nim przed oczyma olśnionemu oberżyście,
a w drugie ręce pokazał plik banknotów.

W duszy Caderousse’a wyraźnie rozgrywała się ciężka walka: widać było, że trudno mu
było sobie wyobrazić, aby to maleńkie etui z szagrynu, które obracał nieustannie w ręku,
odpowiadało wartością te ogromne sumie, co teraz przyciągała mu wzrok.

Odwrócił się do żony i zapytał po cichu:
„I co ty na to?”.
„Da mu go, da — szepnęła. — Jak wróci do Beaucaire bez brylantu, zadenunc u e

nas, a ak powieǳiał, kto może wieǳieć, czy bęǳiemy w stanie odszukać księǳa Buso-
niego”.

„A więc zgoda — rzekł Caderousse. — Weź go pan sobie za czterǳieści pięć tysięcy.
Ale doda pan mo e żonie złoty łańcuszek, a mnie parę srebrnych kolczyków”.

Jubiler wy ął z kieszeni długie płaskie pudełko, w którym trzymał różne roǳa e ozdób,
akie wymienił Caderousse.

„No, ze mną łatwo zrobić interes, proszę sobie wybrać”.
Kobieta wybrała złoty łańcuszek wart akieś pięć ludwików, a e mąż kolczyki za mnie

więce piętnaście anków.
„Mam naǳie ę, że nie bęǳiecie państwo narzekali” — rzekł ubiler.
„Ksiąǳ mówił, że kamień wart est pięćǳiesiąt tysięcy” — zamruczał Caderousse.
„Dale że, niech mi go pan da! Cóż za okropny człowiek! — rzekł ubiler, wy mu ąc mu

z ręki brylant. — Da ę mu czterǳieści pięć tysięcy gotówką, to znaczy dwa i pół tysiąca
liwrów roczne renty, fortunkę, którą sam bym chętnie posiadał, a ten mi tu narzeka”.

„A nasze czterǳieści pięć tysięcy? — zapytał Caderousse chrapliwie. — Gǳież są,
chciałbym e zobaczyć?”.

„Oto i one” — odparł ubiler i wyliczył na stół piętnaście tysięcy anków w złocie,
a trzyǳieści tysięcy banknotami.

„Poczeka pan, zapalę lampę — odezwała się Karkontka. — Już trochę ciemno, można
się łatwo pomylić”.

Istotnie, podczas te rozmowy zapadła noc, nadciągała też burza, grożąca uż od pół-
goǳiny. Słychać było, ak w oddali głucho dudnią grzmoty, ednak ani ubiler, ani Ca-
derousse, ani Karkontka nie zdawali się na nie zważać, tak ich opanował demon zysku.

Ja sam byłem ak urzeczony widokiem tego złota i banknotów. Zdało mi się, że to
sen i ak to często we śnie bywa, czułem, że coś mnie przykuwa do mie sca.

Caderousse liczył i przeliczał złoto i banknoty, a potem podał wszystko żonie, która
znowu e dwa razy przeliczyła.

Jubiler zaś obracał diament przy świetle lampy, który rzucał takie błyski, że sprawiały
one, iż zapominało się o błyskawicach wieszczących burzę.

„I co, wszystko est w porządku?” — spytał ubiler.
„Tak — rzekł Caderousse. — Karkontko, da no mi pugilares i poszuka sakwy”.
Karkontka podeszła do sza i wy ęła z nie stary skórzany pugilares, z którego wycią-

gnęli kilka zatłuszczonych listów i schowali na ich mie scu banknoty. Znalazła też sakwę,
która zawierała ze trzy talary — był to zapewne cały ma ątek tego biednego stadła.

„Chociaż zabrałeś nam pan z ǳiesięć tysięcy anków — rzekł Caderousse — może
ednak z e pan z nami kolac ę? Zapraszamy ze szczerego serca”.

„Barǳo ǳięku ę, ale uż późno, muszę wracać do Beaucaire, żona bęǳie się o mnie
martwiła”.

Wy ął zegarek.
„O, do wszystkich diabłów! — zawołał. — Prawie ǳiewiąta! W Beaucaire nie będę

przed dwunastą. Bądźcie zdrowe, mo e ǳiatki; eśli przypadkiem przy ǳie tu do was
eszcze akiś ksiąǳ Busoni, pamięta cie o mnie”.

„Przecież za tyǳień uż pana w Beaucaire nie bęǳie — zauważył Caderousse — bo
w przyszłym tygodniu kończy się armark”.

„Nic nie szkoǳi, możecie pisać do mnie do Paryża, nazywam się Joannes, a sklep
mam w Palais Royal, galeria Kamienna nr . Mogę przy echać umyślnie, eżeli bęǳie
po co”.

Uderzył piorun i błysnęło tak mocno, że niemal zaćmiło blask lampy.
„O , ale chce pan iść w taką pogodę?” — spytał Caderousse.
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„E, nie bo ę się piorunów” — odpowieǳiał ubiler.
„A rabusiów? — odezwała się Karkontka. — Drogi w czasie armarku nie są zbyt

bezpieczne”.
„Na bandytów mam lekarstwo”.
I wy ął z kieszeni parę niewielkich nabitych pistoletów.
„Oto pieski, co szczeka ą i kąsa ą ednocześnie; nimi potraktu ę pierwszych, którym

się zachce two ego brylantu, o czulku Caderousse”.
Małżonkowie spo rzeli posępnie po sobie. Zda e się, że ednocześnie przyszła im do

głowy ta sama straszna myśl.
„No, to szerokie drogi” — rzekł Caderousse.
„ǲięku ę” — odparł ubiler.
Zabrał laskę, którą był oparł o stary kufer i wyszedł. W chwili, gdy otwierał drzwi,

do środka wdarł się silny powiew wiatru i o mało nie zgasił lampy.
„O! — rzekł ubiler — nieźle zanosi się, a a mam prze ść dwie mile!”.
„To niech pan zostanie — zaproponował Caderousse. — Prześpisz się pan u nas”.
„Tak, tak, niech pan zostanie — zawtórowała Karkontka drżącym głosem. — Dobrze

tu pana przy miemy”.
„Nie, muszę iść do Beaucaire. Dobranoc”.
Caderousse z wolna podszedł do drzwi.
„Czarno choć oko wykol — odezwał się ubiler uż zza drzwi. — Mam się kierować

na prawo, czy na lewo?”.
„Na prawo — odparł Caderousse. — Nie może pan zabłąǳić, droga po obu stronach

obsaǳona est drzewami”.
„ǲięku ę, uż wiǳę” — odezwał się głos niknący w dali.
„Zamknĳże drzwi — rzekła Karkontka. — Nie lubię, ak są otwarte, gdy grzmi”.
„A zwłaszcza wtedy, gdy w domu są pieniąǳe, nieprawdaż?” — odpowieǳiał Cade-

rousse, zamyka ąc drzwi na dwa spusty.
Podszedł do sza, wyciągnął sakwę i pugilares, i razem zaczęli po raz trzeci przeliczać

złoto i banknoty.
Nigdy eszcze nie wiǳiałem takiego wyrazu chciwości, aki malował się na tych

dwóch twarzach oświeconych wątłym blaskiem lampy. Szczególnie Karkontka wyglądała
wstrętnie; gorączkowe drżenie, które ą zazwycza trzymało, wzmogło się w dwó nasób.
Blada e twarz zabarwiła się na sino, straszliwie błyszczały zapadłe oczy.

„A to dlaczego — rzekła przytłumionym głosem — zapraszałeś go tu na noc?”.
„Ależ — wzdrygnął się Caderousse — po to… po to, żeby nie wracał do Beaucaire

w taką pogodę”.
„Aha — odparła kobieta, a nie sposób oddać wyrazu e głosu. — A a sąǳiłam, że

z innego powodu”.
„Kobieto, kobieto! — zawołał Caderousse. — Jak mogą ci przychoǳić do głowy

podobne myśli? I czemu ich nie zachowasz dla siebie?”.
„Zresztą wszystko edno — odezwała się po chwili milczenia Karkontka. — Nie esteś

mężczyzną”.
„Jak to?”.
„Gdybyś był mężczyzną, on by stąd nie wyszedł”.
„Milcz, kobieto!”.
„Albo nie dotarłby do Beaucaire”.
„Milcz, kobieto!”.
„Droga robi łuk; on musi iść prosto, a wzdłuż kanału est skrót”.
„Kobieto, obrażasz Boga! Proszę, posłucha …”.
I rzeczywiście straszliwie zagrzmiało, a niebieskawa błyskawica rozświetliła całą salę;

i grom cichnąc z wolna oddalał się akby z żalem od tego przeklętego domu.
„Jezus Maria!” — rzekła Karkontka żegna ąc się.
W te że chwili, pośród przeraźliwe ciszy, aka następu e zawsze po uderzeniu pioruna,

ktoś zapukał do drzwi.
Caderousse i ego żona zadrżeli i przerażeni spo rzeli na siebie.
„Kto tam?” — krzyknął Caderousse, zrywa ąc się, by zgarnąć złoto i banknoty na

eden stos i zakryć e obiema rękami.
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„Ja!” — odpowieǳiał ktoś.
„Co za a?”.
„Do licha, no a, Joannes, ubiler”.
„A wiǳisz? Dopiero mówiłeś — odezwała się Karkontka z okropnym uśmiechem —

że obrażam Boga? A oto sam Bóg nam go sprowaǳa”.
Caderousse padł blady i drżący na krzesło.
Karkontka przeciwnie: wstała, poszła pewnym krokiem do drzwi i otwarła.
„Prosimy, niech pan we ǳie” — rzekła.
„Przysięgam — wysapał ubiler przemoknięty do suche nitki — chyba sam diabeł

nie chce, abym wrócił ǳiś do Beaucaire. Im komu pręǳe wraca zdrowy rozsądek, tym
lepie , drogi panie Caderousse. Zaproponował mi pan gościnę — przy mu ę, wróciłem
do państwa na noc”.

Caderousse wybąkał kilka słów, ociera ąc pot płynący mu z czoła strumieniem.
Karkontka zamknęła drzwi za ubilerem na dwa spusty.

.  
Jubiler, wchoǳąc do środka, roze rzał się badawczo wokół; nic ednak nie obuǳiło w nim
pode rzeń, eśli ich nie miał, a gdyby e miał, nic ich nie potwierǳało.

Caderousse przytrzymywał ciągle rękami kupkę złota i banknotów, a Karkontka uśmie-
chała się do gościa, ak tylko mogła na uprze mie .

„O, ak wiǳę — zǳiwił się ubiler — nie byliście państwo pewni, czy was nie oszu-
kałem? Jeszcze raz liczyliście pieniąǳe, gdy odszedłem?”.

„Nie — rzekł Caderousse — tylko że tak niespoǳianie ten ma ątek dostał się nam,
że nie możemy w to uwierzyć. Kiedy nie mamy tego przed oczyma, zda e się nam, że to
sen”.

Jubiler uśmiechnął się.
„Macie państwo podróżnych w oberży?” — zapytał.
„Nie, nie nocu emy uż nikogo, oberża est pod samym miastem, nikt więc tu nie

sta e”.
„O, to znaczy, że narażam państwa na kłopot!”.
„Pan miałby nam sprawić kłopot! Drogi panie — rzekła przymilnie Karkontka —

wcale a wcale, przysięgam”.
„Gǳież mnie położycie?”.
„W pokoiku na górze”.
„Ale czy to nie wasz pokó ?”.
„Nic nie szkoǳi, mamy drugie łóżko w poko u obok”.
Caderousse spo rzał ze zdumieniem na żonę.
Jubiler zanucił akąś melody kę, grze ąc sobie plecy przy wiązce drewna, które Kar-

kontka tylko co podpaliła na kominku, aby gość mógł się osuszyć.
Tymczasem Karkontka nakryła róg stołu serwetą i postawiła na nie akieś nęǳne

resztki obiadu, do których dorzuciła parę a .
Caderousse włożył do pugilaresu banknoty, złoto wsypał do sakwy i wszystko zamknął

w szafie. Przechaǳał się wzdłuż i wszerz sali, ponury i zamyślony, spogląda ąc niekiedy
na ubilera, na którym parowała oǳież; w miarę ak ubranie wysychało, ubiler odwracał
się odpowiednią stroną do ognia.

„No — rzekła Karkontka stawia ąc na stole butelkę wina. — Jak pan chce wieczerzać,
to wszystko gotowe”.

„A państwo?” — zapytał ubiler.
„Ja nie będę adł” — odparł Caderousse.
„Barǳo późno edliśmy obiad” — spiesznie dodała Karkontka.
„Więc mam sam eść?” — sprzeciwił się ubiler.
„My pana bęǳiemy obsługiwać” — odpowieǳiała Karkontka z takim ugrzecznie-

niem, akiego nigdy nie okazywała, nawet wobec gości płacących.
Caderousse rzucał co chwilę na żonę błyskawiczne spo rzenie.
Burza nie ustawała.
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„Słyszy pan? — ozwała się znowu Karkontka. — Barǳo dobrze pan zrobiłeś, żeś
wrócił”.

„Co nie znaczy — odparł ubiler — że nie wyruszę w drogę, eśli podczas kolac i
wicher się uspokoi”.

„To mistral — stwierǳił Caderousse, kręcąc głową. — Potrwa na pewno do utra”.
I westchnął.
„Tym gorze dla tych — rzekł ubiler, siada ąc do stołu — co teraz w droǳe”.
„O tak — dodała Karkontka — będą mieli okropną noc”.
Jubiler zaczął eść, Karkontka zaś nie przestawała usługiwać mu ak na troskliwsza

gospodyni; zwykle tak zrzędliwa i szorstka, była teraz wzorem uprze mości i grzeczności.
Gdyby ubiler znał ą wcześnie , tak wielka zmiana na pewno by go uderzyła i mogłaby go
natchnąć akimś pode rzeniem.

Caderousse nie mówił ani słowa, przez cały czas choǳił po izbie i starał się nawet nie
patrzeć na gościa.

Gdy skończył wieczerzę, Caderousse otwarł drzwi i rzekł:
„Zda e mi się, że burza się uspoka a”.
Ale w te same chwili, akby przecząc ego słowom, nagłe uderzenie pioruna zatrzęsło

całym domem, a silny powiew wiatru zmieszanego z deszczem zgasił lampę.
Caderousse zamknął drzwi, a ego żona zapaliła świecę od głowni dogorywa ące na

kominku.
„No, musisz być pan znużony — rzekła do ubilera. — Dałam panu świeżą pościel,

idź pan do poko u i śpĳ spoko nie”.
Jubiler został eszcze na chwilę, aby się przekonać, czy burza na pewno nie usta e, a gdy

uż nabrał pewności, że deszcz i pioruny tylko się wzmaga ą, powieǳiał gospodarzom
„dobranoc” i poszedł na górę.

Przechoǳił nad mo ą głową i słyszałem, ak stopnie trzeszczą pod ego krokami.
Karkontka patrzyła za nim wzrokiem pełnym chciwości; Caderousse odwrócił się do

niego plecami i nawet nań nie spo rzał.
Wszystkie te szczegóły, które mi się przypominały dopiero późnie , wtedy wcale mnie

nie uderzały; wszystko, co się ǳiało, było barǳo zwycza ne, pomĳa ąc historię diamentu,
która mi się wydała dość nieprawdopodobna.

Ponieważ sam byłem wykończony, postanowiłem przespać się parę goǳin, aby potem,
zaraz ak ucichną żywioły, wyruszyć eszcze w nocy.

Słyszałem, ak w pokoiku na górze ubiler czynił przygotowania, aby spęǳić ak na -
wygodnie noc; wkrótce zatrzeszczało pod nim łóżko: właśnie się położył.

Oczy zamykały mi się mimo woli, a ponieważ niczego nie pode rzewałem, nawet nie
spróbowałem powalczyć przeciw snowi; ostatni raz zerknąłem do kuchni.

Caderousse sieǳiał przy długim stole na drewniane ławie zastępu ące w oberżach
krzesła; był odwrócony tyłem do mnie, tak że nie mogłem do rzeć ego twarzy; a gdyby
nawet sieǳiał inacze , trudno by mi było się e przy rzeć, bo chował ą w dłoniach.

Karkontka popatrzyła na niego, wzruszyła ramionami i usiadła naprzeciwko.
W te że chwili dogorywa ący płomień ogarnął resztę suchego drzewa, które do te

pory oszczęǳał; żywszy blask roz aśnił ponurą izbę…
Karkontka wpatrywała się w męża, że zaś on sieǳiał bez ruchu, wyciągnęła szponiastą

rękę i trąciła go palcem w czoło.
Caderousse zadrżał. Zdawało mi się, że Karkontka porusza ustami; ale albo mówiła

barǳo cicho, albo mo e zmysły oszołomiła uż senność — dość że e słowa do mnie nie
dochoǳiły. Wiǳiałem wszystko ak przez mgłę, ak tuż przed snem, gdy zda e się nam,
że zaczynamy właśnie śnić. Na koniec oczy mi się zamknęły i straciłem świadomość.

Zapadałem w twardy sen, gdy wyrwał mnie z niego strzał z pistoletu i okropny krzyk.
Nad głową zadudniły mi chwie ne kroki i akiś bezwładny ciężar runął na schody, tuż

nade mną.
Jeszcze niezupełnie wróciłem do przytomności.
Słyszałem ęki, następnie stłumione krzyki, ak podczas walki wręcz.
Ostatni przeciągły krzyk, który zakończył się cichnącymi ękami, wyrwał mnie osta-

tecznie z letargu.
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Uniosłem się, otwarłem oczy, ale w ciemności nic nie było widać; podniosłem rękę
do czoła, bo wydało mi się, że przez szpary w deskach lecą na mnie obfite i ciepłe krople.

Po tym okropnym hałasie nastała głęboka cisza. Usłyszałem nad głową męskie kroki,
pod tymi krokami zatrzeszczały schody.

Mężczyzna zszedł do sali adalne , podszedł do kominka i zapalił świecę.
Mężczyzną tym był Caderousse: blady, w pokrwawione koszuli.
Zapaliwszy świecę, pobiegł znowu na górę — i znowu słyszałem ego szybkie, nie-

spoko ne kroki.
Po chwili wrócił na dół. W ręku trzymał etui; upewnił się, czy brylant est na swoim

mie scu, zastanawiał się przez chwilę, w które kieszeni go schować; w końcu przekonał
się, że żadna kieszeń nie est bezpieczną kry ówką, zawinął go w swo ą czerwoną chustkę
i okręcił nią szy ę.

Potem podbiegł do sza, wyciągnął banknoty i złoto, złoto schował do kieszeni
w spodniach, banknoty do kieszeni w kamizelce, chwycił parę koszul, po czym wypadł
przez drzwi i zniknął w ciemnościach.

Wtedy dopiero wszystko stało się dla mnie asne i zacząłem sobie czynić wyrzuty,
akbym sam był winowa cą. Zdawało mi się, że słyszę ęki; być może nieszczęsny ubiler
eszcze nie skonał; być może, uǳiela ąc mu pomocy, zdołam naprawić zło, które nie było
moim ǳiełem, ale na które pozwoliłem. Naparłem ramionami na deski krzywo połączo-
ne, które ǳieliły mó schowek od sali adalne ; deski ustąpiły i znalazłem się w środku.

Pobiegłem po świecę i rzuciłem się na schody; drogę zagroǳiło mi na nich ciało: był
to trup Karkontki.

Wystrzał z pistoletu, który słyszałem, ugoǳił właśnie ą; kula przeszyła e gardło na
wskroś, krew buchała z obu ran i otwartych ust.

Była martwa.
Przestąpiłem ciało i poszedłem dale .
W poko u panował okropny nieład. Sprzęty były powywracane, pościel, które uczepił

się nieszczęsny ubiler, walała się na podłoǳe: on sam leżał na ziemi z głową opartą
o ścianę, skąpany w kałuży krwi, która ciekła z trzech dużych ran w piersi.

W czwarte ranie tkwił aż po ręko eść długi nóż kuchenny.
Nadepnąłem na drugi pistolet, który nie wystrzelił, gdyż zapewne zamókł proch.
Podszedłem do ubilera; eszcze żył: na odgłos moich kroków, a zwłaszcza dlatego, że

zadrżała podłoga, otworzył błędne oczy, zdołał spo rzeć na mnie i poruszył ustami, akby
chciał coś powieǳieć, i skonał.

To wszystko było tak okropne, że niemal postradałem zmysły; skoro uż nie mogłem
nikomu pomóc, odczuwałem edną tylko potrzebę: uciekać.

Rzuciłem się na schody, wczepia ąc palce we włosy, rycząc z trwogi.
Na dole w adalni było z pięciu czy sześciu celników i trzech żandarmów, wszyscy

uzbro eni.
Pochwycili mnie; nawet nie próbowałem się opierać, byłem zupełnie oszołomiony;

chciałem coś powieǳieć, ale wybełkotałem tylko akieś nieartykułowane dźwięki i ot,
wszystko.

Wiǳiałem, że celnicy i żandarmi wskazywali mnie palcami, popatrzyłem po sobie
byłem cały pokryty krwią. Ten ciepły deszcz, który padał na mnie przez szpary w podłoǳe,
to była krew Karkontki.

Pokazałem palcem mie sce, gǳie byłem ukryty.
„Co on chce powieǳieć?” — zapytał żandarm.
Jeden z celników poszedł zobaczyć.
„Chce powieǳieć, że tamtędy wszedł” — odparł i wskazał ǳiurę, przez którą rzeczy-

wiście przechoǳiłem.
Wtedy zrozumiałem, że biorą mnie za mordercę. Oǳyskałem głos i siły; wyrwałem

się luǳiom, co mnie trzymali i krzyknąłem:
„To nie a! To nie a!”.
Dwóch żandarmów wymierzyło we mnie karabiny.
„Jeśli się ruszysz — rzekli — zginiesz”.
„Ale — krzyknąłem — przecież mówię, że to nie a!”.

  () Hrabia Monte Christo 



„Opowiesz tę swo ą ba eczkę sęǳiom w Nîmes — odparli. — A teraz iǳiesz z nami;
możemy ci uǳielić rady: nie stawia oporu”.

Nie miałem nawet zamiaru, obezwładniało mnie osłupienie i strach. Założyli mi ka -
dany i zaprowaǳono na sznurze za koniem do Nîmes.

Po prostu — śleǳił mnie akiś celnik; stracił mnie z oczu niedaleko karczmy, domyślił
się, że spęǳę tam noc; pobiegł po kolegów i wszyscy dotarli na mie sce akurat w chwili,
gdy padł strzał z pistoletu; schwytali mnie w tak obciąża ących dla mnie okolicznościach,
że zrozumiałem od razu, ak trudno bęǳie mi udowodnić, że estem niewinny.

I dlatego uczepiłem się edne rzeczy: błagałem sęǳiego śledczego, aby szukano wszę-
ǳie nie akiego księǳa Busoniego, który w tym dniu zatrzymywał się w karczmie Pont-
-du-Gard.

Jeśli Caderousse wymyślił tę całą historię, eśli ten ksiąǳ w ogóle nie istniał, by-
łem oczywiście zgubiony, chyba że schwytano by z kolei Caderousse’a i ten by się do
wszystkiego przyznał.

Upłynęły tak dwa miesiące, podczas których — muszę to przyznać na pochwałę mo-
ego sęǳiego — zrobiono wszystko, by odnaleźć księǳa.

Straciłem całą naǳie ę.
Caderousse byna mnie nie został schwytany.
Miano mnie sąǳić na pierwsze ses i po letnie przerwie, kiedy  września, to est trzy

miesiące i pięć dni po całym wypadku, w więzieniu stawił się ksiąǳ Busoni, na co uż nie
liczyłem; oświadczył, że powieǳiano mu o akimś więźniu, który pragnął z nim mówić.
Dowieǳiał się o tym, ak powiadał, w Marsylii, i pospieszył, aby spełnić mo e życzenie.

Rozumie pan, że przy ąłem go z wielką radością; opowieǳiałem mu wszystko, czego
byłem świadkiem; poruszyłem z niepoko em historię diamentu — wbrew moim ocze-
kiwaniom była prawǳiwa od początku do końca; ponadto, znów wbrew moim oczeki-
waniom, ksiąǳ uwierzył mi we wszystko, co powieǳiałem.

Wtedy, ośmielony ego łagodnością i miłosierǳiem, wiǳąc, że zna dogłębnie obycza e
mo ego kra u, ma ąc też naǳie ę, że z tak litościwych ust padną może słowa przebaczenia
za mo ą edyną zbrodnię, opowieǳiałem mu w szczegółach wszystkie wypadki w Auteuil.

To, co uczyniłem z porywu serca, doprowaǳiło do takiego skutku, akbym ǳiałał
z na większym wyrachowaniem: przyznanie się do pierwszego morderstwa, do czego nic
mnie nie zmuszało, dowiodło księǳu, żem nie popełnił drugiego; odszedł, zaleca ąc mi
ufność i przyrzekł, że zrobi wszystko, aby tylko przekonać sęǳiów o mo e niewinności.

Miałem wyraźne dowody, że się mną opiekował: stopniowo zaczęto mnie łagodnie
traktować w więzieniu i dowieǳiałem się, że odłożono mo ą sprawę do następne ses i
sądu przysięgłych.

W tym czasie Opatrzność zrząǳiła, że Caderousse został zatrzymany za granicą i spro-
waǳony do Franc i. Wyznał wszystko, zrzuca ąc pomysł zabó stwa na żonę, pod które
namową miał ǳiałać. Skazano go na dożywotnie galery, a mnie uwolniono.

— I to właśnie wtedy — rzekł Monte Christo — przyszedłeś do mnie z listem od
księǳa Busoniego?

— Tak, panie hrabio; ksiąǳ naprawdę się mną zainteresował. „Rzemiosło two e cię
zgubi — rzekł do mnie. — Jeśli stąd wy ǳiesz, porzuć e”.

„Ale akże a wyży ę, wielebny o cze? — zapytałem — a sam i mo a biedna bratowa?”.
„Jeden z moich penitentów darzy mnie wielką estymą; ostatnio prosił mnie, bym mu

wyszukał człowieka godnego zaufania. Czy chciałbyś, bym cię do niego skierował?”.
„Ach, mó o cze! Ile dobroci!” — zawołałem.
„Ale przysięgniesz mi, że nie będę tego żałował?”.
Podniosłem rękę do przysięgi.
„Nie trzeba. Znam i lubię Korsykanów, masz tu list z rekomendac ą”.
Napisał kilka słów; oddałem list panu hrabiemu i ekscelenc a raczył przy ąć mnie do

służby. A teraz ośmielę się zapytać, panie hrabio, z całą dumą, czy miał pan kiedykolwiek
powód, by się na mnie skarżyć?

— Nie — odpowieǳiał hrabia. — Wyzna ę z radością, że esteś dobrym sługą, panie
Bertuccio, chociaż sam nie miałeś zbyt wiele zaufania do mnie.

— Ja? Panie hrabio…

  () Hrabia Monte Christo 



— Tak, ty. Jakże to, masz bratową i przysposobionego syna, a nigdy mi o nich nie
powieǳiałeś?

— Niestety, panie hrabio, eszcze nie dopowieǳiałem panu na smutnie sze części
mo ego życia. Po echałem na Korsykę. Spieszno mi było, ekscelenc a rozumie, by zoba-
czyć i pocieszyć mo ą biedną bratową. Ale gdy przybyłem do Rogliano, zastałem żałobę.
W naszym domu zdarzyło się coś potwornego, sąsieǳi rozpamiętu ą to do te pory. Bied-
na bratowa, zgodnie z moimi radami opierała się żądaniom Benedetta, który co chwila
domagał się, aby dała mu wszystkie pieniąǳe. Pewnego ranka pogroził e i przez cały
ǳień się nie pokazał. Mo a poczciwa Assunta gorzko płakała, bo kochała tego nęǳnika
ak matka. Nadszedł wieczór, a czekała, nie kładąc się spać. O edenaste wrócił, prowa-
ǳił ze sobą dwóch przy aciół, z którymi wyprawiał zazwycza wszystkie swo e wybryki;
wyciągnęła do niego ręce, a oni uchwycili ą i eden z trzech, drżę, czy właśnie nie ten
pomiot piekielny, wrzasnął:

„Dale , weźmy ą na spytki, na pewno powie, gǳie ma pieniąǳe”.
Sąsiad nasz Wasilio był właśnie wtedy w Bastii, ego żona została w domu sama. Ona

tylko edna wiǳiała i słyszała wszystko, co się ǳiało u mo e bratowe .
Dwa trzymali biedną Assuntę, a ona, nie dowierza ąc, że mogliby popełnić taką

zbrodnię, uśmiechała się do tych, którzy mieli stać się e katami; trzeci zabarykado-
wał drzwi i okna, a gdy wrócił, zakneblowali usta Assuncie, aby stłumić krzyki, akie się
e wyrwały, gdy wiǳiała, że przygotowania sta ą się coraz poważnie sze; i zaczęli przy-
palać e stopy, i zbliża ąc e do paleniska: chcieli ą zmusić, by wyznała, gǳie chowamy
nasz szczupły ma ątek; w szamotaninie ogień przeszedł na e suknie; puścili ofiarę, aby
się nie poparzyć.

Assunta, cała w płomieniach, pobiegła do drzwi, ale drzwi były zamknięte.
Rzuciła się do okna: okno było zabarykadowane.
Sąsiadka usłyszała przeraźliwe krzyki: to Assunta wołała o pomoc.
Wkrótce e głos osłabł, krzyki zmieniły się w ęki; żona Wasilia spęǳiła noc w wielkie

trwoǳe, ośmieliła się wy ść dopiero rankiem; wezwała sęǳiego, a gdy otwarli drzwi,
znaleźli Assuntę na wpół spaloną, choć eszcze oddychała; sza były rozbite siłą, pieniąǳe
znikły.

Benedetto wyunął z Rogliano i nigdy tam nie wrócił. Od tego czasu nie wiǳiałem
go, ani o nim nie słyszałem.

I właśnie wtedy — ciągnął Bertuccio — udałem się do pana hrabiego. Nie było po
co mówić o Benedetcie, bo przepadł, ani o bratowe , bo uż nie żyła.

— I cóż sobie pan pomyślałeś po tym wypadku? — spytał Monte Christo.
— Że to była kara za występek, który popełniłem. — O, ci Villefortowie, to przeklęta

rasa!
— I a tak sąǳę — szepnął posępnie hrabia.
— A teraz — dodał Bertuccio — ekscelenc a rozumie, poznawszy przyczynę, ak

strasznych uczuć doznałem na widok tego domu, którego od te pory nie wiǳiałem,
tego ogrodu, gǳie się tak niespoǳianie znalazłem, tego mie sca, na którym zabiłem
człowieka? W końcu, kto wie, czy tu, pod moimi stopami, w grobie, aki wykopał dla
swo ego ǳiecka, nie spoczywa pan de Villefort…

— Tak, wszystko est możliwe — rzekł Monte Christo, wsta ąc z ławki — a nawet
to — szepnął do siebie — że prokurator nie umarł. Ksiąǳ Busoni dobrze zrobił, że cię
do mnie przysłał; a pan dobrze zrobiłeś, żeś mi opowieǳiał swo e życie, bo uż cię o nic
nie będę posąǳał. A co się tyczy Benedetta, którego imię tak nie pasu e do charakteru,
nigdy nie starałeś się odszukać ego śladów albo dowieǳieć, co się z nim stało?

— Nigdy. Gdybym się nawet dowieǳiał, gǳie est, zamiast go szukać, uciekłbym
przed nim, ak przed potworem. Na szczęście nigdy o nim nie słyszałem ani słowa; mam
naǳie ę, że nie ży e.

— Nie ciesz się, Bertuccio. Źli tak łatwo nie umiera ą, Bóg bierze ich pod opiekę,
aby ich użyć ako narzęǳie swo e zemsty.

— Być może. A a proszę Boga tylko o to, bym go nigdy nie zobaczył. A teraz —
dodał intendent, pochyla ąc głowę — wie pan wszystko; teraz est pan moim sęǳią na
ziemi, ak Bóg bęǳie kiedyś w niebie. Czy nie rzeknie mi pan hrabia nic na pociechę?

  () Hrabia Monte Christo 



— Masz pan rac ę, i mogę panu powieǳieć to, co by powieǳiał ksiąǳ Busoni: ten,
którego ugoǳiłeś, Villefort, zasługiwał na karę za to, co ci zrobił, a może i za wiele in-
nych rzeczy. Benedetto, eśli eszcze ży e, posłuży, ak ci powieǳiałem, za narzęǳie boże
zemsty, a potem sam zostanie ukarany. A na tobie ciąży naprawdę eden tylko grzech:
dlaczego nie oddałeś tego ǳiecka matce? W tym tkwi cała two a zbrodnia, Bertuccio.

— Prawda, panie hrabio, to była prawǳiwa zbrodnia, bo zrobiłem tak z tchórzostwa.
Gdy uż uratowałem to ǳiecko, powinienem był natychmiast, ak to pan hrabia powie-
ǳiał, odesłać go do matki. Ale w takim wypadku musiałbym rozpocząć poszukiwania,
a wtedy mógłbym ściągnąć na siebie uwagę, a nawet zostać po many. A a nie chcia-
łem umrzeć, chciałem żyć dla bratowe i ze względu na miłość własną, wroǳoną nam
wszystkim: pragniemy wychoǳić z zemsty cało i zwycięsko. A może zresztą zależało mi
na życiu po prostu dlatego, że e kochałem? O, nie estem tak odważny, ak mó brat!

Bertuccio zakrył twarz rękami, a Monte Christo utkwił weń swó uporczywy, zagad-
kowy wzrok.

Na chwilę zapadło milczenie, które nocna goǳina i mie sce czyniło eszcze barǳie
uroczystym.

— Aby godnie zakończyć tę rozmowę, do które uż nie wrócimy — odezwał się
hrabia z akcentem niezwykłe dla niego melancholii — zachowa pan dobrze te słowa
w pamięci, a nieraz powtarzał mi e ksiąǳ Busoni; na wszystkie boleści są dwa lekarstwa:
czas i milczenie. A teraz, panie Bertuccio, zostaw mnie samego, chciałbym prze ść się
po tym ogroǳie. Sceneria, która w tobie buǳi tak bolesne wspomnienia, bo sam w nie
występowałeś, u mnie wywoła uczucie przy emne i nada podwó ną wartość te posiadłości.
Wiǳi pan, lubimy drzewa, gdyż rzuca ą cień, a cień pociąga nas dlatego, że kry ą się
w nim marzenia i wiǳiadła. Kupiłem ogród z myślą, że kupię po prostu akiś obszar
ziemi, ogroǳony murem, a tu wcale nie: nagle okazu e się, że w ogroǳie aż się roi od
z aw; które byna mnie nie były ob ęte kontraktem. A a lubię z awy, nigdy nie słyszałem,
aby zmarli wyrząǳili tyle zła w sześć tysięcy lat, co żywi potrafią zrobić w ciągu ednego
dnia. Proszę wracać do domu, mó Bertuccio, i spać spoko nie. Jeśli twó spowiednik nie
bęǳie dla ciebie tak pobłażliwy ak ksiąǳ Busoni, gdy bęǳiesz umierał, przywoła mnie,
eśli eszcze żyć będę, a zna dę dla ciebie słowa, co ukołyszą łagodnie two ą duszę w chwili,
gdy bęǳie gotowa odlecieć w ciężką podróż, którą nazywamy wiecznością.

Bertuccio skłonił się hrabiemu z szacunkiem i oddalił się z westchnieniem.
Monte Christo pozostał sam; postąpił cztery kroki naprzód i szepnął sam do siebie:
— Tu, przy tym platanie pochowano ǳiecko; tam est furtka, przez którą wchoǳono

do ogrodu, tu schodki, które prowaǳą do sypialni. Chyba nie muszę tego notować, bo
mam tu przecież plan tego wszystkiego, wypukły, żywy plan.

I hrabia, obszedłszy eszcze raz ogród, skierował się do powozu.
Bertuccio, wiǳąc zamyślenie hrabiego, nie rzekł ani słowa i usiadł na koźle obok

stangreta.
Powóz ruszył do Paryża.
Tegoż wieczoru, przybywszy do domu na Polach Elize skich, hrabia obe rzał go w ca-

łości, czyniąc to tak, akby go znał od lat; ani raz, choć szedł pierwszy, nie pomylił się,
otwiera ąc drzwi; wszystkie korytarze i schody prowaǳiły go tam, dokąd chciał do ść.
W tym nocnym przegląǳie towarzyszył mu Ali.

Hrabia wydał Bertucciowi parę rozporząǳeń: trzeba było upiększyć dom i przebu-
dować go wewnątrz. Następnie spo rzał na zegarek i rzekł do uważnego na każdy ego
ruch Nubĳczyka:

— Wpół do dwunaste , Hayde powinna uż niebawem przy echać. Uprzeǳono o tym
służące Francuzki?

Ali wyciągnął rękę, wskazu ąc apartament przeznaczony dla piękne Greczynki; był
on tak odosobniony, że gdy drzwi zakrywał gobelin, można było obe ść cały dom i nie
domyślić się, że są tam eszcze salon i dwa poko e. Ali tedy, ak powieǳieliśmy, wskazał
ręką apartament, podniósł trzy palce lewe ręki, na te ręce oparł głowę i przymknął oczy
ak do snu.

— Aha! — rzekł Monte Christo przyzwycza ony do mowy znaków — więc są trzy
i czeka ą w sypialni?

„Tak” — kiwnął głową Ali.

  () Hrabia Monte Christo 



— Pani bęǳie ǳiś wieczór znużona — mówił Monte Christo. — Zechce zapewne
położyć się, niecha e nie nuǳą rozmową: Francuzki ma ą tylko złożyć uszanowanie
nowe pani i wy ść; uważa , by służąca Greczynka nie rozmawiała z Francuzkami.

Ali skłonił się.
Wkrótce dało się słyszeć, ak ktoś nawołu e odźwiernego; brama się otwarła, powóz

po echał ale ą i zatrzymał się przed schodkami. Zszedł hrabia; drzwiczki były uż otwarte;
podał rękę młode kobiecie okryte edwabną zieloną mantylą, zahaowaną złotem.

Młoda kobieta u ęła podaną dłoń, ucałowała ą z miłością i szacunkiem; zamienili parę
słów w tym dźwięcznym ęzyku, którym przemawiali bogowie Homera: kobieta mówiła
z czułością, hrabia z łagodnością i powagą.

Następnie Ali, idąc przodem ze świecą z różowego wosku, odprowaǳił kobietę —
a nie był to nikt inny, ak piękna Greczynka, towarzysząca hrabiemu we Włoszech — do
e apartamentów; za czym hrabia udał się do skrzydła, które przeznaczył dla siebie.

O wpół do pierwsze w całym domu pogasły światła i można by sąǳić, że wszystko
pogrążyło się we śnie.
.  
Naza utrz około drugie przed drzwi hrabiego Monte Christo za echał powóz zaprzężony
w pyszną parę angielskich koni; w środku sieǳiał mężczyzna w błękitnym aku z guzi-
kami obciągniętymi edwabiem, w białe kamizelce, w którą wrzynała się wyraźnie gruba
złota dewizka i w pantalonach koloru orzechowego; ego włosy były tak czarne i tak nisko
zachoǳiły na czoło, że trudno było uwierzyć, że są naturalne, tak barǳo kontrastowały
ze zmarszczkami na czole, których nie zdołały zakryć; ów mężczyzna, lat pięćǳiesię-
ciu do pięćǳiesięciu pięciu, pragnący uchoǳić za czterǳiestolatka, wysunął głowę przez
okienko powozu — poniże widniała korona baronowska — i posłał swo ego grooma, by
zapytał odźwiernego, czy hrabia Monte Christo est u siebie.

Przez ten czas przybysz przypatrywał się z taką skrupulatnością, że ocierała się o nie-
grzeczność, domowi, ogrodowi i liberii krząta ące się służby.

Spo rzenie miał żywe, ale racze sprytne niż inteligentne; wargi tak wąskie, że aż
wklęsłe; szerokie, wysta ące policzki świadczyły o przebiegłości; cofnięte czoło i czasz-
ka tak rozrośnięta w tylne części, że szersza od rozstawu wielkich, byna mnie nieary-
stokratycznych uszu, nadawały temu obliczu dla każdego fiz onomisty charakter niemal
odstręcza ący; chociaż gmin barǳo poważał tę osobistość z uwagi na wspaniałe konie,
wielką brylantową spinkę w koszuli i czerwoną wstęgę orderową przeciągniętą z edne
do drugie butonierki w surducie.

Groom zastukał w okienko odźwiernego i zapytał:
— Czy tu mieszka pan hrabia de Monte Christo?
— Tak — odpowieǳiał odźwierny — ale…
I spo rzał pyta ąco na Alego.
Ali potrząsnął przecząco głową.
— Ale? — zapytał groom.
— Ale ekscelenc a nie przy mu e nikogo — dokończył odźwierny.
— W takim razie proszę oddać panu hrabiemu bilet wizytowy mo ego pana, przy

czym proszę powieǳieć, że mó pan, baron Danglars, adąc na posieǳenie Izby nadłożył
drogi, aby mieć zaszczyt złożenia mu wizyty.

— Nie mam dostępu do pana hrabiego — odparł odźwierny. — Odda mu go ego
loka .

Groom wrócił do powozu.
— No i co? — zapytał Danglars.
Chłopiec, dość zawstyǳony nauczką, akie doznał, powtórzył swemu panu odpowiedź

odźwiernego.
— O! — obruszył się baron — a więc to akiś książę. Tytułu ą go ekscelenc ą, może

do niego we ść tylko osobisty loka ! Mnie sza z tym. Ma u mnie otwarty kredyt, a więc
zobaczę go na pewno, gdy mu się zachce pienięǳy.

I Danglars opadł na sieǳenie, woła ąc do stangreta, tak aby go słyszano na całe ulicy:
— Do Izby Deputowanych!
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Monte Christo, powiadomiony w czas, obserwował barona zza żaluz i za pomocą wy-
borne lunety z taką samą uwagą, z aką Danglars studiował dom, ogród i służbę.

— O, stanowczo — rzekł, wzdryga ąc się z niesmakiem i składa ąc lunetę w futerale
z kości słoniowe — stanowczo ohydna to kreatura; akże tu na pierwszy rzut oka nie
poznać węża po tym spłaszczonym czole, po tym nabrzmiałym łbie sępa, po tym ostrym
ǳiobie drapieżcy?

— Ali! — zawołał i uderzył w mieǳiany ǳwonek.
Wszedł Ali.
— Zawoła mi Bertuccia.
W te że chwili wszedł Bertuccio.
— Ekscelenc a mnie wzywał?
— Tak. Czy wiǳiałeś konie, co przed chwilą stanęły przed bramą?
— Tak, panie hrabio, barǳo piękne konie.
— A zatem, ak to się stało — rzekł Monte Christo, marszcząc brew — że tych koni

nie ma w mo e sta ni, gdy poleciłem panu, byś kupił parę na pięknie szych koni w Paryżu,
a tu okazu e się, że w Paryżu est eszcze edna para koni równie pięknych ak mo e?

Na widok zmarszczonych brwi, słysząc surowy głos hrabiego, Ali pochylił głowę.
— To nie two a wina, mó dobry Ali — rzekł hrabia po arabsku ze słodyczą, aką

rzadko można było u niego zauważyć. — Nie znasz się na koniach angielskich.
Ali rozpogoǳił się.
— Panie hrabio — rzekł Bertuccio. — Te konie nie były na sprzedaż.
Monte Christo wzruszył ramionami.
— Trzeba panu wieǳieć, że wszystko est na sprzedaż, eżeli ktoś umie wyznaczyć

cenę.
— Panie hrabio, pan Danglars zapłacił za te konie szesnaście tysięcy anków.
— Trzeba mu było zapłacić trzyǳieści dwa; to bankier, a bankier nigdy nie minie

okaz i podwo enia kapitału.
— Pan hrabia serio to mówi?
Monte Christo spo rzał tak, akby ǳiwił się, że ktoś śmie go o to pytać.
— ǲiś wieczór wybieram się z wizytą. Chcę, aby te konie były zaprzężone do mego

powozu, w nowych szorach.
Bertuccio ukłonił się i odszedł; u drzwi zapytał eszcze:
— O które pan hrabia ma złożyć tę wizytę?
— O piąte .
— Śmiem zwrócić uwagę panu hrabiemu, że est druga — zaryzykował intendent.
— Wiem — zakończył Monte Christo i zwrócił się do Alego:
— Każ wszystkie konie przeprowaǳić przed panią, niech sobie wybierze te, które e

się podoba ą; niech też powie, czy zechce ǳiś z eść ze mną kolac ę; eśli tak, niech nakry ą
w e poko u. Idź i przyślĳ mi tu kamerdynera.

Zaledwie Ali znikł, po awił się kamerdyner.
— Panie Baptysto — odezwał się hrabia — uż rok służysz u mnie; est to zwykle

czas próby, aki wyznaczam moim luǳiom; odpowiadasz mi pan.
Baptysta skłonił się.
— Trzeba eszcze uzgodnić, czy a odpowiadam tobie.
— Ależ, panie hrabio! — zawołał Baptysta.
— Posłucha , posłucha do końca. Masz pens ę wynoszącą tysiąc pięćset anków na

rok, to est tyle, ile ma gaży dobry, odważny oficer, który na co ǳień naraża życie; stół
masz taki, akiego by ci pozazdrościł nie eden wysoki urzędnik, skądinąd dużo barǳie
zaharowany niż ty. Jesteś sługą, a sam masz służbę, która myśli o two e bieliźnie i ubraniu.
Prócz tych tysiąca pięciuset anków płacy, okradasz mnie na sprawunkach dotyczących
mo e toalety mnie więce na drugie tyle.

— Och, ekscelenc o!
— Nie gniewam się, mó Baptysto, to rozsądne; ale pragnąłbym ednak, by to się

skończyło. Lepszego mie sca od tego, które ci zesłał łaskawy los, nie zna ǳiesz nigǳie.
Nigdy nie bĳę moich luǳi, nigdy nie wymyślam, nigdy się nie złoszczę, przebaczam za-
wsze błąd, choć nigdy niedbalstwo lub zapomnienie. Mo e rozkazy są zazwycza krótkie,
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ale asne i wyraźne, wolę powtórzyć e dwa albo i trzy razy, aniżeli wiǳieć, że są źle zrozu-
miane. Jestem na tyle bogaty, że mogę dowiadywać się o wszystkim, co mnie interesu e;
a uprzeǳam, estem ciekawy. Gdybym się więc dowieǳiał, że mówisz o mnie źle albo
dobrze, że komentu esz mo e sprawy albo zbyt w nie wnikasz, zostaniesz natychmiast
odprawiony. Raz tylko pouczam moich służących; zostałeś poinformowany, możesz pan
ode ść.

Baptysta ukłonił się i ruszył w stronę drzwi.
— Ale, ale — dodał hrabia — zapomniałem panu powieǳieć, że co rok odkładam

dla moich luǳi pewną sumę. Oczywiście odprawieni tracą te pieniąǳe i przechoǳą one
na tych, którzy zosta ą i którym przypadną po mo e śmierci. Rok uż u mnie służysz,
two a kariera rozpoczęła się, postępu tak dale .

To przemówienie, wygłoszone w obecności Alego, który stał nieruchomo, zważywszy,
że nie rozumiał ni słowa po ancusku, wywarło na Baptyście skutek, aki po mie każdy,
kto studiował psychologię ancuskiego służącego.

— Będę się starał dostosowywać całkowicie do pragnień pana hrabiego — rzekł Bap-
tysta. — Za wzór wezmę sobie pana Alego.

— O, tylko nie to — rzekł hrabia z chłodem marmuru. — Ali ma wiele wad, prze-
mieszanych z zaletami. Nie bierz pan z niego przykładu, bo Ali est wy ątkiem: nie ma
pens i, bo i nie est służącym; to mó niewolnik, mó pies; gdyby w czymkolwiek uchybił,
nie wypęǳiłbym go, ale zabił.

Baptysta wytrzeszczył oczy.
— Myśli pan, że żartu ę? — spytał Monte Christo.
I powtórzył Alemu po arabsku to, co mówił po ancusku do Baptysty.
Ali wysłuchał, uśmiechnął się, podszedł do pana, ukląkł na edno kolano i z głęboką

czcią ucałował go w rękę.
Ta przeǳiwna nauczka wprawiła Baptystę w na wyższe zdumienie.
Hrabia dał znak Baptyście, że może wy ść; Alemu zaś kazał pó ść za sobą. Przeszli do

gabinetu, gǳie długo eszcze rozmawiali.
O piąte hrabia trzykrotnie zaǳwonił.
Wszedł intendent.
— Konie! — rozkazał Monte Christo.
— Są zaprzęgnięte, panie hrabio — odpowieǳiał Bertuccio. — Czy mam echać

z panem hrabią?
— Nie; stangret, Baptysta i Ali, to wystarczy.
Hrabia zszedł na dół i u rzał przy swoim powozie konie, które mu się tak spodobały

przy powozie Danglarsa.
— Piękne, rzeczywiście, dobrze, żeś e kupił, szkoda ednak, że tak późno.
— Panie hrabio, niełatwo mi przyszło e kupić i słono kosztowały.
— Czy dlatego tracą na uroǳie? — wzruszył ramionami hrabia.
— Skoro pan hrabia est kontent, to wszystko w porządku. Gǳie pan hrabia każe

echać?
— Na ulicę Chaussée-d’Antin, do barona Danglarsa.
Rozmowa ta odbywała się na podeście schodów. Bertuccio zrobił krok, chcąc ze ść.
— Panie Bertuccio, czeka pan — powstrzymał go Monte Christo. — Chcę mieć akiś

ma ątek nad brzegiem morza, na przykład w Normandii, mięǳy Hawrem a Boulogne.
Jak wiǳisz, masz dosyć mie sca do wyboru. W tych dobrach musi być aki mały port,
przystań, zatoczka, gǳie mogłaby zawinąć i rzucić kotwicę korweta. Zanurza się tylko na
piętnaście stóp. Statek ma być zawsze gotowy do wy ścia w morze, o każde porze w ǳień
i w nocy, kiedy tylko mi się spodoba. Pyta pan notariuszy, czy nie ma ą gǳieś właśnie
takiego terenu na sprzedaż; kiedy uż ci coś wskażą, po eǳiesz obe rzeć ten teren, a eśli
bęǳie taki, ak trzeba, kupisz go na swo e nazwisko. Korweta powinna być uż w droǳe
do Fécamp, prawda?

— Tego wieczoru, kiedyśmy wy eżdżali z Marsylii, wiǳiałem, ak wypływała na mo-
rze.

— A acht?
— Jacht zgodnie z rozkazem stoi w Martigues.
— Dobrze! Pisz pan co akiś czas do obu kapitanów, żeby nie pozasypiali.
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— A co ze statkiem parowym?
— Jest w Châlon, prawda?
— Tak.
— Te same rozkazy, które wydałem dla żaglowców.
— Na rozkaz.
— Gdy uż kupisz mi tę posiadłość, każ rozstawić dla mnie konie co ǳiesięć mil, na

trakcie południowym i północnym.
— Ekscelenc a może na mnie liczyć.
Hrabia skinął zadowolony głową i wsiadł do powozu; wspaniały zaprzęg ruszył kłusem,

aby zatrzymać się przed pałacem bankiera.
Danglars prezydował właśnie debatom komis i powołane do budowy kolei żelazne ,

gdy zaanonsowano mu hrabiego de Monte Christo. Posieǳenie zresztą prawie się koń-
czyło.

Usłyszawszy nazwisko hrabiego, Danglars wstał.
— Panowie wybaczą — zwrócił się do kolegów, z których wielu było czcigodnymi

członkami Izb Parlamentu — że muszę was pożegnać. Proszę sobie wyobrazić, że fir-
ma Thomson i French w Rzymie przysyła mi nie akiego hrabiego de Monte Christo,
otwiera ąc mu u mnie nieograniczony kredyt. To na zabawnie szy żart, na aki sobie wo-
bec mnie pozwolili moi zagraniczni korespondenci. O, na pewno panowie rozumiecie, że
zd ęła mnie ciekawość i eszcze nie mogę się e pozbyć. ǲiś rano byłem właśnie u te-
go rzekomego hrabiego; gdyby był rzeczywiście hrabią, nie byłby tak bogaty. Jaśnie pan
nie przy mował nikogo. Jak się panom zda e, czyż imć Monte Christo nie zachowu e się
ak książątko albo piękna kobieta? Wprawǳie dom przy Polach Elize skich, który należy
faktycznie do niego (zasięgnąłem na ten temat informac i), wygląda nieźle. Ale kredyt
nieograniczony — dodał Danglars, śmie ąc się na swó prostacki sposób — czyni ban-
kiera, u którego ten kredyt est otwarty, barǳo wymaga ącym. Dlatego chciałbym czym
pręǳe poznać egomościa. Zda e mi się, że ktoś mi tu mydli oczy. Ale ten ktoś nie wie,
z kim ma do czynienia: śmie e się ten, co się śmie e ostatni.

Kończąc tę przemowę, którą wygłaszał z taką emfazą, że aż mu się rozdymały nozdrza,
pan baron ukłonił się kolegom i przeszedł do salonu, którego białe, wyzłacane ściany
słynęły na całe Chaussée-d’Antin.

Do tego to salonu kazał wprowaǳić gościa, aby z mie sca go olśnić.
Hrabia stał, przygląda ąc się kilku kopiom Albana i Fattorego, które bankierowi

sprzedano ako oryginały — a chociaż były to tylko kopie, mocno gryzły się ze złotą
pstrokacizną na suficie.

Na odgłos kroków Danglarsa hrabia odwrócił się.
Danglars kiwnął mu nieznacznie głową i zaprosił go gestem, aby usiadł w złoconym

fotelu z białym atłasowym obiciem przetykanym złotem. Hrabia usiadł.
— Czy mam honor z panem de Monte Christo?
— A a czy mam honor z panem baronem Danglarsem, kawalerem Legii Honorowe

i członkiem Izby Deputowanych?
Monte Christo wymienił wszystkie tytuły, akie były na bilecie wizytowym Danglarsa.
Danglars uczuł ten przytyk i przygryzł wargi.
— Proszę mi wybaczyć — rzekł — że nie wymieniłem od razu tytułu, pod akim

mi pana zapowieǳiano. Ale ak pan wie, mamy teraz rząd ludowy, a a właśnie estem
reprezentantem ludu.

— Dlatego też, zachowu ąc zwycza tytułowania się baronem, zaprzestał pan przy-
znawać innym tytuł hrabiego.

— Och, a wcale nie dbam o ten tytuł — rzekł niedbale Danglars. — Mianowali
mnie baronem i zrobili kawalerem Legii Honorowe za parę przysług, ale…

— Ale pan zrzekłeś się tych tytułów ak niegdyś panowie Montmorency i Lafayette?
Drogi panie, to piękny przykład i godny naśladowania.

— No, niezupełnie — odparł zakłopotany Danglars. — Rozumie pan, wobec służby…
— Aha, dla służących esteś pan aśnie wielmożnym panem; dla ǳiennikarzy —

panem, a dla komitentów obywatelem. O, to niuanse barǳo praktyczne pod rządami
konstytucy nymi. Rozumiem to barǳo dobrze.
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Danglars przygryzł znowu wargi; przekonał się, że na tym polu nie dorównu e siłami
hrabiemu i przeszedł na teren barǳie mu zna omy.

— Panie hrabio — i tu się ukłonił — otrzymałem list awizowy od firmy Thomson
i French.

— Barǳo mnie to cieszy, panie baronie. Niech mi pan pozwoli, abym go tytułował
tak, ak go tytułu e służba; zły to zwycza nabyty w kra ach, w których istnie ą eszcze
baronowie, i to właśnie dlatego, że ich się więce nie robi. Niezmiernie mnie to cieszy,
powtarzam, bo nie będę musiał sam się panu przedstawiać — to zawsze est dość kłopo-
tliwe. Mówił więc pan, że otrzymał awizo?

— Tak — odpowieǳiał Danglars. — Ale wyznam, że nie zrozumiałem dobrze ego
treści.

— Coś takiego!
— Dlatego miałem zaszczyt wstąpić do pana, by poprosić o parę ob aśnień.
— Proszę pytać, słucham i gotów estem odpowiadać.
— Mam chyba ten list przy sobie — i mówiąc to, poszperał w kieszeni. — Tak, to

właśnie ten list, który otwiera u mnie panu hrabiemu Monte Christo kredyt nieograni-
czony.

— I cóż w tym pan wiǳisz nie asnego?
— Nic, proszę pana; tylko to słowo „nieograniczony”…
— Hm, czy to nie ancuski wyraz? Choć wie pan, że pisali ten list Anglo-Niemcy.
— O, nie! Nie ma tu byna mnie błędów w gramatyce, ale pismo est błędne z punktu

wiǳenia rachunkowości.
— Czyżby firma Thomson i French — spytał Monte Christo, przybiera ąc minę tak

naiwną, ak tylko potrafił — nie była według pana pewna? Do licha! To byłoby przykre,
bom tam ulokował trochę funduszy.

— O, nie! Jest absolutnie pewna — odpowieǳiał Danglars, uśmiecha ąc się niemal
drwiąco — ale sens słowa „nieograniczony” w kwestiach finansowych est tak nie asny…

— Że owa nie asność est bez granic, czy tak?
— O, to właśnie chciałem powieǳieć. A nie asność, to wątpliwość, a ak powiada

akiś mędrzec, kiedy wątpisz, nie czyń nic pochopnie.
— To ma znaczyć — pod ął Monte Christo — że o ile dom Thomson i French gotów

est popełniać szaleństwa, bank Danglarsa nie ma zamiaru iść za ego przykładem.
— To znaczy, panie hrabio?
— No tak: panowie Thomson i French pode mu ą się interesów, nie zważa ąc na

cyy, ale pan Danglars ma dla swoich cy granicę, est bowiem mędrcem, ak to przed
chwilą powieǳiał.

— Panie łaskawy — odrzekł dumnie bankier — nikt eszcze nie zawiódł się na moim
banku.

— Cóż, zda e mi się, że a będę pierwszy — rzucił zimno Monte Christo.
— Co panu każe tak sąǳić?
— Żądasz pan wy aśnień, a to wskazu e, że się pan waha.
Danglars przygryzł wargi. Po raz drugi pokonał go ten człowiek, i tym razem uż na

ego własnym terenie.
Drwiąca uprze mość hrabiego była edynie maską i graniczyła z tym, co paradoksalnie

est e barǳo bliskie: z impertynenc ą.
Monte Christo przeciwnie: uśmiechał się na uprze mie w świecie, a miał dar przy-

bierania na zawołanie swoiste naiwne miny, która mu zapewniała wielką przewagę.
— Zresztą, panie hrabio — odezwał się Danglars po chwili milczenia — spróbu ę

panu wytłumaczyć, o co mi choǳi, prosząc, abyś wyznaczył sumę, aką zamierzasz u mnie
pod ąć.

— Ależ, panie baronie — odrzekł Monte Christo z postanowieniem, aby nie ustąpić
ani edne pięǳi ziemi w te potyczce — skoro prosiłem o nieograniczony kredyt, to
przecież dlatego, że sam nie wieǳiałem, ile będę potrzebował.

Bankier uznał, że nareszcie bęǳie mógł wziąć górę; rozparł się w fotelu i rzekł z tępym,
pełnym pychy uśmiechem:
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— No, bez obawy możesz pan żądać, ile się panu spodoba; bęǳiesz mógł się pan
przekonać, że akkolwiek budżet banku Danglars est ograniczony, może ednak zaspokoić
na większe potrzeby. Choćbyś pan nawet prosił o milion…

— Co proszę? — wtrącił Monte Christo.
— Milion — powtórzył Danglars z butą, aka charakteryzu e głupotę.
— A cóż bym począł z milionem? Mó Boże! Panie baronie, gdybym przecież po-

trzebował tylko miliona, nie kazałbym sobie otwierać kredytu dla tak mizerne sumy.
Milion? Ależ milion mam zawsze przy sobie.

I Monte Christo wy ął z pugilaresika, w którym trzymał bilety wizytowe, dwa bony,
każdy na pięćset tysięcy anków, płatne na okaziciela przez skarb państwa.

Takiego człowieka ak Danglars należało walić po głowie, nie zaś kłuć. Cios pałką
wywarł skutek: bankier zachwiał się, zawróciło mu się w głowie. Wytrzeszczył na hrabiego
obłąkane oczy, a źrenice straszliwie mu się rozszerzyły.

— No, niech się pan teraz przyzna, że nie ufasz pan firmie Thomson i French. Boże
drogi, to barǳo proste: przewiǳiałem taką możliwość i choć nie znam się na interesach,
zabezpieczyłem się. Oto dwa podobne listy: eden napisali panowie Arstein i Eskeles
z Wiednia do barona Rotszylda, a drugi pan Baring z Londynu do pana Laffite. Powieǳ
pan słowo, a przestanę pana kłopotać i pó dę do ednego z tych dwóch banków.

To był koniec; Danglars poddał się: otwarł drżącymi rękoma listy od bankierów wie-
deńskich i londyńskiego i sprawǳił autentyczność podpisów ze skrupulatnością, która
byłaby obraźliwa, gdyby nie to, że spowodowana była oszołomieniem bankiera.

— O, proszę pana, te trzy podpisy warte są wiele milionów — powieǳiał Danglars,
podnosząc się, akby chcąc oddać hołd potęǳe złota uosobione w człowieku, który stał
przed nim. — Trzy nieograniczone kredyty w trzech naszych bankach! Pan hrabia mi
wybaczy, ale choć nie podlega ą one wątpliwości, trudno ednak zapanować nad zǳiwie-
niem.

— O, bank taki, ak pański, panie baronie, nie mógłby się ǳiwić takim listom —
rzekł Monte Christo naǳwycza uprze mie. — A więc bęǳie mi pan mógł przysłać trochę
pienięǳy?

— Proszę mówić, panie hrabio, estem na pańskie rozkazy.
— A więc teraz, gdyśmy się uż porozumieli, a zrozumieliśmy się, prawda?
Danglars kiwnął potaku ąco głową.
— I nie ma pan uż żadnych wątpliwości?
— Ależ, panie hrabio, nie miałem ich od samego początku!
— Nie, żądał pan tylko dowodów i nic więce . A więc — powtórzył hrabia — skoro

się porozumieliśmy i ponieważ nie ma uż pan żadnych wątpliwości, ustalmy, eśli pan
pozwoli, przybliżoną sumę na pierwszy rok: powieǳmy sześć milionów.

— Sześć milionów! Dobrze! — zakrztusił się Danglars.
— Jeżeli bęǳie mi trzeba więce — dodał niedbale Monte Christo — zawiadomię

pana, ale nie sąǳę, bym zabawił we Franc i dłuże niż rok, a przez ten czas nie wydam
chyba więce … zresztą zobaczymy… Na początek racz mi pan przesłać na utro rano pięćset
tysięcy anków, nie wychoǳę z domu do południa, gdyby mnie zresztą nie było, zostawię
pokwitowanie memu intendentowi.

— Bęǳie miał pan hrabia pieniąǳe utro rano o ǳiesiąte . Życzy pan sobie złoto,
banknoty czy srebro?

— Połowę w złocie, połowę w banknotach.
I hrabia podniósł się.
— Jedną rzecz muszę panu wyznać — rzekł Danglars z kolei. — Zdawało mi się,

że mam ak na dokładnie sze wiadomości o na większych fortunach Europy, a ednak
pańska, która est chyba dość znaczna, nie obiła mi się o uszy. To zapewne akaś świeża
fortunka?

— Nie, panie baronie. Przeciwnie, est barǳo stara; było to coś w roǳa u familĳnego
skarbu, którego nie wolno było naruszać, a tymczasem procenty potroiły całą wartość;
termin wyznaczony przez testatora upłynął dopiero przed kilku laty, a więc używam tego
ma ątku zaledwie od kilku lat; pańska niewieǳa w tym wzglęǳie est naturalna; zresztą
niebawem pozna pan te sprawy lepie .
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Słowa te wymówił z owym bladym uśmiechem, który takim dreszczem prze mował
Franza d’Epinay.

— Przy pańskim usposobieniu i zamiarach — powieǳiał Danglars — zabłyśnie pan
u nas w stolicy takim przepychem, że zaćmisz nas, biednych milionerów. A ednak po-
proszę, by zechciał pan rzucić okiem na mo ą galerię, bo esteś pan amatorem sztuki —
wiǳiałem, ak oglądał pan mo e obrazy. Wszystkie obrazy są stare, ǳieła posiada ące
metrykę, że wyszły spod pęǳla dawnych mistrzów; bo obecnego malarstwa nie lubię.

— Ma pan rac ę; współczesne malarstwo ma zazwycza edną wielką wadę: nie zdążyło
się eszcze zestarzeć.

— Zechce pan obe rzeć mo e rzeźby Thorwaldsena, Bartoliniego, Canovy? To sami
obcy artyści, bo ak pan wiǳi, nie barǳo cenię artystów ancuskich.

— Masz pan prawo być dla nich niesprawiedliwym, to pańscy ziomkowie.
— Ale to wszystko na późnie , kiedy się bliże poznamy; ǳiś rad bym tylko, eżeli

pan pozwoli, przedstawić go żonie, baronowe Danglars; proszę darować ten pośpiech,
panie hrabio, ale tak znakomity klient ak pan należy prawie do roǳiny.

Monte Christo ukłonił się na znak, że przy mu e zaszczyt, który tak barǳo pragnął
wyświadczyć mu bankier.

Danglars zaǳwonił i wszedł służący ubrany w pyszną liberię.
— Czy pani baronowa est u siebie? — zapytał Danglars.
— Tak, panie baronie.
— Sama?
— Nie, ma u siebie gości.
— Czy nie uzna pan tego za nietakt, panie hrabio, eśli przedstawię pana w czy e ś

obecności? Wszak nie zachowu e pan incognito?
— Byna mnie , panie baronie — uśmiechnął się Monte Christo. — Nie roszczę sobie

praw do tego.
— A któż est u pani? Pan Debray? — spytał Danglars z taką dobrodusznością, że

Monte Christo uśmiechnął się w duchu, znał uż bowiem domowe ta emnice bankiera.
— Tak, pan Debray — odpowieǳiał loka .
Danglars skinął głową.
Po czym zwrócił się do Monte Christa:
— Pan Luc an Debray est przy acielem domu, piastu e stanowisko sekretarza przy

ministrze spraw wewnętrznych. Co do mo e żony, utraciła ona swo e szlachectwo, wy-
choǳąc za mnie, pochoǳi bowiem ze znakomitego rodu; z domu nazywa się de Servieres,
a ożeniłem się z nią, gdy była wdową po pułkowniku markizie de Nargonne.

— Nie mam honoru znać pani baronowe Danglars, ale pana Luc ana Debray uż
spotkałem.

— Gǳież to?
— U pana Alberta de Morcerf.
— O, to pan znasz naszego młodego wicehrabiego?
— Spotkaliśmy się w Rzymie podczas karnawału.
— A, tak, tak — rzekł Danglars. — chyba słyszałem o akie ś ǳiwne przygoǳie

z bandytami czy złoǳie ami w akichś ruinach… Wyszedł z tego cudem. Zda e mi się, że
opowiadał o tym mo e żonie i córce po powrocie z Włoch.

— Pani baronowa czeka na aśnie panów — ozna mił loka , wchoǳąc.
— Pó dę przodem, by wskazać panu hrabiemu drogę — rzekł z ukłonem Danglars.
— A a za panem — odparł Monte Christo.

.    
Baron poprowaǳił hrabiego przez długi szereg pokoi, uderza ących ciężkim, niegustow-
nym przepychem. Doszli do buduaru pani Danglars: niewielka ta komnatka miała ośmio-
kątny kształt, a wybita była różowym atłasem, który powleczono indy skim muślinem;
stare pozłacane fotele pokrywała równie staroświecka materia; w supraportach zawie-
szono pasterskie scenki roǳa owe w stylu Bouchera; na koniec dwa ładne pastelowe
medaliony, harmonizu ące z resztą umeblowania, sprawiały, że w całym pałacu tylko ten
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eden pokó miał akiś charakter; choć prawda, że wymknął się on akoś ogólnemu pla-
nowi, aki pan Danglars ułożył ze swoim architektem — edną z na większych sław za
czasów cesarstwa. Cały ego wystró obmyślili pani baronowa i Luc an Debray. Dlatego
też pan Danglars, wielki miłośnik starożytności, tak ak ą rozumiano za Dyrektoriatu,
lekceważył ów przytulny, kokietery ny buduarek, do którego zresztą wpuszczano go tyl-
ko pod warunkiem, że usprawiedliwił swo ą obecność, przyprowaǳa ąc kogoś ze sobą.
A zatem, to nie Danglars wprowaǳał tu gościa, ale gość gospodarza i doznawał przy ęcia
dobrego lub złego, w zależności od tego, czy gość spodobał się pani baronowe .

Pani Danglars, o które wciąż mówiono ako o piękności, choć miała uż trzyǳie-
ści sześć lat, sieǳiała przy fortepianie ozdobionym wspaniałą mozaiką; Luc an Debray
przeglądał akiś album przy stoliczku.

Przed przybyciem hrabiego Luc an zdążył o nim dużo opowieǳieć pani baronowe .
Wiadomo, akie wrażenie wywołał Monte Christo na śniadaniu u Alberta; choć Debray
był racze zblazowany, wrażenie to było wciąż żywe w ego pamięci i wszystko, co opowia-
dał baronowe , tchnęło eszcze tym niezwykłym wrażeniem. Ciekawość pani Danglars,
pobuǳona opowiadaniem Alberta i świeższymi wiadomościami od Luc ana, sięgała więc
szczytu.

Dlatego też edno siadło do fortepianu, a drugie za ęło się albumem — było to tylko
zręczne maskowanie prawǳiwego zaciekawienia ednym z owych drobnych podstępów
wielkiego świata.

Dlatego też baronowa przy ęła męża z uśmiechem, z czym mógł się tu spotkać nader
rzadko.

Hrabiego przy ęła zaś głębokim, ceremonialnym, ale pełnym wǳięku ukłonem.
Luc an wymienił z hrabią ukłon taki, ak wypada przy świeże zna omości, a z Dan-

glarsem skinienie, dowoǳące zażyłych stosunków mięǳy nimi.
— Pani baronowa pozwoli — rzekł Danglars — przedstawić sobie hrabiego de Monte

Christo, którego poleca ą mi ak na usilnie moi rzymscy korespondenci. Dodam eszcze
tylko, że wkrótce szaleć będą za nim wszystkie nasze piękne kobiety; przybywa do Paryża
z zamiarem, by zabawić tu rok i przez ten czas wydać sześć milionów. To zapowiada bale,
obiady, kolac e; a mamy naǳie ę, że gdy pan hrabia bęǳie e wydawał, nie zapomni o nas,
podobnie ak i my nie zapomnimy o nim, zaprasza ąc go na nasze skromne zabawy.

Chociaż prezentac a ta stanowiła dość grube pochlebstwo, rzadko się bowiem zdarza,
aby akiś człowiek przybył do Paryża, aby wydać w ciągu ednego roku książęcą fortunę,
że pani Danglars spo rzała na hrabiego z dużym zainteresowaniem.

— Dawno pan przybyłeś?… — spytała.
— Wczora , pani.
— I przybywasz pan swoim zwycza em, ak mi powieǳiano, niemal z końca świata?
— Tym razem tylko z Kadyksu.
— Przybył pan w na gorsze porze roku. Paryż w lecie est nie do wytrzymania, nie

ma balów ani rautów, ani żadnych zabaw. Opera Włoska wy echała do Londynu, Opera
Francuska występu e wszęǳie, tylko nie w Paryżu; Komedia Francuska akby się roz-
płynęła w powietrzu. Na całą uciechę zostały nam nęǳne wyścigi na Polu Marsowym
i w Satory. Bęǳie pan wystawiał konie?

— Ja, pani baronowo, zamierzam robić wszystko, co się robi w Paryżu, eżeli tylko
zna dę kogoś, kto pouczy mnie dokładnie o ancuskich zwycza ach.

— Pan hrabia lubi konie?
— Spęǳiłem większą część życia na Wschoǳie, a na Wschoǳie, ak pani wiadomo,

dwie tylko rzeczy się ceni: piękne konie i piękne kobiety.
— O, panie hrabio — obruszyła się baronowa. — Wypadało przez grzeczność wspo-

mnieć na pierw o kobietach.
— I wiǳi pani, że miałem rac ę przed chwilą, gdy wyraziłem chęć znalezienia sobie

preceptora, który byłby mi przewodnikiem po obycza ach ancuskich.
W te chwili weszła poko ówka, ulubienica pani Danglars, a zbliżywszy się do pani,

szepnęła e na ucho kilka słów.
Pani Danglars zbladła.
— To niemożliwe! — zawołała.
— Ale to prawda, proszę pani — odparła poko ówka.
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Pani Danglars odwróciła się do męża:
— Czy to prawda, mó panie? — zapytała.
— Co, takiego? — zapytał Danglars, wyraźnie zmieszany.
— To, co mi mówi mo a panna służąca…
— A cóż ona mówi?
— Że gdy mó stangret chciał zaprzęgać mo e konie do powozu, nie zastał ich w sta ni;

pytam tedy, co to znaczy?
— Żono, racz posłuchać — rzekł Danglars.
— O, posłucham chętnie, bom barǳo ciekawa, co mi powiesz; panowie rozsąǳą

sprawę, a więc na pierw wy awię, w czym rzecz. Mó mąż ma ǳiesięć koni, w tym dwa
są mo e, prześliczne, na pięknie sze w Paryżu; wie pan, które, panie Debray, te siwo-
abłkowite! I oto w chwili, gdy pani de Villefort prosi mnie, abym e pożyczyła powozu
z końmi, bo chciała się prze echać utro do Lasku Bulońskiego, a a e to obiecu ę, konie
znika ą ze sta ni! Pan Danglars zapewne mógł na nich zarobić kilka tysięcy anków i e
komuś sprzedał. O, ci finansiści!… cóż za nikczemna rasa!

— Pani — odpowieǳiał Danglars. — Konie two e były nadto ogniste, zaledwie czte-
rolatki, przez nie zawsze o ciebie drżałem.

— E, mó mężu, wiesz przecież, że od miesiąca mam na lepszego stangreta w Paryżu,
chyba żeś go sprzedał razem z końmi.

— Droga mo a, wystaram ci się o równie piękne, pięknie sze nawet, eżeli się zna dą,
ale za to łagodne, spoko ne i nie będę miał uż powodu tak się o ciebie bać.

Baronowa z na większą pogardą wzruszyła ramionami.
Danglars akby nie spostrzegł tego gestu, który aż zbyt dobrze zdraǳał, akie stosunki

panu ą mięǳy małżonkami i zwrócił się do Monte Christo:
— Doprawdy żału ę, żem nie poznał wcześnie pana hrabiego; urząǳasz się pan tu ze

wszystkim?
— A tak.
— Byłbym e panu chętnie odstąpił. Proszę sobie wyobrazić, żem e sprzedał prawie

pół darmo, ale naprawdę chciałem się ich pozbyć, to konie dla młodego człowieka.
— ǲięku ę panu — rzekł hrabia. — Właśnie ǳisia rano kupiłem niezłe i to całkiem

tanio. Panie Debray, niech pan zobaczy, est pan podobno koneserem.
Gdy pan Debray podszedł do okna, Danglars przystąpił do żony.
— Mo a droga, wyobraź sobie — szepnął e — że ǳiś właśnie ktoś dał mi za te

konie niesłychaną sumę; nie wiem, co to za wariat, ale na pewno się zru nu e; przysłał mi
swo ego intendenta; w każdym razie zarobiłem na nich szesnaście tysięcy anków. Więc
nie dąsa się, dam ci za to cztery tysiące, a Eugenia dostanie dwa.

Pani Danglars spo rzała na męża miażdżącym wzrokiem.
— O Boże! — zawołał Debray.
— Co się ǳie e? — zapytała baronowa.
— Ależ nie, nie mylę się, to pani konie, pani własne konie są zaprzężone do powozu

pana hrabiego.
— Jak to, mo e siwosze? — krzyknęła pani Danglars i pobiegła do okna.
— Ależ tak, to one!
Danglars osłupiał.
— Czy to możliwe! — odezwał się Monte Christo uda ąc zǳiwienie.
— Ale to nie wiary — szepnął bankier.
Baronowa szepnęła coś do Debray’a, a ten poszedł do hrabiego Monte Christo.
— Pani baronowa prosiła mnie zapytać, za ile e mąż sprzedał panu ten zaprzęg?
— Na honor, nie wiem dobrze — rzekł hrabia. — To mó intendent zrobił mi nie-

spoǳiankę…. a kosztowała mnie chyba trzyǳieści tysięcy.
Debray zaniósł tę odpowiedź baronowe .
Danglars był tak blady i pomieszany, że hrabia wydawał się nad nim litować.
— Wiǳi pan — rzekł — akie kobiety są niewǳięczne! Pańska troskliwość nie

wzruszyła pani baronowe ani na chwilę. Niewǳięczne… nie, to niewłaściwie wyrażenie,
powinienem racze powieǳieć: nierozumne. Ale cóż robić, zawsze lubimy to, co nam
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szkoǳi; a więc, krótko mówiąc, drogi baronie, na lepie pozwolić, by robiły, co im żyw-
nie do głowy przy ǳie; a eśli ą sobie przy okaz i rozbĳą, to mogą mieć pretens e tylko
do siebie.

Danglars nic nie odpowieǳiał, bo przeczuwał, że go czeka okropna scena; pani baro-
nowa zmarszczyła uż brew, a to ak u Jowisza olimpĳskiego zapowiadało burzę; Debray,
wiǳąc, że się zanosi na nawałnicę, zmyślił akiś pretekst i wyszedł.

Monte Christo, nie chcąc sobie zaszkoǳić dłuższą wizytą, a zamierzał sobie w tym
domu zapewnić dobrą pozyc ę, pożegnał panią Danglars i oddalił się, zostawia ąc barona
na pastwę gniewu żony.

„Znakomicie — pomyślał odchoǳąc — osiągnąłem to, co chciałem. Mam teraz w rę-
ku spokó te pary i zdobędę za ednym zamachem serce męża i serce żony; co za szczęście!
Nie udało mi się poznać panny Eugenii Danglars, a chciałbym. Ale — rzekł do siebie ze
szczególnym uśmiechem — estem przecież w Paryżu i mam przed sobą dużo czasu… Co
się odwlecze, to nie uciecze”. Z tą myślą hrabia wsiadł do powozu i od echał do domu.

Dwie goǳiny późnie pani Danglars odebrała czaru ący list od hrabiego Monte Chri-
sto, w którym oświadczył, iż nie chcąc, aby ego we ście w świat paryski wiązało się z roz-
paczą piękne kobiety, błaga ą, aby raczyła przy ąć z powrotem swo e konie.

Miały na sobie te same szory, co rano, z tą tylko różnicą, że w środku każde rozetki
nad uszami hrabia kazał naszyć po diamencie.

Danglars także otrzymał list. Hrabia prosił go, aby pozwolił żonie przy ąć ów dar,
stanowiący kaprys milionera, a zarazem, by przebaczył mu ów ho ny wedle wschodnich
obycza ów sposób zwrotu koni.

Wieczorem Monte Christo po echał do Auteuil w towarzystwie Alego.
Naza utrz o trzecie Ali na wezwanie ǳwonka z awił się w gabinecie hrabiego.
— Ali — rzekł do niego. — Mówiłeś mi często, że zręcznie rzucasz lasso.
Ali potwierǳił skinieniem głowy i wyprostował się dumnie.
— Świetnie!… A więc mógłbyś na takie lasso zatrzymać byka?
Ali pokiwał potaku ąco głową.
— A tygrysa?
Ali powtórzył ten sam znak.
— I lwa?
Ali stanął w takie postawie, akby rzucał lasso i wydał dźwięk naśladu ący ryk du-

szonego zwierza.
— O, rozumiem — rzekł Monte Christo. — Polowałeś na lwy?
Ali dumnie skinął głową.
— Ale czy mógłbyś w biegu zatrzymać parę koni?
Ali uśmiechnął się.
— A więc słucha . Za niedługo prze eǳie tędy powóz, z parą siwo abłkowitych koni,

tych samych, którymi wczora eźǳiłem. Konie poniosą, a ty, choćbyś się miał pogru-
chotać, musisz zatrzymać ten powóz przed bramą.

Ali wyszedł na ulicę i nakreślił na bruku przed bramą linię. Następnie wrócił i wskazał
ą hrabiemu, który patrzył na niego bacznie. Hrabia poklepał go lekko po ramieniu: tak
to zazwycza ǳiękował Alemu.

Następnie Nubĳczyk usiadł na słupku przed domem i zapalił fa kę, gdy Monte Christo
spoko nie wrócił do siebie.

O piąte ednak, to est o goǳinie, w które spoǳiewał się, że powóz nad eǳie, wi-
dać było, ak niemal niedostrzegalnie rośnie w nim zniecierpliwienie. Przechaǳał się po
poko u, którego okna wychoǳiły na ulicę, niekiedy nasłuchiwał i podchoǳił do okna,
wpatru ąc się w Alego, który wypuszczał kłęby dymu z fa ki z niezwykłą regularnością,
która wskazywała, że ważna ta czynność pochłania go całkowicie.

Nagle rozległ się daleki turkot, zbliża ący się z szybkością błyskawicy. Po chwili ukazał
się powóz, który stangret na próżno usiłował zatrzymać; unosiła go para oszalałych koni
z na eżoną grzywą, szarpiących się nierozumnie w galopie.

W powozie młoda kobieta i ǳiecko siedmio- lub ośmioletnie przytulali się do siebie
z taką trwogą, że brakło im siły, by krzyczeć.

  () Hrabia Monte Christo 



Lada kamyk pod kołem lub zwisa ący konar, a powóz byłby zdruzgotany na kawałki.
Pęǳił środkiem ulicy, a wokół rozlegały się krzyki przestrachu.

Ali odłożył fa kę, dobył z kieszeni lasso, rzucił, oplótł potró nie przednie nogi konia
z lewe strony — gwałtowne szarpnięcie pociągnęło go kilka kroków do przodu; ale po
tych kilku krokach związany koń pada na dyszel, łamie go i paraliżu e wysiłki drugiego
konia, który wyrywa się dale . Stangret, korzysta ąc z te okaz i, zeskaku e z sieǳenia,
lecz Ali porwał uż za nozdrza drugiego konia w swe stalowe palce, tak że zwierzę, rżąc
z bólu, upadło w konwulsy nych drganiach obok towarzysza.

Wszystko to nie trwało dłuże niż czas, akiego potrzeba kuli, aby dolecieć do celu.
Z domu, przed którym zdarzył się wypadek, wybiegł akiś mężczyzna, a za nim służący.

Stangret otwiera drzwiczki, mężczyzna wynosi z powozu damę, która edną ręką ucze-
piła się poduszki, a drugą przytuliła do łona omdlałego synka.

Monte Christo wnosi obo e do salonu i kłaǳie na kanapie.
— Niech się pani nie lęka — rzekł. — Już esteś ocalona.
Dama przyszła do siebie, ale zamiast odpowieǳieć, wskazała ǳiecko wzrokiem wy-

mownie szym od wszelkich błagań.
ǲiecko rzeczywiście nie ocknęło się z omdlenia.
— Tak, rozumiem — rzekł hrabia, bada ąc ǳiecię — ale bądź pani spoko na, nic mu

się nie stało, zemdlał ze strachu.
— Ach, proszę pana! — zawołała matka. — Może mnie pan tylko chcesz pocieszyć?

Patrz, aki blady! Synku, ǳiecko mo e! Edwardku! Odpowieǳ mamie! Ach, proszę posłać
po lekarza. Oddam ma ątek temu, kto mi ocali syna!

Monte Christo uspokoił gestem rozszlochaną matkę, otwarł szkatułkę, wy ął z nie
flaszeczkę z czeskiego kryształu inkrustowaną złotem, w które był czerwony ak krew
płyn — i wpuścił edną kroplę w usta ǳiecka.

Chłopczyk, choć nadal blady, otwarł natychmiast oczy.
Na ten widok radość matki nie miała granic.
— Gǳież estem — zawołała — i komuż estem dłużna tyle szczęścia po tak okrop-

nym doświadczeniu?
— Jest pani u człowieka barǳo szczęśliwego — odpowieǳiał Monte Christo — że

ci oszczęǳił smutku.
— O, przeklęta mo a ciekawość — rzekła dama. — Cały Paryż mówił tylko o wspa-

niałych rumakach pani Danglars, a a, szalona, chciałam ich popróbować.
— Jak to! — zawołał hrabia z iście aktorskim zǳiwieniem. — To konie pani baro-

nowe ?
— Tak, czyżby pan ą znał?
— Panią Danglars?… Mam ten zaszczyt i radość mo a est tym większa, żem ocalił

panią od tego niebezpieczeństwa. Bo niewiele brakowało, a mogłaby mi e pani przypisać.
Wczora kupiłem te konie od barona, ale pani baronowa tak barǳo ich żałowała, że eszcze
wczora odesłałem e i poprosiłem, aby przy ęła e ode mnie w darze.

— Ale w takim razie to pan esteś hrabią de Monte Christo, o którym Herminia tyle
mi mówiła?

— Tak, droga pani.
— A a nazywam się Heloiza de Villefort.
Hrabia ukłonił się, tak akby pierwszy raz słyszał to nazwisko.
— Jakże wǳięczny panu bęǳie mó mąż! Przecież zawǳięcza panu życie nas obo ga,

ocaliłeś mu żonę i syna, gdyby nie pański szlachetny sługa, bylibyśmy zginęli.
— O tak, droga pani. Dotąd drżę na wspomnienie niebezpieczeństwa, akie pani

groziło.
— Mam naǳie ę, że mi pan pozwolisz godnie wynagroǳić poświęcenie tego czło-

wieka.
— Pani — odpowieǳiał Monte Christo — proszę mi nie psuć Alego ani pochwa-

łami, ani nagrodą, błagam: nie chciałbym, aby się do tego przyzwycza ał. Ali est moim
niewolnikiem, ocaliwszy pani życie, służył mnie, a służyć mi est ego powinnością.

— Ależ on ryzykował życiem! — zawołała pani de Villefort, pozosta ąc pod wrażeniem
władczego tonu hrabiego.

— Ocaliłem to życie — rzekł Monte Christo — a więc należy do mnie.
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Pani de Villefort zamilkła. Być może zastanawiała się, cóż to za człowiek, który uż od
pierwszego we rzenia wywiera tak wielkie wrażenie.

Gdy tak milczała, hrabia miał sposobność do woli przypatrzyć się chłopcu, którego
matka okrywała pocałunkami.

Był niewysoki, szczuplutki, miał barǳo asną cerę, ak to się zdarza u ǳieci rudych,
choć twarz okalały mu, opada ąc na wypukłe czoło i ramiona, gęste czarne pukle, opor-
ne na interwenc e grzebienia. Owa czarna czupryna dodawała tylko żywości spo rzeniu,
pełnemu ǳiecięce złośliwości i obłudy; usta, które właśnie oǳyskały kolor, były szero-
kie, choć same wargi racze cienkie; miał lat osiem, ale ego rysy nadawały mu wygląd
dwunastolatka.

Natychmiast po oprzytomnieniu wyrwał się szarpnięciem z ob ęć matki i sięgnął do
szkatułki, skąd hrabia wy ął flakonik z eliksirem; po czym, nie pyta ąc nikogo o pozwole-
nie, ak to czynią ǳieci zwykłe spełniać wszystkie swo e zachcianki, zaczął otwierać fiolkę
po fiolce.

— Nie dotyka tego, kochaneczku — zawołał żywo hrabia. — Niektóre z tych na-
po ów są niebezpieczne, nie tylko do picia, ale nawet do wąchania.

Pani de Villefort zbladła, przytrzymała ręce ǳiecka i przyciągnęła e do siebie; ale
uspokoiwszy się zaraz, rzuciła szybkie, ale wymowne spo rzenie na szkatułkę, co przy-
uważył w przelocie hrabia.

W te chwili nadszedł Ali.
Pani de Villefort drgnęła z radości i przyciąga ąc synka do siebie, rzekła:
— Edwardku, popatrz na tego poczciwego sługę, aki odważny, naraził swo e życie,

aby zatrzymać konie, które poniosły nasz powóz, a o mało się nie rozbiliśmy! Poǳięku
mu, gdyby nie on, uż byśmy może nie żyli.

Chłopczyk wydął usteczka i z pogardą odwrócił głowę.
— E, takiemu brzydalowi! — rzekł.
Hrabia uśmiechnął się, akby ǳiecię spełniło ego naǳie e. Pani de Villefort zaś upo-

mniała synka z umiarem, który nie spodobałby się Rousseau, gdyby mały Edwardek zwał
się Emilem.

— Wiǳisz — rzekł hrabia po arabsku do Alego. — Ta dama prosi swego syna, aby
poǳiękował za życie, któreś im ocalił, a chłopczyk odpowieǳiał tylko, że esteś brzydalem.

Ali zwrócił na chwilę swó bystry wzrok na ǳiecko, nie zdraǳa ąc byna mnie żadnych
uczuć; ale nozdrza mu zadrżały i Monte Christo zrozumiał, że cios trafił go w samo serce.

— Czy pan tu mieszka na stałe? — zapytała pani de Villefort, wsta ąc i gotu ąc się
do wy ścia.

— Nie, pani. Kupiłem sobie ten dom po to, by czasem tu zaglądać; mieszkam na
Polach Elize skich pod nr . Wiǳę, że przyszłaś pani zupełnie do siebie i chcesz od-
echać. Właśnie kazałem, by zaprzężono te same konie do mego powozu. Ali zaś, ten
brzydki człowiek — uśmiechnął się do ǳiecka — bęǳie miał zaszczyt odwieźć was do
domu. Stangret tymczasem zostanie, aby naprawić kocz. Gdy tylko skończą tę małą, ale
konieczną naprawę, odeślę powóz moimi końmi do pani Danglars.

— Ależ tymi samymi końmi nie odważę się po echać! — rzekła pani de Villefort.
— Zobaczysz pani, że będą łagodne ak baranki w ręku Alego.
Ali poszedł do koni, które z trudnością postawiono na nogach. W ręku trzymał ma-

łą gąbkę nasiąkniętą octem aromatycznym, natarł nim koniom pokryte potem i pianą
nozdrza i skronie. Niemal natychmiast zaczęły parskać i drżeć na całym ciele.

A potem wśród licznego tłumu, co na wieść o wypadku i na widok zgruchotanego
powozu zbiegł się przed dom, Ali kazał zaprząc konie do powozu hrabiego, u ął woǳe,
siadł na koźle i ku zǳiwieniu obecnych — co wiǳieli wcześnie te konie w szalonym
pęǳie — musiał dobrze użyć bata, aby ruszyły z mie sca; słynne siwo abłkowite ruma-
ki, odurzone, odrętwiałe akby i niemal nieprzytomne ruszyły tak wolnym, niepewnym
krokiem, że pani de Villefort stanęła dopiero po dwóch goǳinach przed domem na
Przedmieściu Saint-Honoré.

Po przybyciu, ochłonąwszy z pierwszego wzruszenia, napisała następu ący bilecik do
pani Danglars.

Kochana Herminio!
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Przed chwilą zostałam uratowana cudem tylko wraz z moim synem przez
tego samego pana de Monte Christo, o którym tak wiele mówiłyśmy wczo-
ra ; nie myślałam nawet, że go ǳiś poznam. Wczora mówiłaś o nim z takim
zapałem, żem nie mogła się powstrzymać od kpin, na akie tylko pozwalał
mi mó akże skromny dowcip; ǳiś ednak wiǳę, że Twó entuz azm wobec
niego był zdecydowanie zbyt mały.

Two e konie poniosły w Ranelagh, akby wpadły w akiś szał i prawdopo-
dobnie rozbilibyśmy się w kawałki z moim biednym Edwardkiem o pierwsze
lepsze drzewo lub kamień przydrożny, gdyby akiś Arab, Murzyn czy Nu-
bĳczyk, słowem — czarny służący hrabiego, na znak dany przez pana, ak
mi się zda e, nie zatrzymał w biegu koni, sam naraża ąc się na śmierć. Hra-
bia wybiegł natychmiast, przeniósł nas do siebie i mo ego synka przywrócił
do życia. Do domu wróciłam ego powozem, twó zaś zostanie ci odesłany
utro. Po tym wypadku zobaczysz, że konie są barǳo osłabione; chciałoby
się rzec, że nie mogą darować sobie, iż mógł e poskromić eden człowiek.
Hrabia poprosił, bym ci przekazała, że po dwóch dniach odpoczynku i ęcz-
mienne diety przy dą zupełnie do pierwotnego zdrowia, to znaczy, że będą
równie straszne ak wczora .

Bywa zdrowa, nie ǳięku ę ci wcale za ten spacer; gdy ednak się za-
stanowię, wyda e mi się niewǳięcznością, gdybym miała czuć do ciebie a-
kikolwiek żal za kapryśność twoich koni; przecież ǳięki temu poznałam
hrabiego Monte Christo, a ten znakomity cuǳoziemiec pomĳa ąc uż ego
miliony — zda e mi się kimś tak ciekawym, że za wszelką cenę chciałabym
mu się bliże przy rzeć, chociażbym miała eszcze raz odbyć spacer do Lasku
twoimi końmi.

Edwardek zniósł ten wypadek z zaǳiwia ącą odwagą. Zemdlał, ale ani nie
krzyknął przed wypadkiem, ani nie uronił edne łzy po wszystkim. Powiesz
może, że zaślepia mnie miłość macierzyńska, ale w tym ciałku, tak wątłym
i delikatnym, mieszka żelazna dusza.

Nasza droga Valentine przesyła uśmiechy two e Eugenii, a a ściskam
Cię z całego serca.

Heloiza de Villefort.

PS. Postara się, proszę, abym mogła się spotkać u Ciebie z hrabią, muszę
go koniecznie zobaczyć. Zresztą uprosiłam uż męża, żeby mu złożył wizytę,
mam naǳie ę, że hrabia przy ǳie do nas z rewizytą.

Wieczorem wypadek w Auteuil był na ustach wszystkich.
Albert opowieǳiał o nim matce, Debray w salonie ministra, nawet Beauchamp uczy-

nił hrabiemu zaszczyt i zamieścił w rubryce „Rozmaitości” swo e gazety całe dwaǳieścia
wierszy o wypadku, co sprawiło, że wszystkie damy z arystokrac i uznały cuǳoziemca za
bohatera.

Wiele osób przesłało bilety wizytowe pani de Villefort, aby mieć późnie prawo złożyć
e wizytę i usłyszeć z e własnych ust szczegóły tak malownicze przygody.

A pan de Villefort, ak pisała Heloiza, ubrał się w czarny ak i białe rękawiczki, kazał
przywǳiać służbie na paradnie szą liberię, wsiadł do karety i po echał pod nr  domu na
polach Elize skich.
. 
Gdyby hrabia de Monte Christo żył dłuże w paryskim światku, potrafiłby wówczas ocenić
w całe rozciągłości wartość odwieǳin pana de Villefort.

Dobrze wiǳiany na dworze, niezależnie od tego, czy panu ący pochoǳił ze starsze
czy młodsze linii; czy minister był formalistą, liberałem czy konserwatystą; zażywał opinii
człowieka zręcznego, ak to zazwycza poczytu e się za luǳi zręcznych tych, którzy nigdy
nie ponieśli klęski polityczne ; nienawiǳony przez wielu, ale gorąco protegowany przez
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niektórych, chociaż w nikim nie miał przy aciela — pan de Villefort za mował wysokie
stanowisko w strukturach sądowych.

Jego salon, który na nowo stworzyły mu młoda żona i zaledwie osiemnastoletnia
córka z pierwszego małżeństwa, zaliczał się mimo to do owych salonów, w których panu e
atmosfera surowa, a etykieta i tradyc e otaczane są wielką czcią.

Zimna grzeczność, absolutna wierność polityce rządu, na głębsza pogarda dla teorii
i teoretyków, nienawiść nieubłagana dla ideologów — oto zasady, akie pan de Villefort
otwarcie pielęgnował w życiu publicznym i domowym.

Pan de Villefort był nie tylko sądownikiem, ale i dyplomatą, stosunki ego z dawnym
dworem, o którym mówił zawsze z wielką czcią i szacunkiem, z ednały mu poważanie
u nowego; a wieǳiał tak wiele, że nie tylko się z nim liczono, ale także zasięgano ego
rady.

Zapewne tak by się nie ǳiało, gdyby można było pozbyć się pana de Villefort; lecz
on przebywał — ak dawni panowie feudalni zbuntowani przeciw monarsze — w nie-
zdobyte fortecy. Fortecą tą był ego urząd prokuratora królewskiego. Umiał zręcznie
wyciągać wszelkie możliwe korzyści z tego urzędu i nie opuściłby go nigdy, chyba dla
fotela deputowanego, a wtedy z osoby neutralne stałby się członkiem opozyc i.

Pan de Villefort składał barǳo mało wizyt i barǳo mało przy mował. Jego żona ro-
biła to za niego; wielki świat uznawał ten stan rzeczy, składa ąc na karb ważnych i licznych
za ęć urzędnika to, co było w istocie tylko wyrachowaniem człowieka dumnego, kwinte-
senc ą zasad arystokratycznych, wcieleniem w życie maksymy: „Udawa , że się szanu esz,
a bęǳiesz szanowany”; o ileż w naszym społeczeństwie użytecznie sza est ta zasada niż
greckie „Pozna samego siebie”, zastąpione ǳiś przez łatwie szą, a korzystnie szą sztukę
poznawania innych.

Dla przy aciół pan de Villefort był potężnym protektorem, dla nieprzy aciół przeciw-
nikiem cichym, ale zapamiętałym; dla obo ętnych — żywym posągiem wyobraża ącym
prawo. W obe ściu wyniosły, oblicze niewzruszone, spo rzenie nieruchome i bez blasku,
choć mogło być też bezczelne, przenikliwe i badawcze — taki był człowiek, któremu
cztery rewoluc e zbudowały i utwierǳiły piedestał.

Pan de Villefort miał reputac ę człowieka na dyskretnie szego i na mnie banalnego
we Franc i; co rok wydawał bal, na którym sam gościł przez kwadrans, to znaczy o trzy
kwadranse mnie niż król w czasie swoich balów; nikt nigdy nie wiǳiał go w teatrze, na
koncertach, ani w żadnym publicznym mie scu; czasem, i to barǳo rzadko, grał w wista,
a wówczas starannie dobierano mu stosownych partnerów: akiegoś ambasadora, arcybi-
skupa, księcia, prezesa, ewentualnie akąś sęǳiwą księżnę na dożywociu.

Ów to człowiek za echał właśnie przed dom hrabiego de Monte Christo.
Służący zameldował pana de Villefort w chwili, gdy hrabia, nachylony nad wielkim

stołem, oglądał na mapie szlak wiodący z Sankt Petersburga do Chin.
Prokurator wszedł krokiem poważnym i sztywnym, akim wchoǳił na salę sądową;

był to ten sam człowiek, albo racze dalszy ciąg tego człowieka, którego poznaliśmy niegdyś
ako zastępcę prokuratora królewskiego w Marsylii. Natura, konsekwentnie trzyma ąca
się swych zasad, nie naniosła żadnych istotnych poprawek w ego wygląǳie. Z człowieka
szczupłego zrobił się chudy, cera, dawnie blada, pożółkła, oczy, niegdyś głęboko osaǳone,
zapadły się eszcze barǳie ; okulary w złote oprawie, idealnie dopasowane do oczodołów,
zdawały się tworzyć edną całość z twarzą; poza białym halsztukiem ubrany był cały na
czarno; ten pogrzebowy kolor złamany był tylko czerwoną wstążeczką przeciągniętą przez
butonierkę, niby smużką krwi namalowaną pęǳlem.

Chociaż Monte Christo zawsze panował nad sobą znakomicie, odda ąc sądownikowi
ukłon, obserwował go z wyraźną ciekawością. Villefort, nieufny z natury, był niedowiar-
kiem, eśli szło o „cuda w towarzystwie”, i był barǳie skłonny wiǳieć w tym szlachet-
nym cuǳoziemcu — ak uż nazywano powszechnie pana de Monte Christo akiegoś
szarlatana, który chciał rozwinąć skrzydła na nowym terenie, lub zbiegłego przestępcę,
aniżeli księcia Stolicy Apostolskie lub sułtana z Tysiąca i jednej nocy.

— Panie — rzekł Villefort owym szczekliwym tonem, akiego używa ą prawnicy
w swoich oratorskich popisach i czy nie chcą, czy nie mogą, nie wyzbywa ą się go w zwy-
cza ne rozmowie — ogromna przysługa, aką pan wyświadczył wczora mo e żonie i sy-
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nowi, sprawiła, że est mym obowiązkiem złożenie panu poǳiękowań. Przychoǳę więc
wypełnić ten obowiązek i wyrazić panu na szczerszą wǳięczność.

W ciągu te przemowy surowy wzrok prokuratora nie stracił nic ze swo e zwy-
kłe aroganc i. Powyższe słowa wypowieǳiał tonem prokuratora generalnego, sto ąc tak
sztywno, akby połknął kĳ — z powodu te właśnie ego postawy pochlebcy zwykli go
nazywać żywym pomnikiem prawa.

— Panie — odrzekł lodowato hrabia — poczytu ę się za szczęśliwego, żem mógł ocalić
ǳiecko matce, bo akoby uczucie macierzyńskie est na świętsze ze wszystkich. Szczęście
zatem, które mnie spotkało, uwalnia od wypełnienia obowiązku, choć stanowi on dla
mnie wielki zaszczyt, wiem bowiem, że pan de Villefort niechętnie uǳiela takie łaski.
Zresztą fawor ten, tak cenny, est dla mnie wart mnie niż mo e wewnętrzne zadowolenie.

Na tak niespoǳiewaną replikę Villefort zdumiał się i zadrżał ak żołnierz, gdy prze-
szywa go kula, mimo okrywa ące go zbroi; skrzywił wzgardliwie usta, co wskazywało, że
nie uważa hrabiego Monte Christo za szlachcica dobrze wychowanego.

Roze rzał się naokoło, by znaleźć akiś wątek, który wznowiłby przerwaną rozmowę,
zdawało się bowiem, że nawiązać ą bęǳie barǳo trudno.

Zauważył mapę, którą Monte Christo przeglądał przed chwilą, i odezwał się:
— Interesu e się pan geografią? To wspaniały przedmiot do studiów, szczególnie dla

pana, który, ak powiada ą, zwieǳił uż tyle kra ów, ile est w tym atlasie.
— Tak, chciałem przeprowaǳić studia nad roǳa em luǳkim, branym ako całość,

studia takie, akie pan przeprowaǳa coǳiennie na ednostkach; słowem, to badania fi-
z ologiczne. Doszedłem do wniosku, że łatwie mi bęǳie zbadać poszczególne części,
zna ąc uż całość, niż na odwrót; to zresztą zasada algebraiczna: od rzeczy wiadomych
przechoǳimy do niewiadomych, a nie od niewiadomych do wiadomych… Ale proszę,
niechże pan spocznie.

Monte Christo wskazał prokuratorowi fotel, który ten musiał sam sobie przysunąć,
gdy hrabia usiadł po prostu na tym, na którym klęczał przy mapie, gdy wszedł prokurator;
tym sposobem hrabia był zwrócony do gościa profilem — plecami do okna, łokciem zaś
oparty o mapę, która była obecnie tematem rozmowy; a dyskus a ta miała potoczyć się
podobnie ak u Morcerfa i Danglarsa.

— Jak wiǳę, filozofu esz pan — pod ął Villefort po chwili milczenia, zebrawszy przez
ten czas zapas sił ak atleta, gdy spotyka niebezpiecznego adwersarza. — O, drogi panie,
gdybym ak pan naprawdę nie miał nic do roboty, da ę słowo, że poszukałbym sobie
weselszych za ęć.

— Prawda — rzekł Monte Christo — człowiek est brzydkim robakiem, gdy popa-
trzeć nań przez mikroskop. Ale pan, zda e się, mówił, że nie mam nic do roboty. No, to
zastanówmy się, czy przypadkiem panu zda e się, że ma pan coś do roboty? Albo, mówmy
aśnie , czy sąǳi pan, że to, co pan robisz, est warte tego, by to w ogóle wspominać?

Pod tym drugim ciosem zǳiwienie Villeforta wzrosło w dwó nasób; ǳiwny był ten
ego adwersarz: uż dawno prokurator nie słyszał równie wymownego paradoksu, a mó-
wiąc ściśle, zdarzyło mu się to pierwszy raz.

Rozważył tedy starannie odpowiedź.
— Jesteś pan cuǳoziemcem i ak sam mówisz, podobno spęǳiłeś znaczną część życia

w kra ach Wschodu; nie wiesz przeto, że sprawiedliwość, wykonywana w tych kra ach
błyskawicznie, u nas ǳiała ostrożnie i powoli.

— Oczywiście, mó panie, oczywiście, to starożytna pede claudo. Wiem o tym wszyst-
kim dobrze, ponieważ za mowałem się przede wszystkim sprawiedliwością różnych kra-
ów; procedurę karną u wszystkich narodów porównywałem ze sprawiedliwością natu-
ralną i muszę wyznać panu, że prawo ludów pierwotnych, to est prawo odwetu, uważam
za na bliższe sercu Boga.

— Gdyby to prawo zostało przy ęte, nasze kodeksy barǳo by się uprościły, a wtedy
urzędnicy nie mieliby nic do roboty, ak pan przed chwilą powieǳiałeś.

— Być może kiedyś do tego do ǳie. Wie pan przecież, że luǳkie pomysły zmierza ą
od skomplikowanych do uproszczonych — prostota est zawsze doskonałością.

— A tymczasem nasze kodeksy składa ą się z paragrafów o sprzeczne treści, wy-
woǳących się ze zwycza ów galĳskich, praw rzymskich, obycza ów Franków; i zgoǳi
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się pan, że wieǳy o nich nie można nabyć bez mozolne pracy. Trzeba długotrwałych
studiów i znakomite pamięci, aby te wieǳy nie zapomnieć.

— Zgaǳam się z panem, ale wszystko to, co pan wiesz o kodeksie ancuskim, a
wiem także, ale nie tylko; znam w takie same mierze kodeksy innych narodów: prawa
angielskie, tureckie, apońskie, indy skie znam równie dobrze ak ancuskie; słusznie więc
powieǳiałem, że w porównaniu do tego (wie pan przecież, że wszystko est względne),
co zrobiłem, pan ma niewiele do zrobienia, a w porównaniu do tego, czegom się nauczył,
pan eszcze masz wiele do zrobienia.

— Ale w akimże celu pan się uczyłeś tego wszystkiego? — zapytał zǳiwiony Ville-
fort.

Monte Christo uśmiechnął się.
— Dobrze — odparł — wiǳę, że pomimo reputac i człowieka wielkich zdolności,

spoglądasz pan na wszystko z materialnego i barǳo pospolitego punktu wiǳenia, ak
ogół luǳi: zaczynasz od człowieka i kończysz na człowieku, to znaczy, że ograniczasz się
pan do na ciaśnie szego punktu wiǳenia, na aki stać rozum luǳki.

— Wytłumacz się pan aśnie — rzekł Villefort coraz barǳie zǳiwiony. — Nie
rozumiem pana… zbyt dobrze…

— Powiadam, że patrząc na organizm społeczeństw, wiǳisz pan tylko kółeczka całe
machiny, ale nie dostrzegasz wspaniałego robotnika, który nimi porusza; to est, uzna esz
tylko urzędników, których nominac e podpisali ministrowie lub król, a luǳi, których
Bóg postawił wyże od urzędników, ministrów i królów, porucza ąc im posłannictwo,
a nie stanowisko do zapełnienia — ci luǳie umyka ą pańskiemu krótkiemu wzrokowi.
To właściwość luǳkie słabości, niedoskonałe i kalekie . Tobiasz wziął anioła, co mu
miał przywrócić wzrok, za zwykłego młoǳieńca; narody uważały Attylę, co przyszedł, by
e zniszczyć, za zdobywcę ak wielu; oba musieli ob awić swo ą niebiańską mis ę, eden
musiał wyrzec: „ estem aniołem bożym”, a drugi: „ estem biczem bożym”. Tylko ǳięki
temu poznano, że są wysłannikami bożymi.

— A więc — rzekł Villefort, popada ąc w coraz większe zǳiwienie i sąǳąc, że roz-
mawia z szaleńcem lub nawieǳonym — a więc uważasz się pan za edną z owych nad-
zwycza nych istot, o których tylko co wspominałeś?

— Czemuż by nie? — rzekł zimno Monte Christo.
— Przepraszam — odpowieǳiał osłupiały Villefort — ale przychoǳąc tuta , nie wie-

ǳiałem, że spotkam człowieka, którego wieǳa i umysł przewyższa ą tak dalece wieǳę
i umysł większości luǳi. Nieczęsto się to zdarza u nas, biedaków zepsutych cywiliza-
c ą, aby arystokraci, posiada ący do tego, ak powiada ą, ogromną fortunę, tracili czas na
rozważania o społeczeństwie i na marzenia filozoficzne, które służą racze do tego, aby
pocieszać tych, którzy zostali pokrzywǳeni przez los.

— Ech, proszę pana, czyżby osiągnął pan swo ą znakomitą pozyc ę, nie spotkawszy
i nie zgoǳiwszy się na żadne wy ątki? Czyż nie ćwiczysz nigdy spo rzenia, abyś mógł
w mgnieniu oka odgadnąć, aki człowiek przed panem stoi? Przecież pański wzrok musi
być przenikliwy i niezawodny… Wszak urzędnik powinien być nie tylko ak na lepszym
wykonawcą prawa, na przebiegle szym interpretatorem rozmaitych wykrętów prawa, ale
także i stalową sondą, która może wypróbować serce kamieniem probierczym, który wy-
próbowu e złoto, z którego zrobiona est dusza z mnie szą lub większą domieszką, czyż
nie?…

— Mó panie — rzekł Villefort — na honor, czu ę się zakłopotany tym, co mówisz;
nigdy eszcze nie słyszałem, aby ktoś mówił tak ak pan.

— To dlatego, że est pan stale zamknięty w kręgu ogólnych warunków i nigdy się pan
nie ośmielił wzbić ednym zamachem w wyższe sfery, które Bóg zaludnił niewiǳialnymi,
wy ątkowymi istotami.

— Przypuszczasz pan tedy, że te sfery istnie ą, że owe wy ątkowe i niewiǳialne istoty
są mięǳy nami?

— Dlaczego nie? Czyż wiǳi pan powietrze, którym oddychasz, a bez którego nie
mógłbyś żyć?

— Nie wiǳimy więc tych istot, o których pan mówisz?
— Ależ tak, wiǳisz e pan wtedy, gdy Bóg pozwoli, aby się zmaterializowały; wtedy

dotyka ich pan, ociera się pan o nie, mówi do nich, a one panu odpowiada ą.
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— Cóż — rzekł Villefort z uśmiechem — wyznam, że wolałbym, aby mnie uprze-
ǳono, gdyby któraś z takich istot miała ze mną się spotkać.

— Ależ stało się uż, ak pan sobie życzy: właśnie przed chwilą został pan uprzeǳony
i teraz eszcze raz pana uprzeǳam.

— A więc to pan?…
— Tak, estem edną z owych wy ątkowych istot. I estem przekonany, że żaden czło-

wiek aż do ǳiś nie znalazł się w podobne sytuac i. Królestwa władców są ograniczone,
czy to górami, czy rzekami, czy odmiennymi obycza ami i ęzykami. Mo e królestwo
est tak wielkie, ak świat: nie estem ani Włochem, ani Francuzem, ani mieszkańcem
Indii, ani Amerykaninem, ani Hiszpanem; estem kosmopolitą. Żaden kra nie może
powieǳieć, że wydał mnie na świat. I tylko Bóg sam wie, w akie stronie świata umrę.
Przy mu ę wszystkie obycza e, mówię wszystkimi ęzykami. Pan uważa mnie za Francuza,
bo mówię po ancusku z taką płynnością i czystością, ak pan, czyż nie? Ali, mó Nu-
bĳczyk uważa mnie za Araba, Bertuccio, mó intendent, za Rzymianina; Hayde, mo a
niewolnica — za Greka. Rozumiesz pan tedy, że eśli nie należę do żadnego kra u, nie
potrzebu ę opieki żadnego rządu, nie uzna ę w żadnym człowieku brata — nie paraliżu e
mnie ani nie powstrzymu e żaden ze skrupułów i przeszkód, które powstrzymu ą silnych,
a słabych paraliżu ą. Znam tylko dwóch przeciwników — przeciwników, nie zwycięzców,
bowiem u arzmiam ich wytrwałością: to czas i przestrzeń. Trzeci, na straszliwszy, to mo-
a nietrwałość ako człowieka śmiertelnego. Ona edna może wstrzymać mnie na droǳe
do celu; całą resztę obliczyłem. Przewiǳiałem wszystko to, co luǳie nazywa ą wypad-
kiem losu: ruinę, nagłą odmianę, możliwości; nawet eśli któraś z nich mnie dosięgnie,
żadna nie bęǳie w stanie mnie obalić. Póki ży ę, będę tym, czym estem; oto dlaczego
mówię panu takie rzeczy, akich nigdy nie słyszałeś nawet z ust królewskich, bo królo-
wie pana potrzebu ą, a inni drżą przed panem. Któż nie mówi sobie czasem w równie
śmiesznym społeczeństwie ak nasze: „kto wie, czy nie stanę kiedyś przed prokuratorem
królewskim!”.

— Ale przecież pan sam możesz tak do siebie powieǳieć! Wszak z chwilą przybycia
do Franc i, podlegasz prawom ancuskim.

— Wiem, mó panie. Ale gdy mam się udać do akiegoś kra u, na pierw staram się
za pomocą własnych metod poznać dobrze luǳi, których mógłbym się lękać lub któ-
rych mógłbym potrzebować. Uda e mi się poznać ich tak dobrze, ak oni sami się zna ą,
a może nawet lepie . ǲięki temu akikolwiek na przykład prokurator królewski, z którym
miałbym do czynienia, byłby w większych kłopotach niż a.

— To by znaczyło — pod ął, waha ąc się, Villefort — że natura człowieka est słaba
i że według pana każdy popełnił… akiś błąd.

— Błąd… albo zbrodnię — odpowieǳiał niedbale Monte Christo.
— I że tylko pan eden pomięǳy ludźmi, których nie uzna esz za braci — dokończył

Villefort lekko zmienionym głosem — esteś doskonały.
— Nie, nie doskonały. Po prostu nieprzenikniony. Ale da my temu spokó , eżeli ta

rozmowa nie podoba się panu; ani mnie nie grożą pańskie sądy, ani panu mó podwó ny
wzrok.

— Ależ nie, nie, mó panie — zawołał żywo Villefort, lęka ąc się zapewne, by go nie
posąǳono, że ustępu e z pola. — Poprzez swo e błyskotliwe i wysublimowane rozważania
wyniósł mnie pan na poziom wyższy od zwycza nych; my przecież uż nie rozmawiamy,
ale dysputu emy. Wie pan, ile okrutnych prawd mówią sobie teologowie wykłada ący
na Sorbonie albo filozofowie w swoich dysputach; a więc przypuśćmy, że rozmawiamy
właśnie o teologii społeczne i filozofii teologiczne , a powiem panu taką oto przykrą
prawdę: bracie mó , duma cię zaślepia, wznosisz się nad wszystkich, ale nad tobą est
eszcze Bóg.

— Tak, nad wszystkimi, mó panie — powtórzył Monte Christo z taką mocą, że
Villefort mimo woli zadrżał. — Dumny estem wobec luǳi, bo to są węże gotowe rzucić
się na tego, kto e przerasta, a ednocześnie nie depcze. Ale dumę mo ą składam przed
Bogiem, co mnie wyciągnął z nicości, abym się stał tym, czym estem.

— A więc poǳiwiam pana, hrabio — rzekł Villefort, używa ąc po raz pierwszy w te
ǳiwne rozmowie tytułu arystokratycznego, który dotąd stale pomĳał, zwraca ąc się do
cuǳoziemca per pan. — O tak, eśli est pan istotnie silny, wybitny, święty lub nieprze-

  () Hrabia Monte Christo 



nikniony, masz pan prawo być pysznym — to przywile właǳy. Ale przecież musi mieć
pan poza tym akieś ambic e?

— Mam edną.
— Jaką?
— I mnie także, ak to się zdarza każdemu człowiekowi raz w życiu, szatan wyniósł na

na wyższą górę ziemi i stamtąd pokazał mi cały świat; a ak niegdyś mówił do Chrystusa,
tak rzekł i do mnie: „Synu człowieczy, czego chcesz za oddanie mi pokłonu?”. Długo
się namyślałem, bo rzeczywiście od dawna straszliwa ambic a zżerała mi serce i wreszcie
powieǳiałem: „Słucha , mówiono mi zawsze o Opatrzności, ale nigdy Je nie wiǳiałem,
ani niczego, co by Ją przypominało — wywnioskowałem z tego, że Je nie ma. A więc
chcę zostać Opatrznością, bo według mnie nic nie ma pięknie szego i wzniośle szego
w świecie, ak nagraǳać i karać”. Ale szatan pochylił głowę i westchnął. „Mylisz się —
rzekł. — Opatrzność istnie e, tylko e nie wiǳisz, bo to córka boża i tak ak O ciec est
niewiǳialna. Nie wiǳiałeś nic, co byłoby do Nie podobne, bo ǳiała, wprawia ąc w ruch
ta emne trybiki i porusza się po nieznanych ścieżkach. Jedno tylko mogę dla ciebie zrobić
— możesz zostać ednym z wysłanników Opatrzności”. Dobiliśmy targu, być może zgubię
przez to duszę, ale nieważne — dodał Monte Christo — gdybym mógł eszcze raz dobić
takiego targu, zrobiłbym to.

Villefort spo rzał na Monte Christo z na wyższym zǳiwieniem.
— Panie hrabio, czy ma pan roǳiców?
— Nie, estem sam na świecie.
— Tym gorze .
— Czemu?
— Bo mógłby pan w ten sposób być świadkiem widowiska, które złamałoby pańską

dumę. Mówił pan, że lękasz się tylko śmierci?
— Nie mówiłem, że się lękam; mówiłem, że tylko śmierć mogłaby mnie zatrzymać.
— A starość?
— Mo a mis a zakończy się, nim się zestarze ę.
— A szaleństwo?
— O mało kiedyś nie straciłem zmysłów, ale zna pan maksymę: ne bis in idem; to

maksyma z prawa karnego, a więc należy do pańskiego resortu.
— Mó panie, oprócz śmierci — pod ął Villefort — oprócz starości lub szaleństwa są

eszcze rzeczy, których należy się obawiać: na przykład apopleks i. Spada ak grom, uderza
i nie zabĳa — a przecież potem kończy się wszystko. To ciągle pan, a ednak nie pan; pan,
który miałeś w sobie ak Ariel coś z anioła, zamieniasz się w bezwładną masę, podobną ak
Kaliban — zwierzęciu. Otóż ten stan, ak panu mówiłem, w mowie luǳkie nazywa się po
prostu apopleks ą. Proszę, niech pan przy ǳie, eśli pan tylko zechce, do mego domu i na
dalszy ciąg te rozmowy, gdy weźmie pana ochota spotkać przeciwnika, który cię po mie,
choć chętnie bęǳie panu zaprzeczał — a przedstawię panu mo ego o ca, pana Noirtier de
Villefort. To był eden z na barǳie zapalonych akobinów podczas rewoluc i ancuskie ,
czyli inacze mówiąc, na świetnie sza odwaga, aka poświęciła się służbie na potężnie sze
organizac i. Może nie wiǳiał, ak pan, wszystkich królestw na ziemi, ale przyczynił się
do obalenia ednego z na potężnie szych. To wreszcie człowiek, który ak pan uważał się
za wysłannika nie Boga, ale Istoty Na wyższe , nie Opatrzności, ale nieubłaganego losu.
No i co? pękła mu w mózgu żyłka — i unicestwiła to wszystko nie w eden ǳień, nie
w goǳinę, ale w sekundę. Jeszcze wczora — pan Noirtier, dawny akobin, były senator
i karbonariusz, co szyǳił z gilotyny, kul i sztyletu, pan Noirtier traktu ący rewoluc e
ak rozrywkę, a Franc ę ak szachownicę, na które ginęły pionki, wieże, lauy i królowa,
byle tylko król dostał mata; ów niebezpieczny pan Noirtier na drugi ǳień stał się „tym
biednym Noirtier”, sparaliżowanym starcem, zależnym od na słabsze istoty w domu —
wnuczki Valentine; est teraz niemym, zlodowaciałym trupem, co wegetu e, zresztą bez
cierpień, po to tylko, aby dać czas swo emu ciału, aby uległo stopniowo, bez nagłych
wstrząsów, do ostatecznego rozkładu.

— Niestety — rzekł Monte Christo — takie widowisko nie est obce ani mym oczom,
ani myśli; estem po trosze lekarzem i ak i moi koleǳy szukałem nieraz duszy w materii
ży ące lub martwe , ale dusza pozostała ak Opatrzność niewiǳialna dla mego oka, chociaż
ą czułem sercem. Od Sokratesa, Seneki, świętego Augustyna i Galla ze stu autorów
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dokonało wierszem lub prozą takiego porównania, ak pan przed chwilą. Po mu ę ednak,
że cierpienia o ca mogą znacząco wpłynąć na duszę syna. A zatem przy dę do pana, skoro
raczy mnie pan do tego zachęcać, aby u rzeć ten straszliwy widok, na pewno wywrze
korzystny wpływ na mo ą pokorę. Niewątpliwie zasmuca to pańską roǳinę.

— Zasmucałoby, gdyby Bóg nie uǳielił mi za to sowite rekompensaty. Obok starca,
co zstępu e, powłócząc nogami, do grobu, dwo e ǳieci wstępu e w życie: Valentine, mo-
a córka z pierwszego małżeństwa z panną Renatą de Saint-Méran, i Edward, któremu
ocaliłeś pan życie.

— Jaki wyciąga pan wniosek z te rekompensaty?
— Taki, że o ciec oszołomiony namiętnościami popełnił kilka takich grzechów, które

uchoǳą sprawiedliwości luǳkie , ale podlega ą sprawiedliwości Boga… i że Bóg, chcąc
karać tylko grzesznika, uderza tylko w niego.

Monte Christo, z uśmiechem na ustach, w duszy wydał taki krzyk straszliwy, że
Villefort umknąłby, gdyby tylko mógł go usłyszeć.

— Żegnam pana — rzekł prokurator, który uż dawno się podniósł. — Odchoǳę
i unoszę ze sobą wobec pana głębokie uczucie szacunku, które — mam naǳie ę — bę-
ǳie dla pana przy emnym, gdy poznasz mnie pan bliże , nie zaliczam się racze do luǳi
banalnych. Ponadto zdobył pan dozgonną przy aźń mo e żony.

Hrabia ukłonił się, ale odprowaǳił prokuratora tylko do drzwi gabinetu. Prokurator
zszedł do powozu poprzeǳany przez dwóch loka ów, którzy na znak pana skwapliwie
otwarli drzwiczki.

Wkrótce Monte Christo stracił powóz z oczu.
— Dosyć, dosyć tego adu — rzekł i odetchnął z trudem, bo czuł w piersi ogromny

ciężar — mam go pełne serce, poszuka my antidotum.
I uderzył raz w ǳwonek.
— Idę do pani — rzekł do Alego. — Za pół goǳiny ma być gotowy powóz.

. 
Przypominamy sobie, acy to nowi, a racze starzy zna omi hrabiego Monte Christo za-
mieszkiwali przy ulicy Meslay: Maksymilian, Julia i Emanuel.

Naǳie a na tak miłe odwieǳiny, na tych kilka szczęśliwych chwil, akie miał tam
spęǳić, na ten ra ski promyk wślizgu ący się do piekła, w którym się dobrowolnie zabłą-
kał, rozświetliła twarz hrabiego — gdy tylko stracił z oczu Villeforta — tak czaroǳie ską
pogodą, że Ali, który wbiegł na odgłos ǳwonka, wiǳąc radość promieniu ącą z twarzy
hrabiego, odszedł na palcach, tłumiąc oddech — ak gdyby po to, by nie spłoszyć tych
dobrych myśli, które, ak mu się zdawało, unosiły się w powietrzu wokół pana.

Było południe. Hrabia zarezerwował sobie goǳinę, którą chciał spęǳić u Hayde;
można by pomyśleć, że radość nie od razu mogła wstąpić do te duszy dręczone tak
długo, i że musiała gotować się do miłych wrażeń, tak ak inne muszą przygotowywać się
do wzruszeń gwałtownych.

Mówiliśmy uż, że Greczynka mieszkała w apartamencie zupełnie odǳielonym od
apartamentów hrabiego. Komnaty te urząǳone były całkowicie na sposób wschodni:
parkiety wysłane puszystymi tureckimi dywanami, ściany powleczone brokatami, każdy
pokó otaczała otomana.

Hayde miała cztery służące — trzy Francuzki i Greczynkę. Francuzki sieǳiały w pierw-
szym poko u, gotowe nadbiec na każdy dźwięk złotego ǳwoneczka i wysłuchać rozkazów
greckie niewolnicy, która znała na tyle ancuski, by móc przekazywać wolę pani poko-
ówkom; hrabia Monte Christo polecił im, by traktowały Hayde z wszelkimi względami
należnymi królowe .

ǲiewczyna była w na odlegle szym poko u — okrągłym buduarze, do którego świa-
tło przenikało tylko od góry, przez różowe szybki. Leżała na podłoǳe, na atłasowych
niebieskich poduszkach haowanych srebrem; opierała się o brzeg otomany, ogarnia ąc
wǳięcznie prawą ręką głowę; lewą ręką podnosiła do ust koralowy ustnik kończący rur-
kę nargile i wdychała spoko nie dym, który przefiltrowywał się przez wodę perfumowaną
będźwinem.
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Je poza, całkowicie naturalna u kobiety Wschodu, u Francuzki uszłaby za przesadną
kokieterię.

Miała na sobie stró taki, aki noszą kobiety w Epirze: atłasowe białe szarawary ha-
owane w różowe kwiaty, spod których wyglądały dwie drobne, ǳiecięce stópki, które
można by wziąć za marmur z Paros, gdyby nie igrały w małych sandałkach z zakręcony-
mi do góry czubkami, wyszywanych złotem i perłami; kaanik w biało-niebieskie paski,
z szerokimi rozciętymi rękawami, ǳiurkami od guzików obszytymi srebrem i guzikach
z pereł; gorsecik miał wycięcie w serduszko, odsłania ąc szy ę i dekolt, a spinały go trzy
diamentowe guziki. Dół gorsetu i górę szarawarów zakrywał szeroki kolorowy pas z dłu-
gimi edwabnymi ęǳlami — obiekt pożądania wszystkich paryskich elegantek.

Na główce nosiła złoty toczek naszywany perłami, włożony lekko na bakier; we wło-
sach tak czarnych, że zdawały się granatowe, żarzyła się purpurą wspaniała róża.

Twarz aśniała urodą doskonale grecką: ogromne, czarne oczy o aksamitnym we rze-
niu, prosty nos, usta ak korale, zęby ak perły.

Urokliwa postać ǳiewczyny promieniała młodością — w całym e rozkwieconym
blasku i woni.

Mogła mieć ǳiewiętnaście, na wyże dwaǳieścia lat.
Monte Christo zawołał służebną Greczynkę i kazał zapytać Hayde, czy może we ść.

Zamiast odpowieǳieć, Hayde skinęła na służącą, by podniosła tapiserię, która zakrywała
drzwi i ǳiewczyna ukazała się w ich ramie ak aki zachwyca ący obraz.

Monte Christo podszedł. Hayde uniosła się na ręce, w które trzymała nargile i podała
z uśmiechem dłoń hrabiemu.

— Dlaczego — spytała dźwięcznym ęzykiem cór Sparty i Aten — dlaczego pytasz
mnie o pozwolenie, gdy chcesz do mnie we ść? Czyżbyś uż nie był moim panem, a a
two ą niewolnicą?

Monte Christo uśmiechnął się.
— Hayde — rzekł — pani wiesz…
— Czemuż nie mówisz do mnie „ty”, ak zwykle? — przerwała Greczynka. — Czyż-

bym zrobiła coś złego? Jeśli tak, to trzeba mnie ukarać, a nie mówić do mnie „pani”.
— Hayde — rzekł hrabia. — Wiesz, że esteśmy we Franc i i tym samym esteś wolna.
— Wolna? Co to znaczy?
— Że możesz mnie opuścić.
— Opuścić ciebie?… A dlaczegóż miałabym cię opuścić?
— Czyż a wiem… Bęǳiemy bywać w towarzystwie…
— Nie chcę spotykać się z nikim.
— A gdybyś wśród pięknych młodych luǳi, akich poznasz, znalazła takiego, który

by ci się podobał, nie mogę być tak autorytarny i…
— Nie wiǳiałam eszcze mężczyzny pięknie szego od ciebie i nie kochałam nikogo

prócz o ca i ciebie.
— Biedne ǳiecko… boś rozmawiała tylko z o cem i ze mną.
— A po cóż mam rozmawiać z innymi? O ciec nazywał mnie zawsze swo ą radością,

ty nazywasz mnie swo ą miłością, oba zaś nazywaliście mnie swoim ǳieckiem.
— Pamiętasz o ca?
ǲiewczyna uśmiechnęła się.
— Jest tu i tu — rzekła kładąc rękę na oczach i na sercu.
— A a gǳie estem? — spytał z uśmiechem Monte Christo.
— Ty esteś wszęǳie.
Monte Christo u ął rękę Hayde, chcąc ą pocałować — ale naiwna ǳiewczyna cofnęła

rękę i podała mu czoło.
— Teraz, Hayde — rzekł hrabia — wiesz, żeś wolna, że esteś panią i królową, mo-

żesz zachować ten stró albo też odrzucić go, ak wolisz; możesz być w domu i z niego
wychoǳić, kiedy ci się spodoba, zawsze bęǳie dla ciebie czekał zaprzężony powóz; Ali
i Mirto będą ci towarzyszyć wszęǳie, gotowi na two e rozkazy; proszę cię tylko o edno…

— Mów.
— Nie zdraǳa swo ego pochoǳenia, nie wspomina nigdy słowem o przeszłości;

i w żadnym wypadku nie wymienia imienia twego dosto nego o ca ani nieszczęsne mat-
ki.
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— Panie mó , uż ci powieǳiałam, że nikogo nie chcę widywać.
— Posłucha , Hayde: nie sąǳę, aby takie wschodnie odosobnienie było możliwe

w Paryżu; ucz się dale życia naszych północnych kra ów, tak ak uczyłaś się żyć we Flo-
renc i, Mediolanie, Rzymie i Madrycie; to ci się zawsze przyda, czy zostaniesz tu, czy
wrócisz na Wschód.

ǲiewczyna podniosła na hrabiego wielkie wilgotne oczy i odparła:
— Chciałeś racze powieǳieć, panie mó , wrócimy na Wschód, czyż nie?…
— Tak, mo a córko — rzekł Monte Christo. — Wiesz dobrze, że a cię nigdy nie

opuszczę. Wszak drzewo nigdy nie opuszcza kwiatu, to kwiat opuszcza drzewo.
— Nigdy cię nie opuszczę, panie. Jestem pewna, że nie mogłabym bez ciebie żyć.
— Biedactwo! Za ǳiesięć lat będę uż stary, a ty bęǳiesz nadal młoda.
— Mó o ciec miał długą białą brodę, a przecież go kochałam, mó o ciec miał lat

sześćǳiesiąt, a przecież zdawał mi się pięknie szy niż wszyscy młoǳi luǳie, akich wi-
ǳiałam.

— No, da my temu spokó . Myślisz, że przyzwyczaisz się do życia tuta ?
— A będę cię widywała?
— Co ǳień.
— Więc po co o to pytasz, panie mó ?
— Bo ę się, żebyś się tu nie nuǳiła.
— Nie, mó panie; z rana będę myślała o tym, że przy ǳiesz, wieczorem będę wspo-

minała two e odwieǳiny. Zresztą, gdy estem sama, bawią mnie wspaniałe wspomnie-
nia, przeglądam ogromne obrazy, rozległe kra obrazy z górami Pindu i Olimpu w oddali;
ponadto serce wypełnia ą mi trzy uczucia, ǳięki którym nigdy nie można się nuǳić:
smutek, miłość i wǳięczność.

— Hayde, esteś godną córą Epiru, nosisz w sobie wǳięk i poez ę; widać, że pocho-
ǳisz z rodu bogiń, które wydała two a kraina. Bądź więc spoko na, córko mo a, postaram
się, aby two a młodość nie poszła na marne; eśli ty mnie kochasz ak o ca, a kocham cię
ak ǳiecko.

— Mylisz się, panie, nie kochałam mo ego o ca tak, ak ciebie, mo a miłość do ciebie
to inna miłość, o ciec umarł, a a przecież ży ę, ale gdybyś ty umarł, i a bym umarła.

Hrabia podał ǳiewczynie rękę z uśmiechem pełnym głębokie czułości, ona zaś ak
zwykle przylgnęła do nie ustami.

I hrabia, zapewniwszy sobie w ten sposób na lepszy z możliwych nastró , wyszedł na
spotkanie z Morrelem i ego roǳiną, powtarza ąc cicho te wiersze Pindara:

„Młodość est kwiatem, a miłość ego owocem… Szczęśliwy, kto go zbiera, napa-
trzywszy się na pierw, ak z wolna do rzewa”.

Stosownie do rozkazów powóz był gotowy. Wsiadł, konie ruszyły ak zwykle galopem.

.  
W kilka minut hrabia dotarł pod siódemkę na ulicę Meslay.

Dom był biały, wesoły, a na ǳieǳińcu z przodu rosły dwie kępy pięknie ukwieconych
krzewów.

W odźwiernym, co mu otworzył bramę, hrabia poznał starego Koklesa. Ale Kokles,
ak sobie przypominamy, miał tylko edno oko, które mu na dodatek znacznie osłabło
w ciągu ostatnich ǳiewięciu lat — i nie poznał hrabiego.

Aby za echać przed ganek, powozy musiały okrążyć małą fontannę w kształcie musz-
li; zbytek ten buǳił ogólną zazdrość w całe ǳielnicy i ǳięki niemu dom zyskał sobie
przydomek Małego Wersalu.

Dom miał dwa piętra z mansardą, poniże , w suterenie, zna dowała się kuchnia, a esz-
cze niże — piwnice.

Młoǳi luǳie zakupili go razem z przyległościami: ogromną szopą-warsztatem i dwo-
ma pawilonami w tyle ogrodu.

Emanuel zrozumiał w mig, że przy takim rozkłaǳie posiadłości można zrobić interes;
zatrzymał dom i połowę ogrodu, i odgroǳił się murem od pawilonów i warsztatu, które
wyna ął razem z resztą ogrodu, tym sposobem to, co wydał na kupno domu, zwracało mu
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się z czynszu, a ednocześnie mógł się czuć całkowicie u siebie, ak na barǳie wygodny
właściciel pałacu na Przedmieściu Saint-Germain.

Sala adalna była dębowa, salon z mahoniu, wybity błękitnym aksamitem, sypialnia
z drzewa cytrynowego i zielonego adamaszku; był tu eszcze gabinet dla Emanuela, choć
w nim nie pracował; i pokoik muzyczny dla Julii, choć na niczym nie grywała.

Całe drugie piętro za mował Maksymilian; był tu taki sam rozkład, ak u siostry, tyle
tylko, że adalnię zamieniono na pokó do gry w bilard — tu Maksymilian przy mował
przy aciół.

Gdy powóz hrabiego zatrzymał się przed bramą, Maksymilian właśnie doglądał czysz-
czenia swo ego konia, sto ąc przy we ściu do ogrodu i paląc cygaro.

Kokles otworzył bramę, akeśmy uż mówili, a Baptysta zeskoczywszy z kozła, zapytał,
czy państwo Herbault i Maksymilian Morrel raczą przy ąć hrabiego de Monte Christo.

— Hrabiego de Monte Christo! — zawołał Morrel, rzuca ąc cygaro i wybiega ąc na-
przeciw gościowi. — Oczywiście! O, panie hrabio, ǳięki tysięczne, żeś pamiętał o obiet-
nicy.

Młody oficer tak serdecznie uścisnął dłoń hrabiego, iż hrabia nie mógł wątpić, że
uczucie to było szczere; u rzał, że oczekiwano go tu niecierpliwie, i przy ęto z radością.

— Niech pan pozwoli, hrabio — mówił Maksymilian — sam pana wprowaǳę; taki
człowiek ak pan nie może być anonsowany przez loka a. Siostra est właśnie w ogroǳie,
obcina zwiędłe róże; szwagier czyta swo e dwa ulubione ǳienniki, „Presse” i „Débats”,
gǳieś przy nie , bo tam, gǳie est pani Herbault, tam z pewnością w odległości na wyże
czterech metrów zna ǳie się też pan Emanuel, i na odwrót.

Na odgłos kroków, młoda, dwuǳiestopięcioletnia kobieta w porannym edwabnym
peniuarze, przycina ąca właśnie z wielką uwagą krzak herbaciane róży, uniosła głowę.

Była to nasza mała Julka, obecnie — ak e to wysłannik domu Thomson i French
przepowieǳiał — pani Emanuelowa Herbault.

U rzawszy niezna omego, krzyknęła z zakłopotania.
Maksymilian roześmiał się.
— Ależ nie przeszkaǳa sobie, siostrzyczko, pan hrabia, chociaż est dopiero od

dwóch dni w Paryżu, wie uż dobrze, co to est rentierka z Marais, a eśli nawet nie
wie, to ty mu powiesz.

— Ach, proszę pana — zawołała Julia — mó brat przyprowaǳił tu pana zdraǳiecko,
nie ma żadnych względów dla swo e biedne siostry… Penelon! Penelon!

Staruszek, który okopywał grządkę róż bengalskich, wbił w ziemię motykę i zbliżył się
z czapką w ręku, kry ąc w kąciku ust, na lepie ak się tylko dało, prymkę. Białe kosmyki
srebrzyły się w ego czuprynie, a ogorzała twarz, śmiałe i żywe oko wskazywały, że to stary
wilk morski, spalony równikowym słońcem, wysmagany wichrami burz.

— Panienka mnie wołała? Oto estem.
Penelon zwykł nadal nazywać córkę swego pryncypała panienką Julią i nie mógł za

skarby nauczyć się mówić e „pani”.
— Penelonie — rzekła Julia. — Idźże zaraz i da znać panu Emanuelowi, że mamy

wspaniałego gościa; a tymczasem Maksymilian zaprowaǳi pana do salonu.
I zwróciła się do Monte Christa:
— Pan pozwoli, abym na chwilkę pobiegła do siebie?
I nie czeka ąc na odpowiedź, zniknęła za krzewem, biegnąc do domu boczną ścieżką.
— Hmm, drogi panie Morrel — rzekł Monte Christo — przykro mi, że narobiłem

tyle zamieszania u państwa.
— O, o, niech pan patrzy — roześmiał się Maksymilian — o tam, teraz mąż za-

mienia kurtkę na surdut! O, proszę mi wierzyć, zna ą tu pana, uprzeǳiłem o pańskich
odwieǳinach.

— Zda e mi się, że ma pan barǳo szczęśliwą roǳinę — rzekł hrabia, akby odpo-
wiada ąc własnym myślom.

— O, tak, ręczę za to, panie hrabio. I nie ma w tym nic ǳiwnego. Do szczęścia
nie braku e im niczego; są młoǳi, weseli, kocha ą się, a ma ąc dwaǳieścia pięć tysięcy
liwrów renty na rok, zda e im się, że to iście Rotszyldowe bogactwa, choć wiǳieli wiele
ogromnych fortun.
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— Jednak to mało, dwaǳieścia pięć tysięcy — rzekł Monte Christo z tak łagodną
troską w głosie, że Maksymilianowi rozrzewniło się serce, akby słyszał głos o ca. — Ale
oni na tym nie poprzestaną, z czasem do dą do milionów. Pański szwagier est adwoka-
tem?… lekarzem?…

— Był kupcem, panie hrabio, ob ął firmę po moim biednym o cu. O ciec umarł
i zostawił nam pięćset tysięcy anków; poǳieliliśmy się po połowie, bo tylko dwo e
nas było. Gdy Emanuel żenił się z siostrą, nie miał nic, oprócz absolutne uczciwości,
wspaniałe inteligenc i i reputac i bez skazy; pragnął posiadać tyle, ile ego żona. Pracował
dopóty, aż zgromaǳił po sześciu latach dwieście pięćǳiesiąt tysięcy anków. Naprawdę,
panie hrabio, można się było wzruszyć, patrząc na tych dwo e ǳieci tak pracowitych
i zgodnych; ǳięki swoim zdolnościom mogli zrobić wielki ma ątek, ale nie chcąc nic
zmieniać w o cowskich zasadach, truǳili się przez sześć lat, choć kto inny mógłby zarobić
tyle w ciągu lat trzech. Toteż w całe Marsylii eszcze głośno od pochwał wobec takiego
szlachetnego wyrzeczenia. Na koniec, pewnego dnia Emanuel poszedł do żony, która
właśnie wypłacała należności.

„Juleczko — rzekł do nie — oto ostatnie sto anków, których potrzebowaliśmy
do pełne sumy dwustu pięćǳiesięciu tysięcy anków; osiągnęliśmy granicę, aką sobie
wyznaczyliśmy. Bęǳiesz w stanie zadowolić się tą sumką, która ma odtąd stanowić cały
nasz ma ątek? Bo popatrz: firma ma milion obrotu na rok, a więc może nam przyno-
sić czterǳieści tysięcy anków rocznie. Możemy sprzedać, eśli chcemy, naszą klientelę
w ciągu goǳiny za trzysta tysięcy anków — tu est list od pana Delaunay, który tyle
zapłaci, bo chce połączyć naszą firmę ze swo ą. Co o tym myślisz?”.

„Kochany — rzekła siostra — firma Morrel może być prowaǳona tylko przez Mor-
rela. Czy nie warto wyrzec się trzystu tysięcy, aby uchronić dobre imię o ca przed nie-
życzliwymi kaprysami losu?”.

„Tak też myślałem”, odpowieǳiał Emanuel, „ale chciałem zasięgnąć two e rady”.
„A więc, kochany, taka est mo a rada: wszystkie nasze wierzytelności uż wpłynę-

ły, zapłaciliśmy należności, możemy podsumować rachunek z ostatnich dwóch tygodni
i zamknąć kasę. Zróbmy tak i zamyka my”.

I tak też się stało. Kwadrans po trzecie przybył akiś klient, chcąc ubezpieczyć dwa
statki; zysk wyniósłby dla nich na czysto piętnaście tysięcy anków gotówką.

„Szanowny panie — rzekł Emanuel — proszę się udać do naszego kolegi, pana De-
launay. Wycofaliśmy się z interesów”.

„Kiedy?” — zdumiał się klient.
„Piętnaście minut temu”.
— I oto dlaczego, panie hrabio — ciągnął z uśmiechem Maksymilian — siostra

i szwagier ma ą tylko dwaǳieścia pięć tysięcy dochodu.
Zaledwie Maksymilian skończył opowieść, podczas które w hrabi coraz barǳie rosło

serce, nadszedł Emanuel przebrany w surdut i kapelusz; skłonił się tak, ak należało równie
dosto nemu gościowi, po czym oprowaǳił hrabiego po wirydarzyku pełnym kwiatów
i przeszedł z nim do domu.

Salon napełniała woń kwiatów, które ledwo mieściły się w ogromne apońskie wazie.
Julia, elegancko ubrana, uczesana zalotnie (udało e się dokonać te sztuki w ǳiesięć

minut!) czekała na nich w drzwiach.
Z sąsiednie ptaszarni dochoǳił świergot ptasząt.
Kiście szczodrzeńca i różowych akac i wyglądały zza niebieskich aksamitnych zasłon

w oknach.
Wszystko w tym urokliwym przytulnym domku tchnęło spoko em, od śpiewu pta-

ków po uśmiechy gospodarzy.
Z chwilą, gdy tu przybył, hrabia ął chłonąć to szczęście; milczał więc w rozmarzeniu,

nie zauważa ąc, że po pierwsze wymianie komplementów wszyscy czekali na dalszy ciąg
przerwane pogawędki.

Spostrzegł wreszcie, że milczenie to nie było na mie scu i wyrwał się z trudem z za-
dumy.

— Pani, proszę mi darować — rzekł — to wzruszenie, które państwa może zaǳiwiać,
bo esteście przyzwycza eni do tego spoko u i szczęścia; ale dla mnie to zadowolenie na
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luǳkich twarzach est z awiskiem tak nowym, że nie mogę się nasycić widokiem pani
i e męża.

— Rzeczywiście, esteśmy barǳo szczęśliwi — odpowieǳiała Julia. — Wycierpieli-
śmy ednak wiele i mało kto tak drogo okupił szczęście.

W oczach hrabiego odmalowała się ciekawość.
— O, to istna historia rodu, ak niedawno powieǳiał to panu Château-Renaud —

stwierǳił Maksymilian. — Pan, hrabio, wiǳiał tyle wielkich nieszczęść i radości, że ten
obrazek szczęścia roǳinnego nie wydałby się panu ciekawy. A przecież, wycierpieliśmy
wiele, ak powieǳiała Julia, chociaż te cierpienia zamknięte były w skromnych ramach
nasze roǳiny.

— I Bóg zesłał państwu, ak to zwykle bywa, pociechę w nieszczęściu?
— O, tak, panie hrabio — rzekła Julia. — Możemy tak powieǳieć, bo Bóg zrobił

dla nas to, co robi tylko dla swych wybrańców: zesłał nam anioła.
Hrabia zaczerwienił się nagle i zakaszlał, podnosząc do ust chusteczkę, aby ukryć w ten

sposób wzruszenie.
— Ci, co się uroǳili w purpurze i nigdy niczego nie pragnęli — odezwał się Emanuel

— nie zna ą szczęścia, akie da e życie; podobnie ten, czy e życie nigdy nie pozostawało
na łasce czterech desek pośród wzburzonego morza, nie doceni nigdy czystego nieba.

Monte Christo wstał, nic nie mówiąc, bo głos drżałby mu, tak że z łatwością można by
zauważyć miota ące nim emoc e — i zaczął przechaǳać się tam i z powrotem po salonie.

— Uśmiecha się pan, to na widok naszych zbytków, panie hrabio? — spytał Mak-
symilian, podąża ący spo rzeniem za Monte Christem.

— O, nie — odparł Monte Christo; blady, przyciskał dłoń do serca, tłumiąc ego
bicie, a drugą wskazał Maksymilianowi kryształowy klosz, pod którym leżała na podu-
szeczce z czarnego aksamitu edwabna sakiewka. — Zadawałem sobie tylko pytanie, do
czego też może służyć ta sakiewka, w które est chyba akiś karteluszek i całkiem piękny
diament.

Twarz Maksymiliana spoważniała.
— To, panie hrabio, na cennie szy ze skarbów nasze roǳiny.
— O tak, diament est naprawdę piękny — zgoǳił się Monte Christo.
— O, brat nie mówi wcale o tym kamieniu, chociaż oszacowano go na sto tysięcy

anków. Chciał przez to powieǳieć, że przedmioty w sakiewce są naszymi relikwiami po
aniele, o którym przed chwilą mówiliśmy.

— Hm, nie rozumiem, ale chyba nie wypada mi pytać, droga pani — odpowieǳiał
Monte Christo z ukłonem. — Przepraszam, nie chciałem być niedyskretny.

— Pan, niedyskretny? Och, przecież to dla nas wielkie szczęście, że ǳięki panu mo-
żemy o tym opowieǳieć! Gdybyśmy chcieli ukrywać piękny czyn, który nam ta sakiewka
przypomina, nigdy byśmy e tak nie wystawili na widok. O, chcielibyśmy rozgłosić tę
historię całemu światu, wtedy może by zadrżał nasz dobroczyńca i po tym moglibyśmy
go poznać!

— Ach, doprawdy! — wykrztusił Monte Christo.
— Panie hrabio — rzekł Maksymilian, podnosząc klosz i cału ąc z nabożeństwem

sakiewkę — te sakiewki dotykała ręka człowieka, który ocalił naszego o ca od śmierci,
nas od ruiny, a nasze imię od hańby; człowieka, ǳięki któremu my, biedne ǳieci skazane
na nęǳę i łzy, ǳiś możemy słyszeć, ak luǳie unoszą się nad naszym szczęściem. Ten list
— i Maksymilian wy ął list z woreczka i podał hrabiemu — ten list napisała ego ręka
w dniu, gdy mó o ciec pod ął rozpaczliwą decyz ę, a ten diament siostra mo a otrzymała
w posagu od szlachetnego niezna omego.

Monte Christo otworzył list i przeczytał z nieopisanym szczęściem; list ten znany est
naszym czytelnikom — był to bilecik od Sindbada Żeglarza zaadresowany do Julii.

— Niezna omy, mówi pan? A więc nie wiecie, kim był człowiek, co oddał wam tę
przysługę?

— Nie, nigdy nie mieliśmy szczęścia uścisnąć ego ręki; nie z nasze winy, bo nieraz
gorąco prosiliśmy Boga o tę łaskę — odparł Maksymilian. — W całym tym wypadku est
akieś ta emnicze zrząǳenie, którego eszcze nie zdołaliśmy po ąć; wszystkim kierowała
akaś ta emnicza ręka, niewiǳialna i potężna ak u czaroǳie a.

  () Hrabia Monte Christo 



— O, ale a nie straciłam eszcze naǳiei — odezwała się Julia — że ucału ę kiedyś
tę rękę, ak teraz cału ę sakiewkę, które dotykał on. Przed czterema laty Penelon był
w Trieście. Penelon, panie hrabio, to ów poczciwy marynarz, którego wiǳiał pan z łopatą
w ręku, z szypra zrobił się ogrodnikiem. W Trieście Penelon zauważył w porcie akiegoś
Anglika, co wsiadał do achtu i poznał, że to ten sam człowiek, który był u mego o ca
piątego czerwca  roku, a piątego września napisał ten list. Penelon twierǳi, że był to
na pewno eden i ten sam człowiek, ale nie śmiał do niego przemówić.

— Anglik! — rzekł w zamyśleniu Monte Christo; każde spo rzenie Julii niepokoiło
go. — Anglik, powiadacie państwo?

— Tak — odpowieǳiał Maksymilian. — Anglik, co przedstawił się nam ako wy-
słannik firmy Thomson i French w Rzymie. Dlatego właśnie zadrżałem, gdy pan hrabia
powieǳiał u pana de Morcerf, że Thomson i French są twoimi bankierami. Na litość
boską, ǳiało się to w roku ; czy znał pan tego Anglika?

— Ale przecież mówiłeś mi pan, że Thomson i French zawsze zaprzeczali, że oddali
państwu tę przysługę?

— Tak.
— A więc ten Anglik to może akiś człowiek wǳięczny waszemu o cu za akieś do-

broǳie stwo, o akim o ciec sam dawno zapomniał, i oddał państwu przysługę pod taką
przykrywką?

— Wobec takiego wydarzenia wszystko est możliwe — nawet cud.
— Jakże się ten Anglik nazywał? — zapytał Monte Christo.
— Nie podał nam nazwiska — odparła Julia, wpatru ąc się w hrabiego z głęboką

uwagą — poza tym, którym podpisał list: Sindbad Żeglarz.
— A to oczywiście nie nazwisko, ale pseudonim.
A wiǳąc, że Julia przypatru e mu się eszcze uważnie , że stara się uchwycić w locie

i sko arzyć brzmienie głosu, rzekł:
— Czy to nie był aby mężczyzna mnie więce mo ego wzrostu, może nieco wyższy

i nieco szczuple szy, w halsztuku pod samą brodę? Czy nie był zapięty na wszystkie guziki,
ciasno opięty surdutem? Sztywny, akby kĳ połknął, zawsze z ołówkiem w ręku?

— O, ale przecież pan go znasz? — zawołała Julia, a oczy e błysnęły radością.
— Nie, tylko się domyślam. Znałem nie akiego lorda Wilmore, który rozsiewał na

wszystkie strony takie szlachetne uczynki.
— I nie chciał się dać rozpoznać?
— ǲiwak to był, nie wierzył wcale we wǳięczność.
— Och! — zawołała Julia w na wyższym uniesieniu i złożyła ręce. — To w co ten

nieszczęśnik wierzył?
— Nie wierzył przyna mnie wtedy, gdy go poznałem — rzekł Monte Christo, w któ-

rym głos Julii, dobywa ący się z same duszy, poruszył wszystkie, na głębsze nawet struny.
— Ale może od tego czasu zdobył akiś dowód, że wǳięczność luǳka istnie e.

— I pan zna tego człowieka? — zawołał Emanuel.
— O, proszę pana, eżeli go pan zna, błagam, niech pan nam powie, czy mógłbyś

nas do niego zaprowaǳić, pokazać go nam albo powieǳieć, gǳie est? Maksymilianie,
Emanuelu, powieǳcie sami, gdybyśmy go kiedy odnaleźli, przecież bęǳie musiał wtedy
uwierzyć, że istnie e pamięć serca!

Monte Christo poczuł, że do oczu napłynęły mu łzy. Znowu przeszedł się po salonie.
— Na litość! — rzekł Maksymilian. — Jeżeli wie pan cokolwiek o tym człowieku,

proszę, powieǳ nam wszystko!
— Niestety — odparł Monte Christo, tłumiąc wzruszenie — eżeli to lord Wilmore

est waszym dobroczyńcą, obawiam się, że możecie go nigdy nie spotkać. Przed dwoma czy
trzema laty rozstałem się z nim w Palermo: odpływał w akieś egzotyczne kra e. Wątpię,
czy stamtąd powróci.

— O, akże pan esteś okrutny! — zawołała Julia z przestrachem.
I łzy zakręciły się e w oczach.
— Pani — rzekł poważnie Monte Christo, pochłania ąc wzrokiem te dwie płynne

perły, co spływały po policzkach Julii — gdyby lord Wilmore wiǳiał to, co a tuta
wiǳę, może pokochałby eszcze życie, bo pani łzy pogoǳiłyby go z roǳa em luǳkim.
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Wyciągnął rękę do Julii, a ona podała mu swo ą, ak urzeczona wzrokiem i tonem
głosu hrabiego.

— Przecież ten lord Wilmore — spytała, podchwytu ąc tę ostatnią naǳie ę — musi
mieć akąś roǳinę, krewnych, ktoś go przecież znał? Czyż nie moglibyśmy?…

— O, nie, nie szuka go pani — przerwał hrabia. — Nie budu pięknych złuǳeń na
słowach, akie mi się niechcący wymknęły. Nie, lord Wilmore racze nie est człowiekiem,
którego pani szukasz. Był moim przy acielem, znałem ego ta emnice, opowieǳiałby mi
o tym wydarzeniu.

— Nic panu o tym nie mówił? — zawołała Julia. — Nigdy nie napomknął ani słowem,
z czego można by wywnioskować?…

— Nie.
— A przecież wymienił go pan od razu?
— O, wie pani… zawsze się snu e akieś przypuszczenia w podobnych przypadkach.
— Siostrzyczko, siostrzyczko — rzekł Maksymilian, idąc na pomoc hrabiemu — pan

hrabia ma rac ę. Przypomnĳ sobie, co nam tak często mówił o ciec: „to nie żaden Anglik
ofiarował nam tyle szczęścia”.

Monte Christo zadrżał.
— O ciec mówił wam coś takiego? — podchwycił żywo.
— O ciec wiǳiał w tym wydarzeniu cud. O ciec wierzył, że nasz dobroczyńca powstał

dla nas z grobu. O, to był doprawdy wzrusza ący przesąd, sam w to nie wierzyłem, ale nie
chciałem niszczyć te wiary w ego szlachetnym sercu! Ileż razy o ciec w zadumaniu szeptał
imię drogiego przy aciela, przy aciela utraconego; a gdy umierał, gdy bliskość wieczności
akby ofiarowała mu dar ob awienia, ego myśl, dotąd tylko przy puszczenie, zmieniła
się w przekonanie, albowiem ostatnie słowa, akie wyrzekł, to: „Maksymilianie, to był
Edmund Dantès!”.

Hrabia od kilku chwil bladł coraz barǳie , a słysząc te słowa, pobladł przeraża ąco.
Krew napłynęła mu do serca, nie mógł wyrzec słowa.
Spo rzał na zegarek, akby zapomniał, która goǳina, wziął cylinder, pożegnał pa-

nią Herbault, mamrocąc w zakłopotaniu akąś formułkę grzecznościową, i uścisnął ręce
Emanuelowi i Maksymilianowi.

— Pani, proszę mi pozwolić, abym mógł ą czasem odwieǳić. Dom państwa est
uroczy i estem wǳięczny za tak serdeczne przy ęcie, pierwszy raz od wielu lat tak się
zasieǳiałem.

I wyszedł wielkimi krokami.
— Co za ǳiwaczny człowiek, ten twó hrabia de Monte Christo — odezwał się Ema-

nuel.
— Tak — odparł Maksymilian — ale myślę, że ma złote serce i estem pewien, że

barǳo nas polubił.
— A mnie — rzekła Julia — ego głos zapadł w samo serce, kilka razy wydało mi

się, że nie słyszę go po raz pierwszy.
.   
Jakoś tak w dwóch trzecich Przedmieścia Saint-Honoré, za pięknym pałacem, godnym
uwagi nawet wśród wielu pięknych budowli, akie zna du ą się w te ǳielnicy, rozciąga się
rozległy ogród, w którym bu ne kasztany sięga ą ponad wysokie niczym mury mie skie
kamienne ogroǳenie, tak że z nade ściem wiosny obsypu ą biało-różowym kwieciem
dwa ǳbany, umieszczone na czworobocznych filarach, pomięǳy które wbudowana est
żelazna kuta brama z czasów Ludwika XIII.

Pomimo wspaniałych pelargonii rosnących w owych dwóch ǳbanach i kołyszących
na wietrze żyłkowane liście i purpurowe kwiaty, los tego paradnego we ścia został przy-
pieczętowany, odkąd właściciele pałacu ograniczyli swą posiadłość do samego budynku,
ǳieǳińca obsaǳonego drzewami od strony ulicy i do ogrodu, który ta brama właśnie
niegdyś odǳielała od wspaniałego, morgowego warzywnika, przylega ącego do całe po-
ses i. Demon spekulac i wyznaczył ednak na krańcach warzywnika linię, to znaczy ulicę;
a że owa ulica, nim eszcze zaczęła istnieć, otrzymała wraz z wypolerowaną blaszką nazwę,

  () Hrabia Monte Christo 



właściciel pomyślał, że sprzeda warzywnik komuś, kto chciałby budować przy nowe uli-
cy, która miała stać się konkurenc ą dla wielkie paryskie arterii, zwane Przedmieściem
Saint-Honoré.

Ale gdy choǳi o interesy, człowiek pro ektu e, pieniąǳ decydu e i zaledwie ochrzczo-
na ulica zmarła w kolebce. Nabywca warzywnika, uiściwszy całą sumę, nie mógł go od-
sprzedać z zyskiem i czeka ąc na wzrost cen, który pręǳe czy późnie powinien był na-
stąpić, wynagraǳa ąc mu straty i uwalnia ąc zamrożony kapitał, wyǳierżawił ten teren
ogrodnikom za pięćset anków rocznie.

Przynosiło im to pół procenta zysku, co naturalnie niewiele znaczy w ǳisie szych
czasach, gdy wielu loku e swó kapitał na pięćǳiesiąt od sta, narzeka ąc przy tym eszcze
na zbyt skromny dochód.

Niemnie , ak uż powieǳieliśmy, brama prowaǳąca niegdyś do warzywnika, ǳiś
nie służy nikomu i rǳa zżera e zawiasy. Więce nawet: aby niegodni ogrodnicy, osoby
z gminu, nie plamili swoim wzrokiem wnętrza te arystokratyczne poses i, kratę zasło-
niono wysokimi na sześć stóp deskami. Zasłona owa nie była po prawǳie zbyt szczelna,
można więc było ukradkiem zerkać przez szpary, a i w domu tym panowały tak surowe
obycza e, że nie lękano się niedyskretne ciekawości.

W warzywniku tym zamiast kapusty, buraków, rzodkwi, grochu i melonów rośnie
wybu ała lucerna — tylko to świadczyło, że ktoś eszcze myśli o tym opuszczonym mie -
scu. Od strony pro ektowane ulicy wchoǳi się do niego przez niską furtkę. Jednak
ziemia była coraz barǳie nieuroǳa na i ǳierżawcy opuścili ą tyǳień temu, ponieważ
zamiast dotychczasowego pół procenta zysku, nie przynosiła uż nic.

Od strony pałacu mur wieńczą wspomniane uż kasztany, co nie przeszkaǳa innym
rosnącym bu nie i kwitnącym drzewom wciskać mięǳy nie gałęzi spragnionych powietrza
i słońca.

W zakątku pod tak gęstym listowiem, że światło z trudem przedosta e się przez nie,
stoi szeroka, kamienna ława i krzesła wskazu ące, że est to ulubione mie sce spotkań
lub ulubiona samotnia — mieszkańców pałacu, oddalonego o akie sto kroków i led-
wie dostrzegalnego zza zasłony zieleni. Łatwo zresztą zrozumieć, że wybrano właśnie to
ustronie: nie dociera tu słońce, nawet w na większy upał panu e chłód, śpiewa ą ptaki
i daleko stąd zarówno do domu, ak i do ulicy, czyli do interesów i gwaru.

Pod wieczór ednego z owych gorących dni, którymi wiosna obdarowu e mieszkańców
Paryża, na te kamienne ławie leżały książka, parasolka, koszyk z ręcznymi robótkami
i batystowa chusteczka z rozpoczętym haem; niedaleko zaś ławki, przy bramie, młoda
kobieta obserwowała przez szpary w deskach znany uż nam opuszczony teren.

W te że właśnie chwili furteczka otwarła się cicho i po awił się w nie wysoki, silne
budowy młoǳieniec, w płócienne bluzie i aksamitne kaszkietówce; ednak ego czarne
wąsy, broda i naǳwycza starannie ułożone włosy kłóciły się z tym ubiorem luǳi pro-
stych. Roze rzawszy się szybko wokół, akby się chciał przekonać, czy go kto nie śleǳi,
wszedł przez furtkę, cicho zamknął e za sobą i szybkim krokiem zbliżył się do bramy.

Na widok tego, którego oczekiwała, ale przecież nie w takim stro u, ǳiewczyna prze-
lękła się i gwałtownie cofnęła.

Lecz młoǳieniec, spo rzeniem przynależnym edynie zakochanym, zdołał przez szpa-
ry w bramie dostrzec e białą suknię i długą, niebieską szarfę. Podbiegł do przegrody
i przyłożywszy usta do szpary, zawołał:

— Valentine, nie lęka się, to a.
ǲiewczyna zbliżyła się.
— Och, czemu przychoǳisz pan ǳisia tak późno? Czy nie wiesz, że niedługo obiad?

Czy nie wiesz, ak wielu wybiegów musiałam użyć, ak się spieszyć, by pozbyć się macochy,
która mnie śleǳi, służące , która mnie szpiegu e, i brata, który mnie prześladu e, aby móc
przy ść tuta popracować nad haem? A i tak obawiam się, że za mie mi on eszcze dużo
czasu. Skoro uż wytłumaczysz się ze spóźnienia, powieǳ mi też, co oznacza ten stró .
O mało, a bym cię nie poznała.

— Kochana — rzekł młoǳieniec — mo a miłość est zbyt niegodna ciebie, abym
śmiał ci o nie mówić; a ednak ilekroć cię wiǳę, muszę ci wyznawać, ak cię ubóstwiam,
aby echo tych słów pieściło mo e serce, gdy cię uż opuszczę. ǲięku ę ci za te wymówki;
sprawia ą mi przy emność, gdyż mówią mi, że o mnie myślałaś, bo nie śmiałbym twierǳić,
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że na mnie czekałaś. Pytałaś o mo e spóźnienie i stró . Powiem ci i mam naǳie ę, że
zechcesz mi wybaczyć; wybrałem sobie rzemiosło…

— Rzemiosło? Cóż chcesz przez to powieǳieć, Maksymilianie? Czyż esteśmy uż tak
szczęśliwi, że możesz sobie pan żartować z tego, co nas dotyczy?

— Ależ niech mnie Bóg broni, bym żartował z tego, co est moim życiem. Ale zmę-
czyło mnie nieustanne bieganie po polach i przeskakiwanie murów, przestraszyła też
myśl, którą podsunęłaś mi wczora wieczór, że twó o ciec mógłby pewnego dnia wziąć
mnie za złoǳie a — a ubliżyłoby to honorowi całe armii ancuskie . No i przecież ktoś
mógłby się w końcu zǳiwić, czemu a, kapitan spahisów, kręcę się tuta nieustannie, choć
nie ma tu na mnie sze twierǳy do zdobycia ani blokhausu, którego można by bronić.
Zostałem więc ogrodnikiem i przybrałem stró odpowiedni dla mego stanu.

— Znakomicie! Ależ to szaleństwo!
— Przeciwnie, na rozsądnie sza rzecz, aką, ak sąǳę, zrobiłem w życiu — da e nam

to pełne bezpieczeństwo.
— Jak? Chętnie się dowiem.
— A więc odszukałem właściciela tego placu, a ponieważ termin na mu z dawny-

mi ǳierżawcami właśnie wygasł, a wszedłem w ich prawa; cała ta lucerna, Valentine,
należy do mnie i nic nie stoi na przeszkoǳie, bym wybudował tu sobie chatkę i za-
mieszkał o dwaǳieścia kroków od ciebie. O, nie mogę dłuże uż zapanować nad radością
i szczęściem! Valentine, potrafisz sobie wyobrazić, że można za nie zapłacić? Przecież to
niemożliwe. A ednak, całe to szczęście, cała radość, za które oddałbym ǳiesięć lat życia,
kosztowały mnie…. zgadnĳ ile? Pięćset anków, płatnych co kwartał. Wiǳisz więc, że
odtąd nie mamy się uż czego obawiać. Jestem tu u siebie, mogę przystawić drabinę do
muru, żeby na ciebie patrzeć i mam prawo — bez obawy, że przeszkoǳi mi w tym poli-
c ant — mówić, że cię kocham, tak długo, ak tylko two a duma nie poczu e się urażona,
słysząc te słowa z ust prostego robotnika w bluzie i kaszkietówce.

Wobec takie niespoǳianki Valentine aż pisnęła z radości. Ale nagle rzekła smutno,
akby akaś zazdrosna chmura przysłoniła promień, który roz aśnił e serce:

— Niestety, Maksymilianie, teraz bęǳiemy zanadto swobodni i nasze szczęście skusi
los. Naduży emy naszego poczucia bezpieczeństwa i to nas zgubi.

— Jak możesz mówić takie rzeczy do mnie, który od chwili, gdy cię poznałem, każ-
dego dnia dowoǳę, że wszystkie mo e myśli i całe życie podporządkowałem two emu
życiu i twoim myślom? Co wzbuǳiło twą ufność wobec mnie? Czy nie mó honor? Gdy
powieǳiałaś mi, że akieś nieokreślone przeczucie każe obawiać ci się wielkiego nie-
bezpieczeństwa, zaoferowałem ci pomoc, nie prosząc w zamian o żadną zapłatę prócz
szczęścia, że mogę ci usłużyć. Czy od te chwili, słowem akimś, gestem na mnie szym
dałem ci powód do żalu, że to mnie właśnie wybrałaś spośród tylu, co z ochotą gotowi
byliby umrzeć dla ciebie? Powieǳiałaś mi, że esteś zaręczona z panem d’Epinay, że o -
ciec tak zadecydował; a że cokolwiek pan de Villefort postanowi, musi się spełnić, tak
też bez wątpienia bęǳie i w tym wypadku. Dobrze więc, usunąłem się w cień, zda ąc
się nie na własną wolę, nie na two ą, lecz na bieg wypadków, na Opatrzność, na Boga.
I oto pokochałaś mnie, ulitowałaś się nade mną i wyznałaś mi to. ǲięku ę ci za te słowa,
proszę tylko, byś czasem mi e powtarzała, bo pozwala ą mi zapomnieć o wszystkim.

— I to właśnie uczyniło cię zbyt śmiałym, Maksymilianie, i sprawiło, że estem szczę-
śliwa, a zarazem nieszczęśliwa tak barǳo, że zastanawiam się często, co est lepsze: zgry-
zota, którą powodu e surowość mo e macochy i e zaślepienie względem e syna, czy
też pełne niebezpieczeństw szczęście, którego dozna ę, gdy cię wiǳę.

— Pełne niebezpieczeństw! — zawołał Maksymilian. — Jak mogłaś wypowieǳieć
tak twarde i niesprawiedliwe słowa? Czy kiedykolwiek wiǳiałaś barǳie uległego nie-
wolnika? Pozwoliłaś mi czasem mówić do siebie, ale zabroniłaś, bym próbował się z tobą
spotkać w świecie; usłuchałem. Odkąd znalazłem sposób, by zakradać się do tego ogrodu
i choćby przez kratę rozmawiać z tobą, być w końcu tak blisko, ale nie móc cię wiǳieć,
czy kiedykolwiek poprosiłem, byś mi pozwoliła dotknąć choćby rąbka twe sukni? Czy
uczyniłem cokolwiek, by pokonać ten mur, tak nęǳną dla mnie przeszkodę — bo e-
stem przecież silny i młody? Nigdy nie skarżyłem się na two ą surowość i żadnym słowem
nie wspomniałem głośno o moich pragnieniach. Jestem wierny danemu słowu ak dawni
rycerze. Przyzna chociaż to, abym nie myślał, że esteś niesprawiedliwa.

  () Hrabia Monte Christo 



— To prawda — rzekła Valentine, wsuwa ąc w szparę delikatny paluszek, który Mak-
symilian natychmiast ucałował. — To prawda, esteś pan wiernym przy acielem. Ale
Maksymilianie, postępu esz tak zgodnie z własnym interesem; wiesz przecież doskonale,
że niewolnik, który zaczyna stawiać żądania, traci wszystko. Przyrzekłeś braterską miłość
mnie, która nie ma przy aciół, o które o ciec zapomniał, a macocha prześladu e; mnie,
które edynym oparciem est niemy, znieruchomiały i zimny starzec niezdolny do tego,
by ręka ego mogła uścisnąć mo ą, choć serce bez wątpienia bĳe dla mnie resztką uczucia.
Gorzki żart losu uczynił mnie wrogiem i ofiarą silnie szych ode mnie, da ąc ako podpo-
rę i przy aciela żywego trupa. O, naprawdę, Maksymilianie, estem barǳo nieszczęśliwa
i masz rac ę, że kochasz mnie dla mnie, nie dla siebie.

— Valentine — rzekł młoǳieniec głęboko wzruszony. — Nie powiem, że tylko ciebie
kocham na świecie, bo kocham także siostrę i szwagra; est to ednak uczucie łagodne
i spoko ne, tak różne od tego, które odczuwam wobec ciebie. Gdy o tobie myślę, krew
mi się burzy, pierś wzbiera, serce bĳe ak szalone. Ale siły te , płomienia i nadluǳkie
mocy używać będę tylko po to, by cię kochać, póki sama nie poprosisz, abym użył e , by
ci rzeczywiście usłużyć. Podobno Franz d’Epinay zabawi rok eszcze za granicą. W ciągu
tego roku ileż to okaz i może nam się nadarzyć, ile wydarzeń może nam dopomóc! Nie
traćmy naǳiei, tak dobrze i błogo est ufać! Ale ty, Valentine, zarzucasz mi egoizm, a ak
traktu esz mnie sama? Jesteś niczym piękny i zimny posąg wstydliwe Wenus. Cóż da esz
mi w zamian za mo e oddanie, za poświęcenie i powściągliwość? Niewiele. Mówisz o panu
d’Epinay i wzdychasz na myśl, że kiedyś zostaniesz ego żoną. Tylko tyle masz w duszy?
Ja odda ę ci życie i duszę, tobie poświęcam na drobnie sze drgnienie serca. I gdy a cały
estem twó , gdy mówię sobie cicho, że eśli cię stracę, umrę, ciebie wcale nie przeraża
myśl, że bęǳiesz należała do innego. Och, Valentine, gdybym był na twoim mie scu i czuł
się tak kochany, ak ty, a masz przecież pewność, że cię kocham, sto razy uż przesunąłbym
dłoń mięǳy tymi kratami i uścisnął rękę biednego Maksymiliana, mówiąc: „Do ciebie,
Maksymilianie, do ciebie tylko należę na tym i na przyszłym świecie”.

ǲiewczyna nic nie odpowieǳiała, ale młoǳieniec usłyszał, ak westchnęła i zapłakała.
Jego reakc a była natychmiastowa:
— Valentine, zapomnĳ o tych słowach, eśli było w nich coś, co mogło cię zranić.
— Nie — rzekła. — Masz rac ę, Maksymilianie. Ale czy nie wiǳisz, że estem biedną

istotą, osamotnioną w obcym domu, bo o ciec est mi niemal obcy? Od ǳiesięciu lat,
ǳień po dniu, minuta po minucie, mo a wola łamana est przez żelazną wolę otoczenia.
Nikt nie wiǳi, ak cierpię i nikomu o tym nie mówię, tylko tobie. Pozornie w oczach
świata est mi dobrze, wszyscy odnoszą się do mnie ciepło, a w rzeczywistości każdy est
mi wrogiem. Luǳie mówią: „Pan de Villefort est zbyt poważny i surowy, by okazywać
czułość córce. Ale ma ona to szczęście, że znalazła w pani de Villefort drugą matkę”.
Otóż świat się myli. O ciec pozostawił mnie obo ętnie własnemu losowi, macocha zaś
nienawiǳi z tym większą zaciętością, że skrywać ą musi pod wiecznym uśmiechem.

— Nienawiǳi! Czy to w ogóle możliwe?
— Niestety, na droższy, muszę przyznać, że ta nienawiść est właściwie zupełnie na-

turalna. Macocha ubóstwia swo ego syna, mo ego brata, Edwardka.
— I co z tego?
— ǲiwne to uczucie mówić z tobą o pieniąǳach. Ale to właśnie est źródłem nie-

nawiści. Macocha sama nie ma ma ątku, a a estem bogata po matce, a będę dwa razy
bogatsza, gdy oǳieǳiczę ma ątek ǳiadków, państwa de Saint-Méran. Otóż zda e mi się,
że ona est o to zazdrosna. Mó Boże, gdybym mogła oddać e połowę te fortuny, a być
traktowana w domu ak córka, nie wahałabym się ani chwili.

— Biedactwo!
— Tak, estem akby związana, a równocześnie czu ę się tak słaba, że czasem wyda e mi

się, że więzy te mnie podtrzymu ą i bo ę się e zerwać. Poza tym mó o ciec nie est osobą,
które rozkazy można by bezkarnie łamać. Ma nade mną właǳę, ty również nie poraǳisz
nic przeciwko niemu, a i sam król nie mógłby tu nic zrobić, zważywszy na nieskalaną
przeszłość, która czyni pozyc ę mego o ca nietykalną. Maksymilianie, przysięgam ci, że
eżeli nie walczę, czynię to z lęku, by nie zniszczyć w te wo nie nie tylko siebie, ale i ciebie.
Nie mogę walczyć, bo lękam się, abym w te walce nie poświęciła siebie i ciebie.

— Ale dlaczego tak rozpaczasz, dlaczego wiǳisz przyszłość w tak czarnych barwach?

  () Hrabia Monte Christo 



— Ach, kochany, bo znam przeszłość.
— Ale przecież zastanów się chwilę, może nie estem znakomitą partią z punktu

wiǳenia arystokrac i, ale z wielu względów nie estem obcy światu, w którym ży esz.
Czas, gdy we Franc i istniały dwie odrębne Franc e, uż dawno minął. Na znakomitsze rody
monarchii przemieszały się z roǳinami cesarstwa. Arystokrac a krwi poślubiła szlachtę
wo skową, do które a przecież należę. Czeka mnie niezła przyszłość w armii, dysponu ę
niewielką wprawǳie fortuną, ale da e mi ona niezależność, a mo ego o ca wspomina się
z szacunkiem w naszych okolicach ako ednego z na uczciwszych luǳi interesu. Mówię
„w naszych okolicach”, bo przecież ty również pochoǳisz z Marsylii.

— Maksymilianie, nie mów mi o Marsylii, to słowo przypomina mi mo ą matkę, tego
anioła, którego wszyscy nadal opłaku ą. Krótko dane e było czuwać nade mną na ziemi,
lecz mam naǳie ę, że teraz czuwa nadal — w niebie. Och, gdyby żyła, nie miałabym się
czego obawiać. Powieǳiałabym e , że cię kocham, a ona chroniłaby tę miłość.

— Niestety, Valentine! — odrzekł Maksymilian. — Gdyby two a matka żyła, myślę,
że nie miałbym okaz i cię poznać. Sama powieǳiałaś, że byłabyś szczęśliwa, a Valentine
szczęśliwa spoglądałby na mnie za swych wyżyn z pogardą.

— Teraz ty esteś niesprawiedliwy dla mnie… Ale powieǳ mi…
— Co mam ci powieǳieć? — zapytał, wiǳąc, że Valentine się waha.
— Powieǳ mi — pod ęła — czy w przeszłości, w Marsylii eszcze, nie było akiś

nieporozumień pomięǳy moim o cem i twoim?
— O ile wiem, nie — odpowieǳiał Maksymilian. — Twó o ciec był żarliwym stron-

nikiem Burbonów, mó zaś oddany był całą duszą cesarzowi i edynie to mogłoby ich
ǳielić. Ale skąd to pytanie?

— Powiem ci, bo chcę, żebyś wszystko wieǳiał. W dniu, kiedy two a nominac a na
kawalera Legii Honorowe została publicznie ogłoszona, byliśmy wszyscy u ǳiadka, pana
Noirtier, i był tam eszcze pan Danglars, ów bankier, ten, którego konie przedwczora
o mało co nie stratowały mo e macochy i brata. Czytałam ǳiadkowi na głos ǳiennik,
oni zaś rozmawiali o przyszłym małżeństwie pana de Morcerf z panną Danglars. Gdy
doszłam do ustępu odnoszącego się do ciebie i który sama uż znałam, bo poprzedniego
dnia doniosłeś mi tę radosną nowinę, otóż kiedy doszłam do tego ustępu, byłam tak
szczęśliwa, a równocześnie tak bałam się wypowieǳieć na głos two e imię, że z pewnością
ominęłabym e, gdyby nie obawa, że mo e milczenie zostanie niewłaściwie zrozumiane.
Więc zebrałam całą odwagę i przeczytałam.

— Kochana Valentine!
— Zaledwie wymówiłam two e imię, mó o ciec odwrócił głowę. Byłam tak święcie

przekonana (wiǳisz, aki ze mnie głuptas), iż two e nazwisko wywoła wszęǳie pioru-
nu ące wrażenie, że zdawało mi się, że mó o ciec zadrżał, podobnie zresztą ak i pan
Danglars, choć tuta estem niemal pewna, że się mylę.

„Morrel — rzekł mó o ciec — Zaraz, zaraz… — zmarszczył brwi — czy to nie z tych
Morrelów z Marsylii, zaciekłych bonapartystów, co takie nieszczęście sprowaǳili na nas
w  roku?”.

„Z tych samych — odpowieǳiał pan Danglars. — Zda e mi się nawet, że to syn
ówczesnego armatora”.

— Doprawdy? — zǳiwił się Maksymilian. — A co twó o ciec na to odpowieǳiał?
— Och, coś tak strasznego, że nie śmiem ci nawet powtórzyć.
— Nie bó się — rzekł z uśmiechem Maksymilian.
— „Ich cesarz — mówił dale marszcząc brwi — wieǳiał dobrze, ak raǳić sobie

z tymi fanatykami. Mówił na nich mięso armatnie i to edyne miano, na akie zasługi-
wali. Cieszę się ogromnie, że nowy rząd powraca do te zbawienne praktyki. Nawet eśli
byłby to edyny powód, dla którego właǳe upiera ą się, by zachować Algierię, to i tak
poǳiękowałbym im za to, choć ciut drogo nas to kosztu e”.

— To rzeczywiście brutalna polityka — rzekł Maksymilian. — Ale nie musisz wsty-
ǳić się za słowa o ca, Valentine. W tym wzglęǳie mó o ciec w niczym two emu nie
ustępował, bo i on ciągle powtarzał: „Nie wiem, czemu cesarz, który tyle dobrych rzeczy
zrobił, nie utworzy pułku z sęǳiów i adwokatów, i nie pośle ich na pierwszy ogień?”.
Wiǳisz tedy, kochana mo a, że obie strony są siebie warte, eżeli choǳi o barwność
wypowieǳi i miłe pomysły. Ale co odpowieǳiał na to pan Danglars?

  () Hrabia Monte Christo 



— Roześmiał się tym swoim obłudnym śmiechem, który mnie przeraża. Posieǳieli
eszcze chwilę, po czym podnieśli się i wyszli. Dopiero wtedy spostrzegłam, że kochany
ǳiadek est ogromnie poruszony. Tylko a estem w stanie odgadnąć, co ǳie e się w ego
sercu i lękam się, czy ta rozmowa, która toczyła się w ego obecności, bo uż teraz nikt
nie zważa na tego biednego starca, nie wywarła na nim zbyt silnego wrażenia, zważywszy,
że tak źle mówiono o cesarzu, którego przecież był zawsze na gorliwszym stronnikiem.

— No tak, przecież to eden z barǳie znanych luǳi z czasów cesarstwa. Był zda e
się senatorem i nie wiem, czy wiesz, ale za Restaurac i maczał palce w prawie wszystkich
spiskach bonapartystowskich.

— Owszem, nieraz słyszałam, ak ktoś szeptał po kątach o tych sprawach, które wyda ą
mi się barǳo ǳiwne: ǳiadek bonapartysta, o ciec ro alista, a zresztą… Odwróciłam się
więc do ǳiadka, a on wzrokiem wskazał mi ǳiennik.

„No ak tam, ǳiaǳiu? — zapytałam. — Jesteś zadowolony?”
Kiwnął potaku ąco.
„Z tego, co powieǳiał mó o ciec?”
Zaprzeczył.
„A więc z tego, że pan Morrel został mianowany kawalerem Legii Honorowe ?”.
Skinął głową, że tak.
Czy uwierzysz, Maksymilianie? Cieszył się, że otrzymałeś order, a przecież wcale cię

nie zna. Być może est to tylko dowód ego szaleństwa, bo mówią, że ǳiecinnie e. A a
go kocham za to eszcze barǳie .

„ǲiwne” — pomyślał Maksymilian.
— Czyżby twó o ciec mnie nienawiǳił, ǳiadek natomiast… Osobliwe są te sympatie

i antypatie mięǳy partiami.
— Cicho — szepnęła nagle Valentine. — Ukry się, ucieka , ktoś iǳie! Maksymilian

chwycił za motykę i ął bez litości kopać lucernę.
— Panienko! Panienko! — zawołał głos zza drzewa. — Jaśnie pani szuka wszęǳie

panienki. Przyszedł akiś gość, est uż w salonie.
— Gość? — zǳiwiła się Valentine, cała eszcze poruszona. — A któż to składa nam

wizytę?
— Wielki pan, książę podobno, pan hrabia de Monte Christo.
— Już idę — odpowieǳiała Valentine.
Maksymilian zadrżał po drugie stronie bramy — to „ uż idę” oznaczało, ak zwykle,

koniec ich spotkania — służyło za pożegnanie.
— No, no — rzekł do siebie Maksymilian oparty w zamyśleniu na motyce. —

A skądże to hrabia Monte Christo zna pana de Villefort?
. 
Był to istotnie hrabia Monte Christo, który składał rewizytę u pana de Villefort. Rozu-
miemy dobrze, że w całym domu zapanowało poruszenie.

Pani de Villefort, która właśnie była w salonie, gdy zaanonsowano hrabiego, posłała
natychmiast po syna, by ten ponownie poǳiękował hrabiemu. Edwardek, który od dwóch
dni słuchał, ak wszyscy mówili tylko o hrabi, nadbiegł w te pędy, kierowany nie tyle
posłuszeństwem wobec matki, ile ciekawością i chęcią spłatania akiegoś psikusa. Matka
bowiem mawiała w takich razach: „Niedobre ǳiecko, ale takie inteligentne, że muszę mu
wybaczyć!”.

Wymienili zwycza owe grzeczności i hrabia zapytał o pana de Villefort.
— Mąż est na obieǳie u kanclerza — odpowieǳiała młoda kobieta. — W te chwili

wy echał. Jestem pewna, że bęǳie niepocieszony, że ominął go taki zaszczyt, ak pańskie
odwieǳiny.

Goście, którzy przybyli z wizytą przed hrabią, a którzy pożerali go wręcz wzrokiem,
odczekali przepisową chwilę, kieru ąc się w równe mierze etykietą, co własną ciekawością,
po czym dyskretnie się pożegnali.

— A co robi two a siostra? — zapytała Edwardka pani de Villefort. — Trzeba ą
powiadomić, bym mogła ą panu hrabiemu przedstawić.

— To masz pani również córkę? — zapytał hrabia. — Zapewne eszcze ǳiecko?

  () Hrabia Monte Christo 



— To córka męża z pierwszego małżeństwa — odpowieǳiała pani de Villefort. —
Jest uż dorosła i barǳo ładna.

— Tylko że melancholiczka — przerwał Edwardek, który chcąc sporząǳić sobie
pióropusz do kapelusza, za mował się właśnie wyrywaniem piór z ogona piękne ary,
wrzeszczące z bólu na swym złoconym drążku.

Pani de Villefort zwraca ąc się do chłopca, powieǳiała tylko:
— Cicho bądź, Edwardku! — I dodała: — Ten mały trzpiot ma niestety rac ę i po-

wtarza edynie to, o czym nie ednokrotnie sama mówiłam. Panna de Villefort, mimo
wszystkich naszych wysiłków, by ą rozerwać, ma dość smutne i mrukliwe usposobienie,
co niewątpliwie szkoǳi e wǳiękom. Ale dlaczego e nie ma? Zobacz no, Edwardku.

— O, bo szuka ą ą tam, gǳie e nie ma.
— A gǳie e szuka ą?
— U ǳiadka.
— Skąd wiesz, że e tam nie ma?
— Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma — zanucił chłopiec.
— W takim razie, gǳie est? Skoro wiesz, czemu nic nie mówisz?
— Jest pod wielkim kasztanem — odpowieǳiał złośliwie chłopiec, karmiąc papugę

mimo napomnień matki żywymi muchami, papuǳe zaś zdawała się mocno odpowiadać
owa zwierzyna.

Pani de Villefort właśnie sięgała do ǳwonka, by powieǳieć służące , gǳie ma szukać
ǳiewczyny, gdy Valentine z awiła się w drzwiach. Wydawała się rzeczywiście smutna,
a przygląda ąc się uważnie, można było nawet dostrzec w e oczach ślady łez.

Przez spieszny tok narrac i zapomnieliśmy opisać czytelnikowi Valentine. Było to
ǳiewczę lat ǳiewiętnastu, wysokie i smukłe. Włosy miała asne, oczy ciemnoniebieskie,
chód pełen powagi i naznaczony akąś uroczą dystynkc ą, która przypominała do żywego
e matkę. Białe dłonie, długie i szczupłe palce, szy a o iście perłowe barwie, lica blade,
na których z rzadka gościł przelotny rumieniec, czyniły ą na pierwszy rzut oka podob-
ną do edne z tych pięknych Angielek, które przyrównać można poetycko do łabęǳi
wǳięcznie przegląda ących się w woǳie.

Weszła, a spostrzegłszy obok matki cuǳoziemca, o którym tak wiele uż słyszała,
skłoniła się lekko, nie krygu ąc się, ak to zwykle czynią ǳiewczęta, i nie spuszcza ąc
wzroku, z takim wǳiękiem, że hrabia spo rzał na nią z eszcze większą uwagą.

Monte Christo podniósł się.
— Panna de Villefort, mo a pasierbica — rzekła pani de Villefort do hrabiego, wy-

chyla ąc się z so i wskazu ąc ǳiewczynę ręką.
— Pan hrabia de Monte Christo, król Chin, cesarz Kochinchiny — dodał mały bła-

zen, rzuca ąc siostrze ukradkowe spo rzenie.
Tym razem pani de Villefort nieco zbladła i zdawało się nawet, że rozgniewa się na tę

plagę domową zwaną Edwardkiem. Ale hrabia lekko się uśmiechnął i spo rzał na ǳiecko
akby z życzliwością, co doprowaǳiło entuz azm matki na wyżyny.

— Ale — pod ął hrabia, powraca ąc do przerwane na chwilę rozmowy, spogląda ąc
to na ǳiewczynę, to na macochę. — Czy nie miałem uż zaszczytu spotkać obu pań?
Zastanawiałem się nad tym i gdy panna Valentine weszła, e widok rzucił dodatkowe
światło na to mętne wspomnienie; proszę wybaczyć mi takie wyrażenie.

— To racze niemożliwe, panie hrabio. Córka nie przepada za towarzystwem i rzadko
wychoǳimy — odpowieǳiała kobieta.

— Toteż to nie na salonach spotkałem pannę Valentine, panią i tego uroczego łobu-
ziaka. Zresztą paryski światek est mi zupełnie obcy, ponieważ, ak miałem uż zaszczyt
powieǳieć, bawię tuta zaledwie od kilku dni. Nie, eśli panie pozwolą, spróbu ę sobie
przypomnieć… Zaraz, zaraz…

Hrabia przyłożył rękę do czoła, akby chciał zebrać myśli.
— Nie… To było gǳie inǳie … Nie wiem gǳie, ale zda e mi się, że to wspomnienie

łączy się z pięknym, słonecznym dniem i akąś religĳną uroczystością… panna Valenti-
ne trzymała kwiaty w ręku; malec uganiał się w ogroǳie za pięknym pawiem, a pani
zna dowała się w altance. Proszę mi pomóc. Czy to nic pani nie przypomina?

— Nie, doprawdy. Wyda e mi się zresztą, że eżeli gǳiekolwiek bym pana spotkała,
obraz ten niezawodnie pozostałby w mo e pamięci.
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— Może pan hrabia wiǳiał nas we Włoszech — szepnęła nieśmiało Valentine.
— Tak, to mogły być Włochy — rzekł Monte Christo. — Podróżowała pani po

Włoszech?
— Udałyśmy się tam dwa lata temu. Lekarze obawiali się o mo e płuca i zalecili mi

powietrze Neapolu. Prze eżdżałyśmy przez Bolonię, Peruzę i Rzym.
— Otóż to! — zawołał Monte Christo, akby ta prosta wskazówka wystarczyła mu, aby

przywołać wspomnienie. — Właśnie w Peruzie, w ǳień Bożego Ciała, miałem szczęście
spotkać panie przypadkiem w ogroǳie hotelowym, wraz z małym Edwardkiem.

— Pamiętam doskonale Peruzę, i hotel pocztowy, i ten ǳień uroczysty — rzekła pani
de Villefort — ale wstyǳę się za mó brak pamięci, nie mogę sobie w ogóle przypomnieć,
że miałam przy emność spotkać tam pana.

— To ǳiwne, ale a też tego nie pamiętam — Valentine uniosła piękne oczy na Monte
Christa.

— A a sobie przypominam — powieǳiał Edwardek.
— Pomogę paniom — rzekł hrabia. — ǲień był upalny. Czekałyście panie na konie,

które z powodu uroczystości nie mogły nad echać. Panna Valentine oddaliła się w głąb
ogrodu, a syn pani zniknął, goniąc za pawiem.

— Pamiętasz mamo, złapałem go w końcu. I nawet wyrwałem mu z ogona trzy pióra.
— Pani zaś pozostawałaś w altanie, oplecione winogronem. Sieǳąc na białe ka-

mienne ławce, gdy nie było przy pani ani syna, ani panny Valentine, długo pani z kimś
rozmawiała… Pamięta to pani?

— Tak, oczywiście — tu młoda kobieta lekko się zarumieniła. — Przypominam
sobie, rozmawiałam z mężczyzną w długim, wełnianym płaszczu. Zda e się, że był on
lekarzem.

— Właśnie. A tym mężczyzną byłem właśnie a. Już od dwóch tygodni mieszka-
łem w owym hotelu i leczyłem z malarii mo ego służącego, a gospodarza z żółtaczki,
tak iż w końcu zaczęto mnie brać za wielkiego lekarza. Rozmawialiśmy długo o różnych
rzeczach: o Peruginim i Rafaelu, o zwycza ach, ubiorach, o słynne aqua-tofana, które
sekret znało eszcze wówczas kilku luǳi w Peruzie.

— Tak, tak — rzekła żywo pani de Villefort z pewnym niepoko em w głosie. — Już
sobie przypominam.

— Nie pamiętam szczegółów nasze rozmowy — rzekł hrabia, całkowicie opanowany.
— Wiem tylko, że podobnie ak inni, biorąc mnie za lekarza, poprosiłaś mnie pani o radę
w kwestii zdrowia panny Valentine.

— Ale przecież faktycznie byłeś pan wówczas lekarzem i wyleczyłeś tych chorych.
— Molier albo Beaumarchais odpowieǳieliby, że właśnie dlatego, iż nim nie byłem,

moi pac enci zostali uleczeni, a racze wyleczyli się sami… Mogę pani edynie powieǳieć,
że nieźle zgłębiłem chemię i nauki przyrodnicze, ale edynie ako amator.

W te chwili wybiła szósta goǳina.
— Już szósta — rzekła pani de Villefort, wyraźnie poruszona. — Valentine, nie zo-

baczyłabyś, czy ǳiadek uż gotowy do obiadu?
ǲiewczyna podniosła się i skłoniwszy się hrabiemu, wyszła bez słowa z poko u.
— O Boże, czy to z mo ego powodu oddalasz pani córkę? — zaniepokoił się hrabia.
— Byna mnie — odpowieǳiała żywo młoda kobieta — tyle że to goǳina, w które

zwykliśmy adać razem z panem Noirtier. Zapewne pan wiesz, w ak tragicznym stanie
zna du e się o ciec mo ego męża.

— Tak, mąż pani wspominał coś o tym. Zda e się paraliż…
— Niestety! Tak właśnie est, biedny starzec nie może w ogóle się ruszać, dusza e-

dynie czuwa eszcze w tym ciele, choć i ona świeci tylko bladym, drżącym światłem,
niczym lampa, co wkrótce zgaśnie. Proszę mi ednak darować, że mówię panu o tych
roǳinnych nieszczęściach. Zda e się, że przerwałam panu, gdy mówiłeś, że esteś dość
zręcznym chemikiem.

— Och, nie to miałem na myśli — odpowieǳiał hrabia z uśmiechem. — Przeciwnie,
uczyłem się chemii, gdyż wybrawszy Wschód na mie sce zamieszkania, chciałem pó ść
w ślad króla Mitrydatesa.
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— Mithridates rex ponticus — dał o sobie znać Edwardek, który za mował się wycina-
niem rycin z pięknego albumu. — To ten sam, który co ranka pił na śniadanie filiżankę
trucizny ze śmietanką.

— Edward! Niedobre ǳiecko! — zawołała pani de Villefort, wyrywa ąc mu znisz-
czoną książkę. — Jesteś nieznośny, przeszkaǳasz tylko! Idź do ǳiadka.

— Nie pó dę, póki nie dostanę albumu — odpowieǳiał i rozsiadł się wygodnie w fo-
telu, nie ma ąc na mnie szego zamiaru ustąpić.

— Masz i idź sobie — rzekła pani de Villefort.
Oddała mu album i poszła z nim do drzwi. Hrabia nie spuszczał z nie wzroku.
— Zobaczymy, czy zamknie za nim drzwi — rzekł cicho do siebie.
Pani de Villefort barǳo starannie zamknęła drzwi za synkiem. Hrabia udał, że tego

nie wiǳi. I obe rzawszy się wokół siebie raz eszcze, kobieta usiadła na dawnym mie scu.
— Proszę mi wybaczyć tę uwagę, ale uważam, że esteś pani zbyt surowa dla tego

zachwyca ącego malca — rzekł hrabia z właściwą mu dobrodusznością, którą uż znamy.
— Kiedy tak właśnie trzeba — odpowieǳiała pani de Villefort z iście matczyną pew-

nością siebie.
— Mówiąc o Mitrydatesie, Edwardek powtarzał tylko Korneliusza Neposa, pani zaś

mu przerwała w środku cytatu, który edynie dowoǳi, że ego nauczyciel nie traci czasu
i że syn pani est nad wiek rozwinięty.

— To prawda — odpowieǳiała matka, mile połechtana pochlebstwem — że wszel-
ka nauka przychoǳi mu łatwo. Jest ednak zbyt samowolny. Wróciwszy ednak do te-
go, o czym wspomniał, czy według pana rzeczywiście Mitrydates stosował takie środki
ostrożności i czy były one skuteczne?

— Tak i to do tego stopnia, że a sam używałem tego środka, by mnie nie otruto
w Neapolu, Palermo i Smyrnie. Gdyby nie to, uż dawno bym nie żył.

— Więc sposób okazał się skuteczny?
— Na zupełnie .
— Tak, przypominam sobie teraz, że wspominałeś coś takiego w Peruzie.
— Doprawdy? — hrabia udał zǳiwienie. — Nie przypominam sobie niczego takiego.
— Pytałam pana, czy trucizna ǳiała z ednakową siłą na mieszkańców północy i po-

łudnia, pan zaś mi odpowieǳiał, że luǳie północy, o zimnych, flegmatycznych naturach,
mnie są podatni na ǳiałanie trucizny niż ci z południa z całą ich energią i żywotnością.

— Owszem, wiǳiałem ak Ros anie, bez żadne szkody dla ich zdrowia, z adali sub-
stanc e roślinne, które zabiłby niechybnie Neapolitańczyka czy Araba.

— Można stąd wnosić, że rezultat u nas byłby daleko pewnie szy niż na Wschoǳie.
Wśród naszych mgieł i deszczy można łatwie przyzwyczaić organizm do trucizny, eżeli
przy mować ą stopniowo, niż w ciepłych kra ach?

— Z pewnością. Ale uchronić się można w ten sposób tylko przed edną trucizną,
inne ǳiała ą nadal.

— Rozumiem; w aki sposób przyzwyczaiłbyś się pan, lub racze , ak uż tego doko-
nałeś?

— Nic łatwie szego; przypuśćmy, że wiesz pani wcześnie , akie trucizny zamierza ą
użyć przeciw pani, przypuśćmy, że bęǳie to na przykład brucyna…

— Brucynę uzysku e się z fałszywe chininy… — rzekła pani Villefort.
— Otóż to. Wiǳę, że niewiele mogę panią nauczyć, winszu ę, winszu ę… Rzadko

spotyka się taką wieǳę u kobiet.
— Przyznam się panu — rzekła pani de Villefort — że mam szczególne upodobanie

do ta emnych nauk; przemawia ą one do wyobraźni ak poez a, a oprócz tego można e
sprowaǳić do liczb ak równania algebraiczne; ale mów pan dale , proszę, to, co pan
opowiada, wy ątkowo mnie ciekawi.

— Otóż — rzekł Monte Christo — przypuśćmy, że tą trucizną est brucyna, i że
bierze e pani pierwszego dnia eden miligram, drugiego dnia dwa miligramy; po dniach
ǳiesięciu bęǳie to uż eden centygram; zaś po następnych dwuǳiestu dniach, zwięk-
sza ąc dawkę o miligram, bęǳie pani mogła zażyć trzy centygramy, to est taką dawkę,
którą pani sama zniesie z na większą łatwością, a która dla inne osoby, co nie przedsię-
wzięłaby tych samych środków ostrożności, stałaby się zabó cza; i tak po upływie miesiąca
bęǳie mogła Pani pić zatrutą wodę z karafki; osoba, która razem z panią bęǳie pić tę
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samą wodę, umrze, pani zaś poczu e tylko lekką niedyspozyc ę i tylko po tym bęǳie
mogła zauważyć, że akaś trucizna była rozpuszczona w te woǳie.

— Ale czy innego sposobu na truciznę pan nie znasz?
— Nie znam.
— Często czytałam i powtarzałam sobie historię Mitrydatesa, a zawsze uważałam ą

za ba kę — rzekła w zamyśleniu pani de Villefort.
— O! Nie, pani, wbrew charakterowi historii, historia o Mitrydatesie est prawǳiwa;

ale to, co pani mi powiadasz, to, czego pani żądasz ode mnie, nie est przypadkiem, bo
uż przed dwoma laty o to samo pytałaś mnie pani, mówiłaś, że historia Mitrydatesa od
dawna szczególnie cię za mowała.

— To prawda, od wczesne młodości miałam dwie ulubione nauki: botanikę i mi-
neralogię; dowieǳiawszy się późnie , że użycie ziół tłumaczy często historię ludów i całe
życie mieszkańców Wschodu, podobnie ak kwiaty wyraża ą u nich miłość; żałowałam
barǳo, żem się nie uroǳiła mężczyzną, bobym niezawodnie była albo Flamelem, albo
Fontaną, albo Cabanisem.

— Tym barǳie rzecz godna zgłębienia — odpowieǳiał Monte Christo — że miesz-
kańcy Wschodu używa ą trucizny nie ak Mitrydates dla ochrony od ciosu, ale często
i zamiast w charakterze sztyletu, w ich ręku nauka ta sta e się nie tylko odporną bronią,
ale częstokroć nawet zaczepną, edne używa ą przeciw cierpieniom fizycznym, drugie
przeciw swym nieprzy aciołom; za pomocą opium, belladonny, brucyny, żmĳowca i lau-
rowiśni usypia ą tych, którzy chcieliby ich zbuǳić. Kobiety w Egipcie, Turc i lub Grec i,
które tu nazywacie babkami, ma ą takie wiadomości chemiczne, że zdumiałyby nie ed-
nego lekarza, a swo ą wieǳą o psychologii przeraziłyby nie ednego spowiednika.

— Doprawdy? — rzekła pani de Villefort, a w e oczach w czasie te rozmowy płonął
ǳiwny akiś ogień.

— O tak, droga pani. Tym sposobem zawiązu ą się i rozwiązu ą wszystkie ta emne
dramaty na Wschoǳie — albo za pomocą rośliny, która buǳi miłość, albo za pomocą
rośliny, co zabĳa; napó , który otwiera niebo, to taki, który może pogrążyć człowie-
ka w piekle. Tyle tu odcieni, ile kaprysów i ǳiwactw w naturze człowieka, zarówno
materialne , ak psychiczne . A powiem więce : rzemiosło tych chemików est w stanie
przystosować owe leki i cierpienia zarówno do potrzeb miłosnych, ak i do żąǳy zemsty.

— Ależ wobec tego wschodnie narody, wśród których spęǳiłeś znaczną część życia,
wyda ą się tak fantastyczne ak baśnie, które do nas przychoǳą z tych pięknych kra-
in? A więc można tam bezkarnie zabić człowieka? Czy takie są w rzeczywistości Bagdad
i Bassora pana Gallanda? Czyżby sułtanowie i wezyrowie, co rząǳą tymi ludami i sta-
nowią to, co we Franc i nazywamy rządem, są istotnie Harun al Raszydami i Dżafarami,
co nie tylko przebacza ą trucicielowi, ale eszcze go wynoszą na stanowisko pierwszego
ministra, eżeli tylko zbrodnia była zręczna, i każą napisać e historię złotymi głoskami,
aby służyła im za rozrywkę w chwilach nudy?

— Nie, pani; świat fantastyczny nie istnie e uż nawet na Wschoǳie; tam także są,
tylko pod inną nazwą i w innych kostiumach, komisarze polic i, sęǳiowie śledczy, pro-
kuratorzy królewscy i biegli. Kryminalistów wiesza ą tam, ścina ą głowy i wbĳa ą na pal
z wielką przy emnością, z tą tylko różnicą, że przestępcy ako zręczni oszuści umie ą zwieść
sprawiedliwość i zapewnić powoǳenie swoim zamiarom za pomocą sprytnych kombi-
nac i. U nas głupiec, którego opanował demon nienawiści lub chciwości, eśli ma wroga
albo po prostu ǳiadka, którego chce zniszczyć, iǳie do sklepu, poda e tam fałszywe na-
zwisko, przez co tym szybcie go można wykryć, i kupu e pod pozorem, że mu szczury
spać nie da ą, kilka gramów arszeniku; eśli est barǳo sprytny, uda e się do pięciu lub
sześciu sklepów, po to, żeby go można było rozpoznać eszcze łatwie . A gdy uż ma swó
specyfik, apliku e swemu wrogowi taką dozę arszeniku, od które zdechłby mamut albo
mastodont i w ten sposób, zupełnie bez sensu, sprawia, że krzyki ofiary alarmu ą całą
ǳielnicę. Wtedy z awia się cały ró polic antów i żandarmów; posyła ą po lekarza, ten
robi sekc ę i łyżkami wybiera arszenik z żołądka i wnętrzności. Naza utrz sto gazet roz-
głasza wypadek, ozna mia nazwisko ofiary i mordercy. Tegoż wieczoru kupcy korzenni
schoǳą się eden za drugim i oświadcza ą: „To a sprzedałem arszenik temu panu”. A żeby
nie pominąć przypadkiem właściwego nabywcy, wskazu ą ich ze dwuǳiestu. Durnowaty
przestępca zosta e aresztowany i uwięziony: śleǳtwo, konontac a, udowodnienie winy,
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wyrok i gilotyna. Chyba że to kobieta, zwłaszcza niepowszednie urody — wtedy dosta e
dożywocie. Tak to luǳie Północy, droga pani, rozumie ą chemię. Przyznam ednak, że
Desrues zaszedł dużo dale .

— Trudna rada — roześmiała się młoda kobieta — robimy, co możemy. Nie wszyscy
zna ą ta emnice Medyceuszy i Borgiów.

— A chce pani wieǳieć — wzruszył ramionami hrabia — skąd się biorą te wszystkie
idiotyzmy? Stąd, że w waszych teatrach, ak wniosku ę ze sztuk, które czytałem, zawsze
wiǳimy, ak ktoś połyka zawartość flaszeczki, albo przegryza oczko pierścienia i natych-
miast pada trupem. Pięć minut potem spada kurtyna; wiǳowie się rozchoǳą. Nikt nie
wie, akie są dalsze skutki zabó stwa; nie wiǳimy tam komisarza polic i ani kaprala z czte-
rema ludźmi; dlatego wiele osób o słabe inteligenc i sąǳi, że wszystko się ǳie e właśnie
w ten sposób. Ale niech pani wy ǳie nieco poza Franc ę, proszę po echać do Aleppo,
do Kairu albo chociaż do Neapolu lub Rzymu, a zobaczy pani na ulicy luǳi prosto się
trzyma ących, żwawych i rumianych; ale Diabeł Kulawy, gdyby musnął panią płaszczem,
mógłby pani powieǳieć: „ten tu egomość est truty od trzech tygodni, a za miesiąc
umrze”.

— Hmm, to znaczy, że odkryto tam sekret owe słynne aqua-tofana, która, ak mi
mówiono w Peruzie, miała zaginąć?

— Ech, mó Boże! Proszę pani, czy cokolwiek ginie u luǳi? Umie ętności przecho-
ǳą tylko z mie sca na mie sce i okrąża ą cały świat. Rzeczy zmienia ą tylko nazwę i nic
więce , a luǳie zwycza ni da ą się na to złapać; ale efekt est zawsze ten sam. Poszczególne
trucizny uderza ą zwykle w konkretny organ: edna ataku e żołądek, druga mózg, trzecia
elita. Któraś z tych trucizn wywołu e kaszel, kaszel zapalenie płuc albo inną chorobę
zare estrowaną w księgach medycznych, co nie przeszkaǳa, żeby była absolutnie śmier-
telna; a nawet gdyby taka nie była, to bęǳie śmiertelna ǳięki lekom, które przepisu ą
naiwni lekarze, zazwycza fatalni chemicy; środki te pomogą albo zaszkoǳą, ale delikwent
umrze i tak, zabity umie ętnie i zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki, a sprawiedliwość
nic nie bęǳie miała do gadania w ego przypadku, ak powiadał eden straszliwy chemik,
mó przy aciel — zacny opat Adelmonte z Taorminy, który badał dogłębnie z awisko
trucicielstwa u różnych narodów.

— To okropne, a zarazem godne poǳiwu — rzekła młoda kobieta, zastygła z wra-
żenia w mie scu. — Przyznam się panu, że uważałam wszystkie te historie za wynalazki
średniowiecza.

— Tak, oczywiście, ale za naszych czasów te wynalazki zostały udoskonalone. Jak
pani sąǳisz, do czego służy czas, zachęty, medale, ordery, nagrody Montyona? Czyż nie
do tego, aby prowaǳić społeczeństwo do coraz większe doskonałości? A przecież czło-
wiek osiągnie doskonałość dopiero wtedy, gdy bęǳie umiał stwarzać i niszczyć ak Bóg;
niszczyć uż umie, a więc doszedł uż do połowy drogi.

— Tak więc — pod ęła pani de Villefort, z uporem nawraca ąc do tematu — trucizny
Borgiów, Medyceuszy i Ruggierich, Rénégo, a późnie też prawdopodobnie barona von
Trenk, których tak nadużywa współczesny dramat i powieść…

— Były ǳiełami sztuki i niczym więce — odpowieǳiał hrabia. — Sąǳi pani, że
prawǳiwy uczony banalizu e swą sztukę, stosu ąc ą dla ednostki? Byna mnie . Nauka
lubi rykoszety, wyczyny, fantaz ę, eśli tak można powieǳieć. I na przykład ksiąǳ Adel-
monte, o którym pani przed chwilą mówiłem, poczynił w te materii zaǳiwia ące do-
świadczenia.

— Doprawdy?
— Tak, opowiem pani o ednym. Miał barǳo ładny ogród, pełen warzyw, kwiatów

i owoców; z warzyw wybierał na poczciwsze, na przykład kapustę. Przez trzy dni pod-
lewał tę kapustę roztworem arszeniku; na trzeci ǳień kapusta chorowała i żółkła, była
to chwila, żeby ą zabrać; wszyscy sąǳili, że est do rzała — zachowywała wygląd przy-
zwoity i tylko Adelmonte wieǳiał, że est zatruta. Zanosił kapustę do siebie, brał królika
— a miał kolekc ę królików, kotów i świnek morskich, która w niczym nie ustępowała
kolekc i warzyw, kwiatów i owoców — brał więc królika, częstował go liściem kapusty
i królik zdychał. Który sęǳia śledczy ośmieliłby się wystąpić tu z akimś pode rzeniem,
który prokurator sporząǳiłby akt oskarżenia przeciw panom Magendie i Flourens, że
zabili mnóstwo królików, świnek i kotów? Żaden. Królik zatem zdechł, a sprawiedliwość
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nie zatroszczyła się o niego. Adelmonte kazał kucharce sprawić królika, a wnętrzności
wyrzucić na kupę gno u. Po gno u drepce sobie kura, ǳiobie wnętrzności królika, cho-
ru e i zdycha następnego dnia. W chwili, gdy eszcze drga w agonii, nadlatu e sęp —
w kra u Aldemonta est wiele sępów — rzuca się na kurę, unosi ą na skałę i z ada ko-
lac ę. Po trzech dniach biedny sęp, co po te uczcie czuł się nie na lepie , dosta e nagle
pośród obłoków zawrotu głowy i spada do pani saǳawki. Szczupak, węgorz i murena
zawsze łapczywie się posila ą, ak pani wie, i pożera ą sępa. I teraz proszę sobie wyobra-
zić, że naza utrz poda ą u pani na kolac ę tego węgorza, szczupaka albo murenę, zatrute
w czwartym pokoleniu: pani gość zostanie zatruty w piątym i po tygodniu czy ǳiesięciu
dniach umrze z bólami wnętrzności, nudnościami, niby to na wrzód żołądka. Lekarze
zrobią sekc ę zwłok i powieǳą: chory umarł na raka wątroby albo na tyfus.

— Ale cały ten łańcuch przypadków może być zerwany przez na mnie szy wypadek;
sęp może nie nadlecieć wcale albo upaść sto kroków od stawu.

— O, i w tym tkwi właśnie sekret sztuki. Aby być na Wschoǳie wielkim chemikiem,
trzeba umieć kierować przypadkami.

Pani de Villefort słuchała w zamyśleniu.
— Ale arszenik zawsze zostawia ślad. W akikolwiek sposób się go zaży e, można go

znaleźć w ciele człowieka — oczywiście wtedy, gdy ego ilość wystarczy, aby zadać śmierć.
— Znakomicie — zawołał Monte Christo — znakomicie! To właśnie powieǳiałem

poczciwemu Adelmonte. Zastanowił się, uśmiechnął i odpowieǳiał mi przysłowiem sy-
cylĳskim, które ma, ak mi się zda e, odpowiednik we Franc i: „mo e ǳiecię, świat nie
powstał w eden ǳień, ale w siedem; przy dź w nieǳielę”.

Przyszedłem więc w nieǳielę; tym razem ksiąǳ nie podlewał kapusty arszenikiem,
ale roztworem soli na bazie strychniny. Kapusta nie wyglądała wcale na chorą; królik za-
brał się do nie z na większą ufnością i po pięciu minutach zdechł. Kura poǳiobała królika
i naza utrz także zdechła. Tym razem my się zabawiliśmy w sępa — wzięliśmy ą i rozkro-
iliśmy. Nie znaleźliśmy żadnych ob awów konkretnych, a tylko ogólne. W organach nie
było żadnych szczególnych zmian; podrażnienie układu nerwowego i ślad wylewu krwi
do mózgu — to wszystko. Kura nie została otruta — zdechła na apopleks ę. To rzadki
przypadek u kur, ale u luǳi barǳo częsty.

Pani de Villefort wpadała w coraz głębsze zamyślenie.
— Jak to dobrze — rzekła — że tego roǳa u rzeczy tylko chemicy umie ą przyrzą-

ǳać, bo inacze połowa luǳkości otrułaby drugą.
— Chemicy albo osoby interesu ące się chemią — dokończył niedbale Monte Chri-

sto.
— A ednak — rzekła pani de Villefort, otrząsa ąc się z trudem z zamyślenia — zbrod-

nia, choćby była przygotowana z naukowego punktu wiǳenia, bęǳie zawsze zbrodnią:
a eżeli uniknie sprawiedliwości luǳkie , oku boskiemu nie u ǳie. Mieszkańcy Wschodu
mnie prze mu ą się wyrzutami sumienia, przezornie zlikwidowali piekło; to wszystko.

— E, droga pani, to skrupuły, które roǳą się zupełnie naturalnie w szlachetnych
duszach, takich ak two a, ale logiczne rozumowanie może go szybko wykorzenić. Zło
istnie ące w człowieku streszcza się w paradoksie Jeana-Jacquesa Rousseau: mandaryn,
którego ktoś zabĳa na odległość pięciu tysięcy mil, kiwnąwszy końcem palca. Życie luǳ-
kie upływa na takich rzeczach, a inteligenc a zużywa się na wymyślaniu takich zbrodni.
Mało zna ǳiesz pani takich, co śmiało wbiliby sztylet w serce bliźniego albo takich, co
zaaplikowaliby tyle arszeniku, ile mówiliśmy, aby usunąć raz na zawsze danego człowie-
ka z powierzchni ziemi. To rzeczywiście est ekscentryczność albo głupota. Aby do ść do
czegoś takiego, trzeba, żeby krew się zagrzała, aby podniosło się ciśnienie, a dusza pozbyła
się zwycza nych ograniczeń. Ale eżeli, ak to robią filoloǳy, prze ǳiemy od słowa do
eufemizmu, dokonu e pani zwykłe eliminac i: zamiast popełnić niecne morderstwo, po
prostu usuwasz sobie z drogi tego, kto ci zawaǳa — i to bez gwałtu, bez walki, bez zada-
wania cierpienia, które sta ąc się torturą, czynią z ofiary męczennika, a ze sprawcy kata.
A eżeli nie ma ani krwi, ani ęków, ani konwuls i, a przede wszystkim, eżeli zabó stwa
nie dokonano nagle, w edne chwili, bo to straszne i kompromitu ące — to unikniesz pa-
ni sprawiedliwości luǳkie , która mówi: „Nie zakłóca spoko u w społeczeństwie!”. Oto,
ak postępu ą — i to skutecznie — luǳie Wschodu, poważni, flegmatyczni, których nie
obchoǳi czas, eżeli iǳie o ważne sprawy.
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— Zosta e sumienie — rzekła pani de Villefort poruszonym tonem, tłumiąc wes-
tchnienie.

— O, tak, na szczęście est eszcze sumienie, bez którego bylibyśmy barǳo nieszczę-
śliwi. Po każdym barǳie gwałtownym czynie w sukurs przychoǳi nam sumienie, do-
starcza nam tysiące wymówek, które rozsąǳamy tylko my sami; a te usprawiedliwia ące
nas wymówki, choć na tyle dobre, że ǳięki nim możemy spoko nie spać, okazałyby się
niewystarcza ące przed trybunałem, byśmy mogli ocalić swo e życie. I tak na przykład Ry-
szardowi IV doskonale przydało się sumienie, gdy zlikwidował ǳieci Edwarda IV, mógł
sobie rzeczywiście powieǳieć: „te ǳieci okrutnego nieubłaganego króla oǳieǳiczyły po
o cu wady, które tylko a zdołałem dostrzec w ich młoǳieńczych skłonnościach; ǳieci
te zawaǳały mi na droǳe, po które chcę iść, aby zapewnić szczęście ludowi angielskie-
mu, który z pewnością spotkałyby przez nie wielkie nieszczęścia”. Tak też się przysłużyło
sumienie lady Makbet, która chciała, co by nie mówił Szekspir, zapewnić tron nie mę-
żowi, ale synowi. O, miłość macierzyńska to tak wielka cnota, tak potężny motor, że
wszystko usprawiedliwić zdoła. Tak, po śmierci Duncana lady Makbet byłaby niezmier-
nie nieszczęśliwa, gdyby nie takie sumienie.

Pani de Villefort chciwie podchwytywała te straszliwe maksymy i paradoksy, które
głosił hrabia ze swo ą szczególną niewinną ironią.

Po chwili milczenia rzekła:
— Czy wiesz, hrabio, że umiesz straszliwie argumentować, a wiǳisz pan świat w iście

widmowych barwach? Czyż ocenił pan tak luǳkość, patrząc przez alembiki i retorty? Ma
pan rac ę, esteś wielkim chemikiem, a ten eliksir, który podałeś memu synowi, a który
tak prędko przywrócił go do życia…

— O, proszę, niech pani zbyt nie ufa temu eliksirowi. Kropla potrafiła przywró-
cić życie ǳiecku; ale trzy krople pobuǳiłyby krążenie krwi tak, że spowodowałoby to
nadmierne bicie serca; sześć — wstrzymałoby mu oddech i sprowaǳiło omdlenie du-
żo cięższe od tego, w którym się zna dował. ǲiesięć kropli zabiłoby go natychmiast.
Wiǳiałaś pani, ak żywo wyrwałem mu fiolki, których nieostrożnie dotykał?

— A więc to straszna trucizna?
— E, nie, mó Boże! Zresztą na pierw załóżmy, że wyraz „trucizna” nie istnie e, bo

w medycynie stosu e się dużo gwałtownie sze trucizny, które przecież, eśli używać ich we
właściwy sposób, sta ą się lekami zbawiennymi.

— A więc co to było?
— Preparat, który według naukowych prawideł sporząǳił mó przy aciel, zacny ksiąǳ

Adelmonte; a nauczył mnie także, ak go używać.
— Musi to być doskonały środek — rzekła pani de Villefort — na skurcze?
— Na doskonalszy, wiǳiałaś pani sama, i często go używam; oczywiście z ak na -

większą ostrożnością — odpowieǳiał z uśmiechem.
— Domyślam się — odparła podobnym tonem pani de Villefort. — A a estem taka

nerwowa, tak łatwo mdle ę… przydałby mi się taki doktor Adelmonte, by mi wynaleźć
środek, ǳięki któremu mogłabym swobodnie oddychać i nie bać się uż, że pewnego
dnia się uduszę. A tymczasem, skoro nie można tego eliksiru dostać we Franc i, a pański
ksiąǳ zapewne niezbyt miałby ochotę prze echać się dla mnie do Paryża, poprzestanę na
środkach pana Planche; mięta i krople Hoffmana gra ą u mnie na co ǳień olbrzymią rolę.
O, proszę spo rzeć, to pastylki, które sobie robię na zamówienie, w podwó ne dawce.
— Monte Christo otworzył szylkretowe pudełeczko podane przez kobietę i ął wąchać
pastylki ze znawstwem amatora, godnego ocenić ów preparat.

— Doskonałe — rzekł — tyle tylko, że e trzeba połykać, co dla osoby zemdlone
est zazwycza nie do wykonania. Wolę mó eliksir.

— Ba, i a bym go wolała, zwłaszcza sąǳąc po skutkach, akie wiǳiałam; ale to na
pewno ta emnica, a nie będę na tyle niedyskretna, aby poprosić pana o przepis.

— Ale a — rzekł Monte Christo, wsta ąc — będę na tyle elegancki, aby go pani
ofiarować. — Jedno tylko proszę zapamiętać: w małe dawce to lekarstwo, w większe —
trucizna. Jedna kropla przywraca życie, ak to pani sama wiǳiałaś, pięć albo sześć zabiłoby
z pewnością i w tym strasznie szy sposób, że gdy e rozpuścić w szklance wina, w ogóle
nie zmienią ego smaku. Ale nie powiem więce , i tak mogłoby się wydawać, że uǳielam
pani akichś rad.
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Wybiło wpół do siódme ; zaanonsowano przy aciółkę pani de Villefort, która przyszła
do nie na obiad.

— Gdybym miała zaszczyt wiǳieć pana hrabiego po raz kole ny, a nie dopiero drugi
— rzekła pani de Villefort — i gdybym miała zaszczyt być pańską przy aciółką, a nie
tylko osobą wobec pana zobligowaną, nalegałabym, aby został pan u nas na obieǳie i nie
zraziłabym się w namowach, nawet gdybyś pan z początku odmówił.

— Serdeczne ǳięki, droga pani, ale a mam również umówione spotkanie i nie mogę
mu uchybić. Przyrzekłem edne z moich zna omych, księżniczce greckie , że po adę z nią
ǳiś na spektakl. Nie wiǳiała eszcze paryskie Opery i właśnie na mnie liczy.

— A więc proszę iść, ale niech pan nie zapomni o przepisie.
— Ależ, droga pani! Musiałbym chyba zapomnieć o nasze goǳinne rozmowie, a to

byłoby zupełnie niemożliwe.
Monte Christo skłonił się i wyszedł. Pani de Villefort wpadła w zamyślenie.
— To mi dopiero ǳiwny człowiek! — rzekła sama do siebie. — Wiǳi mi się, że tak

naprawdę na chrzcie dano mu na imię Adelmonte.
Rezultat rozmowy przeszedł wszelkie oczekiwania hrabiego.
— O, to dobry grunt — mówił do siebie, wychoǳąc — mogę być pewien, że ziarno

rzucone tam nie zginie.
A na drugi ǳień, wierny obietnicy, przysłał przepis.

.  
Opera stanowiła tym lepsze usprawiedliwienie, że właśnie tego wieczoru miała się tam
odbyć uroczystość Akademii Muzyczne .

Levasseur po długich niedomaganiach miał znów pokazać się w roli Bertrama i występ
popularnego maestra ak zwykle ściągnął paryską śmietankę towarzyską.

Morcerf, podobnie ak większość bogate młoǳieży, miał swó fotel na parterze, prócz
tego mógł zawsze poprosić o mie sce w edne z ǳiesięciu lóż, które za mowali ego zna-
omi, nie licząc uż prawa wstępu do „loży lwów”.

Château-Renaud miał fotel obok Morcerfa. Beauchamp, ako ǳiennikarz, był królem
sali i mógł się usadowić, gǳie mu się tylko podobało.

Luc an Debray miał na ten wieczór do dyspozyc i lożę ministra, ale ofiarował ą hra-
biemu de Morcerf, a ten, ponieważ Mercedes nie chciała echać do teatru, posłał rezer-
wac ę Danglarsowi i przekazał, że złoży podczas spektaklu wizytę pani baronowe i pannie
Eugenii, eżeli raczą przy ąć ofiarowaną im lożę.

Panie Danglars naturalnie nie odmówiły. Nikt się tak barǳo nie łakomi na darmową
lożę, ak milioner.

Danglars oświadczył, że ego polityczne zasady i mandat deputowanego opozyc i nie
pozwala ą mu pokazywać się w loży ministerialne ; toteż pani baronowa napisała do Lu-
c ana, aby po nie przy echał — nie mogła przecież udać się sama z córką do Opery.

Istotnie, gdyby obie panie pokazały się tam same, uznano by to za coś barǳo niesto-
sownego; podczas gdy nikt nie powieǳiałby złego słowa, że panna Danglars echała do
Opery z matką i kochankiem matki — cóż, trzeba brać świat takim, aki est.

Kurtyna podniosła się, gdy teatr ak zwykle był eszcze prawie pusty. To eden z oby-
cza ów paryskich wyższych sfer: przybywać do teatru, gdy spektakl uż się zaczął. Dlatego
też wiǳowie, którzy przybyli punktualnie, podczas całego pierwszego aktu nie patrzą na
scenę, ale na tych, którzy wchoǳą spóźnieni, a słyszą tylko trzaskanie drzwiami i brzęk
rozmów.

— Popatrz, popatrz! — odezwał się nagle Albert, wiǳąc, ak otwiera się boczna loża
na pierwszym piętrze — hrabina G***!

— Znasz ą? — spytał Château-Renaud.
— Tak — odparł Albert. — Franz przedstawił mnie w Rzymie.
— A nie chciałbyś tego samego zrobić dla mnie w Paryżu?
— Chętnie.
— Pssst! — zwrócił im ktoś uwagę.
Młoǳi luǳie nie przerwali rozmowy, nie troszcząc się o to, że na parterze chciano

posłuchać muzyki.

  () Hrabia Monte Christo 



— Była na wyścigach na Polu Marsowym — stwierǳił Château-Renaud.
— Jaki koń wygrał?
— Nautilus. Na niego stawiałem.
— Ale przecież były trzy gonitwy?
— Tak. O nagrodę Jockey-Clubu: złoty puchar. I nawet zaszło przy tym coś ǳiwnego.
— Cóż takiego?
— Cicho tam! — zirytował się ktoś.
— Cóż takiego? — powtórzył Albert.
— Ten bieg wygrali koń i dżoke zupełnie nieznani.
— Jak to?
— Ano tak! Nikt nawet nie zauważył konia zapisanego pod imieniem Vampa i dżo-

ke a wpisanego pod pseudonimem Hiob, gdy nagle zaczął się przebĳać do przodu pyszny
kasztan z dżoke em niewiele większym od pięści; musiano mu wpakować dwaǳieścia fun-
tów ołowiu w kieszenie, a ednak przybył do mety, wyprzeǳa ąc o trzy długości Ariela
i Barbara, które z nim biegły.

— I nikt nie wieǳiał, do kogo należy koń i dżoke ?
— Nie.
— Mówisz, że koń był zapisany pod imieniem…
— Vampa.
— To mam przewagę: wiem, czy to koń i czy dżoke .
— Ależ cicho! — zawołano po raz trzeci z parteru.
Tym razem poruszyło się tyle osób, że nasi młoǳieńcy zorientowali się wreszcie, że to

do nich zwraca się ktoś z publiczności. Odwrócili się i szukali przez chwilę człowieka, który
zdecydował się na to, co brali za impertynenc ę; nikt ednak nie zwrócił im ponownie
uwagi, więc odwrócili się do sceny.

Wtem otwarto lożę ministra: weszli pani Danglars, e córka i Luc an Debray.
— O, o! — odezwał się Château-Renaud. — A oto i two e zna ome. Po kiego diabła

patrzysz w prawo? Szuka ą cię.
Albert odwrócił się i napotkał spo rzenie baronowe , która skinęła mu lekko wachla-

rzem na powitanie. Jeśli choǳi o pannę Eugenię, to ledwie raczyła spuścić swe wielkie
czarne oczy na przód parteru.

— Wiesz, mó drogi — rzekł Château-Renaud — doprawdy nie rozumiem — po-
mĳa ąc mezalians, bo myślę, że niezbyt cię to obchoǳi — co cię może zrażać do panny
Danglars; to prawǳiwa piękność.

— O, tak, est barǳo piękna. Przyznam ci się ednak, że wolałbym, eśli iǳie o piękne
ǳiewczęta, znaleźć coś… barǳie pociąga ącego i kobiecego.

— Ech, ta ǳisie sza młoǳież — rzekł Château-Renaud, który miał koło trzyǳiestki
i z te rac i lubił przybierać wobec Alberta ton o cowski — nigdy nie są zadowoleni. Jak
to, mó drogi, wyszukali ci narzeczoną zbudowaną ak Diana łowczyni, a ty masz akieś
ale?

— No właśnie wolałbym coś w roǳa u Wenus z Milo. Taka Diana wiecznie otoczona
nimfami cokolwiek mnie przeraża. Bo ę się, żeby mnie nie potraktowała ak Akteona.

Istotnie, rzuciwszy okiem na ǳiewczynę, można było zrozumieć uczucia Alberta.
Panna Danglars była piękna, ale ak się wyraził Albert, e uroda była mało kobieca:

czarne włosy miały piękny odcień, ale po e naturalnie skręca ących się puklach można
było poznać, że opierały się stanowczo dłoni, która pragnęła narzucić im akiś ład; oczy,
równie czarne ak włosy, ocienione były prześlicznymi brwiami, które miały edną tylko
wadę: czasem się marszczyły, a wtedy spo rzenie Eugenii wyrażało niezwykłą u kobiety
stanowczość; nos ǳiewczyny miał tak idealne proporc e, że akiś rzeźbiarz mógłby e
wziąć za wzór dla nosa Junony; tylko e usta były nieco za duże, a piękne ząbki tylko
uwydatniały karmin warg, zbyt mocno kontrastu ący ze śnieżną cerą; wreszcie czarny
pieprzyk w kąciku ust, większy, niż bywa ą zazwycza owe kaprysy natury, dokonywał
ǳieła, nada ąc twarzy Eugenii ostrość, która z lekka przerażała Alberta.

Cała zresztą postać Eugenii pozostawała w harmonii z twarzą. Wyglądała ak Dia-
na łowczyni, co stwierǳił Château-Renaud, ale w e uroǳie było coś eszcze barǳie
męskiego i twardszego.
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Jeżeli można byłoby postawić akiś zarzut edukac i, aką odebrała, to tylko eden: była
podobna do e wyglądu, to est stanowiła racze edukac ę męską. Eugenia mówiła kilkoma
ęzykami, miała zdolności plastyczne, pisała wiersze i komponowała muzykę. Pas onowała
się szczególnie tą ostatnią sztuką, a studiowała ą razem z koleżanką z pens i, osóbką
ubogą, ale która — ak mówiono — miała wszelkie predyspozyc e do tego, by stać się
znakomitą śpiewaczką. Pewien wielki kompozytor za ął się nią z niemal o cowską troską
i kształcił e zdolności w naǳiei, że głos zapewni kiedyś uczennicy ma ątek.

Ponieważ prawdopodobne było, że panna Luiza d’Armilly — tak się nazywała młoda
wirtuozka — wstąpi kiedyś na deski sceniczne, panna Danglars przy mowała ą u siebie,
ale nigdy nie pokazywała się z nią publicznie. Zresztą choć Luiza nie miała w domu
bankiera pozyc i takie , ak inne przy aciółki Eugenii, stała w hierarchii wyże niż zwykła
nauczycielka.

Kilka chwil po tym, ak pani Danglars weszła do loży, opadła kurtyna, po czym parter
stopniowo opustoszał, bowiem długie, półgoǳinne antrakty umożliwiały spacer po foyer
i odwieǳiny w lożach.

Morcerf i Château-Renaud wyszli ako edni z pierwszych. Pani Danglars pomyślała,
że pośpiech Alberta miał na celu wizytę u nie ; nachyliła się do ucha córki, aby go zapo-
wieǳieć, ale Eugenia tylko potrząsnęła głową i uśmiechnęła się; w te że chwili, akby na
dowód, że rac a była po stronie Eugenii, Morcerf ukazał się w boczne loży na pierwszym
piętrze.

Była to loża hrabiny G**.
— Jak się pan ma, panie podróżniku — rzekła hrabina, wyciąga ąc do Alberta rękę

tak serdecznie, akby znali się od dawna. — Miło mi barǳo, żeś mnie pan rozpoznał,
a eszcze mile , że na pierwszą wizytę wybrał pan mo ą lożę.

— Proszę mi wierzyć, że gdybym wieǳiał o przybyciu pani do Paryża i gdybym znał
pani adres, nie czekałbym z tą wizytą tak długo. Ale pozwól pani przedstawić sobie barona
de Château-Renaud, mego przy aciela, ednego z nielicznych przedstawicieli prawǳiwe
ancuskie szlachty. Właśnie się od niego dowieǳiałem, że byłaś pani na wyścigach, na
Polu Marsowym.

Château-Renaud ukłonił się.
— O, był pan na wyścigach? — spytała żywo hrabina.
— Tak, pani.
— A więc — pod ęła spiesznie hrabina — czy wie pan może, do kogo należał koń,

który wygrał nagrodę Jockey-Clubu?
— Nie, pani hrabino — odparł Château-Renaud — i właśnie o to samo pytałem

Alberta.
— Barǳo pani na tym zależy? — odezwał się Albert.
— Na czym?
— Aby się dowieǳieć, czy to był koń.
— Niezmiernie. Wyobraź pan sobie… ale czyżby pan wieǳiał, kto to taki?
— Ale chciałaś pani nam coś opowieǳieć; powieǳiała pani: „wyobraź pan sobie…”.
— Otóż wyobraź pan sobie, że ów śliczny kasztan i ten maleńki dżoke w różowe

kurtce od pierwsze chwili obuǳili we mnie tak żywą sympatię, że modliłam się, by
wygrali tak, akbym postawiła na nich pół ma ątku; a więc gdy zobaczyłam, ak dobiega ą
do mety, wyprzeǳa ąc inne konie o trzy długości, tak się uradowałam, że zaczęłam klaskać
w ręce ak szalona. Wystawcie sobie, panowie, mo e zdumienie, gdy wróciwszy do domu
spotkałam na schodach tego małego różowego dżoke a. Pomyślałam, że zwycięzca wyścigu
mieszka także w tym domu; ale gdy otwarłam drzwi do salonu, u rzałam złoty puchar —
nagrodę, aką zdobyli ta emniczy koń i dżoke . W pucharze był bilecik, a na nim kilka
słów: „Dla hrabiny G*** od lorda Ruthwena”.

— Właśnie — rzekł Morcerf.
— Jak to właśnie? Co pan przez to rozumiesz?
— To lord Ruthwen we własne osobie.
— Jaki znowu lord Ruthwen?
— Ten nasz, wampir z teatru Argentina.
— Nie może być! — zawołała hrabina. — To on tu est?
— Naturalnie.
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— I widu esz go pan? Bywa u ciebie? A pan u niego?
— To mó przy aciel, a pan de Château-Renaud miał także zaszczyt go poznać.
— Ale skąd bierze się pańskie przekonanie, że to on wygrał?
— Koń est zapisany pod imieniem Vampa.
— I cóż stąd?
— No, nie przypomina sobie pani, ak się zwał ów słynny bandyta, który mnie po mał?
— Ach, prawda!
— I z którego rąk cudownym sposobem oswoboǳił mnie hrabia?
— Tak.
— Nazywał się Vampa. Wiǳi więc pani, że to hrabia.
— Nie rozumiem ednak, dlaczego mnie przysłał ten puchar?
— Po pierwsze dlatego że, ak pani hrabina może się domyślić, wiele mu o pani

mówiłem; po drugie był zachwycony, że spotkał rodaczkę, która tak żywo zainteresowała
się ego uǳiałem w wyścigach.

— Mam naǳie ę, żeś mu pan nie opowiadał tych głupstw, akie o nim snuliśmy?
— Nie ręczę za to, bo w końcu eśli podarował pani ten złoty puchar, poda ąc się za

lorda Ruthwena…
— Ale to straszne, bęǳie miał do mnie śmiertelną urazę.
— Czyż zachowu e się ak wróg?
— Nie, przyzna ę.
— Sama pani wiǳi.
— Jest więc w Paryżu?
— Tak.
— I akie tu zrobił wrażenie?
— Mówiono o nim przez cały tyǳień. Potem była koronac a królewska, kraǳież

brylantów panny Mars i mówiono uż tylko o tym.
— Mó drogi — wtrącił Château-Renaud — dobrze widać, że hrabia est twoim

przy acielem, przywykłeś uż do niego. Niech mu pani hrabina nie wierzy — przeciwnie,
w Paryżu mówi się tylko o hrabi de Monte Christo. Zadebiutował przysyła ąc pani Dan-
glars konie za trzyǳieści tysięcy anków; następnie ocalił życie pani de Villefort; potem
— ak słyszę — wygrał wyścig Jockey-Clubu. Niezależnie od tego, co mówi Albert, a
wiem, że wszyscy nadal interesu ą się hrabią i za miesiąc też się będą interesować, eżeli
nadal bęǳie zachowywał się w tak ekscentryczny sposób, a zda e się, że to ego zwykły
tryb życia.

— To możliwe — rzekł Morcerf — ale popatrzcie, kto za ął lożę po ambasadorze
rosy skim.

— Która to? — spytała hrabina.
— W pierwszym rzęǳie, pod kolumnami, chyba est zupełnie odnowiona.
— Fakt — rzekł Château-Renaud. — Był tam kto w czasie pierwszego aktu?
— Nie wiǳiałam nikogo — odpowieǳiała hrabina. — A więc sąǳi pan — pod ęła

przerwany wątek — że to ten pański hrabia de Monte Christo za ął pierwsze mie sce?
— Jestem tego pewien.
— I to on mi przysłał puchar?
— Oczywiście.
— Ale a go nie znam i bierze mnie chętka, aby odesłać mu go z powrotem.
— O, niech pani tego nie robi. Odeśle pani inny, rżnięty w szafirach albo wydrążony

w rubinie. Tak ma zwycza postępować i nie ma rady, trzeba się z tym oswoić.
Wtem rozległ się ǳwonek zapowiada ący drugi akt.
Albert wstał, aby wrócić na mie sce.
— Zobaczymy się eszcze? — zapytała hrabina.
— W antrakcie, eśli pani pozwoli, przy dę zapytać, czy nie będę mógł w Paryżu

przydać się pani na coś.
— Panowie — odparła hrabina — mieszkam przy ulicy Rivoli , a przy aciół przy -

mu ę w sobotnie wieczory. Proszę to uważać za zaproszenie.
Młoǳi luǳie ukłonili się i wyszli.
Wszedłszy na salę u rzeli, że wszyscy z parteru stali, wpatru ąc się w eden punkt.

Spo rzeli w tym samym kierunku: choǳiło o dawną lożę ambasadora rosy skiego.
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Właśnie wszedł do nie mężczyzna ubrany na czarno, lat na wyże czterǳiestu w to-
warzystwie kobiety w stro u wschodnim. Kobieta aśniała urodą, a stró był tak bogaty,
że, akeśmy uż mówili, wszystkie spo rzenia natychmiast zwróciły się na nią.

— O — rzekł Albert — to Monte Christo ze swo ą Greczynką.
Po chwili młoda kobieta stała się przedmiotem zainteresowania nie tylko parteru, ale

całe widowni. Kobiety wychylały się z lóż, by przypatrzeć się migoczące w świetle lamp
kaskaǳie diamentów.

Drugi akt został rozegrany wśród nieusta ącego szmeru rozmów, aki świadczy, że
tłum został poruszony akimś naǳwycza nym wydarzeniem.

Nikt uż nie wołał o ciszę.
Na ciekawsze widowisko na sali stanowiła owa kobieta, tak młoda, tak piękna, tak

olśniewa ąca.
Tym razem wyraźny znak pani Danglars dał Albertowi do zrozumienia, że baronowa

życzy sobie, aby przyszedł do nich podczas następne przerwy.
Morcerf był zbyt dobrze wychowany, aby zwlekać, gdy go tak wyraźnie zapraszano.
Gdy akt się zakończył, pospieszył natychmiast do loży.
Skłoniwszy się obu damom, podał rękę Debray’owi.
Baronowa przy ęła go uroczym uśmiechem, Eugenia ze zwykłym chłodem.
— Na honor, mó drogi — rzekł Debray — masz przed sobą człowieka, co czeka na

ciebie ak na zbawienie, abyś go zastąpił. Pani baronowa dręczy mnie pytaniami o hrabie-
go, mam według nie wieǳieć, skąd się wziął, skąd pochoǳi i dokąd zmierza. Dalibóg,
nie estem Cagliostrem i żeby się akoś wykaraskać, powieǳiałem: Albert ma w małym
palcu wszystkie ta emnice Monte Christa. Dlatego też zostałeś wezwany.

— Czyż to nie est niesłychane — odezwała się baronowa — że ktoś, kto ma pół
miliona ta nych funduszy do dyspozyc i, est tak źle poinformowany?

— Pani — rzekł Luc an — proszę mi wierzyć, że gdybym miał do dyspozyc i taką
sumę, użyłbym e do czegoś innego niż zbieranie wiadomości o panu hrabi de Monte
Christo, który zasługu e na uwagę tylko dlatego, że est dwa razy bogatszy niż nabab. Ale
odda ę głos Albertowi, proszę sobie porozmawiać, mnie to uż nie obchoǳi.

— Nabab na pewno nie przysłałby mi pary koni wartości trzyǳiestu tysięcy anków,
do tego z czterema diamentami w uprzęży — po pięć tysięcy każdy.

— O, diamenty, to ego mania — roześmiał się Morcerf. — On ma chyba ak Po-
tiomkin pełno diamentów w kieszeniach i rozrzuca e po droǳe ak Tomcio Paluch
kamyki.

— Pewnie znalazł akąś kopalnię diamentów — rzekła pani Danglars. — Wiesz pan,
że ma nieograniczony kredyt w banku mego męża?

— Nie, nie wieǳiałem — odparł Albert — chociaż to barǳo naturalne.
— Mówił memu mężowi, że zamierza zabawić w Paryżu rok i wydać w ciągu tego

okresu sześć milionów.
— To szach perski, co podróżu e incognito.
— Panie Luc anie — wtrąciła Eugenia — a zauważył pan, aka piękna ta kobieta?
— O, naprawdę, panno Eugenio, tylko pani umie przyznać sprawiedliwość osobom

swo e płci.
Luc an przyłożył monokl do oka.
— Prześliczna! — rzekł.
— Panie Albercie, wie pan, kim est ta kobieta?
— Wiem mnie więce — odparł Albert — bo niczego, co dotyczy naszego ta em-

niczego hrabiego, nie można znać dokładnie. To Greczynka.
— To widać od razu po e stro u. Poinformował pan nas o tym, o czym uż wiemy,

podobnie ak i cała widownia.
— Przykro mi, że ak na gawęǳiarza wiem tak mało, ale muszę się przyznać, że na

tym kończy się mo a wieǳa. No, wiem także, że est muzykalna, bo pewnego razu, gdy
byłem na śniadaniu u hrabiego, słyszałem dźwięki guzli; na pewno ona na nie grała.

— Więc pański hrabia przy mu e u siebie gości? — zapytała pani Danglars.
— Przy mu e i to wspaniale, mogę panią zapewnić.
— Muszę namówić męża, aby wydał na ego cześć obiad albo bal, wtedy pó ǳiemy

do niego z rewizytą.
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— Jak to, pó ǳie pani do niego? — zaśmiał się Debray.
— Czemużby nie, eśli z mężem?
— Przecież ten ta emniczy hrabia to kawaler.
— A wiǳisz pan przecież, że nie — teraz roześmiała się baronowa i wskazała piękną

Greczynkę.
— Mówił nam na śniadaniu, że to niewolnica; pamiętasz, Albercie?
— Przyzna ednak, drogi Luc anie — wtrąciła baronowa — że wygląda racze na

księżniczkę.
— Z Tysiąca i jednej nocy.
— No, nie mówię, że z Tysiąca i jednej nocy. Co tak naprawdę stanowi księżniczkę,

mó drogi? To diamenty. A ona est nimi okryta.
— I ma ich nawet zbyt wiele — zauważyła Eugenia. — Byłaby pięknie sza bez nich,

bo widać byłoby e kształtną szy ę i ręce.
— Co za artystka! — zawołała pani Danglars — Ileż uniesienia w głosie!
— Kocham wszystko, co piękne — odparła Eugenia.
— A cóż pani powiesz o hrabi? — zapytał Debray. — Zda e mi się, że to także

przysto ny mężczyzna?
— Hrabia? — rzekła Eugenia tonem, akby nie przyszło e eszcze do głowy na niego

spo rzeć. — Hm, hrabia est barǳo blady.
— O, właśnie — rzekł Morcerf. — W ego bladości tkwi ta emnica, którą staramy

się odkryć. Wie pani, hrabina G*** uważa go za wampira.
— A więc hrabina G*** uż wróciła? — spytała baronowa.
— Mamo, sieǳi w loży niemal naprzeciw nas — rzekła Eugenia. — Ta kobieta

o prześlicznych blond włosach to ona.
— A, tak — odparła pani Danglars. — Nie domyślasz się, panie Albercie, co masz

teraz zrobić?
— Jestem na pani rozkazy.
— Proszę pó ść z wizytą do pana hrabiego i przyprowaǳić go tu do nas.
— A to po co? — spytała Eugenia.
— Żebyśmy mogły z nim porozmawiać. Nie zaciekawił cię?
— Wcale.
— ǲiwna ǳiewczyna! — mruknęła baronowa.
— Oho — zauważył Morcerf. — Zda e mi się, że on sam tu przy ǳie. Proszę, spo-

strzegł panią i kłania się właśnie.
Baronowa odkłoniła się hrabiemu z czaru ącym uśmiechem.
— Dobrze, poświęcę się — rzekł Morcerf. — Opuszczę panie na chwilę, zobaczę, czy

uda mi się z nim porozmawiać.
Ukłonił się i wyszedł.
Istotnie, gdy dochoǳił do loży hrabiego, drzwi się otwarły; hrabia powieǳiał coś po

arabsku do Alego, który stał na korytarzu, i u ął Alberta pod ramię.
Ali zamknął drzwi i stanął przed nimi; wokół Nubĳczyka zebrał się tłumek gapiów.
— Zaiste — rzekł Monte Christo — szczególny est ten wasz Paryż, szczególny naród,

ci paryżanie; myślałby kto, że pierwszy raz wiǳą Nubĳczyka. Spó rz pan, ak się tłoczą
wokół tego biednego Alego, a ten sam nie wie, co to ma znaczyć. Zaręczam panu, że gdy
na przykład paryżanin po eǳie do Tunisu, do Konstantynopola, do Bagdadu lub Kairu,
nikt nie bęǳie się zbiegał, aby go zobaczyć.

— Bo pańscy mieszkańcy Wschodu są rozsądni i patrzą tylko na to, co est warte
uwagi; ale niech mi pan wierzy, Ali cieszy się taką popularnością tylko dlatego, że należy
do pana, a pan, hrabio, est tu teraz barǳo w moǳie.

— Doprawdy? A co sprawiło, że mnie spotkał taki zaszczyt?
— Pan sam, do licha! Rozda e pan zaprzęgi po tysiąc ludwików, ratu e życie żonom

prokuratorów królewskich, ako ma or Brack wystawia pan na wyścigach konie czyste
krwi i dżoke ów niewiele większych od małpek, wygrywa złote puchary i rozsyłasz e
ładnym kobietom.

— A któż panu naopowiadał tych bzdur?
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— Po pierwsze pani Danglars, która pali się, aby zobaczyć pana w swo e loży albo
racze aby pana wiǳiano w e loży; po wtóre ǳiennik Beauchampa, po trzecie mó własny
pomyślunek. Dlaczego nazywasz pan swego konia Vampą, eśli chcesz zachować incognito?

— O, prawda, to była nieostrożność — rzekł hrabia. — Ale niech mi pan powie,
czy pański o ciec, hrabia de Morcerf, nie bywa w Operze? Patrzyłem za nim, ale nie
zauważyłem go.

— Bęǳie ǳisia .
— A gǳie usiąǳie?
— Pewnie w loży baronowe .
— Czy to e córka, ta urocza osóbka obok nie ?
— Tak.
— O, to można panu powinszować.
Albert uśmiechnął się.
— Co pan powie o muzyce?
— Uważam, że est naprawdę dobra, ak na muzykę skomponowaną przez człowieka,

a wykonywaną przez dwunożne, bezpióre ptaki, ak mówił nieboszczyk Diogenes.
— No, no, drogi hrabio, mogłoby się wydawać, że gdy tylko masz na to ochotę,

słuchasz siedmiu chórów anielskich?
— Ależ niemal tak est. Kiedy chcę posłuchać wspaniałe muzyki, muzyki, akie

luǳkie ucho nie słyszało, zasypiam.
— No to trafił pan znakomicie. Proszę sobie spać, drogi hrabio, Operę wynaleziono

właśnie po to…
— Nie, wasza orkiestra robi za wiele hałasu. Aby cieszyć się snem, o akim mówiłem,

potrzeba ciszy i spoko u, a ponadto pewnego preparatu…
— Ach, słynnego haszyszu?
— Nie inacze , drogi hrabio. Kiedy bęǳiesz chciał posłuchać muzyki, przy dź do mnie

na kolac ę.
— Ale uż słyszałem u pana muzykę, w czasie śniadania.
— W Rzymie?
— Tak.
— Aha, to Hayde grała na guzli. Tak, biedna wygnanka lubi mi czasem zagrać akąś

melodię ze swo ego kra u.
Wtem rozległ się ǳwonek.
— Proszę przekazać hrabinie G*** dużo serdeczności od e wampira.
— A co mam powieǳieć baronowe ?
— Powieǳ pan, że eśli pozwoli, eszcze tego wieczora złożę e mo e uszanowanie.
Rozpoczął się akt trzeci.
Podczas tego aktu hrabia de Morcerf po awił się zgodnie z obietnicą w loży pani

Danglars.
Hrabia nie należał do luǳi, co robią zamieszanie na sali; nikt przeto nie zauważył, ak

przyszedł — oprócz tych, co zna dowali się w loży.
Monte Christo spostrzegł go ednak i lekki uśmiech po awił się na ego ustach.
Trzeci akt upłynął ak zwykle; panny Noblet, Julia i Leroux tańczyły; książę Grenady

został wyzwany przez Roberta Mario; na koniec ów ma estatyczny król, trzyma ąc za rękę
córkę, obchoǳił komnatę, aby wszyscy mogli zobaczyć ego aksamitny płaszcz.

Kurtyna opadła, i publiczność wylała się na korytarze i do foyer.
Hrabia wyszedł z loży i po chwili z awił się w loży baronowe Danglars.
Baronowe nie udało się powstrzymać okrzyku zǳiwienia zmieszanego z radością.
— Ach, proszę, proszę do nas, panie hrabio — zawołała — naprawdę barǳo pra-

gnęłam złożyć panu poǳiękowania osobiście, uzupełnia ąc to, co napisałam w liście.
— Czyżby pani eszcze raczyła pamiętać o te drobnostce? Ja uż zapomniałem.
— Nie, nie zapomniałam; ale tak naprawdę nie da się zapomnieć przede wszystkim

o tym, że następnego dnia ocalił pan życie mo e ukochane przy aciółce, pani de Villefort.
— I za to, droga pani, nie zasługu ę na poǳiękowanie; to Ali, mó Nubĳczyk, miał

szczęście wyświadczyć tę usługę pani de Villefort.
— Czy to także Ali — spytał hrabia de Morcerf — wyrwał mego syna z rąk rzymskich

zbó ców?

  () Hrabia Monte Christo 



— Nie, panie hrabio — rzekł Monte Christo, ściska ąc podaną mu przez generała
rękę — tym razem poǳiękowania należy zapisać na mó rachunek; ale uż mi pan raz
ǳiękował, przy ąłem te poǳiękowania i proszę mnie nie zawstyǳać swo ą stałą wǳięcz-
nością. Pani baronowo, racz mi uczynić zaszczyt i przedstawić mnie córce.

— O, ona uż pana dobrze zna, przyna mnie z nazwiska; od trzech dni rozmawiamy
tylko o panu. Eugenio — rzekła baronowa odwraca ąc się do córki — pan hrabia de
Monte Christo.

Hrabia skłonił się; panna Danglars lekko skinęła głową.
— Przyszedł pan z prześliczną osóbką, hrabio. Czy to pańska córka? — zagadnęła

Eugenia.
— Nie, pani — odpowieǳiał Monte Christo zdumiony tym pytaniem — albo naiw-

nym, albo nader obcesowym. — To nieszczęśliwa Greczynka, które estem opiekunem.
— Greczynka! — mruknął hrabia de Morcerf.
— Tak, hrabio — odezwała się pani Danglars. — Czy wiǳiał pan kiedykolwiek na

dworze Ali-Tebelina, któremu tak chwalebnie służyłeś, równie piękny stró ?
— To pan hrabia służył w Janinie? — spytał Monte Christo.
— Jako generał byłem instruktorem wo skowym przy odǳiałach paszy — odparł

Morcerf — i nie kry ę, że mó niewielki ma ątek zawǳięczam szczodre ręce tego wspa-
niałego albańskiego przywódcy.

— Ale niechże pan popatrzy — upierała się pani Danglars.
— Gǳie? — wy ąkał Morcerf.
— Tam! — rzekł Monte Christo.
I ob ąwszy ramieniem hrabiego, wychylił się wraz z nim z loży.
W te chwili Hayde, wypatru ąc Monte Christa, do rzała ego bladą twarz obok oblicza

Morcerfa.
Widok ten wywarł na ǳiewczynie taki efekt, akby zobaczyła głowę Meduzy. Rzuciła

się do przodu, akby chciała ich pożreć wzrokiem — a potem cofnęła się i wydała słaby
okrzyk, na tyle ednak silny, że usłyszały go osoby sieǳące w pobliżu, a także Ali, który
natychmiast otworzył drzwi.

— Co to się stało pańskie pupilce, panie hrabio? — spytała Eugenia. — Czy aby nie
zasłabła?

— Być może — rzekł hrabia — ale proszę się tym nie przerażać; Hayde est barǳo
nerwowa i wrażliwa na zapachy; wystarczy, że poczu e niemiłą dla nie woń, a uż mdle e.
Ale mam na to lekarstwo — dodał wy mu ąc z kieszeni flakonik.

Złożył ukłon baronowe i e córce, uścisnął rękę hrabiemu i Debray’owi, po czym
wyszedł.

Gdy wrócił do swo e loży, Hayde była nadal barǳo blada; zaledwie wszedł, uchwyciła
go za rękę.

Monte Christo poczuł, że e dłonie były zarazem wilgotne i zlodowaciałe.
— Z kim to rozmawiałeś, panie? — spytała ǳiewczyna.
— Ależ z hrabią de Morcerf, który służył pod twoim znakomitym o cem i nawet

przyzna e, że zawǳięcza mu swó ma ątek.
— O, nęǳnik! — zawołała Hayde. — To on go sprzedał Turkom! A ego ma ątek to

nagroda za zdradę. Czyż o tym nie wieǳiałeś, panie mó na droższy?
— Słyszałem coś o tym w Epirze — odparł Monte Christo. — Ale nic nie wiem

o szczegółach sprawy. Chodź, drogie ǳiecko, opowiesz mi o tym, to może być ciekawe.
— O tak, chodźmy stąd, chodźmy, bo zda e mi się, że umrę, eśli będę dłuże na

niego patrzeć.
Hayde podniosła się szybko, otuliła w biały kaszmirowy burnus, naszywany perłami

i koralami i wyszła w chwili, gdy podnosiła się kurtyna.
— No popatrz pan, ten człowiek nic nie robi ak wszyscy — rzekła hrabina G*** do

Alberta, który powrócił na swo e przy nie mie sce. — Z istnym nabożeństwem słucha
trzeciego aktu, a wychoǳi, kiedy zaczyna się czwarty.
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.   
W kilka dni po tym spotkaniu Albert de Morcerf odwieǳił hrabiego de Monte Christo
w domu na Polach Elize skich; właściwie dom ów stał się uż pałacem, hrabia bowiem,
ǳięki ogromnym środkom, akimi dysponował, nadawał taki wygląd wszystkim mie -
scom, gǳie zamieszkiwał choćby przez krótki czas.

Albert przybył przekazać ponowne poǳiękowania pani Danglars, które zdążyła uż
wyrazić w liście podpisanym baronowa Danglars, z domu Herminia de Salvieux.

Albertowi towarzyszył Luc an Debray; do słów przy aciela dodał parę uprze mości,
a choć nie przemawiał „ofic alnie”, hrabia z właściwą dla siebie spostrzegawczością do-
myślał się, kto naprawdę za nimi stoi.

Wydało mu się nawet, że Luc an odwieǳił go, kierowany podwó ną ciekawością i że
połowa te ciekawości emanowała z ulicy Chaussée d’Antin. Istotnie, mógł przypuszczać,
nie lęka ąc się pomyłki, że pani Danglars, nie mogąc zobaczyć na własne oczy domu
człowieka, który rozda e konie po trzyǳieści tysięcy anków wartości i choǳi do Opery
z grecką niewolnicą ustro oną w diamenty warte milion, zleciła ten obowiązek oczom
Luc ana, przez które zwykle oglądała świat, aby późnie opowieǳiał e , co wiǳiał.

Ale hrabia nie okazał, że domyśla się związku mięǳy wizytą Luc ana i ciekawością
baronowe .

— Niemal bez przerwy widu esz się pan z baronem Danglars? — zapytał Monte
Christo Alberta.

— O tak, wszak mówiłem panu hrabiemu…
— A więc te pro ekty są nadal aktualne?
— Barǳie niż kiedykolwiek — rzekł Luc an — to uż ułożone.
I sąǳąc niewątpliwie, że tych kilka słów wtrąconych do rozmowy pozwoli mu uż się

z nie wyłączyć, włożył szylkretowy monokl do oka i gryząc złotą gałkę laseczki, zaczął
obchoǳić pokó i przypatrywać się broni i obrazom.

— Aha! — zǳiwił się Monte Christo — ale sąǳąc z tego, co pan mówił, nie przy-
puszczałem, że tak szybko do tego do ǳie.

— Co w tym ǳiwnego? Sprawy akoś się toczą, a my ani się tego nie domyślamy;
my o nich zapominamy, ale one o nas nie zapomina ą, a gdy się obrócimy, zǳiwieni
spostrzegamy, że uż ubiegły spory kawał drogi. Mó o ciec i pan Danglars razem służyli
w Hiszpanii; mó o ciec na oncie, a pan Danglars w intendenturze. O ciec był zru -
nowany przez rewoluc ę, a pan Danglars nigdy nie miał ma ątku rodowego, a więc oba
zakładali wtedy fundamenty pod karierę: o ciec pod piękną karierę polityczną i wo skową,
a pan Danglars finansową i polityczną, godną poǳiwu.

— Zda e mi się, że pan Danglars mówił mi o tym, gdy byłem u niego. A ładna est
ta panna Eugenia? — spytał, rzuca ąc okiem na Luc ana przegląda ącego akiś album. —
Bo chyba nazywa się Eugenia, prawda?

— Barǳo ładna albo racze barǳo piękna — odpowieǳiał Albert. — Ale a nie
mogę się poznać na te e uroǳie. Nie estem e goǳien!

— Mówisz tak, akbyś uż był e mężem!
— Być może — odpowieǳiał Albert, rozgląda ąc się, aby zobaczyć, co robi Luc an.
— Wie pan — rzekł Monte Christo, zniża ąc głos — nie wiǳę, abyś się pan palił do

tego małżeństwa.
— Panna Eugenia est dla mnie za bogata i to mnie przeraża.
— Phi, to ciekawy powód! Czyż pan sam nie esteś bogaty?
— Mó o ciec ma akieś pięćǳiesiąt tysięcy liwrów renty, a gdy mnie ożeni, da mi

pewnie ze dwanaście tysięcy.
— Prawda, to skromnie, zwłaszcza ak na Paryż. Ale przecież w świecie ma ątek to

nie wszystko; liczy się też piękne nazwisko i znakomita pozyc a. Ma pan świetne nazwi-
sko, pozyc ę towarzyską wspaniałą, a poza tym hrabia Morcerf est żołnierzem; to rzecz
chwalebna, gdy w kimś łączy się prawość Bayarda i ubóstwo Duguesclina; bezinteresow-
ność to na pięknie szy promień słońca, który może zabłysnąć od szlachetnego miecza.
Uważam, że wręcz przeciwnie — to znakomita partia dla ciebie; panna Danglars wniesie
ci ma ątek, a pan e da szlachectwo!

Albert potrząsnął głową i zamyślił się.
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— Jest tu eszcze edna rzecz — rzekł.
— Przyznam, że nie mogę zrozumieć, ak można żywić taki wstręt do takie ładne ,

bogate ǳiewczyny.
— Na miłość Boską! Wstręt! Wstręt, eśli istnie e, to nie z mo e strony.
— A z czy e że? Bo mówił pan, że pański o ciec życzy sobie tego małżeństwa.
— Ze strony matki. A matka ma oko roztropne i pewne. Nie uśmiecha się e to

małżeństwo, żywi akieś uprzeǳenie do Danglarsów.
— O! To łatwo zrozumieć — rzekł hrabia nieco sztucznym tonem. — Pani hrabina,

arystokratka, która est wcieleniem dystynkc i i delikatności, wzdraga się nieco na myśl,
że ma uścisnąć tę rękę chamską, grubą i ordynarną.

— Hm, nie wiem, czy to o to choǳi — rzekł Albert. — Ale zda e mi się, że bęǳie
barǳo nieszczęśliwa, eśli to małżeństwo przy ǳie do skutku; mieliśmy się spotkać przed
sześciu tygodniami, ale nagle zacząłem dostawać migren, i to edne za drugą…

— Rzeczywiście dostawałeś pan migren? — rzekł hrabia z uśmiechem.
— O tak, ze strachu… I odłożono wszystko na dwa miesiące. To nic pilnego, rozumie

pan; nie mam eszcze dwuǳiestu eden lat, Eugenia ma tylko siedemnaście. Ale te dwa
miesiące kończą się w przyszłym tygodniu. Trzeba bęǳie coś postanowić. Nawet sobie pan
nie wyobraża, kochany hrabio, w akim estem kłopocie… O, aki esteś pan szczęśliwy,
żeś wolny!

— Ależ bądź pan również wolny; kto panu w tym przeszkaǳa? Proszę mi powieǳieć.
— O, sprawiłbym wielką przykrość o cu, gdybym się nie ożenił z panną Danglars.
— Więc się z nią żeń — rzekł hrabia, wzrusza ąc w szczególny sposób ramionami.
— No tak — rzekł Albert — ale wtedy sprawię matce przykrość.
— No to nie żeń się z nią!
— Zobaczę eszcze, pomyślę, pan, hrabio, nie odmówisz mi rady, prawda? A eżeli

to możliwe, wyciągnie mnie pan z tego kłopotu. O, żeby nie sprawić przykrości mo e
wspaniałe mamie, mógłbym poróżnić się z o cem.

Monte Christo odwrócił się; rzekłbyś, że go to wzruszyło.
— E , co ty robisz? Szkic według Poussina? — zwrócił się Albert do Debray’a, który

sieǳiał w głębokim fotelu na końcu salonu z ołówkiem w prawe ręce, a notesem w lewe .
— Ja? — odparł spoko nie. — Szkic? O nie, zbyt lubię malarstwo! Nie, nie, za mu ę

się czymś przeciwstawnym do malarstwa — robię obliczenia.
— Obliczenia?
— Tak; i pośrednio dotyczy to ciebie, Albercie; obliczam, ile bank Danglarsa mógł

zyskać na ostatnie hossie Haiti: w ciągu trzech dni akc e podskoczyły z dwustu sześciu na
czterysta ǳiewięć; nasz przezorny bankier zakupił ich całkiem sporo po dwieście sześć;
powinien na tym zyskać ze trzysta tysięcy liwrów.

— O, to nie est ego na większe osiągnięcie — rzekł Albert. — Czy nie zarobił w tym
roku miliona na obligac ach hiszpańskich?

— Słucha no, mó drogi — odparł Luc an — pan hrabia powie ci, ak powiada ą
Włosi:

Danaro e santia — metà della metà. A to i tak wiele. A więc kiedy mi ktoś mówi
podobne rzeczy, wzruszam ramionami.

— Ale mówiłeś pan o Haiti? — zagadnął Monte Christo.
— O, Haiti to rzecz całkiem inna; Haiti we ancuskich spekulac ach giełdowych

est ak ecarté. Można lubić buillotte, cenić grę w wista, szaleć za bostonem, a przecież
z czasem znużyć się nimi. Ale zawsze po tych grach wrócimy do ecarté, bo to est ak
przystawka. Otóż pan Danglars sprzedał wczora po czterysta sześć i schował do kieszeni
trzysta tysięcy; ǳisia papiery spadły do dwustu pięciu — gdyby czekał do ǳiś, straciłby
dwaǳieścia pięć tysięcy.

— A dlaczego to papiery spadły tak barǳo? — spytał Monte Christo. — Przepra-
szam, ale estem zupełnym ignorantem, eśli choǳi o intrygi giełdowe.

— Bo wiadomości następu ą edne po drugich, ale nie są podobne do siebie — ro-
ześmiał się Albert.

— Do diabła! — zawołał hrabia. — To pan Danglars gra tak ryzykownie, że stawia
na edną kartę trzysta tysięcy w ednym dniu? Ależ musi być chyba akimś krezusem?

— To nie on! — zawołał szybko Luc an. — To pani Danglars, est nieustraszona.
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— Ale ty, Luc anie, tak rozumny, wiesz dobrze, ak niepewne bywa ą te wiadomości,
bo esteś u ich źródła, powinieneś e przeszkoǳić — zauważył z uśmiechem Albert.

— Jakże mógłbym tego dokazać, kiedy sam e mąż nie może? Znasz charakter ba-
ronowe , nikt na nią nie ma wpływu, robi tylko to, co e się podoba.

— Gdybym a był na twoim mie scu…
— No, no, co takiego?
— Wyleczyłbym ą z tego, byłaby to wielka przysługa dla e przyszłego zięcia.
— Jak?
— Two e stanowisko sekretarza przy ministrze czyni z ciebie autorytet, eśli iǳie

o wiadomości. Ledwie otworzysz usta, a agenci giełdowi uż w lot stenografu ą two e
słowa. Spraw, aby przegrała raz po razie ze sto tysięcy anków, a bęǳie rozważnie sza.

— Nie rozumiem — wy ąkał Luc an.
— A przecież to asne — odparł młody człowiek z nieudawaną naiwnością. — Donieś

e na przykład któregoś dnia coś naǳwycza nego, coś, co przyszło telegrafem i tylko ty
o tym wiesz. Na przykład, że Henryk IV odwieǳił wczora Gabrielę; po takie wieści
papiery przecież na pewno skoczą do góry; baronowa uloku e w tych papierach sporą
sumkę i straci ą od razu, bo naza utrz Beauchamp napisze w swo e gazecie:

Luǳie akoby dobrze poinformowani nie ma ą rac i utrzymu ąc, że wi-
ǳiano, ak król Henryk IV odwieǳił wczora Gabrielę. Wieść ta est abso-
lutnie nieprawǳiwa. Król Henryk IV nie opuścił Pont-Neuf.

Luc an roześmiał się nieszczerze. Monte Christo, obo ętny na pozór, nie stracił ani
słowa z całe te rozmowy, a ego przenikliwy wzrok wyczytał nawet w zakłopotaniu se-
kretarza akąś ta emnicę.

Albert wcale nie dostrzegł zakłopotania Luc ana — a ednak właśnie przez nie Luc an
zabawił u hrabiego króce , niż zamierzał. Wyraźnie czuł się nieswo o.

Hrabia, odprowaǳa ąc go do drzwi, szepnął mu kilka słów do ucha, na które Luc an
odpowieǳiał:

— Jak na chętnie , panie hrabio, zgaǳam się.
Hrabia wrócił do Morcerfa.
— Panie Albercie, czy zastanowiwszy się dobrze — rzekł — nie myślisz pan, że

postąpiłeś trochę niezręcznie, mówiąc w ten sposób do pana Debray o swo e przyszłe
teściowe ?

— E, panie hrabio — obruszył się Albert — proszę, niech pan e tak nie nazywa.
— Pańska matka naprawdę est aż tak przeciwna temu małżeństwu?
— Do tego stopnia, że baronowa barǳo rzadko est do nas zapraszana, a nie wiem,

czy matka była u nie choć ze dwa razy.
— No, to mogę bez obawy porozmawiać z panem otwarcie: pan Danglars est moim

bankierem, pan de Villefort obsypał mnie grzecznościami za przysługę, którą mu przy-
padkowo wyświadczyłem. Pode rzewam, że przez to wszystko czeka mnie lawina obiadów
i rautów. A więc, aby nie przesaǳać z wystawnością tych przy ęć, a zarazem uprzeǳić
i być górą nad naszymi zna omymi, postanowiłem zaprosić do mo ego wie skiego domu
w Auteuil państwa Danglars i państwa de Villefort. Jeżeli zaproszę także pana i pańską
roǳinę, czy nie bęǳie to aby wyglądało na akieś spotkanie matrymonialne? A przy-
na mnie pańska matka mogłaby tak pomyśleć, zwłaszcza eśli pan Danglars uczyni mi
zaszczyt i zabierze ze sobą córkę. I wtedy pańska matka mnie znienawiǳi, a a tego abso-
lutnie sobie nie życzę. Wręcz przeciwnie i proszę, abyś pan powtarzał pani hrabinie przy
każde okaz i, że zależy mi niezmiernie, aby myślała o mnie ak na lepie .

— Do licha, hrabio, ǳięku ę panu barǳo za tę szczerość i zgaǳam się, aby nas pan
nie zapraszał. Mówisz pan, że chciałbyś, aby mo a matka myślała o panu ciepło. Ależ ona
ma na pana temat same ciepłe myśli!

— Tak pan sąǳisz? — spytał Monte Christo z zaciekawieniem.
— Ależ estem tego pewien. Po pana wizycie u nas rozmawialiśmy przez goǳinę tylko

o panu. Wrócę ednak do tego, o czym mówiliśmy. A więc, gdyby mama dowieǳiała się
o tym dowoǳie delikatności z pana strony (a spróbu ę e o tym napomknąć), estem
przekonany, że byłaby panu za to nieskończenie wǳięczna. Hm, choć o ciec byłby na
pewno wściekły.
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Hrabia roześmiał się.
— A więc uprzeǳiłem pana — rzekł. — Ale zda e mi się, że nie tylko pański o ciec

bęǳie wściekły. Państwo Danglars uzna ą, że estem barǳo źle wychowany. Wieǳą, że
esteśmy w dość bliskich stosunkach, że est pan moim pierwszym paryskim zna omym,
a ednak nie zastaną cię u mnie. Zapyta ą, dlaczego cię nie zaprosiłem. Wymyśl pan sobie
akieś wcześnie sze zaproszenie, choć trochę prawdopodobne i napisz do mnie akiś liścik.
Wiesz pan przecież, u bankierów tylko dowód na piśmie ma akąś wartość.

— Mam eszcze lepszy pomysł, panie hrabio — zawołał Albert. — Matka chce po-
echać nad morze, aby odetchnąć świeżym powietrzem. Kiedy ma się odbyć ten obiad
u pana?

— W sobotę.
— ǲiś est wtorek; znakomicie. Jutro wieczorem wy eǳiemy, po utrze bęǳiemy

w Treport. Umie pan w czaru ący sposób dogaǳać swoim zna omym!
— Ja? Doprawdy lepie pan o mnie sąǳisz, niż na to zasługu ę.
— Kiedy rozsyła pan zaproszenia?
— Właśnie ǳisia .
— Natychmiast pęǳę do pana Danglarsa i oświadczam mu, że utro wy eżdżamy

z Paryża, a i mo a matka. Nie wiǳiałem się z panem, a więc nic nie wiem o tym obieǳie.
— Chybaś zwariował! Przecież wiǳiał cię u mnie Debray!
— O , to prawda.
— Inacze : zaprosiłem pana na obiad ǳiś, ot tak, po prostu, a pan mi z całą szczerością

odparł, że nie możesz, bo się wybierasz do Treport.
— No dobrze, to postanowione. Ale może przy ǳie pan eszcze ǳiś do mo e matki,

zanim wy eǳiemy?
— O, ǳiś byłoby mi trudno. A zresztą po awiłbym się w samym środku przygotowań

do wy azdu.
— A więc niech pan zrobi inacze , eszcze lepie . Jesteś pan tylko człowiekiem cza-

ru ącym, a tak byłbyś człowiekiem wręcz nieocenionym.
— Cóż mam zrobić, aby osiągnąć aż taki status?
— Jesteś teraz, hrabio, wolny ak ptak — przy dź pan do nas na obiad. Bęǳiemy

w maleńkim kółku: pan, matka i a. Przy rzał się e pan zaledwie przelotnie, teraz poznasz
ą lepie . To wy ątkowa kobieta i żału ę tylko ednego: że nie ma drugie takie , tylko
młodsze o dwaǳieścia lat. Zapewniam pana, że wtedy byłaby i hrabina, i wicehrabina de
Morcerf. O ca w domu nie bęǳie, ma zebranie komis i, a potem obiad u kanclerza. Niech
pan przy ǳie, porozmawiamy o podróżach. Zwieǳił pan cały świat, opowiesz nam pan
o swoich przygodach, opowiesz nam historię te piękne Greczynki. No, niech się pan
zgoǳi, matka bęǳie panu szczerze wǳięczna.

— Serdeczne ǳięki, zaproszenie est niezmiernie miłe i barǳo żału ę, że nie mogę
go przy ąć. Nie estem wolny, ak pan myślał, mam ǳiś naǳwycza ważne spotkanie.

— E że, proszę uważać: tylko co nauczył mnie pan, ak uniknąć zaprosin, które są dla
nas nieprzy emne. Muszę mieć akiś dowód. Nie estem na szczęście bankierem, ak pan
Danglars, ale — uprzeǳam pana — estem takim samym pode rzliwcem.

— No to dam panu ten dowód — odparł hrabia i zaǳwonił.
— Hm, to uż drugi raz, ak pan odmawia przy ść na obiad do matki — zastanawiał

się głośno Albert. — Musi coś w tym być, hrabio.
Monte Christo drgnął.
— O, na pewno pan tak nie myśli — rzekł — zresztą przybywa oto mó dowód.
Wszedł Baptysta i stanął przy drzwiach z miną oczeku ącą.
— Nie wieǳiałem, że pan ǳiś do mnie przy ǳie, prawda?
— Do licha, est pan człowiekiem tak naǳwycza nym, że nie ręczyłbym za to.
— Ale za to z pewnością nie mogłem przewiǳieć, że zaprosi mnie pan na obiad.
— No tak, to racze prawdopodobne.
— A więc słucha , Baptysto… Co ci powieǳiałem ǳiś rano, kiedy cię wezwałem do

gabinetu?
— Abym po piąte nie wpuszczał uż nikogo do pana hrabiego — odpowieǳiał słu-

żący.
— A następnie?

  () Hrabia Monte Christo 



— Och, panie hrabio!… — wtrącił Albert.
— Nie, nie, chcę koniecznie pozbyć się te aureoli ta emnicy, aką mi pan stworzył.

Granie roli Maneda est męczące na dłuższą metę. Chcę, aby ściany mo ego domu były
przezroczyste. Następnie… mów dale , Baptysto.

— A następnie, bym wpuścił tylko pana ma ora Bartolomeo Cavalcanti i ego syna.
— Słyszy pan? Pan ma or Bartolomeo Cavalcanti wywoǳi się z ednego z na starszych

rodów Italii, Dante raczył wspomnieć o nim…. pamiętasz pan, a może nie, w ǳiesiąte
pieśni Piekła. A ego syn, uroczy młody człowiek, mnie więce w pańskim wieku i tak
ak pan wicehrabia, wchoǳi właśnie w świat paryski z milionami swo ego o ca. Ma or
ma ǳiś właśnie przedstawić mi swo ego syna, il contino Andreę, ak zwykliśmy mówić
we Włoszech. Powierza go mo e opiece. Wprowaǳę go w świat, eśli na to zasługu e.
Pomoże mi pan, prawda?

— Oczywiście! A więc to akiś pański stary przy aciel?
— Wcale nie. To po prostu zacny magnat. Spotkałem go parę razy we Florenc i,

w Bolonii albo w Lukce. Uprzeǳił mnie teraz o swoim przy eźǳie; barǳo kłopotliwe
są zna omości, akie się zawiera w podróży: raz okaże się komuś uprze mość, a potem ten
ktoś uż wszęǳie bęǳie się domagał tego samego. Jak gdyby człowiek dobrze wycho-
wany, który potrafi spęǳić goǳinę z przygodnie spotkanym niezna omym, tym samym
stawał się całkowicie gotowy na usługi wobec tego drugiego! Poczciwy ma or Cavalcan-
ti, zamierza znów zwieǳić Paryż; był tu kiedyś na chwilę, za Cesarstwa, podąża ąc do
Moskwy, aby sobie tam zamarznąć. Ugoszczę go dobrym obiadem, on zostawi mi syna;
przyrzeknę mu, że będę nad nim czuwał; pozwolę mu robić wszelkie głupstwa w grani-
cach przyzwoitości — i bęǳiemy kwita.

— Wiǳę, że est pan nieocenionym mentorem. A propos, dostałem list od Franza.
— O, coś takiego! I ciągle mu się tak podoba we Włoszech?
— Myślę, że tak. Ale żału e, że nie ma tam uż pana. Mówi, że był pan słońcem

rozświetla ącym Rzym i że bez pana est szaro.
— A, to pański przy aciel Franz zmienił zdanie na mó temat?
— Wręcz przeciwnie. Nadal uważa pana za akąś niesłychaną fantastyczną postać.

Dlatego tak za panem tęskni.
— To dopiero czaru ący chłopiec! Poczułem do niego sympatię uż za pierwszym

razem, tego wieczora, gdy szukał akie ś kolac i i zgoǳił się przy ąć mo e zaproszenie. Czy
ego o cem nie był aby generał d’Epinay? Ten, który został w  roku tak nikczemnie
zamordowany?

— I to przez bonapartystów.
— O właśnie! Tak, barǳo lubię tego chłopca. A dla niego nie ma aby akich planów

małżeńskich?
— Tak, ma się ożenić z panną de Villefort.
— Śmie esz się pan… Dlaczego?
— Dlatego, że według mnie z tamte strony est tyle chęci do małżeństwa, ile we mnie

i pannie Danglars. Ale naprawdę, kochany hrabio, rozmawiamy tu o kobietach zupełnie
tak, ak kobiety rozmawia ą o mężczyznach; to niewybaczalne!

Albert wstał.
— Już pan iǳiesz?
— To mi pytanie! Już od dwóch goǳin pana zamęczam, a pan w swo e uprze mości

pytasz mnie, czy uż idę! Doprawdy, esteś pan, hrabio, na uprze mie szym człowiekiem
pod słońcem! A pańska służba aka est wyszkolona! Zwłaszcza Baptysta! Nigdy nie udało
mi się takiego dostać. Jeśli kiedykolwiek odprawi pan Baptystę, proszę go zaraz przysłać
do mnie.

— Dobrze.
— To eszcze nie wszystko: proszę pozdrowić ode mnie pana Cavalcante dei Caval-

canti, a eśli przypadkiem chciałby ożenić syna, proszę mu znaleźć bogatą pannę, z dobre-
go rodu, przyna mnie po kąǳieli, ale za to baronównę po o cu. Ja panu w tym pomogę.

— Oho ho, czy to aby nie za wiele?

  () Hrabia Monte Christo 



— Ach, hrabio — wykrzyknął Albert — sam pan nie wie, aką by mi pan oddał przy-
sługę i ak barǳo byłbym panu oddany, gdybym ǳięki panu pozostał eszcze kawalerem,
nawet gdyby to miało być eszcze ǳiesięć lat.

— Wszystko est możliwe — odparł poważnie Monte Christo.
Pożegnał się z Albertem, wrócił do siebie i zaǳwonił trzy razy. Z awił się Bertuccio.
— Panie Bertuccio — rzekł hrabia — wiesz pan, że w sobotę będę miał gości w Au-

teuil.
Bertuccio zadrżał lekko.
— Dobrze, panie hrabio — rzekł.
— I do pana bęǳie należało przygotowanie wszystkiego, ak należy. Dom est piękny,

a przyna mnie może być piękny.
— Trzeba by wszystko w nim zmienić, panie hrabio. Obicia są uż barǳo stare.
— To zmień wszystko, ale nie dotyka ednego poko u — sypialni wybite czerwonym

adamaszkiem. Zostaw ą bezwzględnie w takim stanie, ak est.
Bertuccio skłonił się.
— Ogrodu też nie wolno ruszać. Ale na ǳieǳińcu możesz zrobić wszystko, co ci się

podoba; byłbym nawet barǳo zadowolony, gdyby nie można go było rozpoznać.
— Zrobię wszystko, co w mo e mocy, aby pan hrabia był zadowolony.
Bertuccio skłonił się i wyszedł.

.  
Hrabia i Baptysta nie skłamali, mówiąc Albertowi o wizycie toskańskiego ma ora, którą
Monte Christo posłużył się ednocześnie ako pretekstem, by odmówić przy ęcia zapro-
szenia na obiad.

Wybiła siódma. Zgodnie z otrzymanymi wcześnie instrukc ami Bertuccio uż od
dwóch goǳin zna dował się w droǳe do Auteuil, gdy przed bramą pałacu zatrzymała się
dorożka i akby lekko spłoszona natychmiast uciekła, pozostawia ąc przed domem ego-
mościa lat około pięćǳiesięciu dwóch, oǳianego w edną z owych zielonych czamarek
z czarnymi szamerunkami, które chyba nigdy nie zaginą w Europie. Szerokie granatowe
pantalony, buty wcale eszcze przyzwoite, lecz o wątpliwym połysku i nazbyt grube po-
deszwie, zamszowe rękawiczki, kapelusz z kształtu nieco podobny do kaszkietu żandarma,
czarny halsztuk, spod którego wystawał rąbek kołnierzyka, mogący spoko nie uchoǳić
za żelazną obręcz skazańców, gdyby właściciel nie nosił go z własne woli: w takim oto
malowniczym stro u z awiła się owa osobistość. Gość zaǳwonił do drzwi, zapytu ąc, czy
przypadkiem to nie tu właśnie mieszka pan hrabia de Monte Christo. Otrzymawszy od
odźwiernego potwierǳenie, wszedł, zamknął za sobą drzwi i skierował się prosto ku gan-
kowi.

Baptysta czekał uż w przedsionku. Natychmiast rozpoznał gościa — był uprzeǳony
o ego wygląǳie — po małe , lekko kanciaste głowie, siwie ących włosach, gęstym, szpa-
kowatym wąsie. Toteż gdy tylko ów podał swo e nazwisko, Baptysta zaraz poinformował
hrabiego.

Wprowaǳono cuǳoziemca do na skromnie szego salonu. Tam czekał uż na niego
hrabia i z uśmiechem wyszedł mu naprzeciw.

— Witam, witam drogiego pana — rzekł. — Spoǳiewałem się te wizyty.
— Doprawdy? Pan hrabia się mnie spoǳiewał? — zǳiwił się Toskańczyk.
— Tak. Uprzeǳono mnie, że bęǳiesz pan u mnie ǳiś o goǳinie siódme .
— Że będę u pana? Tak panu powieǳiano? O, tym lepie . Bałem się, czy nie zapo-

mniano o tym drobiazgu.
— Jakim?
— Żeby uprzeǳić pana hrabiego.
— Ależ skąd!
— I esteś pan pewien, że się nie mylisz?
— Oczywiście.
— Więc to mnie ekscelenc a oczekiwał ǳiś o siódme ?
— Zgaǳa się. Zresztą możemy to sprawǳić.

  () Hrabia Monte Christo 



— Ależ nie ma takie potrzeby, skoro pan hrabia na mnie czekał, to nie ma potrzeby
— zapewnił Toskańczyk.

— Ależ warto, ależ warto!
Toskańczyk lekko się zaniepokoił.
— Czyż nie esteś pan markizem Bartolomeo Cavalcanti?
— We własne osobie — zgoǳił się radośnie Toskańczyk.
— Byłym ma orem wo sk austriackich?
— Ma orem? Byłem ma orem? — zmieszał się eks-żołnierz.
— Tak — rzekł Monte Christo. — Tak się mówi we Franc i na stopień, w akim pan

służyłeś we Włoszech.
— Ach tak. To mi w zupełności wystarczy. Wiǳi pan hrabia, a…
— Nie przychoǳisz pan z własne nieprzymuszone woli?
— O, naturalnie, że nie.
— Ktoś pana do mnie skierował?
— Tak.
— Zacny ksiąǳ Busoni?
— Tak, tak, to on — zawołał uradowany ma or.
— I masz pan list?
— Tak, proszę barǳo.
— No, wiǳi pan. Proszę mi go dać.
Monte Christo wziął list, otwarł i przeczytał.
Ma or przyglądał się hrabiemu oczyma wytrzeszczonymi ze zǳiwienia. Przypatrywał

się też naǳwycza uważnie każdemu szczegółowi apartamentu, lecz ego wzrok za każdym
razem niezmiennie powracał do hrabiego.

— Tak, właśnie tak, ten kochany ksiąǳ…

Ma or Cavalcanti, czcigodny patryc usz z Lukki, potomek florenckie-
go rodu Cavalcanti — czytał głośno Monte Christo — posiada ący fortunę
da ącą pół miliona rocznego dochodu…

Monte Christo spo rzał znad kartki i skłonił się ma orowi.
— Niech mnie diabli wezmą, panie Cavalcanti, pół miliona!
— Tam est napisane pół miliona? — upewnił się Toskańczyk.
— Słowo w słowo. I musi to być prawda, gdyż eśli choǳi o wielkie fortuny Europy

ksiąǳ Busoni est na lepie poinformowanym człowiekiem w Europie.
— Niech więc bęǳie pół miliona — rzekł Toskańczyk. — Jednak, słowo honoru,

nie myślałem, że mam aż tyle.
— Bo masz pan intendenta, który pana okrada. Cóż robić, to niestety nieuniknione.
— Czego to się dowiadu ę — rzekł poważnie Toskańczyk. — Przepęǳę tego nie-

cnotę.
Monte Christo czytał dale :

Ma orowi braku e do szczęścia tylko ednego…

— Tak, na Boga, tylko ednego — rzekł Toskańczyk z westchnieniem.

Chciałby odnaleźć ukochanego syna.

— Ukochanego syna!

Którego porwał w ǳieciństwie albo akiś wróg szlachetne roǳiny Ca-
valcantich, albo Cyganie.

— Miał tylko pięć latek, proszę pana — rzekł Toskańczyk z głębokim westchnieniem,
wznosząc oczy do nieba.

— Biedny o cze — wzruszył się Monte Christo i czytał dale :

Uczyniłem mu naǳie ę, wróciłem mu życie, panie hrabio, oświadcza ąc,
że możesz pan odnaleźć mu syna, którego szuka na próżno od piętnastu lat.

  () Hrabia Monte Christo 



Toskańczyk spo rzał z trudnym do opisania niepoko em na Monte Christo.
— Tak, mogę — rzekł Monte Christo.
Ma or wyprostował się.
— Ach — odezwał się — to znaczy, że list mówi prawdę od początku do końca?
— Drogi panie Bartolomeo, czyżbyś pan w to wątpił?
— Ależ nie, skąd! Jakże by! Człowiek tak poważny, w szacie duchownego, taki ak

ksiąǳ Busoni nie pozwoliłby sobie na podobny żarcik. Ale ekscelenc a eszcze nie prze-
czytał listu do końca.

— Prawda, est eszcze akieś postscriptum.
— Tak — powtórzył Toskańczyk — est… e… eszcze… postscriptum.

Aby uchronić ma ora Cavalcantiego przed kłopotem (musiałby w związ-
ku z kosztami podróży wycofać część gotówki z banku) wysyłam mu przekaz
na dwa tysiące anków i otwieram mu u Pana kredyt na czterǳieści osiem
tysięcy, które mi eszcze esteś pan winien.

Ma or z widocznym niepoko em śleǳił oczyma owo postscriptum.
— Dobrze — odparł krótko hrabia.
— Powieǳiał: dobrze — szepnął do siebie Toskańczyk. — A więc… — pod ął głośno.
— A więc?…. — zapytał Monte Christo.
— A więc to postscriptum…
— No, co z tym postscriptum?…
— Uzna e e pan hrabia równie chętnie ak resztę listu?
— Naturalnie. Mamy ze sobą rozrachunki, to znaczy ksiąǳ Busoni i a. Nie wiem

dobrze, czy estem mu eszcze winien dokładnie czterǳieści osiem tysięcy, ale przecież
nie będę się spierał o kilka banknotów. Coś takiego, ale przywiązywał pan aż taką wagę
do tego postscriptum?

— Przyznam się panu, że licząc ufnie na podpis księǳa Busoniego, nie zaopatrzyłem
się w fundusze, no i gdyby omyliło mnie to źródło, znalazłbym się w Paryżu w nielichym
kłopocie.

— Czyż taki człowiek ak pan mógłby się znaleźć gǳiekolwiek w kłopocie? — za-
oponował Monte Christo. — No, niechże pan nie przesaǳa.

— Do diabła! Nie znam tu nikogo.
— Ale za to pana zna ą!
— No tak, zna ą, ale…
— Proszę dokończyć, drogi panie Cavalcanti!
— Ale pan hrabia wypłaci mi te czterǳieści osiem tysięcy?
— Kiedy tylko pan zażąda.
Osłupiały ma or wytrzeszczył oczy.
— Ale niechże pan usiąǳie — powieǳiał Monte Christo. — Doprawdy, nie zauwa-

żyłem… stoisz pan od uż kwadransa.
— O, nie szkoǳi.
Ma or przysunął sobie fotel i usiadł.
— Może ma pan ochotę się czegoś napić? — zaproponował hrabia. — Szklaneczkę

xeresu, porto, alicante?
— Jeśli łaska, alicante. To mo e ulubione wino.
— Mam właśnie wyborne. Z biszkopcikiem?
— Z biszkopcikiem, eśli pan hrabia koniecznie chce.
Monte Christo zaǳwonił, z awił się Baptysta.
Hrabia podszedł ku niemu.
— I co?… — spytał po cichu
— Młody panicz uż est — odszepnął loka .
— Gǳie go zaprowaǳiłeś?
— Do błękitnego salonu, tak ak ekscelenc a rozkazał.
— Wybornie. Przynieś nam alicante i biszkopty.
Baptysta wyszedł.
— Doprawdy czu ę się skrępowany — odezwał się Toskańczyk — że sprawiam panu

tyle kłopotu.

  () Hrabia Monte Christo 



— Ależ skąd!
Baptysta wrócił z kieliszkami, winem i biszkoptami.
Hrabia napełnił eden kieliszek, a do drugiego nalał tylko kilka kropel rubinowego

płynu; butelka była osnuta pa ęczyną — co pewnie dowoǳi wieku wina aniżeli zmarszczki
na twarzy wieku człowieka.

Ma or nie pomylił się: zabrał się za pełny kieliszek i sięgnął po biszkopt, skosztował
delikatnie alicante, na twarzy rozlała mu się błogość — i ostrożnie umoczył biszkopt
w winie.

— Tak więc — zagadnął Monte Christo — mieszkasz pan w Lukce, esteś bogaty,
pochoǳisz ze szlachetnego rodu, cieszysz się powszechnym szacunkiem, słowem masz
wszystko, co człowiekowi est potrzebne do szczęścia?

— Wszystko, panie hrabio — odparł ma or, przełyka ąc biszkopt. — Absolutnie
wszystko.

— I tylko edne rzeczy brakowało panu do szczęścia?
— Tylko edne — powtórzył Toskańczyk.
— Aby się odnalazł pański syn?
— Ach! — rzekł ma or, biorąc drugi biszkopt. — Tak, barǳo mi go brakowało.
Zacny Toskańczyk wzniósł oczy do nieba i spróbował westchnąć.
— A teraz, kochany panie Cavalcanti, ak to było z tym nieodżałowanym synem? —

zagadnął Monte Christo — Mówiono mi bowiem, że pan esteś kawalerem?
— Tak myślano — wybąkał ma or. — A a sam…
— Tak, pan sam nawet potwierǳałeś te pogłoski. Chciał pan zataić przed światem

grzech młodości.
Toskańczyk wyprostował się, przybrał minę spoko ną i pełną godności, tak godną,

ak się tylko dało, spuszcza ąc przy tym ak na skromnie oczy, czy to dlatego, by nie
stracić na kontenansie, czy po to, aby dopomóc swo e imaginac i. Jednocześnie cały czas
popatrywał na hrabiego, który swoim charakterystycznym uśmiechem ob awiał wciąż tę
samą życzliwą ciekawość.

— Nie inacze , panie hrabio. Chciałem ten błąd ukryć przed wszystkimi.
— I to nie przez wzgląd na siebie, bo mężczyzna est ponad tymi drobiazgami.
— O, nie, nie przez wzgląd na siebie, oczywiście — rzekł ma or, kiwa ąc z uśmiechem

głową.
— Choǳiło o matkę ǳiecięcia.
— Tak, o ego matkę! — zawołał Toskańczyk, biorąc trzeci biszkopt. — O ego biedną

matkę!
— Niech pan pĳe, drogi panie Cavalcanti — tu Monte Christo nalał mu drugą

szklankę alicante. — Aż dławi pana wzruszenie.
— O ego matkę! — szepnął Toskańczyk, bada ąc, czy siłą woli nie zdołałby wycisnąć

z gruczołów łzowych choć edne fałszywe łzy.
— Pochoǳiła podobno z edne z na świetnie szych włoskich roǳin?
— Patryc uszka z Fiesole, panie hrabio, patryc uszka z Fiesole!
— Jak się nazywała?
— Olivia Corsinari.
— Markiza?
— Markiza.
— I w końcu ednak ożeniłeś się pan z nią pomimo oporu roǳiny?
— O Boże! Tak, na tym się skończyło.
— I przywiózł pan ze sobą wszystkie potrzebne dokumenty?
— Jakie dokumenty?
— Akt ślubu z Olivią Corsinari i metrykę uroǳenia ǳiecka.
— Metrykę uroǳenia ǳiecka?
— No, metrykę pańskiego syna, Andrei Cavalcanti.
— Panie hrabio, przyzna ę z żalem, że nie wziąłem ich ze sobą, bo nikt mnie nie

uprzeǳił, że powinienem e zabrać
— A niech to diabli! — zawołał Monte Christo.
— Są aż tak potrzebne?
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— Naturalnie: gdyby ktoś wątpił, że pańskie małżeństwo est ważne, a syn pański est
pańskim legalnym ǳieckiem…

— Prawda. Mogłyby powstać akieś wątpliwości.
— We Franc i, ak pan wie, przepisy są barǳo surowe. Nie wystarczy, ak we Wło-

szech, pó ść do księǳa i powieǳieć mu: kochamy się, połącz nas. We Franc i małżeństwo
est aktem cywilnym i aby zawrzeć takie małżeństwo, trzeba przedstawić dowody tożsa-
mości.

— Co za nieszczęście! Że a tych papierów nie wziąłem!
— Na szczęście a e mam.
— Pan hrabia?
— Tak.
— Ach, doprawdy, ależ mamy szczęście! — zawołał Toskańczyk, który sąǳił, że cel

ego podróży został chybiony z braku dokumentów i zląkł się, że przez to mogą wystąpić
pewne trudności w sprawie czterǳiestu ośmiu tysięcy liwrów. — W ogóle o tym nie
pomyślałem.

— Dalibóg, trudno myśleć o wszystkim. Na szczęście ksiąǳ Busoni pomyślał o tym
za pana.

— To człowiek godny poǳiwu! A więc przysłał panu te papiery?
— Oto one.
Pełen zachwytu Toskańczyk złożył dłonie ak do modlitwy.
— Poślubiłeś pan Olivię Corsinari w kościele Święte Pauliny de Monte Catini. Oto

zaświadczenie kapłana.
— No tak! Coś podobnego! — rzekł ma or spogląda ąc ze zdumieniem na zaświad-

czenie.
— A to metryka chrztu Andrei Cavalcanti, wydana przez proboszcza w Saravezza.
— Wszystko się zgaǳa — ozna mił ma or.
— Weź pan te dokumenty, bo nic mi po nich. Oddasz e synowi, bęǳie e starannie

przechowywał.
— Ja myślę!…
— A teraz, co się tyczy matki tego młoǳieńca…
— O Boże! — zawołał Toskańczyk, któremu zdawało się, że co krok po awia się nowa

trudność — e też bęǳiemy do tego potrzebować?
— O nie, ma orze. A zresztą, czyż ona uż nie…
— O tak, o tak — wtrącił ma or.
— Czyż nie spłaciła uż długu naturze?…
— Niestety, tak — odparł spiesznie Toskańczyk.
— Wieǳiałem o tym — powieǳiał Monte Christo. — Umarła ǳiesięć lat temu.
— A a nadal opłaku ę e śmierć — ma or wyciągnął z kieszeni chustkę do nosa

i otarł na pierw edno, potem drugie oko.
— Co robić, wszyscy esteśmy śmiertelni — pocieszył go Monte Christo. — Teraz

rozumie pan, że nie trzeba, aby ktoś we Franc i dowieǳiał się, że byłeś z synem rozłą-
czony przez piętnaście lat. Wszystkie te history ki o Cyganach porywa ących ǳieci są
u nas niemodne. Posłałeś go pan do kolegium, gǳieś na prowinc i, a teraz chcesz, aby
tę edukac ę doszlifował w paryskich wyższych sferach. Właśnie dlatego wy echałeś pan
z Viareggio, gǳieś mieszkał od śmierci żony. To wystarczy.

— Tak pan myśli?
— Oczywiście.
— No to świetnie.
— A gdyby ktoś dowieǳiał się o te długie rozłące…
— A tak. Co mam mówić?
— Że zdraǳiecki preceptor, zaprzedany wrogom pańskie roǳiny…
— Corsinarim?
— Oczywiście… porwał ǳiecko, aby pańskie nazwisko wygasło. A teraz, skoro uż

ustaliliśmy wszystko, skoro odświeżyliśmy pańskie wspomnienia i uż pana nie zawiodą,
domyślasz się pan, że przygotowałem mu niespoǳiankę.

— Przy emną?

  () Hrabia Monte Christo 



— O, ak wiǳę, nie da się oszukać o cowskiego serca i oka.
— Hmm — odchrząknął ma or.
— Może ktoś panu coś niedyskretnie powieǳiał albo po prostu sam pan odgadł, że

on tu est.
— Kto?
— Pańskie ǳiecko, pański syn, Andrea.
— Tak, domyśliłem się tego — rzekł Toskańczyk z doskonałą flegmą. — Naprawdę

tu est?
— Tak — rzekł Monte Christo. — Loka , który tu był, dał mi właśnie znak, że uż

przybył.
— Ach, to cudownie, cudownie — powtarzał ma or, dociska ąc szamerowania cza-

marki.
— Drogi panie, po mu ę two e wzruszenie, trzeba ci dać czas, abyś ochłonął. Chcę

także przygotować naszego młodego człowieka do tak upragnionego spotkania. Na pewno
niecierpliwi się nie mnie niż pan.

— O, na pewno.
— A więc za akiś kwadransik wrócimy tu do pana.
— A więc przyprowaǳisz go pan do mnie? Okażesz aż tyle dobroci, by mi go sam

przedstawić?
— Nie, nie mam zamiaru stawać mięǳy o cem i synem. Zostawię was samych, panie

ma orze. Ale proszę się nie martwić, gdyby głos krwi zamilkł na chwilę, nie pomyli się
pan. We ǳie tymi drzwiami. To piękny blondyn, może trochę zanadto asny, o u mu ą-
cych manierach, zobaczy pan.

— A propos — odezwał się ma or — wie pan, że miałem ze sobą tylko dwa tysiące
anków, które przekazał mi ksiąǳ Busoni. Wydałem sporo na podróż i…

— Potrzeba panu pienięǳy… Nic oczywistszego, panie Cavalcanti. Proszę, osiem
tysięcy anków akonto.

Oczy ma ora zabłysły ak karbunkuły.
— Winien estem panu eszcze czterǳieści tysięcy anków — rzekł Monte Christo.
— Czy dać ekscelenc i pokwitowanie? — spytał ma or, chowa ąc banknoty do we-

wnętrzne kieszonki czamary.
— A po co?
— Żeby miał pan hrabia dowód dla księǳa Busoni.
— No, to dasz pan pokwitowanie na całą sumę, kiedy uż dostaniesz pozostałe czter-

ǳieści tysięcy. Pomięǳy ludźmi uczciwymi niepotrzebne są takie środki ostrożności.
— A, tak, pomięǳy ludźmi uczciwymi — zawtórował ma or.
— I eszcze edno słówko.
— Ależ słucham.
— Otóż byłoby dobrze, gdybyś pan rozstał się z tą czamarką.
— Doprawdy? — zdumiał się ma or, patrząc na czamarkę z pewnym upodobaniem.
— Tak właśnie. To się może eszcze nosi w Viareggio, ale w Paryżu taki stró , choć

barǳo elegancki, wyszedł uż z mody.
— Ale co tu mam na siebie włożyć?
— To, co pan ma w swoich kuach.
— W akich kuach? Mam ze sobą tylko tłumoczek.
— Przy sobie, oczywiście. Po co się obarczać bez potrzeby? A zresztą, taki stary żoł-

nierz lubi podróżować na lekko.
— I właśnie dlatego…
— Ale pan esteś człowiekiem przezornym i wysłałeś swo e kuy wcześnie . Przybyły

wczora do Hotelu Książęcego przy ulicy Richelieu. Przecież tam zamówiłeś pan sobie
apartament.

— To w tych kuach?…
— Mniemam, że kazał pan loka owi włożyć tam wszystko, co się może panu przydać:

ubrania cywilne, mundury. Przy ważnych okaz ach ubierzesz pan oczywiście mundur.
Proszę nie zapominać o orderze. We Franc i wszyscy się z tego śmie ą, ale kto tylko
może, zawsze e nosi.
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— Znakomicie, znakomicie, znakomicie! — powtarzał ma or zaskakiwany wciąż czymś
nowym.

— A teraz — rzekł Monte Christo — skoro przygotował pan uż serce na żywsze
wzruszenia, proszę szykować się na spotkanie z synem.

I ukłoniwszy się z wǳiękiem oszołomionemu z radości Toskańczykowi, zniknął za
drzwiami.
.  
Monte Christo wszedł do błękitnego salonu, gǳie czekał uż nań młody człowiek dość
elegancko ubrany, o swobodne postawie, który wysiadł pół goǳiny wcześnie przed bra-
mą pałacu z wyna ętego kabrioletu.

Baptysta łatwo go poznał; rysopis dany mu przez hrabiego zgaǳał się co do oty:
młody, wysoki, asnowłosy, z rudawą bródką, czarnym okiem, o naǳwycza blade skórze
i rumianych policzkach.

Spostrzegłszy Monte Christa, podniósł się żywo.
— Czy to pan esteś hrabią de Monte Christo?
— Tak — odparł Monte Christo. — A a mam zapewne zaszczyt z wicehrabią Andreą

Cavalcanti?
— Z wicehrabią Andreą Cavalcanti — powtórzył młoǳieniec, kłania ąc się dość

nonszalancko.
— Musisz pan mieć przy sobie list, który mi pana poleca?
— Nic o nim eszcze nie mówiłem, gdyż podpis wyda e mi się naprawdę ǳiwny.
— Sindbad Żeglarz, prawda?
— A tak. Ponieważ zaś znam tylko ednego Sindbada Żeglarza, tego z Tysiąca i jednej

nocy…
— No cóż, to eden z ego potomków, a mó przy aciel, barǳo bogaty Anglik, ory-

ginał, prawie wariat, naprawdę nazywa się lord Wilmore.
— A, teraz rozumiem wszystko. Tak, wszystko est w porządku. Właśnie tego samego

Anglika poznałem w… tak, doskonale!… Jestem więc na rozkazy pana hrabiego.
— Jeśli to prawda, coś mi pan raczył powieǳieć — uśmiechnął się hrabia — mam

naǳie ę, że bęǳiesz tak łaskaw i opowiesz mi trochę o sobie i swo e roǳinie.
— Chętnie, panie hrabio — i młoǳieniec ął opowiadać z płynnością, która dowo-

ǳiła, że ma znakomitą pamięć.
— Jestem wicehrabią Andreą Cavalcanti, synem ma ora Bartolomea Cavalcanti wy-

woǳącego się z rodu zapisanego we florenckie złote księǳe. Choć nasza roǳina est
barǳo bogata — o ciec ma pół miliona renty — wiele wycierpiała. Ja sam, panie hrabio,
zostałem porwany w wieku pięciu lat przez zdraǳieckiego guwernera i od piętnastu lat
nie wiǳiałem się z o cem. Odkąd zacząłem myśleć ak człowiek dorosły, gdy osiągnąłem
pełnoletniość i stałem się panem samego siebie, szukam go wszęǳie, ale bezskutecznie.
Dopiero pański przy aciel Sindbad doniósł mi w liście, że o ciec est w Paryżu, i upoważnił
mnie, abym się udał do pana po dalsze informac e.

— Istotnie, mó panie, to, co mi pan opowiadasz, est barǳo ciekawe — rzekł hrabia,
wpatru ąc się z ponurym zadowoleniem w tę nonszalancką twarz, przypomina ącą z urody
upadłego anioła. — Dobrześ pan uczynił, że się tak we wszystkim zastosowałeś do rad
Sindbada: o ciec pański rzeczywiście tu est i szuka pana.

Hrabia od chwili we ścia do salonu nie spuszczał młoǳieńca z oka. Był pełen poǳiwu
dla pewności, aką okazywał w spo rzeniu i w głosie; ale gdy padły tak naturalne słowa:
„o ciec pański rzeczywiście tu est i szuka pana”, Andrea podskoczył i wykrzyknął:

— Mó o ciec! Mó o ciec tuta ⁈
— No tak — odparł Monte Christo — pański o ciec, ma or Bartolomeo Cavalcanti.
Przestrach znikł natychmiast z twarzy młoǳieńca, ak starty gąbką.
— A tak, tak — odetchnął. — Ma or Bartolomeo Cavalcanti. I mówi pan hrabia, że

mó kochany o ciec tu est?
— Tak, drogi panie. Dodam, że tylko co się z nim rozstałem, a to, co mi opowia-

dał o swoim utraconym synku, mocno mnie prze ęło. Naprawdę, ego cierpienie, obawy,
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naǳie e mogłyby stworzyć wzrusza ący poemat. Wreszcie pewnego razu otrzymał wia-
domość, że ci, co porwali mu syna, mogą mu go oddać lub wskazać, gǳie się zna du e za
dość znaczną sumę. Ale zacny o ciec nie cofnąłby się przed niczym. Wysłał te pieniąǳe
na granicę piemoncką — razem z paszportem opatrzonym we wszystkie potrzebne wizy
do Włoch. Bo przebywałeś pan przecież w południowe Franc i, dobrze mi się wyda e?

— Tak — odparł Andrea, cokolwiek zakłopotany — przebywałem właśnie w połu-
dniowe Franc i.

— Powóz miał na pana czekać w Nicei?
— Tak, panie hrabio. Z Nicei po echałem do Genui, z Genui do Turynu, z Turynu

do Chambery, z Chambery do Pont-de-Beauvoisin, a stamtąd do Paryża.
— No proszę! O ciec wyznaczył panu tę trasę, bo i sam tamtędy echał i miał naǳie ę,

że się spotkacie po droǳe.
— Ale nawet gdybyśmy się spotkali, wątpię, czy mó kochany o ciec by mnie poznał.

Troszeczkę się zmieniłem od czasu, gdy wiǳieliśmy się po raz ostatni.
— Ale est przecież głos krwi — zareplikował Monte Christo.
— Aha, no tak, nie pomyślałem o głosie krwi.
— A teraz edna tylko rzecz niepokoi markiza Cavalcanti: co pan robiłeś w czasie te

rozłąki? Jak obchoǳili się z tobą prześladowcy? Czy przestrzegali względów, akie ci się
należały z uwagi na uroǳenie? Czy wreszcie cierpienia duchowe, tysiąckroć gorsze od
cierpień fizycznych, nie nadwyrężyły u pana zdolności, akimi obdarzyła pana natura i czy
czu esz się pan w stanie godnie reprezentować w świecie swó ród?

— Panie hrabio — wy ąkał oszołomiony młoǳieniec — mam naǳie ę, że żadna
fałszywa plotka…

— Ależ usłyszałem o panu po raz pierwszy od mego przy aciela, lorda Wilmore’a,
filantropa. Wiem od niego, że znalazł pana w barǳo trudne sytuac i, nie wiem, o co
choǳiło, i nie pytałem go o nic, nie estem wścibski. Zainteresowały go pańskie nie-
szczęścia, a więc był pan goǳien zainteresowania. Powieǳiał mi, że chce panu zwrócić
pozyc ę, aką pan stracił, że poszuka pańskiego o ca, że go odna ǳie; i zda e się, że go
znalazł, skoro pański o ciec tu est. Wreszcie wczora uprzeǳił mnie o pańskim przy eź-
ǳie, da ąc mi ednocześnie pewne instrukc e co do pańskiego ma ątku; ot, i wszystko.
Wiem, że lord to oryginał, ale est zarazem człowiekiem, na którym można polegać, a bo-
gatym ak kopalnia złota — i może sobie pozwolić na takie ǳiwactwa bez obawy, że go
zru nu ą. Toteż obiecałem, że zastosu ę się do ego instrukc i. Proszę mi więc nie mieć
za złe tego pytania: będę musiał panu nieco patronować i dlatego chciałbym wieǳieć,
czy nieszczęścia, których przecież nie est pan winien i które nie umnie sza ą w niczym
szacunku, aki do pana żywię, nie sprawiły, że stał się pan w pewnym sensie obcy światu,
w którym miał pan zrobić tak świetną karierę ǳięki fortunie i nazwisku.

— Panie hrabio — odpowieǳiał młoǳieniec, który w miarę, ak mówił hrabia,
oǳyskiwał poprzednią pewność siebie — eśli o to choǳi, możesz pan być zupełnie spo-
ko ny. Porwano mnie o cu z pewnością po to, aby mu późnie mnie odsprzedać, co też
i uczynili. Dlatego wykalkulowali sobie, że aby uzyskać za mnie lepszą cenę, należało
podwyższyć mo ą wartość. Otrzymałem więc dość staranną edukac ę. Traktowano mnie
ak owych niewolników w Az i Mnie sze , których panowie uczyli gramatyki, medycyny
i filozofii, aby następnie sprzedać ich droże w Rzymie.

Monte Christo uśmiechnął się z zadowoleniem. Chyba nie spoǳiewał się aż tyle po
panu Andrei Cavalcanti.

— Gdyby zresztą — dodał młoǳieniec — w moim wychowaniu u awniły się akieś
usterki albo racze w moim obyciu, mam naǳie ę, że świat bęǳie miał dla mnie trochę
pobłażliwości, zważywszy na nieszczęścia, akie mnie spotkały w ǳieciństwie i w młodości.

— No cóż, zrobi pan tak, ak się panu bęǳie podobało — odparł niedbale Monte
Christo. — Jesteś panem własne woli, to wszystko tylko pana dotyczy; ale przysięgam,
że nie powieǳiałbym na pańskim mie scu ani słowa o tych przygodach. Pańska historia
to romans, a świat, który uwielbia romanse w żółtych okładkach, akoś nie chce ufać
tym, które stanowią żywy welin, nawet eżeli miałby on takie złocenia, ak pan. To est
trudność, którą pozwalam sobie panu zasygnalizować. Zaledwie opowie pan komuś tę
wzrusza ącą historię, a uż pomknie w świat zupełnie zniekształcona. Byłby pan takim
pozerem, ak Anthony, a czasy Anthony’ego uż trochę przebrzmiały. Być może ǳięki
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temu wszyscy by się panem zainteresowali, ale nie wszyscy lubią być w centrum uwagi
i przedmiotem komentarzy. W końcu by to pana zmęczyło.

— Chyba ma pan słuszność — odparł młoǳieniec, blednąc pod przenikliwym spo -
rzeniem Monte Christa. — Barǳo by mi to przeszkaǳało.

— Och, ale nie trzeba też przesaǳać, bo wtedy, aby uniknąć błędu, popadlibyśmy
w akiś obłęd. Nie, trzeba tylko ustalić prosty plan postępowania. A człowiekowi tak
inteligentnemu ak pan bęǳie się tym łatwie do niego zastosować, że est on zgodny
z pańskim interesem. Musi mieć pan akieś dowody i nawiązać przy aźń z ludźmi godnymi
szacunku, aby przeważyło to nad tym, co w pańskie przeszłości est niezbyt asne.

Andrea wyraźnie stracił kontenans.
— Chętnie zaświadczałbym za pana — ciągnął Monte Christo — ale mam w zwy-

cza u nie tylko wątpić o moich na lepszych przy aciołach, ale nawet starać się, by inni
o nich wątpili. Dlatego też odegrałbym tu rolę niezgodną z moim charakterem, ak mó-
wią dramatopisarze, i naraziłbym się na wygwizdanie, czego sobie wcale nie życzę.

— Ale, panie hrabio, przez wzgląd na lorda Wilmore, który mnie polecił panu hra-
biemu… — rzekł zuchwale Andrea.

— No tak, ale lord Wilmore nie ukrywał przede mną, kochany panie Andrea, że
pańska młodość była dość burzliwa. Och — rzekł hrabia, wiǳąc, że Andrea drgnął nie-
spoko nie — byna mnie nie żądam od pana spowieǳi. Zresztą właśnie dlatego, aby nie
musiał pan szukać akiegoś obcego protektora, posłano do Lukki po pańskiego o ca, mar-
kiza Cavalcanti. Zaraz się pan z nim zobaczy. Jest może trochę sztywny, trochę sztuczny,
ale to sprawka munduru. Kiedy wszyscy dowieǳą się, że służy od osiemnastu lat w armii
austriackie , wszystko bęǳie asne; zazwycza nie wymagamy zbyt wiele od Austriaków.
Podsumowu ąc, zupełnie wystarczy panu ten o ciec.

— O, uspoka a mnie pan. Rozstaliśmy się tak dawno, że nie zostało mi o nim nawet
edno wspomnienie.

— A poza tym wie pan, że dużo wybacza się osobom o wielkim ma ątku.
— To mó o ciec est naprawdę tak bogaty?
— Jest milionerem… pięćset tysięcy liwrów renty.
— A więc — zapytał młoǳieniec — zna dę się w dość… przy emne sytuac i?
— Drogi panie, w na przy emnie sze . O ciec da panu pięćǳiesiąt tysięcy liwrów

rocznie, póki bęǳiesz pan w Paryżu.
— W takim razie zostanę tu na zawsze.
— Hm, kto może ręczyć za to, co się kiedyś stanie, drogi panie? Człowiek strzela,

Pan Bóg kule nosi.
Andrea westchnął.
— Jeżeli ednak przez czas mo ego pobytu w Paryżu nie zdarzy się nic, co by mnie

zmusiło do wy azdu, będę na pewno otrzymywał te pieniąǳe?
— Ależ oczywiście.
— Od o ca osobiście? — zaniepokoił się Andrea.
— Tak, ale sumę tę zagwrantował panu lord Wilmore, który na prośbę pańskiego o ca

otworzył panu kredyt, w wysokości pięciu tysięcy anków miesięcznie, u pana Danglars,
ednego z na pewnie szych bankierów w Paryżu.

— A mó o ciec długo zamierza zabawić w Paryżu? — zapytał Andrea z niepoko em.
— Tylko kilka dni. Obowiązki nie pozwala ą mu na wy azdy dłuższe niż dwa do trzech

tygodni.
— Kochany o czulek! — westchnął Andrea wyraźnie uradowany rychłym od azdem.
— Dlatego też nie chciałbym — rzekł Monte Christo, uda ąc, że nie poznał się na

prawǳiwym znaczeniu słów Andrei — opóźniać dłuże waszego spotkania. Jesteś pan
gotów uściskać zacnego pana Cavalcanti?

— Chyba pan w to nie wątpi?
— No to proszę we ść do salonu, drogi przy acielu. O ciec czeka tam na pana.
Andrea skłonił się głęboko i wszedł do salonu.
Hrabia odprowaǳił go wzrokiem, a gdy młoǳieniec znikł za drzwiami, nacisnął

ukrytą sprężynę; w ednym z obrazów płótno odchyliło się od ramy, tworząc szparę,
przez którą można było obserwować, co się ǳie e w salonie.

Andrea zamknął za sobą drzwi i podszedł do ma ora, który wstał na odgłos kroków.
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— Ach, panie o cze, o cze na droższy! — zawołał Andrea tak głośno, aby hrabia mógł
to usłyszeć przez zamknięte drzwi — czy to naprawdę ty?

— Wita , ukochany synu — rzekł z powagą ma or.
— Po tak długie rozłące, cóż to za radość, że możemy się znów spotkać! — mówił

Andrea, popatru ąc wciąż w stronę drzwi.
— Jak sobie życzysz, synu.
I mężczyźni uściskali się tak, ak to się robi w Teatrze Francuskim — to znaczy padli

sobie sztywno i z rozmachem w ramiona.
— I uż nigdy się nie rozłączymy, prawda?
— Ależ oczywiście. Ale zda e mi się, synku, że uważasz teraz Franc ę za swo ą drugą

o czyznę?
— Prawdą est, że byłbym zrozpaczony, gdybym musiał opuścić Paryż.
— A a, rozumiesz, mogę żyć tylko w Lukce. Wracam więc ak na pręǳe do Włoch.
— Ale przed od azdem, kochany o cze, oddasz mi na pewno dokumenty, za pomocą

których łatwo mi bęǳie dowieść mo ego pochoǳenia?
— Ależ tak, właśnie dlatego przy echałem, zbyt wiele trudów to wymagało, aby cię

odnaleźć i oddać ci e, byśmy mieli znów zacząć się szukać. Za ęłoby mi to resztę życia.
— A gǳież te papiery?
— Oto i one.
Andrea porwał chciwie akt ślubu o ca i swo ą metrykę chrztu, a rozłożywszy e ze

skwapliwością naturalną u dobrego syna, przebiegł błyskawicznie wzrokiem oba doku-
menty, co świadczyło o wprawnym oku i na żywsze ciekawości.

Gdy skończył, twarz rozświetliła mu niewypowieǳiana radość; spo rzał na ma ora
z ǳiwnym uśmiechem i zagadnął:

— Coś podobnego — i w ego ustach zabrzmiała czysta toskańska mowa — czyżby
we Włoszech nie było galer?

Ma or wyprostował się.
— Skąd to pytanie?
— No, eżeli fabryku e się tam bezkarnie podobne dokumenty! Za eden taki papie-

rek, mó kochany o czulku, posłano by cię we Franc i na lat pięć świeżego powietrza do
Tulonu.

— Co proszę? — oburzył się Toskańczyk, usiłu ąc zachować ma estatyczną minę.
— Kochany panie Cavalcanti — rzekł Andrea i uścisnął znacząco ramię ma ora — ile

ci płacą, abyś był moim o cem?
Ma or zaczerpnął tchu do odpowieǳi.
— Ćśś! — rzekł Andrea, zniża ąc głos — a pierwszy dam ci dowód zaufania. Da ą

mi pięćǳiesiąt tysięcy anków rocznie, abym był twoim synem. Rozumiesz pan więc, że
byłbym ostatnią osobą, która przeczyłaby, że est pan moim o cem.

Ma or roze rzał się wokół z niepoko em.
— E, niech się pan nie boi, esteśmy sami — rzekł Andrea. — Zresztą mówimy po

włosku.
— No, to mnie da ą ednorazowo pięćǳiesiąt tysięcy anków — oświadczył To-

skańczyk.
— Panie Cavalcanti, wierzy pan w ba ki?
— Do te pory nie wierzyłem, ale teraz chyba muszę zacząć.
— A więc ma pan dowody?
Ma or wy ął z zanadrza garść złota.
— I to namacalne, ak pan wiǳi.
— I sąǳisz pan, że mogę wierzyć obietnicom, akie mi da ą?
— Tak mi się zda e.
— I ten zacny hrabia dotrzyma słowa?
— Co do oty. Ale rozumiesz pan, aby dotrzymał, musimy dobrze odegrać nasze role.
— Kim są ci „oni”?
— Do licha, bo a wiem? Ci, którzy napisali do pana. Nie otrzymałeś pan listu?
— No tak.
— I co było w tym liście?
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— A nie zdraǳisz mnie pan?
— O, na pewno nie, nasze interesy się pokrywa ą.
— No to niech pan czyta.
I ma or podał list młoǳieńcowi.
Andrea przeczytał półgłosem:

Jesteś ubogi. Czeka Cię nieszczęśliwa starość. Czy chciałbyś pan, eśli
nawet nie zostać bogatym, to przyna mnie uzyskać niezależność?

Jedź natychmiast do Paryża, uda się do hrabiego de Monte Christo
(Pola Elize skie ) i zapyta go o syna, którego miałeś z markizą Corsinari,
a którego porwano, gdy miał pięć lat.

Syn ten nazywa się Andrea Cavalcanti.
Abyś nie miał pan wątpliwości, eśli iǳie o dobre chęci niże podpisa-

nego, załączam:
. Bon na dwa tysiące czterysta lirów toskańskich, płatny u pana Gozzi

we Florenc i;
. List rekomendacy ny do pana hrabiego de Monte Christo, u którego

otwieram panu kredyt w wysokości czterǳiestu ośmiu tysięcy anków.
Przy dź do hrabiego  ma a o siódme wieczorem.

Podpisano:
Ksiąǳ Busoni.

— Dostałem niemal identyczny list.
— Od księǳa Busoniego?
— Nie. Od akiegoś Anglika, lorda Wilmore’a, który używa przydomku Sindbad

Żeglarz.
— Wiǳiałeś go pan?
— Raz w życiu.
— Gǳie?
— A, właśnie tego nie chcę panu powieǳieć. Nie może pan wieǳieć tyle, co a.
— No, a co było w tym pańskim liście?
— Czyta pan.

Jesteś pan biedny, masz przed sobą nęǳną przyszłość. Chcesz zdobyć
pozyc ę, być wolnym i bogatym?

— Do licha! — wtrącił młoǳieniec, kołysząc się na piętach — po co w ogóle pytać
o takie rzeczy!

Wsiądź do dyliżansu pocztowego, który bęǳie na Ciebie czekać goto-
wy przy wy eźǳie z Nicei za rogatką genueńską. Po eǳiesz przez Turyn,
Chambery i Pont-de-Beauvoisin.

 ma a o siódme wieczorem staw się u hrabiego de Monte Christo
(Pola Elize skie) i zapyta go o Twego o ca.

Jesteś synem markiza Bartolomea Cavalcanti i markizy Olivii Corsinari,
ak to stwierǳa ą dokumenty, które Ci doręczy markiz. ǲięki nim bęǳiesz
mógł występować pod tym nazwiskiem na paryskich salonach.

Dochód w wysokości pięćǳiesięciu tysięcy anków rocznie pozwoli ci
na życie zgodne z Two ą pozyc ą.

Załączam bon na pięć tysięcy anków, płatny u pana Ferrea, bankie-
ra w Nicei, i list poleca ący do hrabiego de Monte Christo. Zobowiązałem
hrabiego, aby zaspoka ał pańskie potrzeby.

Sindbad Żeglarz
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— Wiǳiałeś się pan z hrabią?
— Właśnie przed chwilą.
— I co, potwierǳił?
— Tak, wszystko.
— Ktoś tuta est na pewno robiony w konia.
— W każdym razie to chyba ani a, ani pan, prawda?
— Nic nas to nie obchoǳi, nieprawdaż?
— No właśnie, to samo chciałem powieǳieć. Gra my do końca, ale ostrożnie.
— Dobrze. Zobaczysz pan, że estem goǳien, aby być pańskim partnerem.
Monte Christo wybrał tę chwilę, aby we ść do salonu.
Słysząc ego kroki, o ciec i syn rzucili się sobie w ob ęcia; tak zastał ich hrabia.
— I cóż, panie markizie? — spytał Monte Christo. — Zda e mi się, że odnaleziony

syn przypadł panu do serca?
— O, panie hrabio! Z radości aż zaparło mi dech w piersiach!
— A pan, młoǳieńcze?
— O, panie hrabio, ze szczęścia od ęło mi mowę!
— Szczęśliwy o ciec! Szczęśliwy syn! — wzruszył się hrabia.
— Smuci mnie tylko edno — odezwał się ma or — że muszę tak prędko opuścić

Paryż.
— O, drogi panie Cavalcanti — rzekł Monte Christo — zanim pan od eǳiesz, mam

naǳie ę, że pozwolisz, abym cię przedstawił kilku moim przy aciołom.
— Jestem na rozkazy pana hrabiego.
— A teraz, młody człowieku, wyspowiada się.
— Ale przed kim?
— No, przed o cem. Powieǳ mu cokolwiek o stanie twoich finansów.
— Tam do diabła! — zaasował się Andrea. — Dotykasz pan delikatne struny.
— Słyszy pan, ma orze? — zagadnął Monte Christo. — Two e ukochane ǳiecko

mówi, że potrzeba mu pienięǳy.
— Cóż a na to poraǳę?
— Do licha, dasz mu e pan!
— Ja?
— No tak, pan.
Monte Christo stanął pomięǳy obu panami.
— Masz — rzekł, wsuwa ąc Andrei do ręki plik banknotów.
— Co to?
— Odpowiedź two ego o ca.
— Mo ego o ca?
— No tak. Przecież dałeś mu do zrozumienia, że potrzebu esz pienięǳy?
— Tak. I co z tego?
— To z tego, że pański o ciec poprosił, abym przekazał to panu.
— Zaliczka na poczet moich dochodów? O, kochany o cze!
— Bądź pan cicho, wiǳisz przecież, że nie chce, abyś wieǳiał, że to od niego.
— Doceniam ego delikatność — rzekł Andrea, chowa ąc bilety bankowe do kieszeni

spodni.
— Dobrze — odparł Monte Christo — a teraz się pożegnamy.
— A kiedy bęǳiemy mieli znów zaszczyt u rzeć pana hrabiego? — zapytał Cavalcanti.
— A, tak. Kiedy bęǳiemy mieli ten zaszczyt? — powtórzył Andrea.
— W sobotę, eśli uż esteście panowie tak mili… no tak… w sobotę. Będę miał

na obieǳie w domu przy ulicy de la Fontaine  w Auteuil kilka osób, mięǳy innymi
pana Danglarsa, pańskiego bankiera. Przedstawię mu panów: musicie się przecież poznać,
macie wspólne rachunki.

— W stro u galowym? — spytał półgłosem ma or.
— W stro u galowym: mundur, pludry, order.
— A a? — zapytał Andrea.
— O, pan ak na skromnie . Czarne spodnie, lakierki, biała kamizelka, ak czarny

albo granatowy, halsztuk. Do tego polecam panu firmę Blin albo Véronique. Jeśli nie
zna pan adresów, proszę się zwrócić do Baptysty. Jesteś pan bogaty — im mnie bęǳiesz
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okazywał pretens onalności w ubiorze, tym lepsze wrażenie pan zrobisz. Jeśli zechcesz pan
kupić konie, idź pan do pana Devedeux. Faeton możesz pan kupić w wozowni Baptiste.

— O które goǳinie mamy się stawić? — spytał młoǳieniec.
— Och, około wpół do siódme .
Panowie Cavalcanti pożegnali hrabiego i wyszli.
Hrabia podszedł do okna: szli pod rękę przez ǳieǳiniec.
— To dopiero wy ątkowe łotry — szepnął do siebie. — Co za szkoda, że nie są

naprawdę o cem i synem!
Na chwilę zatonął w posępnych myślach, po czym rzekł:
— Pó dę do Morrelów. Mdli mnie od niesmaku eszcze barǳie niż od nienawiści.

.  
Niech czytelnicy zgoǳą się, byśmy wrócili na pole graniczące z pałacem pana de Villefort;
przy bramie osłonięte gałęziami kasztanów spotkamy osoby znane nam uż dobrze.

Tym razem Maksymilian stawił się pierwszy.
Przylgnąwszy okiem do szpary, wypatru e, czy w głębi ogrodu nie przemknie się

mięǳy drzewami akiś cień, nasłuchu e, czy edwabny trzewiczek nie zazgrzyta na piasku
ale ki.

Wreszcie zaskrzypiały tak upragnione kroki, ale zamiast ednego cienia, ukazały się
dwa.

Valentine spóźniła się, ponieważ pani Danglars i Eugenia przedłużyły wizytę aż do
goǳiny, na którą się umówili. Aby nie uchybić schaǳce, ǳiewczyna zaproponowała
Eugenii spacer po ogroǳie; chciała w ten sposób pokazać Maksymilianowi, że nie z e
winy nastąpiło to spóźnienie, bo przecież uż na pewno się tym martwił.

Młody człowiek zrozumiał wszystko — zakochanych cechu e szczególna, ǳiała ąca
błyskawicznie intuic a — i poczuł, że kamień spadł mu z serca.

A poza tym Valentine, kierowała spacerem tak, że Maksymilian mógł wiǳieć, ak
przechaǳa ą się tam i z powrotem, a za każdym razem, gdy przechoǳiły tuż obok, rzu-
cała w kierunku bramy spo rzenia, których nie dostrzegała Eugenia, ale przechwytywał
Maksymilian. Spo rzenia te zdawały się mówić:

— Kochany, bądź cierpliwy, wiǳisz, że to nie mo a wina.
I Maksymilian starał się zachować cierpliwość, poǳiwia ąc ednocześnie kontrast

mięǳy urodą obu panien — asnowłose , o tęsknym spo rzeniu, lekko pochylone ak
wǳięczna iwa, i czarnowłose , o we rzeniu dumnym, a wyniosłe ak topola.

Po półgoǳinnym spacerze ǳiewczęta odeszły; Maksymilian zrozumiał, że odwieǳiny
pani Danglars dobiegały końca.

Istotnie, po chwili znów po awiła się Valentine, tym razem sama. Z obawy, aby czy-
eś niepożądane oczy nie zaciekawiły się tym powrotem, szła wolniutko, przygląda ąc się
uważnie kępom drzew i krzewów oraz penetru ąc wzrokiem ale ki, a zamiast skierować
się prosto ku bramie, usiadła na pierw na ławeczce.

A wreszcie podbiegła do kraty.
— Wita , kochana mo a!
— Wita , Maksymilianie. Musiałeś czekać, ale wiǳiałeś, dlaczego.
— Tak, rozpoznałem pannę Danglars. Nie myślałem, że się aż tak przy aźnicie.
— A któż ci powieǳiał, że się przy aźnimy?
— Nikt; wydało się tylko, że tak się zachowu ecie. Spacerowałyście, trzyma ąc się pod

ramię, a rozmawiałyście tak, ak dwie przy aciółki z pens i, które się sobie zwierza ą.
— No tak, zwierzałyśmy się — rzekła Valentine. — Eugenia przyznała mi się, aki

wstręt czu e do małżeństwa z panem de Morcerf, a a przyznałam się, że ślub z panem
d’Epinay bęǳie dla mnie strasznym nieszczęściem.

— Kochana mo a!
— I dlatego, mó miły, wydało ci się, że nie ma mięǳy nami żadnego dystansu.

Przecież mówiąc o człowieku, którego nie mogę kochać, myślałam o człowieku, którego
kocham.
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— Ależ ty esteś dobra, Valentine! I masz w sobie coś, czego panna Danglars nigdy nie
bęǳie miała: akiś nieokreślony czar, który est u kobiety tym, czym zapach dla kwiatu,
a słodycz dla owocu. Bo to za mało, eśli kwiat czy owoc są tylko piękne.

— Kochany, patrzysz tak na to wszystko, bo miłość przysłania ci wzrok.
— O nie, przysięgam ci. No, na przykład przypatrywałem się wam obu i przysięgam,

oddawałem sprawiedliwość uroǳie panny Danglars, ale trudno mi było przypuścić, że
ktoś mógłby się w nie zakochać.

— No właśnie, bo a tam byłam i to cię zaślepiało, kochany.
— Nie… ale powieǳ mi… a pytam z czyste ciekawości; obuǳiły ą we mnie pewne

poglądy, akie sobie wyrobiłem o pannie Danglars.
— Na pewno niesprawiedliwe, chociaż nie wiem, akie. Kiedy wyda ecie sądy o nas,

biednych kobietach, nie możemy liczyć na pobłażliwość.
— No tak, za to same o sobie wyda ecie barǳo sprawiedliwe sądy!
— Bo niemal zawsze w naszych opiniach biorą uǳiał żywe uczucia. Ale o co chciałeś

zapytać?
— Czy panna Danglars obawia się małżeństwa z panem de Morcerf dlatego, że kogoś

kocha?
— Ależ mówiłam ci, że nie estem przy aciółką Eugenii.
— E, wy, ǳiewczęta, choć nie esteście przy aciółkami, i tak robicie sobie zwierzenia.

Przyzna się, że zapytałaś ą o to? Aha, wiǳę, że się uśmiechasz!
— O, to znaczy, że przenikasz wzrokiem deski?
— No, co ci powieǳiała?
— Powieǳiała, że nie kocha nikogo, że ma w ogóle wstręt do małżeństwa; że pragnie

prowaǳić życie spoko ne i niezależne, a nawet wolałaby niemal, by e o ciec stracił cały
ma ątek, byle mogła zostać artystką taką, ak e przy aciółka, panna Luiza d’Armilly.

— No i wiǳisz!
— No, ale czego to ma dowoǳić?
— Niczego — odpowieǳiał Maksymilian z uśmiechem.
— No to dlaczego się uśmiechasz?
— Wiǳisz? Ty też przenikasz wzrokiem te deski.
— Mam sobie pó ść?
— O nie, nie! To uż lepie mówmy o tobie.
— O , dobrze, zostało nam tylko ǳiesięć minut.
— O Boże! — zawołał zmartwiony Maksymilian.
— Tak, Maksymilianie — rzekła melancholĳnie Valentine — wybrałeś sobie nie

na lepszą kochankę. Biedaku, na akie życie cię narażam, a ty przecież tak zasługu esz na
szczęście! Uwierz, gorzko to sobie wyrzucam.

— Miła mo a, nie martw się tym, a i tak estem szczęśliwy. To ciągłe oczekiwanie
wynagraǳa mi, że cię wiǳę przez pięć minut, że powiesz do mnie parę słów. Wynagraǳa
mi to głębokie, niezmienne przekonanie, że Bóg nie stworzył eszcze dwóch serc, które
by tak do siebie pasowały i że nie po to nas połączył, aby nas potem rozłączyć.

— ǲięku ę, wierz w to za nas obo e, kochany. Czu ę się w połowie szczęśliwa.
— A co się stało, że musisz tak szybko uciekać?
— Nie wiem; macocha kazała mi wstąpić do siebie, chce mi powieǳieć coś o moim

ma ątku. Dobry Boże! Niech sobie wezmą ten mó ma ątek, i tak estem zbyt bogata,
niech mi tylko zostawią spokó i wolność. Przecież kochałbyś mnie tak samo, gdybym
była biedna, prawda?

— O, a cię zawsze będę kochał. Byleby tylko mo a Valentine była przy mnie i bylebym
miał pewność, że nikt mi e nie zabierze, reszta est nieważna! Ale czy ona ci aby nie chce
powieǳieć czegoś nowego o twoim ślubie?

— Nie sąǳę.
— Ale posłucha , na droższa i nie bó się, bo póki tylko będę żyć, nie spo rzę na inną

kobietę…
— Myślisz, Maksymilianie, że uspoka asz mnie, mówiąc w taki sposób?
— Daru , masz rac ę, brutal ze mnie. No więc chciałem ci powieǳieć, że spotkałem

się ostatnio z panem de Morcerf.
— I co dale ?
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— Jak wiesz, Franz to ego przy aciel.
— Tak, no i co?
— No i dostał właśnie list, w którym Franz pisze o swoim rychłym powrocie.
Valentine zbladła i oparła rękę o bramę.
— O Boże — wyszeptała — a eżeli o to choǳi? Ale nie, gdyby choǳiło o to, to nie

macocha by mi o tym powieǳiała.
— A to czemu?
— Czemu… sama nie wiem… ale zda e mi się, że chociaż macocha nie sprzeciwia się

otwarcie temu małżeństwu, ale nie est z niego zadowolona.
— No, mo a miła, zacznę chyba uwielbiać two ą macochę.
— Nie spiesz się tak, Maksymilianie — odparła Valentine ze smutnym uśmiechem.
— No bo w końcu, eśli żywi taką niechęć do tego mariażu, że gotowa byłaby go

zerwać, może wysłuchałaby przychylnie innych oświadczyn.
— Nie łudź się. Nie choǳi e o osobę męża, ona po prostu nie chce, bym wyszła za

mąż.
— Jak to? Jeżeli do tego stopnia nie cierpi małżeństwa, dlaczego sama wyszła za mąż?
— Nie rozumiesz mnie. Rok temu, kiedy mówiłam, że chętnie wstąpiłabym do klasz-

toru, macocha wysunęła parę zastrzeżeń — bo powinna była to zrobić — ale przy ęła mó
pomysł z radością. Nawet mó o ciec na to przystał, na pewno za e podszeptem. Po-
wstrzymywał mnie przed tym tylko mó biedny ǳiadek. Maksymilianie, nie wyobrażasz
sobie nawet, ile potrafi wyrazić wzrok staruszka, który na całym świecie tylko mnie kocha
i — Boże, wybacz, eśli to bluźnierstwo — którego tylko a kocham. Gdybyś wieǳiał,
ak spo rzał na mnie, gdy się dowieǳiał o tym zamiarze, ile w tym wzroku było wyrzu-
tu, ile rozpaczy wyrażały łzy, które popłynęły mu po nieruchome twarzy! O, kochany,
poczułam straszne wyrzuty sumienia, rzuciłam mu się do kolan i zawołałam: „przebacz,
przebacz, ǳiaǳiu! Niech robią ze mną, co chcą, nigdy cię nie opuszczę”. I wtedy wzniósł
oczy do nieba… Maksymilianie, wiele mogę wycierpieć; to spo rzenie ǳiadka z góry
wynagroǳiło mi wszystkie cierpienia.

— Valentine, esteś aniołem! Ale powieǳ mi, aką korzyść odniosłaby pani de Vil-
lefort, gdybyś została starą panną?

— Przecież mówiłam przed chwilą, nie słyszałeś, Maksymilianie? że estem bogata,
a nawet zbyt bogata. Mam po matce blisko pięćǳiesiąt tysięcy renty, ǳiadkowie de Saint-
-Méran zostawią mi pewnie drugie tyle, ǳiadek Noirtier wyraźnie chce, abym była ego
edyną spadkobierczynią. W porównaniu ze mną mó braciszek, który po pani de Villefort
nie oǳieǳiczy żadnego ma ątku, est biedny. A macocha uwielbia to ǳiecko! Gdybym
wstąpiła do klasztoru, cała scheda, która przypadłaby po ǳiadkach de Saint-Méran i po
mnie mo emu o cu, przeszłaby ostatecznie na e syna.

— Przeǳiwna chciwość w takie młode , ładne kobiecie!
— Zauważ, że pragnie tego nie dla siebie, ale dla synka. To, co e wyrzucasz, z punktu

wiǳenia miłości macierzyńskie est niemal cnotą.
— Na droższa, a gdybyś ofiarowała braciszkowi część ma ątku?
— Tylko ak coś takiego zaproponować, i to kobiecie, która bez przerwy mówi o bez-

interesowności?
— Valentine, miłość nasza est dla mnie czymś świętym i ak każdą świętość okryłem

ą szacunkiem i zamknąłem w sercu. Nikt na świecie, nawet siostra, nie domyśla się te
miłości, nikomu się z nie nie zwierzyłem. Czy pozwolisz, abym powieǳiał o te miłości
przy acielowi?

Valentine zadrżała.
— Przy acielowi? O mó Boże, dreszcz mnie przebiega, gdy tak mówisz. Przy acielowi?

Kim est ten przy aciel?
— Posłucha , Valentine: czy ci się zdarzyło kiedykolwiek poczuć nieprzezwyciężo-

ną sympatię do osoby, którą wiǳisz po raz pierwszy? Zda e ci się wtedy, że znasz ą od
wieków, zastanawiasz się, kiedy i gǳie ą wiǳiałaś, a ponieważ nie możesz sobie przypo-
mnieć, dochoǳisz do wniosku, że to było chyba w poprzednim życiu i że ta sympatia to
tylko buǳące się wspomnienie?

— Tak.
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— Otóż właśnie tego doświadczyłem, gdy po raz pierwszy u rzałem tego naǳwycza -
nego człowieka.

— Naǳwycza nego człowieka?
— Tak.
— To pewnie znasz go uż od dawna?
— Od siedmiu czy ǳiesięciu dni.
— I człowieka, którego znasz dopiero od tygodnia, nazywasz przy acielem? O, Mak-

symilianie, nie sąǳiłam, że esteś tak rozrzutny w nazywaniu luǳi tym pięknym imie-
niem.

— Z punktu wiǳenia logiki masz rac ę. Ale cokolwiek powiesz, nie przestanę ufać
temu instynktownemu uczuciu. Wierzę, że ten człowiek wywrze wpływ na wszystko, co
mi się dobrego zdarzy w przyszłości. Wyda e się, przenika wzrokiem tę przyszłość i kieru e
nią swo ą potężną ręką.

— To chyba akiś asnowiǳ? — uśmiechnęła się Valentine.
— Naprawdę, aż mnie kusi, aby wierzyć, że wiǳi przyszłość… a zwłaszcza to, co w nie

dobre.
— O! — rzekła ze smutkiem Valentine. — Pozna mnie z nim, niech mi powie, czy

miłość wynagroǳi mi wszystko, co wycierpiałam.
— Biedactwo, przecież go znasz!
— Ja?
— Tak, ty. To on przecież uratował two ą macochę i Edwarda.
— Hrabia Monte Christo?
— No tak.
— O! On nigdy nie bęǳie moim przy acielem — zawołała Valentine — bo est

przy acielem mo e macochy.
— Hrabia? Przy acielem two e macochy? O, instynkt nie oszukałby mnie aż do tego

stopnia. Jestem pewien, że się mylisz.
— Ech, gdybyś tylko wieǳiał, Maksymilianie! W naszym domu uż nie rząǳi Edwar-

dek, ale hrabia. Macocha mu nadskaku e, uważa go za człowieka, co posiadł całą luǳką
wieǳę. Mó o ciec, słyszysz? Mó własny o ciec unosi się nad nim, powiada, że nigdy nie
słyszał, aby ktoś formułował z taką elokwenc ą takie wzniosłe myśli. Edwardek otacza go
niemal boską czcią; choć boi się tych wielkich czarnych oczu hrabiego, gdy tylko hrabia
we ǳie, natychmiast do niego biegnie i sam otwiera mu dłoń, a zawsze zna ǳie tam dla
siebie akąś wspaniałą zabawkę. Pan de Monte Christo nie est tu gościem o ca, nie est
tu gościem macochy, pan de Monte Christo est tu u siebie.

— Jeżeli est tak, ak mówisz, to musisz uż odczuwać albo odczu esz wkrótce skutki
ego obecności. Spotkał we Włoszech Alberta de Morcerf — po to, aby go ocalić z rąk
bandytów; poznał panią Danglars — i ofiarował e królewski podarunek; two a macocha
i brat prze eżdża ą koło bramy ego domu — i Nubĳczyk ocala im życie. Ten człowiek
otrzymał właǳę wpływania na wypadki. Nigdy nie wiǳiałem, aby w kimś łączyło się takie
upodobanie do prostoty z tak królewskim sposobem bycia. Uśmiecha się do mnie tak
miło, że zapominam, ak gorzki est ten uśmiech w oczach innych. Na droższa, powieǳ,
czy uśmiechnął się tak do ciebie? Jeśli tak, bęǳiesz szczęśliwa.

— Do mnie? Mó Boże! Maksymilianie, on na mnie w ogóle nie zwraca uwagi,
a eśli przypadkiem przed nim przechoǳę, odwraca ode mnie wzrok. O, on wcale nie
est szlachetny, da że spokó ! I niesłusznie obdarzasz go tak bystrym wzrokiem, co ma
czytać w sercach. Gdyby był szlachetny, zauważyłby, aka estem samotna i nieszczęśliwa
w te roǳinie, użyłby swo ego wpływu, aby mnie chronić. A eśli byłby takim słońcem,
ak mówisz, rozgrzałby mi serce w cieple swoich promieni. Mówisz, że cię lubi; a skąd
ty możesz to wieǳieć? Wszyscy się uśmiecha ą do takiego oficera ak ty: postawnego,
z pięknym wąsem i długą szablą. I wszyscy też myślą, że można bez obaw pomiatać biedną,
zapłakaną ǳiewczyną.

— Przysięgam, mylisz się.
— No, gdyby było inacze , gdyby zachowywał się dyplomatycznie, chcąc się rząǳić

w naszym domu, zaszczyciłby mnie choć raz tym uśmiechem, który mi tak zachwalasz. Ale
nie, zobaczył, że estem nieszczęśliwa, zrozumiał, że na nic mu się nie przydam i postanowił
nie zwracać na mnie uwagi. Kto wie, czy aby nie przypochlebić się o cu, macosze albo
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mo emu bratu, też nie zacznie mnie prześladować? No, naprawdę, przecież nie można
mnie nienawiǳić bez powodu, sam tak mówiłeś. O, przebacz — zawołała, wiǳąc, akie
wrażenie zrobiły na Maksymilianie te słowa — niedobra estem, mówię ci o tym człowieku
takie rzeczy, a nawet nie wieǳiałam, że tyle mam na sercu. Słucha , nie mówię, że nie
istnie e ten wpływ, o którym wspominałeś, może i na mnie on ǳiała. Ale eśli tak, to
ǳiała w sposób szkodliwy i ak wiǳisz, wykrzywia nawet dobre myśli.

— Dobrze, nie mówmy uż o tym — westchnął Morrel. — Nic mu nie powiem.
— O , wiǳę, że ci sprawiłam przykrość. O, akżebym chciała uścisnąć ci rękę na

przeprosiny! Ale przecież spróbu mnie przekonać, o nic więce nie proszę! Powieǳ, co
takiego zrobił dla ciebie hrabia Monte Christo?

— O , to kłopotliwe dla mnie pytanie. Właściwie nic namacalnego nie zrobił. Jak ci
mówiłem, mo a sympatia do niego est zupełnie instynktowna, nie ma w nie nic wy-
rozumowanego. Czy słońce coś dla mnie zrobiło? Nie — ogrzewa mnie, ǳięki temu,
że świeci, mogę wiǳieć, ot, i wszystko. Czy piękny zapach coś dla mnie zrobił? Nie —
sprawia tylko przy emność ednemu z moich zmysłów. Kiedy mnie pyta ą, dlaczego mi
się ten zapach podoba, nie potrafię powieǳieć nic więce . I mo a przy aźń do hrabiego
est tak osobliwa, ak przy aźń, którą darzy mnie on sam. Coś mi szepcze, że ta niespo-
ǳiewana, wza emna sympatia to nie przypadek. Wiǳę akiś związek w tym, co myślimy
i robimy. Bęǳiesz się śmiała, ale od kiedy go znam, przychoǳi mi do głowy absurdalna
myśl, że wszystko, co mnie dobrego spotyka, pochoǳi od niego. A przecież żyłem trzy-
ǳieści lat i nie potrzebowałem takiego opiekuna, prawda? Zresztą nieważne; o, dam ci
przykład: zaprosił mnie w sobotę na obiad, to dość naturalne, skoro esteśmy w takie
zażyłości, prawda? No i czego się potem dowiadu ę? Twó o ciec i macocha też będą na
tym obieǳie. Poznam ich, no i kto wie, co może kiedyś z tego wyniknąć? Wyda e się to
zwycza nym przypadkiem, a ednak wiǳę w tym coś, co mnie zaǳiwia; i czerpię z te-
go ǳiwną otuchę. Mówię sobie, że hrabia, ten człowiek, który wie wszystko, zamierza
mnie zetknąć z państwem de Villefort, a czasem, przysięgam ci, szukam w ego oczach
potwierǳenia, że odgadł mo ą miłość do ciebie.

— Mó kochany, gdybym słyszała od ciebie tylko takie argumenty, pomyślałabym,
że masz akieś halucynac e i naprawdę bałabym się o two e zmysły. Co, naprawdę wiǳisz
w tym spotkaniu coś więce , niż tylko przypadek? Zastanów się. Mó o ciec nie bywa
nigǳie i odmówiłby ǳiesięć razy, gdyby nie macocha, która aż się pali, żeby zobaczyć,
ak mieszka ten naǳwycza ny nabab. Z wielkim trudem nakłoniła go, by poszedł tam
razem z nią. O nie, wierz mi, poza tobą nie mam oparcia w nikim — mogłabym go
szukać eszcze tylko u ǳiadka, który est żywym trupem, i u matki, która est w świecie
cieni.

— Czu ę, że masz rac ę, logika przemawia za tobą; ale twó łagodny głos, który zawsze
tak potężnie na mnie ǳiała, ǳiś mnie nie przekonał.

— Ty też mnie nie przekonałeś — odparła Valentine — i eżeli nie masz innych
argumentów…

— Mam eszcze eden — rzekł z wahaniem Maksymilian — ale muszę sam przyznać,
mo a kochana, że est eszcze barǳie absurdalny niż poprzednie.

— Tym gorze — roześmiała się Valentine.
— A ednak est zupełnie oczywisty dla mnie — dla człowieka, który kieru e się

instynktem i natchnieniem. Odkąd estem żołnierzem, czyli od ǳiesięciu lat, nieraz oca-
liłem życie ǳięki tym wewnętrznym olśnieniom, które każą nam zrobić krok do przodu
lub do tyłu, aby minęła nas kula, co miała nas zabić.

— Na droższy, a czemu nie przypiszesz tego moim modlitwom? Kiedy tam esteś,
modlę się do Boga i matki uż tylko o ciebie.

— No tak, od kiedy się znamy — uśmiechnął się Morrel — a wcześnie ?
— Okropny esteś! Skoro nie chcesz mi niczego zawǳięczać, wróćmy do tego przy-

kładu, który sam uważasz za niedorzeczny.
— No, to popatrz przez szparę. Wiǳisz? Tam, przy drzewie, stoi mó nowy koń, na

którym ǳiś przy echałem.
— O, aki śliczny! Dlaczego nie przyprowaǳiłeś go pod bramę? Przemówiłabym do

niego, a on by mnie zrozumiał.
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— To rzeczywiście dość cenny koń. Hm, wiesz, że mam dość ograniczone środ-
ki, a estem, ak się to mówi, człowiekiem rozsądnym. I cóż, zobaczyłem u kupca tego
wspaniałego Medeaha (tak go nazwałem). Pytam o cenę — cztery i pół tysiąca anków.
Musiałem więc zapomnieć, aki est piękny, rozumiesz, prawda? I odszedłem z ciężkim
sercem, bo koń patrzył na mnie czule, otarł się o mnie głową, a nosił mnie z takim wǳię-
kiem… Tego samego wieczoru było u mnie paru zna omych: Château-Renaud, Debray
i eszcze kilku nicponi, których na szczęście nie znasz nawet z nazwiska. Ktoś zapropono-
wał bouillotte. Nigdy nie gram w karty, bo nie estem na tyle bogaty, by móc przegrywać,
ani na tyle biedny, by pożądać wygrane . Ale byłem gospodarzem — wypadało mi więc
posłać po te karty. Kiedy siadaliśmy do gry, po awił się hrabia Monte Christo. Za ął
mie sce, zaczęliśmy grać i wygrałem. Ledwo śmiem ci się do tego przyznać wygrałem
pięć tysięcy. Rozstaliśmy się o północy. Nie mogłem wytrzymać, wziąłem dorożkę i po-
echałem do handlarza koni. Rozdygotany, rozgorączkowany zaǳwoniłem — odźwierny
wziął mnie chyba za wariata. Popęǳiłem do sta ni, roze rzałem się po żłobach… Co za ra-
dość! Medeah żuł sobie spoko nie siano. Osiodłałem go w mig, założyłem uzdę; Medeah
z wǳiękiem goǳił się na wszystko. Wcisnąłem zdumionemu handlarzowi pięć tysięcy,
a potem do samego rana eźǳiłem po Polach Elize skich. No i w oknach hrabiego wi-
ǳiałem światło, zdawało mi się nawet, że widać za firankami ego cień. Przysiągłbym
teraz, Valentine, że hrabia wieǳiał o tym koniu i umyślnie przegrał do mnie tyle, żebym
mógł go kupić.

— Mó kochany, naprawdę, masz za dużą wyobraźnię… nie bęǳiesz mnie długo
kochał… Człowiek tak rozpoetyzowany nie bęǳie umiał gasnąć w tak monotonne miłości
ak nasza… O Boże! Woła ą mnie, słyszysz?

— O, Valentine, eszcze twó na mnie szy paluszek… przesuń go przez szparę, żebym
go mógł pocałować.

— Maksymilianie, mieliśmy być dla siebie tylko dwoma głosami, dwoma cieniami.
— Jak chcesz, Valentine.
— Bęǳiesz szczęśliwy, eśli zrobię, czego chcesz?
— O, tak!
Valentine weszła na ławkę i zamiast przesunąć palec przez szparę, podała mu ponad

przegrodą całą rękę.
Maksymilian krzyknął z radości, wskoczył na kamień, pochwycił ukochaną dłoń

i przycisnął do nie gorące usta. Ale zaraz potem drobna rączka wyślizgnęła się — i mło-
ǳieniec usłyszał, ak Valentine ucieka czym pręǳe , zapewne przerażona wrażeniem, któ-
rego doznała.
.  
A oto, co się ǳiało w domu prokuratora po od eźǳie pani Danglars, podczas gdy Va-
lentine rozmawiała z Maksymilianem.

Pan de Villefort przyszedł razem z żoną do poko u o ca.
Przywitali się z nim, po czym kazali ode ść Barrois, loka owi, który służył u pana

Noirtier uż od dwuǳiestu pięciu lat, i usiedli przy starcu.
Pan Noirtier sieǳiał w wielkim fotelu na kółkach. Usaǳano go w nim rano, a wie-

czorem przenoszono do łóżka. Fotel stał przed wielkim lustrem, w którym odbĳał się
cały pokó , tak że starzec mógł wiǳieć, kto wchoǳił, kto wychoǳił i w ogóle wszystko,
co się ǳiało wokół niego.

Nieruchomy niczym trup, patrzył teraz uważnie bystrymi oczyma na swo e ǳieci: ich
ceremonialny ukłon zapowiadał, że przyszli w ofic alne , a nieoczekiwane sprawie.

Zostały mu tylko wzrok i słuch — tylko one ożywiały to ciało, będące uż właściwie
w trzech czwartych w grobie; a z owych dwóch zmysłów eden zdraǳał otoczeniu, że
w posągu tym istnie e wewnętrzne życie — a spo rzenie to przypominało dalekie światło,
które mówi człowiekowi zabłąkanemu w nocy na pustkowiu, że est eszcze ktoś, kto
czuwa w ciszy i ciemnościach.

I tak w czarnym oku pana Noirtier, ocienionym czarną brwią — włosy za to, długie,
opada ące na ramiona, uż pobielały — w tym oku zebrała się cała energia, cały spryt,
cała siła i inteligenc a, akie niegdyś rozproszone były w całym ciele; bywa tak często: gdy
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zamiera ą inne organy, w ednym koncentru e się cała żywotność człowieka. Pan Noirtier
nie mógł poruszyć ręką, nie mógł przemówić ani wstać — ale spo rzenie zastępowało mu
wszystko: rozkazywał wzrokiem i wzrokiem ǳiękował.

Był to prawǳiwy trup o żywych oczach; trudno o coś okropnie szego nad widok te
twarzy z marmuru, w które zapalały się nagle błyski gniewu lub radości. Trzy tylko osoby
rozumiały ten ęzyk sparaliżowanego: Villefort, Valentine i stary sługa.

Ale pan de Villefort rzadko odwieǳał o ca — tylko wtedy, gdy koniecznie musiał,
a gdy uż zaszedł, nie starał się sprawić o cu przy emności rozmową. Toteż edyną radością
starca była ego wnuczka. ǲięki oddaniu, miłości i cierpliwości Valentine doszła do takie
wprawy, że rozumiała wszystko, co Noirtier chciał wyrazić spo rzeniem. Na tę mowę
niemą i niezrozumiałą dla kogokolwiek innego odpowiadała słowami i mimiką, w którą
wkładała całe swo e serce. I tak toczyły się mięǳy nimi ożywione dialogi; ów mniemany
posąg, który uż niemal obracał się w proch, był nadal człowiekiem o ogromne wieǳy,
niezwykłe przenikliwości i tak silne woli, ak tylko może być silny duch zamknięty
w nieposłuszne materii, nad którą utracił właǳę.

Valentine nauczyła się więc rozumieć myśli starca i przekazywać mu swo e; a ǳięki
tym starannym analizom rzadko się zdarzało, przyna mnie eśli choǳi o sprawy coǳien-
ne, by nie odgadła dokładnie ego życzeń lub potrzeb.

Stary sługa służył swo emu panu — ak uż mówiliśmy — od dwuǳiestu pięciu lat
i znał tak dobrze ego nawyki, że Noirtier niemal nigdy nie musiał go o nic prosić.

Villefort nie potrzebował ednak pomocy ani córki, ani służącego, aby przeprowaǳić
z o cem zamierzoną rozmowę. Znał dobrze, akeśmy powieǳieli, mowę starca, a eśli z nim
nie rozmawiał, to dlatego, że go to nuǳiło lub przez obo ętność.

Pozwolił więc, by Valentine zeszła do ogrodu, odprawił sługę, usiadł po prawe stronie
o ca (pani de Villefort zasiadła po lewe ) i rzekł:

— Niech o ca nie ǳiwi, że Valentine nie przyszła razem z nami i że oddaliłem Barrois.
Narada, aką chcemy z o cem odbyć, est takiego roǳa u, że nie powinni być przy nie
ani młoda panienka, ani służący. Pragniemy coś o cu ozna mić.

Podczas tego wstępu twarz Noirtiera pozostała niewzruszona, zaś Villefort zatapiał
w nim tak badawcze spo rzenie, akby chciał mu przeniknąć do głębi duszy.

— Jesteśmy pewni — ciągnął prokurator swoim lodowatym tonem, który zdawał się
nie dopuszczać żadnego sprzeciwu — że ci się spodoba to, co ci chcemy zakomunikować.

Wzrok starca pozostał bez wyrazu: słuchał, i tyle.
— Postanowiliśmy wydać za mąż Valentine.
Zapewne więce emoc i niż pan Noirtier okazałby na taką wieść posąg z wosku.
— Ślub odbęǳie się za trzy miesiące.
Wzrok starca pozostał martwy.
Pani de Villefort wtrąciła więc szybko:
— Myśleliśmy, że ta wiadomość zainteresu e o ca, bo przecież Valentine cieszy się

o ca szczególną sympatią. Pozosta e nam uż tylko wymienić nazwisko człowieka, któ-
ry zostanie e mężem. To edna z lepszych partii, o akich Valentine mogłaby pomy-
śleć. Młoǳieniec ten posiada ma ątek, piękne nazwisko, a ego znakomite wychowanie
i upodobania gwarantu ą nasze Valentine prawǳiwe szczęście. A zresztą ego nazwisko
nie est zapewne o cu nieznane. Choǳi o pana Franza de Quesnel, barona d’Epinay.

Podczas przemówienia żony Villefort nie spuszczał ani na chwilę wzroku ze starca.
Gdy pani de Villefort wymówiła nazwisko Franza, oczy Noirtiera, którego syn znał tak

dobrze, zadrgały; ego powieki rozwarły się ak wargi, które chcą wyrzucić z głębi słowa
— i ze źrenic wystrzeliły mu błyskawice.

Villefort wieǳiał dobrze o dawne nienawiści polityczne , aka ǳieliła ego o ca i o ca
Franza, zrozumiał tę iskrę i to wzburzenie. Udał ednak, że tego nie dostrzegł i pod ął
rozmowę tam, gǳie skończyła ego żona:

— O cze, rozumiesz dobrze, że Valentine skończy niedługo lat ǳiewiętnaście i musi
wreszcie wy ść za mąż. Niemnie nie zaniedbaliśmy pomyśleć tu także o o cu. Upewnili-
śmy się, że mąż Valentine zgoǳi się — może nie na to, aby mieszkać z nami, mogłoby to
być krępu ące dla młodego małżeństwa — ale na to, aby o ciec zamieszkał z nimi. Valen-
tine kocha o ca barǳo, a o ciec odwza emnia e to uczucie — w ten sposób, mieszka ąc
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u nich, nie bęǳie się musiał o ciec wyrzekać żadnych swoich przyzwycza eń, a oprócz
wnuczki zyska też i wnuka; razem będą się o cem opiekowali.

W oczach Noirtiera po awił się krwawy blask.
Widać było, że przeżywa coś strasznego; krzyk bólu i gniewu podchoǳił mu do gar-

dła, a nie mogąc z niego u ść, dusił go: spurpurowiała mu twarz, a wargi zsiniały.
Villefort spoko nie otworzył okno, mówiąc:
— Gorąco tu, upał o cu szkoǳi.
Podszedł znów do o ca, ale uż nie usiadł.
— Mariaż ten — dodała pani de Villefort — barǳo podoba się panu d’Epinay i ego

roǳinie. A zresztą cała ego roǳina składa się tylko ze stry a i ciotki. Jego matka umarła,
wyda ąc go na świat, a o ciec został zamordowany w roku . ǲiecko miało wtedy
zaledwie dwa lata. Pan Franz est zatem całkowicie panem swo e woli.

— To było ta emnicze morderstwo — rzekł Villefort. — Jego sprawcy są do te pory
nieznani, chociaż pode rzewano wiele osób; ednak nikogo ostatecznie nie oskarżono.

Noirtierowi udało się skrzywić usta, akby w uśmiechu.
— Jakoż prawǳiwi winowa cy — ciągnął Villefort — to znaczy ci, którzy rozumie ą,

że popełnili zbrodnię, których może dotknąć sprawiedliwość luǳka, a po śmierci i boska,
byliby barǳo szczęśliwi, gdyby mogli być na naszym mie scu — gdyby mogli wydać córkę
za pana Franza. Uwolniliby się bowiem w ten sposób od wszelkich pode rzeń.

Noirtier uspokoił się ǳięki sile woli, którą trudno byłoby pode rzewać w tak znisz-
czonym organizmie.

— Tak, rozumiem — odpowieǳiał spo rzeniem Villefortowi; a w spo rzeniu tym
malowała się głęboka wzgarda i gniew.

Villefort odpowieǳiał na to lekkim wzruszeniem ramion.
Następnie dał znak żonie, aby powstała.
— A teraz, o cze — odezwała się pani de Villefort — przy mĳ wyrazy naszego usza-

nowania. Chciałby o ciec, aby przyszedł też do niego Edwardek?
Ustalone było, że starzec wyraża zgodę przymyka ąc powieki, a odmowę — mruga ąc

nimi kilkakrotnie; eżeli zaś czegoś sobie życzył, podnosił oczy w górę.
Gdy chciał, aby przyszła do niego Valentine, przymykał prawe oko.
Gdy wołał Barrois, przymykał lewe.
Na propozyc ę pani de Villefort szybko zamrugał oczyma.
Na ten wyraźny znak odmowy pani de Villefort przygryzła sobie usta.
— Przysłać więc o cu Valentine? — spytała.
— Tak — dał znak starzec, przymyka ąc szybko oczy.
Państwo de Villefort ukłonili się starcowi i wyszli, rozkazawszy służącemu, aby wezwał

Valentine, która zresztą wieǳiała, że bęǳie panu Noirtier potrzebna.
Zaraz potem wbiegła do poko u Valentine, wciąż zaróżowiona z emoc i.
Spo rzała na ǳiadka — i natychmiast odgadła, ak barǳo cierpiał i że ma e wiele

do powieǳenia.
— Och, ǳiaduniu, co tu się stało? — zawołała. — Ktoś cię rozgniewał? Gniewasz

się, prawda?
— Tak — dał znak starzec, przymyka ąc oczy.
— Na kogo? Na o ca? Nie; na macochę? Nie… Na mnie?
— Tak.
— Na mnie? — zdumiała się Valentine.
Starzec przytaknął.
— Ale co a takiego zrobiłam, ǳiaduniu?
Nie było odpowieǳi, więc pytała dale :
— Nawet u ciebie ǳiś nie byłam; ktoś ci coś musiał o mnie powieǳieć?
— Tak — przytaknął żywo pan Noirtier.
— No, niechże się zastanowię. Boże drogi, przysięgam ci, ǳiaǳiu… A!… Właśnie

wyszedł stąd o ciec z macochą?
— Tak.
— I to oni ci powieǳieli coś takiego, że się tak zdenerwowałeś? Co to mogło być?

Mam ich zapytać, o co choǳi, abym się mogła przed tobą usprawiedliwić?
— Nie, nie! — odpowieǳiał spo rzeniem.
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— Przerażasz mnie! Boże, co oni ci mogli powieǳieć?
Zastanowiła się.
— O, uż mam! — zniżyła głos i podeszła do ǳiadka. — Czy aby nie mówili ci

o moim ślubie?
— Tak — odpowieǳiał gniewny wzrok.
— Rozumiem. Masz mi za złe, że ci nic nie powieǳiałam. Ale wiǳisz, zakazali mi

wspominać ci o tym. Zresztą mnie też o tym nie powieǳieli, dowieǳiałam się przypad-
kiem. Dlatego byłam tak powściągliwa. Przebacz, ǳiaǳiu.

Oczy pana Noirtier zmatowiały i znieruchomiały, zda ąc się mówić: smuci mnie nie
tylko two e milczenie.

— O co choǳi? — spytała ǳiewczyna. — Może myślałeś, że cię opuszczę? Że gdy
wy dę za mąż zapomnę o tobie?

— Nie — dał znak starzec.
— To powieǳieli ci, że pan Epinay zgoǳił się, abyśmy zamieszkali razem?
— Tak.
— No to dlaczego się gniewasz?
Oczy starca przybrały wyraz nieskończone czułości.
— Tak, rozumiem. Dlatego, że mnie kochasz?
Starzec potwierǳił.
— Boisz się, żebym nie była nieszczęśliwa?
— Tak.
— Nie lubisz pana Franza?
— Nie, nie, nie! — zamrugały oczy.
— Więc barǳo się tym martwisz, ǳiaduniu?
— Tak.
— No to posłucha , ǳiaǳiu — rzekła Valentine, klęka ąc przy panu Noirtier i obe -

mu ąc go za szy ę. — I a się martwię, bo a też nie lubię pana Epinay.
Błysk radości po awił się w oczach starca.
— Przypominasz sobie, ak się na mnie rozgniewałeś, gdy chciałam wstąpić do klasz-

toru?
Łza zrosiła wyschłą powiekę starca.
— A choǳiło o to, by uciec przed tym ślubem, który mnie doprowaǳa do rozpaczy.
Pierś pana Noirtier unosiła się w coraz szybszym oddechu.
— Czyli to małżeństwo przysparza ci, ǳiaǳiu, aż takie zgryzoty? Boże, gdybyś mógł

mi pomóc, gdybyśmy mogli razem udaremnić ten pro ekt! Ale esteś wobec nich bezsilny,
choć umysł masz tak przytomny, a wolę tak silną. Ale w takie walce esteś słaby, słabszy
nawet niż a. Niestety, byłbyś dla mnie tak potężnym opiekunem, gdybyś miał nadal
wszystkie swo e siły i zdrowie… Ale ǳisia możesz mnie uż tylko rozumieć i albo się ze
mną radować, albo smucić. To edyne szczęście, akie Bóg zapomniał mi wydrzeć.

Gdy skończyła mówić, oczy Noirtiera zabłysły takim sprytem, że ǳiewczyna akby
wyczytała w nich tę myśl: „Mylisz się, eszcze wiele mogę dla ciebie zrobić”.

— Możesz coś dla mnie zrobić, ǳiaduniu? — zapytała Valentine.
— Tak.
Noirtier wzniósł oczy ku niebu. Znaczyło to, że czegoś sobie życzy.
— Czego chcesz, ǳiaǳiu? No, zastanówmy się.
Valentine namyślała się przez chwilę i zaczęła wymieniać wszystko, co tylko przycho-

ǳiło e po kolei do głowy, ale starzec nieustannie odpowiadał: nie.
— No, skoro estem taka niedomyślna, weźmy się do poważnie szych środków.
I ęła wymieniać po kolei litery alfabetu, patrząc pyta ąco na sparaliżowanego. Przy

literze N, Noirtier mrugnął na znak potwierǳenia.
— Aha! Rzecz, o którą ci choǳi, zaczyna się na N! No, zobaczmy, co dale z tym N:

na… ne… ni… no…
— Tak, tak tak — zamrygał pan Noirtier.
— Aha, więc No?
— Tak.
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Valentine pobiegła po słownik i położyła go na pulpicie przed panem Noirtier. Otwarła
go, a kiedy starzec spo rzał na kartki, zaczęła sunąć szybko żywo palcem z góry na dół po
kolumnach.

Rozmawiali tak często od sześciu lat, to est od czasu, gdy Noirtier znalazł się w tym
ciężkim stanie. Valentine miała uż w tym taką wprawę, że odczytywała myśli ǳiadka tak
szybko, akby starzec sam szukał słów w słowniku.

Przy słowie „notariusz” Noirtier dał znak, aby się zatrzymała.
— Notariusz; chcesz się wiǳieć z notariuszem?
Starzec przytaknął.
— Mam posłać po niego?
— Tak.
— Powiadomić o tym o ca?
— Tak.
— Chcesz, aby notariusz przyszedł natychmiast?
— Tak.
— No to, ǳiaǳiu, zaraz po niego poślę. To wszystko, czego chcesz?
— Tak.
Valentine podbiegła do ǳwonka; gdy wszedł służący, poprosiła go, aby poszedł po

pana albo panią de Villefort.
— I co, esteś kontent? — spytała ǳiadka. — No… a myślę… Nie tak łatwo było na

to wpaść.
I ǳiewczyna uśmiechnęła się do starca tak, ak uśmiechnęłaby się do ǳiecka.
Barrois wprowaǳił pana de Villefort.
— Czego o ciec sobie życzy? — spytał Villefort.
— O cze, ǳiadek chce, aby wezwać notariusza — wy aśniła Valentine.
Wobec tak ǳiwnego, a co na mnie niespoǳiewanego żądania, Villefort spo rzał na

sparaliżowanego.
— Tak — mówiło spo rzenie starego ze stanowczością, która wskazywała, że z pomocą

Valentine i sługi, który uż wieǳiał, czego chce ego pan, est gotów wytrzymać walkę.
— Żąda o ciec notariusza? — powtórzył Villefort.
— Tak.
— Ale po cóż?
Noirtier nie odpowieǳiał.
— Po co o cu notariusz?
Wzrok sparaliżowanego pozostawał nieruchomy, akby wyrażał: „Taka est mo a wola

i koniec”.
— Po to, by nam wyrząǳić akąś złą psotę? — indagował Villefort. — Czy aby warto?
— Ale w końcu — odezwał się Barrois z uporem właściwym starym sługom — eżeli

mó pan domaga się notariusza, to widocznie ma do niego akąś sprawę. Idę po notariusza.
Barrois uznawał pana tylko w starym Noirtierze i nie dopuszczał nigdy, aby można

było podważać ego rozkazy.
— Tak, chcę notariusza — potwierǳił starzec, zamyka ąc oczy, a wyglądało to tak,

akby mówił: „ciekaw estem, czy odważycie się nie spełnić mo e woli”.
— Notariusz przy ǳie, skoro o ciec tego koniecznie chce; ale będę go musiał prze-

prosić i to przeprosić za o ca, bo ta scena bęǳie doprawdy śmieszna.
— Nieważne — odrzekł Barrois — i tak po niego pó dę.
I stary sługa wyszedł z triumfu ącą miną.

. 
Gdy Barrois wyszedł, Noirtier spo rzał na Valentine z prze ęciem wyraża ącym spryt i wiele
obiecu ącym. ǲiewczyna zrozumiała to spo rzenie, ale Villefort także, toteż zachmurzyło
mu się czoło i zmarszczyły brwi.

Przysunął sobie krzesło, usadowił się — i czekał.
Noirtier spoglądał na niego z całkowitą obo ętnością; kątem zaś oka dał wnuczce znak,

aby się nie martwiła i też została w poko u.
Po trzech kwadransach wrócił sługa z notariuszem.
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— Drogi panie — rzekł Villefort, przywitawszy się z nim — został pan wezwany
przez obecnego tu pana Noirtier de Villefort. Paraliż od ął mu właǳę w członkach i głos.
Tylko my, na bliżsi, esteśmy w stanie pochwycić strzępy ego myśli.

Noirtier spo rzał na Valentine wzrokiem tak poważnym i rozkazu ącym, że natych-
miast się odezwała:

— Proszę pana, a rozumiem wszystko, co ǳiadek chce powieǳieć.
— Tak — zawtórował sługa — absolutnie wszystko, mówiłem o tym panu notariu-

szowi, ak tu szliśmy.
— Państwo wybaczą — rzekł notariusz do Villeforta i Valentine — ale to eden

z tych przypadków, w których prawnik nie może postępować nierozważnie, bo mógłby
się narazić na poważną odpowieǳialność. Aby akt był prawomocny, muszę na pierw ko-
niecznie być przekonany, żem właściwie zinterpretował wolę klienta. A w tym przypadku
nie mogę być nawet pewien, czy pan Noirtier wyraża aprobatę, czy też dezaprobatę, bo
przecież est niemy! Zważywszy na ego kalectwo, nie mogę asno stwierǳić, czego sobie
życzy, a czego nie. Dlatego też mo e usługi są tu zupełnie niepotrzebne, a nawet byłyby
wykonywane niezgodnie z prawem.

I notariusz uczynił krok do wy ścia. Na ustach prokuratora zarysował się niemal nie-
dostrzegalny uśmiech triumfu.

Noirtier spo rzał na Valentine z takim cierpieniem w oczach, że natychmiast zastąpiła
drogę notariuszowi.

— Proszę pana — odezwała się — ęzyka, którym porozumiewam się z ǳiadkiem,
można się nauczyć barǳo łatwo, mogę pana tego nauczyć w kilka minut. Proszę powie-
ǳieć, czego panu trzeba, abyś miał pan całkowicie spoko ne sumienie?

— Aby akt był ważny, muszę mieć pewność, czy klient wyraża aprobatę czy też dez-
aprobatę. Testator może być chory na ciele, ale musi mieć zdrowy umysł.

— A więc ǳięki dwóm znakom upewni się pan, że mó ǳiadek est w pełni właǳ
umysłowych. ǲiadek nie może mówić ani się poruszać, ale gdy chce powieǳieć „tak”,
zamyka oczy, a gdy chce powieǳieć „nie” — mruga nimi. Wystarczy to panu, aby się
z ǳiadkiem porozumieć. Proszę spróbować.

W spo rzeniu, które starzec przesłał Valentine, malowało się tyle czułości i wǳięcz-
ności, że zrozumiał e i sam notariusz.

— Słyszał pan i zrozumiał wszystko, co powieǳiała pańska wnuczka? — zapytał.
Noirtier przymknął powoli oczy i otwarł e po chwili.
— I potwierǳasz to, co powieǳiała? To znaczy, czy potwierǳasz pan znaki, ǳięki

którym — ak mówiła — komuniku esz pan swo e myśli?
— Tak — dał znak starzec.
— Czy to pan kazałeś mnie wezwać?
— Tak.
— Aby spisać testament?
— Tak.
— I nie chcesz pan, bym odszedł, nim nie spiszemy tego testamentu?
Sparaliżowany zamrugał żywo oczyma.
— Już pan rozumiesz? — zagadnęła Valentine. — Bęǳie miał pan spoko ne sumie-

nie?
Ale zanim notariusz zdołał odpowieǳieć, Villefort odprowaǳił go na stronę.
— Czy sąǳisz pan, że tak straszliwy wstrząs fizyczny, akiego doznał mó o ciec, mógł

nie wpłynąć wcale na ego właǳe umysłowe?
— To mnie zbyt nie martwi — odparł notariusz. — Zastanawiam się tylko, ak

odgadniemy ego myśli, aby sprowokować odpowieǳi.
— Wiǳisz więc pan, że to niemożliwe.
Valentine i starzec słyszeli tę rozmowę. Noirtier spo rzał na Valentine stanowczo —

było oczywiste, że wymaga od nie akie ś repliki.
— Niech się pan tym nie martwi — rzekła do notariusza. — Choć trudno odgadnąć,

co ǳiadek ma na myśli, a racze tylko się tak panu wyda e, przekażę ego myśli tak, aby
nie było żadnych wątpliwości. Od sześciu lat opieku ę się ǳiadkiem. Może sam panu
powieǳieć, czy choć edno ego życzenie zostało niespełnione dlatego, że nie udało mi
się go zrozumieć.
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— Nie — dał znak starzec.
— Wobec tego spróbu my — zgoǳił się notariusz. — Zgaǳa się pan, aby wnuczka

służyła panu za tłumaczkę?
— Tak.
— No dobrze. A więc, czego pan sobie ode mnie życzysz i aki akt mam sporząǳić?
Valentine wymieniła wszystkie litery alfabetu aż do T.
Przy te literze Noirtier zatrzymał ą wzrokiem.
— Choǳi panu o literę T — odezwał się notariusz — widać wyraźnie.
— Proszę poczekać — rzekła Valentine i zwróciła się do ǳiadka: — Ta… te…
Starzec dał znak przy drugie sylabie.
Valentine wzięła słownik i pod uważnym spo rzeniem notariusza, zaczęła przewracać

kartki.
Wzrok Noirtiera zatrzymał e palec przy słowie „testament”.
— Testament! — zawołał notariusz. — To oczywiste, pan Noirtier chce spisać testa-

ment.
— Tak — potwierǳił Noirtier.
— Przyzna pan — zwrócił się notariusz do osłupiałego Villeforta — że to est coś

niesłychanego.
— Istotnie — odparł Villefort — a czymś eszcze barǳie niesłychanym bęǳie ów

testament, bo doprawdy nie wyda e mi się, żeby można było przenieść ego paragra na
papier słowo po słowie — tak, aby nie brała w tym uǳiału mo a córka. A Valentine, ako
osoba zbyt zainteresowana tym testamentem, nie powinna wy aśniać woli mo ego o ca,
którą ten bęǳie przecież formułował nie asno.

— Nie, nie! — dał znak sparaliżowany.
— Jak to! — zǳiwił się Villefort. — Valentine nie est tu osobą zainteresowaną?
— Nie.
— Drogi panie — odezwał się notariusz, który uradowany ze swo ego uǳiału w tak

malowniczym wydarzeniu, obiecywał sobie, że porozpowiada o tym na salonach — to, co
z początku uważałem za niemożliwe, teraz wyda e mi się niezmiernie łatwe. Spiszemy po
prostu tak zwany testament mistyczny, przewiǳiany i dozwolony przez prawo. Musi być
tylko odczytany w obecności siedmiu świadków, testator musi go przy nich poświadczyć,
a notariusz zamknąć. Bęǳie to trwało niewiele dłuże niż spisywanie zwykłego testamen-
tu. Wszęǳie są te same uświęcone formuły, a szczegółów dostarczy nam stan interesów
testatora. Pan także uǳielisz nam informac i, przecież kieru esz sprawami ma ątkowymi
testatora. Aby ednak akt ten był niepodważalny, nadamy mu absolutną autentyczność:
pomoże mi w tym eden z kolegów, choć tak się racze nie robi, bęǳie asystował mi przy
dyktowaniu. No, esteś pan zadowolony? — notariusz odwrócił się do starca.

— Tak — odpowieǳiał Noirtier, promienie ąc z radości, że go zrozumiano.
„Cóż on zamierza zrobić?” — głowił się Villefort; wysokie stanowisko, akie za mował,

wymagało od niego ak na większe powściągliwości, a zresztą i tak nie mógł odgadnąć,
co zamyśla ego o ciec.

Odwrócił się więc, aby posłać po drugiego notariusza; ale Barrois, który był przy
rozmowie, domyślił się, akie bęǳie życzenie pana i zdążył uż wy ść.

Prokurator kazał więc sprowaǳić żonę.
Po kwadransie wszyscy zgromaǳili się uż w poko u sparaliżowanego, nadszedł także

drugi notariusz.
Prawnicy porozumieli się w kilku słowach.
Odczytali panu Noirtier ogólnikowy, banalny tekst testamentu; następnie przystąpili

do badania właǳ umysłowych testatora i pierwszy z notariuszy zapytał go:
— Testament, proszę pana, sporząǳa się zwykle na czy ąś korzyść.
— Tak.
— Czy wie pan mnie więce , ile może wynosić w cyach pański ma ątek?
— Tak.
Przesłuchanie to miało w sobie coś uroczystego. Nigdy dotąd walka ducha z materią

nie ob awiła się tak wyraźnie; było to widowisko eśli nie wzniosłe, ak mieliśmy ochotę
powieǳieć, to przyna mnie ciekawe.

  () Hrabia Monte Christo 



Wszyscy stali wokół starca; drugi notariusz sieǳiał przy stole gotów do pisania,
pierwszy stał przed panem Noirtier i pytał:

— Pański ma ątek przekracza zapewne trzysta tysięcy anków?
Noirtier potwierǳił.
— Czy posiadasz pan czterysta tysięcy anków?
Nie było odpowieǳi.
— Pięćset tysięcy?
Nadal brak odpowieǳi.
— Sześćset tysięcy? Siedemset? Osiemset? ǲiewięćset?
Noirtier przytaknął.
— Posiadasz pan ǳiewięćset tysięcy anków?
— Tak.
— W nieruchomościach?
— Nie.
— W obligac ach?
— Tak.
— Masz pan te papiery u siebie?
Noirtier spo rzał na Barrois. Sługa wyszedł i po chwili wrócił, trzyma ąc w rękach

niewielką szkatułkę.
— Pozwoli pan, że otworzymy tę szkatułkę? — zapytał notariusz.
— Tak.
Otwarto szkatułkę; w środku były obligac e na ǳiewięćset tysięcy anków.
Pierwszy notariusz podawał kole no obligac e koleǳe; suma wynosiła dokładnie tyle,

ile ozna mił Noirtier.
— Wszystko w porządku — rzekł notariusz. — To oczywiste, że ten pan est w pełni

właǳ umysłowych.
I zwrócił się do sparaliżowanego:
— Masz pan więc ǳiewięćset tysięcy anków kapitału. Sposób, w aki e pan ulo-

kował, musi panu zapewniać czterǳieści tysięcy liwrów renty?
— Tak.
— Komu pragnie pan zostawić ten ma ątek?
— O, to nie podlega wątpliwości — wtrąciła pani de Villefort. — Pan Noirtier kocha

edynie swo ą wnuczkę, Valentine. To ona go pielęgnu e od sześciu lat. Potrafiła swoimi
pilnymi staraniami z ednać nie tylko miłość, ale i wǳięczność ǳiadka. Jest słuszne, że
otrzyma nagrodę za tyle poświęcenia.

Oczy Noirtiera zabłysły — nie dał się oszukać fałszywe aprobacie, akie pani de Vil-
lefort uǳieliła pro ektom, które mu przypisywała.

— A więc czy to pannie Valentine de Villefort zapisu esz pan owe ǳiewięćset tysięcy
anków? — zapytał notariusz; wydawało mu się, że zostało mu uż tylko umieszczenie
takie klauzuli w testamencie, ale chciał uzyskać potwierǳenie pana Noirtier w obecności
wszystkich świadków te osobliwe sceny.

Valentine cofnęła się i płakała ze spuszczoną głową.
Starzec patrzył na nią przez chwilę z głęboką czułością, następnie odwrócił się do

notariusza i zamrugał kilkakrotnie oczyma w barǳo wymowny sposób.
— Nie? — zǳiwił się notariusz. — Jak to? To nie pannie Valentine chce pan zapisać

cały swó ma ątek?
— Nie.
— Nie pomylił się pan? — zawołał zǳiwiony notariusz. — Na pewno mówi pan

„nie”?
— Nie! Nie! — powtórzył Noirtier.
Valentine podniosła głowę. W osłupienie wprawiło ą nie to, że została wyǳieǳiczo-

na, ale to, że wzbuǳiła w ǳiadku uczucie, które zazwycza dyktu e podobny czyn.
Ale Noirtier patrzył na nią tak tkliwie, że zawołała:
— O mó kochany ǳiaduniu, wiǳę, że zabierasz mi tylko swó ma ątek, ale zostawiasz

mi nadal swo e serce!
— Tak, tak, oczywiście — mówiły oczy sparaliżowanego, a przymknął e z takim

wyrazem, że Valentine nie mogła się mylić.
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— ǲięki, ǳięki! — wyszeptała ǳiewczyna.
Tymczasem w sercu pani de Villefort zbuǳiła się nieoczekiwana naǳie a.
Podeszła do starca i zapytała:
— A więc kochany o ciec zapisu e fortunę wnuczkowi, Edwardkowi?
Stary zamrugał oczyma gwałtownie, akby wyrażał nienawiść.
— Nie — stwierǳił notariusz. — A więc obecnemu tu synowi?
— Nie.
Notariusze spo rzeli po sobie osłupiali.
Villefort i ego żona poczuli, że się czerwienią — on ze wstydu, ona ze złości.
— Ale co takiego zrobiliśmy, ǳiadku? Już nas nie kochasz? — spytała Valentine.
Starzec zerknął szybko na syna i synową, po czym zatrzymał pełne ciepła spo rzenie

na Valentine.
— A więc — odezwała się — eżeli mnie kochasz, ǳiaǳiu, spróbu akoś połączyć tę

miłość z tym, co robisz teraz. Znasz mnie, wiesz, że nigdy nie myślałam o twoim ma ątku,
zresztą mam podobno wielką fortunę po matce, nawet zbyt wielką. Wy aśnĳ nam, o co
ci choǳi.

Noirtier utkwił pała ący wzrok w ręce Valentine.
— O mo ą rękę?
— Tak.
— O e rękę! — powtórzyli wszyscy zebrani.
— Wiǳą państwo, że to wszystko było zupełnie niepotrzebne. Mó o ciec est nie-

spełna rozumu — rzekł Villefort.
— Och! Rozumiem! — wykrzyknęła Valentine. — Choǳi o mo e małżeństwo,

prawda, ǳiadku?
— Tak, tak, tak! — i z oczu sparaliżowanego wystrzeliły trzy błyskawice.
— Masz nam za złe ten pro ekt mariażu, czy tak?
— Tak.
— Ależ to niedorzeczność! — żachnął się Villefort.
— Pan daru e — wtrącił notariusz — ale przeciwnie, wszystko to est barǳo logiczne,

edno wynika z drugiego.
— Nie chcesz, ǳiaǳiu, abym wyszła za pana Franza d’Epinay?
— Nie — dał znak starzec.
— I wyǳieǳiczasz pan wnuczkę — zawołał notariusz — bo zawiera małżeństwo,

które panu nie odpowiada?
— Tak.
— A gdyby nie ten mariaż, byłaby pańską spadkobierczynią?
— Tak.
Zapadło głębokie milczenie.
Notariusze naraǳali się; Valentine złożyła dłonie i patrzyła na ǳiadka z uśmiechem

pełnym wǳięczności; Villefort przygryzał cienkie wargi; pani de Villefort nie mogła po-
wstrzymać uczucia radości, które roz aśniło e twarz.

— Ale zda e mi się — odezwał się Villefort, ako pierwszy przerywa ąc milczenie —
że tylko a mam prawo oceniać korzyści, akie przemawia ą za tym związkiem. Tylko a
rozporząǳam ręką mo e córki. Chcę, aby wyszła za pana Franza d’Epinay i tak bęǳie.

Valentine zalała się łzami i osunęła się na fotel.
— Proszę pana — zwrócił się notariusz do starca — co zamierza pan zrobić ze swoim

ma ątkiem, eżeli panna Valentine poślubi pana Franza?
Starzec nie odpowieǳiał.
— Ale zamierza pan nim akoś rozporząǳić, prawda?
— Tak.
— Na rzecz kogoś z roǳiny?
— Nie.
— A więc na rzecz ubogich?
— Tak.
— Ale czy pan wie, że prawo zabrania wyǳieǳiczać całkowicie syna?
— Tak.
— A więc rozporząǳi pan częścią, którą prawo panu pozwala wyłączyć?
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Noirtier nawet nie drgnął.
— Chce pan nadal rozporząǳić wszystkim?
— Tak.
— Ale po pańskie śmierci testament zostanie zakwestionowany.
— Nie.
— Mó o ciec zna mnie dobrze — odezwał się Villefort — wie, że ego wola bęǳie dla

mnie święta. Prócz tego wie, że na moim stanowisku nie mogę procesować się z ubogimi.
Oczy Noirtiera zabłysły triumfalnie.
— I aka est pańska decyz a? — zagadnął Villeforta notariusz.
— Nic, drogi panie. Mó o ciec uż w duchu postanowił, a wiem, że nigdy nie zmienia

swoich postanowień. Rezygnu ę. Roǳina straci ǳiewięćset tysięcy anków, wzbogacą się
ǳięki nim szpitale; ale nie ustąpię kaprysowi starca i zrobię to, co mi nakazu e sumienie.

I Villefort wyszedł wraz z żoną, aby o ciec mógł spisać testament tak, ak sobie tego
życzył.

Tegoż samego dnia testament został ukończony. Posłano po świadków, starzec po-
twierǳił testament w ich obecności, akt zapieczętowano i złożono u pana Deschamps,
notariusza roǳiny.
. 
Gdy państwo de Villefort wrócili do siebie, dowieǳieli się, że w salonie czeka na nich
hrabia de Monte Christo. Pani de Villefort, zbyt roztrzęsiona, by tak od razu ukazać się
gościowi, wstąpiła do sypialni, zaś prokurator, który barǳie nad sobą panował, udał się
wprost do salonu.

Chociaż umiał nie okazywać swoich emoc i i nadawać twarzy dowolny wyraz, nie
zdołał rozchmurzyć się na tyle, aby hrabia, promiennie uśmiechnięty, nie zauważył tego
posępnego zamyślenia.

— Mó Boże, cóż się panu stało? — zapytał po wymianie obowiązkowych grzeczności.
— Czyżbym przyszedł w chwili, gdy przygotowywał pan akiś wyrok śmierci?

Villefort spróbował się uśmiechnąć.
— Nie, panie hrabio, w te sprawie a estem ofiarą. To a przegrałem proces, a pozwały

mnie przypadek, upór i głupota.
— O co choǳi? — dopytywał się Monte Christo, wybornie odgrywa ąc prze ęcie.

— Czyżby naprawdę przydarzyło się panu akieś nieszczęście?
— Ach, panie hrabio, nie warto o tym mówić — odparł Villefort ze spoko em,

w którym przebĳała gorycz. — To tylko zwykła strata pieniężna.
— Istotnie — odparł Monte Christo — strata pieniężna to dla pana niewielki kłopot:

przy takie fortunie i przy tak filozoficznym sposobie myślenia, ak pański.
— Toteż nie martwię się tak ze względu na pieniąǳe, chociaż strata ǳiewięciuset

tysięcy anków godna est żalu, a na pewno może nieco zdenerwować. Ale barǳie do-
kucza mi to ǳiwne zrząǳenie losu, przypadku, fatalności… Bo a wiem, ak nazwać tę
siłę, która wymierzyła we mnie ten cios, który obraca wniwecz mo e naǳie e ma ątkowe,
a może i przyszłość córki — i to wszystko przez kaprys zǳiecinniałego starca.

— Na litość boską, ale o co choǳi? — wykrzyknął hrabia. — Powieǳiałeś pan: ǳie-
więćset tysięcy anków? No, to est suma, które mógłby żałować nawet filozof. A któż
to przyprawił pana o taką zgryzotę?

— Mó o ciec, wspominałem panu o nim.
— Pan Noirtier! Ale przecież mówił mi pan chyba, że est kompletnie sparaliżowany

i że odstąpiły go wszystkie właǳe?
— Fizyczne tak: nie może się ruszyć, nie może mówić, ale pomimo to myśli, upiera

się przy swo e woli i — ak pan wiǳi — ǳiała. Wyszedłem od niego pięć minut temu
właśnie dyktu e testament dwóm notariuszom.

— Czyli przemówił?
— Lepie , doskonale się z nimi porozumiewa.
— Jak?
— Wzrokiem. Jego oczy nie przestały żyć, no i proszę — zabĳa ą.
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— Mężu — rzekła pani de Villefort, wchoǳąc do salonu. — Czy trochę nie przesa-
ǳasz?

— Witam panią — ukłonił się hrabia.
Pani de Villefort oddała ukłon, uśmiecha ąc się czaru ąco.
— Cóż mi tu opowiada pani małżonek? — spytał Monte Christo. — Co to za nie-

zrozumiała przykrość…
— Niezrozumiała, to dobre określenie — odpowieǳiał, wzrusza ąc ramionami pro-

kurator. — Kaprys starego człowieka.
— W żaden sposób nie da się go przekonać, aby zmienił decyz ę?
— Ależ tak — ozna miła pani de Villefort — i to zależy edynie od mego męża, aby

ten testament wyǳieǳicza ący Valentine, został sporząǳony znów na e korzyść.
Wiǳąc, że małżonkowie zaczyna ą rozmawiać parabolami, udał, że przestał się tym

interesować i ął przyglądać się z na większym skupieniem pełnym aprobaty, ak Edwardek
nalewa atrament do poidełka dla ptaków.

— Mo a droga — odpowieǳiał żonie Villefort — wiesz, że niezbyt lubię pozować
w domu na patriarchę i że nigdy nie sąǳiłem, że losy wszechświata zależą od mo ego
skinienia. Niemnie est dla mnie ważne, aby roǳina szanowała mo e decyz e. Zǳiecin-
nienie starca i kaprys ǳiecka nie zniszczą pro ektu, aki ustaliłem uż wiele lat temu.
Baron d’Epinay był moim przy acielem, przecież wiesz pani o tym, i trudno o lepszą
partię niż związek z ego synem.

— Sąǳisz — spytała pani de Villefort — że Valentine est w zmowie z ǳiadkiem?…
No tak… Zawsze się sprzeciwiała temu mariażowi, nie zǳiwiłabym się, gdyby to, co się
ǳiś stało, było przez nich ukartowane.

— Mo a żono, wierz mi, nikt tak łatwo nie wyrzeka się ǳiewięciuset tysięcy.
— Ale przecież rok temu chciała się wyrzec świata i wstąpić do klasztoru.
— Mnie sza z tym. Powtarzam ci: ten ślub musi do ść do skutku!
— Wbrew woli two ego o ca? — spytała pani de Villefort, chcąc poruszyć inną strunę.

— Czyż tak można!
Monte Christo udawał, że nie słucha, ale nie tracił ani ednego słowa z całe te roz-

mowy.
— Mo a żono — odparł Villefort — śmiało mogę powieǳieć, że zawsze szanowałem

o ca, bo naturalne uczucie synowskie łączyło się u mnie z przekonaniem o ego wybit-
nym charakterze; ponadto o ciec est świętością z dwóch względów: da e nam życie i na-
mi kieru e. Ale teraz nie mogę uż wiǳieć dawnego rozumu w starcu, który pamięta ąc
o nienawiści, aką żywił do o ca, chce ǳiś prześladować syna! Byłoby śmieszne, gdybym
podporządkowywał się ego kaprysom. Nadal darzę o ca wielkim szacunkiem. Zniosę bez
skargi tę finansową karę, aką mi nakłada — ale nie zmienię mo e woli, a świat niech
osąǳi, za kim est zdrowy rozsądek. A więc wydam córkę za barona d’Epinay, bo w mo-
im przekonaniu ten mariaż est dobry i zaszczytny. I ostatecznie wolno mi ą wydać za
tego, kto mi się podoba.

— Coś podobnego, coś podobnego! — odezwał się hrabia, na którego prokurator
wciąż popatrywał, szuka ąc wzrokiem aprobaty. — Czyli pan Noirtier wyǳieǳicza, ak
państwo mówicie, pannę Valentine dlatego, że ma wy ść za Franza Epinay?

— Mó Boże, tak, panie hrabio, to cała przyczyna — wzruszył ramionami Villefort.
— Taką przyna mnie przyczynę nam podał — dodała pani de Villefort.
— To prawǳiwa przyczyna, żono. Wierz mi, znam mo ego o ca.
— Czy można coś takiego po ąć? A czemuż to, mężu, pan d’Epinay nie podoba się

o cu barǳie niż ktokolwiek inny?
— Hm, poznałem pewnego Franza d’Epinay — wtrącił hrabia. — Czy to nie syn

generała de Quesnel, któremu Karol X nadał tytuł barona d’Epinay?
— Tak — odpowieǳiał Villefort.
— Ależ to według mnie czaru ący młody człowiek!
— I dlatego estem pewna — rzekła pani de Villefort — że to tylko pretekst. Starzy

luǳie, kiedy kocha ą, sta ą się tyranami. Mó teść po prostu nie chce, aby ego wnuczka
wyszła teraz za mąż.

— Ale państwo nie znacie — zagadnął Monte Christo — co est przyczyną te nie-
nawiści?
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— E, któż to może wieǳieć?
— Może to akaś antypatia polityczna?
— No tak. O ciec i o ciec pana Epinay żyli w barǳo burzliwych czasach — wy aśnił

Villefort — których a pamiętam tylko ostatnie chwile.
— Czy pański o ciec nie był aby bonapartystą? Chyba mi coś pan o tym wspominał?
— Mó o ciec przede wszystkim był akobinem — ozna mił Villefort, wychoǳąc

w podnieceniu poza granice rozwagi. — Toga senatorska, którą Napoleon zarzucił mu na
ramiona, nie zmieniła mu serca. O ciec spiskował nie w sprawie cesarza, ale przeciwko
Burbonom; ponieważ o ciec był tym groźnie szy, że nigdy nie walczył dla niemożliwych
utopii, ale dla rzeczy możliwych. A żeby e zrealizować, stosował się do straszliwych teorii
akobinów, którzy nie cofali się przed żadnymi środkami.

— A, wiǳą państwo, to tak! — rzekł Monte Christo. — Panowie Noirtier i d’Epinay
musieli się gǳieś spotkać na polu walki polityczne . Czy pan d’Epinay, chociaż służył
pod Napoleonem, nie zachował na dnie serca uczuć ro alistowskich? Czy to aby nie on
został zamordowany pewnego wieczora, gdy wychoǳił z klubu bonapartystowskiego, do
którego zwabili go, sąǳąc, że est im bratem?

Villefort spo rzał na hrabiego niemal z przerażeniem.
— Mylę się? — spytał Monte Christo.
— Nie, byna mnie — odparła pani de Villefort. — I to właśnie dlatego mó mąż

wpadł na pomysł, aby połączyć tych dwo e ǳieci, których o ciec i ǳiadek się nienawiǳili,
aby na zawsze wygasły te stare nienawiści.

— To dopiero wzniosła myśl! — zawołał Monte Christo. — Myśl pełna miłosierǳia,
wszyscy powinni e przyklasnąć. O, byłoby to naprawdę piękne, gdyby panna Valentine
de Villefort nazywała się panią baronową d’Epinay!

Villefort drgnął i przeszył hrabiego Monte Christo wzrokiem, akby chciał za rzeć mu
w głąb duszy i wyczytać, co podyktowało mu takie słowa.

Ale hrabia uśmiechał się nadal życzliwie, zwycza nie; i tym razem przenikliwy wzrok
prokuratora nic ponadto nie zdołał do rzeć.

— Choć utrata tego spadku to wielkie nieszczęście dla Valentine — pod ął Villefort
— nie sąǳę, aby pan d’Epinay cofnął się z powodu pienięǳy. Przekona się, że może
estem więce wart niż pieniąǳe, skoro zrezygnowałem z nich, aby móc dotrzymać mu
słowa. Wyliczy sobie, że Valentine i tak est bogata po matce — tym ma ątkiem zawiadu ą
e ǳiadkowie, państwo de Saint-Méran. Barǳo kocha ą Valentine.

— I naprawdę zasługu ą na taką miłość i na taką opiekę, aką Valentine otaczała
ǳiadka — wtrąciła pani de Villefort. — Na wyże za miesiąc przy adą do Paryża, a po
aoncie, aki Valentine doznała od ǳiadka, nie musi uż się tak poczuwać do obowiązku
i ciągle zagrzebywać w poko u teścia.

Hrabia z zadowoleniem przysłuchiwał się tym dwóm rozbieżnym wypowieǳiom,
dyktowanym przez zranioną miłość własną i zawód natury finansowe .

— Ale zda e mi się — zagadnął Monte Christo po chwili milczenia — i z góry
przepraszam za to, co powiem; zda e mi się, że pan Noirtier wyǳieǳiczył pannę Valentine
za to, że chce wy ść za młoǳieńca, którego o ca nienawiǳił, ale nie ma powodu zarzucać
czegokolwiek naszemu kochanemu Edwardkowi.

— Prawda? — zawołała pani de Villefort tonem, którego nie sposób opisać. — Praw-
da, że to est głęboko niesprawiedliwe? Biedny Edwardek przecież est tak samo wnukiem
pana Noirtier ak Valentine! A ednak, gdyby Valentine nie wychoǳiła za pana Franza,
zapisałby e cały ma ątek. Powiem więce : Edwardek ǳieǳiczy nazwisko roǳiny, a mi-
mo to, nie licząc tego ma ątku po ǳiadku, Valentine i tak bęǳie od niego trzy razy
bogatsza.

Po takie wypowieǳi hrabia uż nie powieǳiał ni słowa i poprzestał na słuchaniu.
— No, przestańmy, panie hrabio — wtrącił Villefort — mówić o tych familĳnych

kłopotach. Tak, to prawda, że mó ma ątek podniesie dochody ubogich, którzy ǳiś sta ą
się prawǳiwymi bogaczami. Tak, niech o ciec odbierze mi bez powodu tę prawowitą
naǳie ę. A a i tak postąpię tak, ak wypada człowiekowi rozsądnemu i szlachetnemu.
Przyrzekłem panu Epinay dochód od te sumy i bęǳie go miał, choćbym miał na siebie
nałożyć na okrutnie sze wyrzeczenia.

  () Hrabia Monte Christo 



— Myślę ednak, czy nie lepie byłoby — pod ęła pani de Villefort, wraca ąc do te
edne myśli, która ciągle tliła się e na dnie serca — gdybyśmy wyznali ten smutny fakt
panu Epinay, aby sam zwrócił nam słowo?

— O, to by było prawǳiwe nieszczęście! — zawołał Villefort.
— Nieszczęście? — powtórzył Monte Christo.
— Oczywiście — odpowieǳiał, uspoka a ąc się Villefort — bo eżeli ślub nie docho-

ǳi do skutku, nawet z przyczyn pieniężnych, rzuca to cień na opinię młode panienki.
A oprócz tego nabrałyby siły dawne pogłoski, które chciałem raz na zawsze stłumić.
Ale nie, nic z tego nie bęǳie. Pan d’Epinay, eśli est człowiekiem porządnym, uzna, że
wobec wyǳieǳiczenia Valentine, est tym barǳie zobowiązany. Inacze postąpiłby ak
zwycza ny chciwiec; o nie, to niemożliwe.

— Jestem zdania pana prokuratora — rzekł Monte Christo, nie spuszcza ąc z oka
pani de Villefort. — A gdybym należał do pańskich przy aciół, pozwoliłbym sobie uǳie-
lić rady: słyszałem, że pan d’Epinay ma wkrótce wrócić. Nakłoniłbym go wobec tego,
aby doprowaǳił tę sprawę ostatecznie do skutku; czyli wykonałbym ten plan, którego
pomyślne zakończenie przyniosłoby panu na większy zaszczyt.

Villefort wstał, wyraźnie uradowany, ale twarz ego żony powlekła się lekką bladością.
— Wybornie! Nic innego sobie nie życzyłem i zaufam opinii takiego doradcy ak pan

— rzekł Villefort, poda ąc rękę hrabiemu. — A więc możemy uznać wszystko, co się ǳiś
stało, za niebyłe. Nic nie zmieniło się w naszych planach.

— Panie de Villefort — rzekł hrabia — świat, choć tak niesprawiedliwy, bęǳie po-
ǳiwiał, ręczę za to, pańską decyz ę. Pańscy przy aciele będą z tego dumni, a pan d’Epinay,
choćby miał wziąć pannę Villefort bez żadnego posagu, co się racze nie zdarzy, bęǳie
szczęśliwy, że we ǳie do roǳiny, która potrafi ponosić na wyższe poświęcenia, aby do-
trzymać słowa i spełnić obowiązek.

Po tych słowach powstał i szykował się do ode ścia.
— Już nas pan opuszcza? — spytała pani de Villefort.
— Muszę, łaskawa pani, przyszedłem tylko przypomnieć o zaproszeniu na sobotę.
— Sąǳił pan, że moglibyśmy zapomnieć?
— Jesteś pani zbyt uprze ma… Ale pan prokurator ma tak poważne obowiązki, a cza-

sem tak pilne…
— Ale mąż dał panu słowo. Właśnie się pan przekonał, że dotrzymu e słowa, nawet

gdy ma przez to wszystko stracić, a tu przecież rzecz wygląda zupełnie inacze .
— A gǳież to odbęǳie się obiad? Na Polach Elize skich? — zagadnął Villefort.
— O nie — odparł Monte Christo — i to sprawia, że pańskie poświęcenie sta e się

eszcze godnie sze uznania: odbęǳie się to aż na wsi.
— A gǳież to? Zapewne blisko Paryża?
— Tuż za rogatkami, pół mili dale , w Auteuil.
— W Auteuil! — wykrzyknął Villefort. — A, prawda, żona mówiła mi, że masz pan

dom w Auteuil, bo przecież przeniósł ą pan do niego po wypadku. A gǳie dokładnie?
— Na ulicy de la Fontaine pod dwuǳiestym ósmym.
— Ależ to pan kupiłeś dom pana de Saint-Méran? — zawołał Villefort.
— Pana de Saint-Méran? — zapytał Monte Christo. — Ten dom był własnością pana

de Saint-Méran?
— Tak — odparła pani de Villefort. — A uwierzy pan w edną rzecz, panie hrabio?
— W akąż to?
— Podoba się panu ten dom, prawda?
— Jest prześliczny.
— Wiǳi pan, a mó mąż nigdy nie chciał w nim zamieszkać.
— O, doprawdy, nie rozumiem — odparł Monte Christo — skąd to pańskie uprze-

ǳenie?
— Nie lubię Auteuil — rzekł prokurator, stara ąc się zachować panowanie nad sobą.
— Ale chyba nie sprawisz mi pan przykrości — zatroskał się Monte Christo —

i z powodu te antypatii nie pozbawisz mnie radości goszczenia tam państwa?
— Nie, panie hrabio… mam naǳie ę… proszę mi wierzyć… zrobię wszystko, co

w mo e mocy — ąkał się Villefort.

  () Hrabia Monte Christo 



— O, nie przy mę żadnych usprawiedliwień. Czekam na państwa w sobotę, o szóste .
Jeśli państwo nie przy ǳiecie, gotów estem myśleć… czy a wiem?… że nad tym domem,
pustym od dwuǳiestu lat, ciąży akaś okropna klątwa albo że opowiada się o nim akąś
krwawą legendę.

— Przy dę, panie hrabio, przy dę — pospieszył z zapewnieniem Villefort.
— ǲięku ę — odpowieǳiał Monte Christo. — A teraz państwo pozwolą, muszę się

pożegnać.
— A, prawda, mówiłeś pan przed chwilą, że musisz nas opuścić — rzekła pani de

Villefort — a nawet zda e mi się, że chciałeś powieǳieć nam dlaczego, gdy nagle zmieniłeś
pan wątek.

— Tak naprawdę, łaskawa pani, chyba nie ośmielę się pani przyznać, dokąd idę.
— Ależ proszę powieǳieć.
— Zamierzam w charakterze prawǳiwego gapia, którym zresztą estem, przy rzeć się

pewne rzeczy, nad którą nieraz rozmyślałem goǳinami.
— Cóż to takiego?
— Telegraf. O, do licha, no nic, trudno, wymknęło mi się.
— Telegraf. — powtórzyła pani de Villefort.
— No tak, mó Boże, telegraf. Wiǳiałem czasem, ak na końcu drogi, w piękny,

słoneczny ǳień, wznoszą się na wzgórzu czarne ramiona, zgina ąc się ak łapy olbrzymie-
go owada i zawsze czyniło to na mnie ogromne wrażenie, przysięgam. Myślałem o tych
ǳiwacznych znakach, które z taką precyz ą mkną przez powietrze i przenoszą nieznaną
wolę człowieka sieǳącego przy stole — przez trzysta mil, do drugiego człowieka przy
drugim stole, na drugim końcu linii. I myślałem, że te znaki rysu e na szarym tle chmur
lub na lazurze nieba sama siła woli tego wszechmocnego człowieka. Przychoǳiły mi wte-
dy do głowy dżinny, syl, gnomy, słowem — akieś ta emne moce, i śmiałem się z tego.
Nigdy nie naszła mnie chęć, aby podglądnąć z bliska te ogromne, białobrzuche owady
z czarnymi, cienkimi łapami — bałem się u rzeć pod ich kamiennymi skrzydłami akie-
goś małego karzełka, pedantycznego nuǳiarza, nafaszerowanego po uszy wieǳą luǳką
i czarnoksięską. Aż tu razu ednego dowiadu ę się, że tym, co wprawia w ruch telegraf est
biedny urzędniczyna, zarabia ący rocznie tysiąc dwieście anków. Taki człowieczek przez
cały ǳień patrzy nie na niebo ak astronom, nie w wodę ak rybak, nie na piękne kra o-
brazy ak myśliciel o niebieskich migdałach — ale na drugiego takiego owada z białym
brzuchem i czarnymi łapami, oddalonego o pięć mil. I wtedy zd ęła mnie ogromna cie-
kawość — zapragnąłem przy rzeć się z bliska te poczwarce, która pociąga ąc za sznurki,
da e ze swo e skorupy znaki inne takie poczwarce.

— I tam się pan właśnie wybierasz?
— Tak.
— A do akie stac i? Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czy Obserwatorium?
— O nie! Tam natknąłbym się na luǳi, którzy zmusiliby mnie, abym zrozumiał

rzeczy, o których nic nie chcę wieǳieć, i którzy wytłumaczyliby mi ta emnice, na których
sami się nie zna ą. A a, do licha, chcę zachować złuǳenie, że to wielkie owady. Wystarczy,
że straciłem uż wszelkie złuǳenia co do luǳi. Toteż nie pó dę ani na stac ę ministerstwa,
ani do Obserwatorium. Chcę telegrafu w szczerym polu, aby zobaczyć człowieczka, co
zaskorupiał w swo e wieży.

— Jest z hrabi naprawdę wy ątkowy wielki pan — stwierǳił Villefort.
— Jaką linię raǳisz mi pan zbadać?
— No, tę, która est w te chwili na barǳie za ęta.
— Świetnie! Czyli hiszpańską?
— No właśnie. Chce pan list od ministra, który wy aśni panu…
— Nie, nie, przecież powieǳiałem panu, że nie chcę nic rozumieć. W chwili, gdy

coś zrozumiem, nie bęǳie uż telegrafu — bęǳie tylko znak, który akiś pan Duchâtel
przesyła prefektowi Ba onny, przebrany w te dwa greckie słowa — tele graphein. A a chcę
zachować w pamięci z czcią tylko owada o czarnych odnóżach i to przeraża ące słowo.

— No, to niech pan iǳie, bo za dwie goǳiny bęǳie uż ciemno i nic pan nie zoba-
czysz.

— Do diabła, przerażasz mnie pan. Do akie stac i na bliże ?

  () Hrabia Monte Christo 



— Hm, na droǳe do Ba onny.
— Dobrze, to adę na trakt ba oński.
— O, racze ten w kierunku na Châtillon?
— A poza Châtillon?
— Chyba eszcze wieża w Monthléry.
— ǲięku ę, do wiǳenia! W sobotę opowiem państwu o wrażeniach.
W drzwiach hrabia spotkał się z notariuszami, którzy właśnie wyǳieǳiczyli Valentine;

wychoǳili uradowani, że spisali akt, co przyniesie im z pewnością wielką sławę.

.     ,   
Nie tego samego wieczoru, ak mówił, ale następnego ranka hrabia de Monte Christo
wy echał rogatką d’Enfer, skierował się na drogę do Orleanu i minął wioskę Linas, nie
zatrzymu ąc się przy telegrafie, który właśnie poruszał swoimi długimi, kościstymi ramio-
nami; zatrzymał się w końcu dopiero przy wieży Monthléry, która, ak nam wiadomo,
wznosi się w na wyższym punkcie równiny o te same nazwie.

U stóp tego pagórka hrabia wysiadł i ruszył na szczyt krętą ścieżyną, szeroką na osiem-
naście cali. Na szczycie zatrzymał go żywopłot, na którym różowobiałe kwiaty ustępowały
mie sca zielonym eszcze owockom.

Wkrótce odnalazł furtkę.
Była to mała drewniana krata na zawiasach z wikliny — zamykało się ą, zaczepia ąc

sznurek o kołek. Hrabia w mig rozpatrzył się w tym mechanizmie i drzwiczki otwarły się.
Znalazł się w małym ogródku o wymiarach dwaǳieścia stóp na dwanaście; z edne

strony zamykał go żywopłot z furtką o wspomniane przemyślne konstrukc i, a z drugie
strony ściana stare wieży zarosłe bluszczem, z które okien wychylały się lewkonie.

Pomarszczona, w kwieciste sukni, wyglądała ak staruszka, które wnuczęta złożyły
właśnie życzenia imieninowe — zdawało by się, że potrafiłaby opowieǳieć o wielu strasz-
liwych dramatach, gdyby tylko e ściany miały nie tylko uszy, które przypisu e murom
stare przysłowie, ale i głos.

Przez ogródek przechoǳiło się ścieżyną wysypaną czerwonawym piaskiem, którą ob-
rastały z obu stron gęste, wieloletnie bukszpany — barwy zestawione były tak pięknie,
że uradowałyby oko pana Delacroix, naszego współczesnego Rubensa. Ścieżyna wiła się
w ósemkę, ǳięki czemu w ogródku długim na dwaǳieścia stóp można było zażyć prze-
chaǳki na stóp sześćǳiesiąt.

Nigdy eszcze Flora, roześmiana, świeża bogini poczciwych rzymskich ogrodników
nie była otaczana tak skrupulatnym, nabożnym kultem.

Spomięǳy dwuǳiestu róż na rabacie żadna nie miała choćby ednego listka upstrzo-
nego przez muchę; nigǳie nie nie było ani edne gromadki zielonych mszyc, które po-
żera ą rośliny w wilgotnych ogrodach.

A przecież nie brakowało tu wilgoci: ziemia czarna ak saǳa i ciemna zieleń drzew
mówiły same za siebie. Ewentualne suszy zawsze zaraǳiłaby woda z beczki wkopane
w ziemię w kącie ogródka; na zielonym kożuchu pokrywa ącym e powierzchnię przy-
siadły, tyłem do siebie żaba i ropucha — zapewne choǳiło o niezgodność charakterów.

Monte Christo zamknął furtkę i ednym rzutem oka ogarnął całą tę przestrzeń.
— Hm, albo telegrafista wyna mu e ogrodników — rzekł do siebie — albo też pa-

s onu e się ogrodnictwem.
Wtem natknął się na kogoś, kto przycupnął za taczkami wyładowanymi liśćmi. Ów

ktoś wyprostował się z okrzykiem wyraża ącym zdumienie — i Monte Christo znalazł
się twarzą w twarz z człowiekiem lat około pięćǳiesięciu; poczciwiec zbierał właśnie tru-
skawki i układał e na winogronowych liściach.

Było dwanaście winogronowych liści i niemal tyleż truskawek.
Zrywa ąc się, poczciwiec o mało nie upuścił truskawek, liści i talerzyka.
— Za mu esz się pan zbiorami? — rzekł z uśmiechem Monte Christo.
— Przepraszam pana — odparł poczciwiec, podnosząc rękę do kaszkietu — to praw-

da, nie estem na górze, ale zszedłem stamtąd tylko co.

  () Hrabia Monte Christo 



— Ależ nie chcę ci przeszkaǳać, przy acielu. Zbiera sobie swo e truskawki, eśli
eszcze coś zostało.

— Mam eszcze ǳiesięć, bo tu est uż edenaście, a wszystkich było dwaǳieścia
eden — o pięć więce niż rok temu. Nic ǳiwnego, mieliśmy gorącą wiosnę, a wiǳi pan,
truskawka lubi ciepło. Dlatego też zamiast szesnastu, ak w roku ubiegłym, zebrałem
uż edenaście… dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście,
osiemnaście… Chryste Panie! Braku e dwóch, a wczora eszcze były, estem pewien, były
tuta , sam liczyłem. Na pewno podwęǳił e ten synalek Simonowe , wiǳiałem, ak się
tu ǳiś kręcił. O ty niecnoto, bęǳiesz mi tu okradał ogrody! Nie wie, gǳie go to może
zaprowaǳić…

— No tak, to poważna sprawa, ale niech pan zważy, że to eszcze ǳieciak — a ǳieci
są łakome.

— Oczywiście, ale człowiekowi i tak przykro. Ale przepraszam, może est pan moim
zwierzchnikiem, a a tak pana trzymam?

Spo rzał bo aźliwie i pyta ąco na hrabiego i ego granatowy surdut.
— Uspokó się, przy acielu — rzekł hrabia z uśmiechem, w którym umiał zawierać

straszliwą groźbę lub ogromną życzliwość, a który wyrażał teraz tylko życzliwość. Nie
estem twoim zwierzchnikiem, nie przy echałem na inspekc ę. Jestem tylko zwykłym
podróżnym, przywiodła mnie tu ciekawość i zaczynam uż sobie wyrzucać, że narażam cię
na stratę czasu.

— O, mó czas nie est drogi — odrzekł poczciwiec, uśmiecha ąc się z melancholią.
Choć wprawǳie ten czas est własnością rządu i nie powinienem go tracić. Ale otrzy-
małem zawiadomienie, że mogę goǳinkę odpocząć — to mówiąc, rzucił okiem na zegar
słoneczny, bo w ogródku było wszystko, nawet zegar słoneczny — a ak pan wiǳisz,
mam eszcze ǳiesięć minut, a poza tym truskawki uż do rzały i eden ǳień więce …
Dasz pan wiarę, że pod ada ą mi e koszatki?

— O, nigdy bym nie przypuszczał — odparł poważnie Monte Christo. — Koszatki
to niemili sąsieǳi, zwłaszcza dla nas, bo przecież nie adamy ich, tak ak Rzymianie,
smażonych w mioǳie.

— A, Rzymianie to adali? — zdumiał się ogrodnik. — Jadali koszatki?
— Tak, wyczytałem to u Petroniusza.
— Naprawdę? Ale to chyba niedobre, choć mówi się: tłusty ak koszatka. Nie ǳiwota,

że tłuste: śpią sobie cały boży ǳień, a buǳą się dopiero na noc, po to, żeby pożreć
wszystko, co się tylko da. Proszę pana, miałem w zeszłym roku cztery morele — nadgryzły
mi edną. Miałem brzoskwinię, edną edyną, prawda, że to rzadki owoc? I proszę pana,
zżarły mi ą od strony muru do połowy. Wspaniała była, a smaczna… Nigdy w życiu nie
adłem lepsze .

— Czyli w końcu ą pan z adłeś?
— No, tę połowę, co została. Ale powiadam panu, była przepyszna. O, te waćpanny

wybiera ą sobie to, co na lepsze. To tak, ak ten chłopak Simonowe : on też nie wybrał
sobie na gorszych truskawek, o nie! Ale w tym roku — ciągnął ogrodnik — o, może pan
być pewien, nic mi nie zrobią, choćbym miał pilnować owoców po nocach.

Monte Christo dowieǳiał się uż, czego chciał.
Każdy z nas ma akąś namiętność, co mu zżera serce, ak każdy owoc ma robaka;

namiętnością telegrafisty było ogrodnictwo.
Jął obrywać liście winorośli, które zasłaniały słońce winnym gronom — i zaskarbił

sobie ostatecznie serce ogrodnika.
— Pan dobroǳie przyszedł obe rzeć telegraf?
— Tak, eśli nie zabrania ą tego przepisy.
— O nie, przecież niczym to nie grozi, bo nikt nie zna naszego szyu.
— Tak, słyszałem, że panowie przekazu ecie sobie sygnały, których sami nie rozu-

miecie.
— Pewnie; a a nawet tak wolę — uśmiechnął się telegrafista.
— A to dlaczego?
— Bo tym sposobem estem wolny od wszelkie odpowieǳialności. Jestem po prostu

machiną i niczym więce ; bylebym funkc onował, to nic mi nikt nie powie.
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„Do diabła — pomyślał Monte Christo — czy aby nie trafiłem na człowieka pozba-
wionego ambic i? O, to byłby dopiero pech”.

— Proszę pana — rzekł ogrodnik, spo rzawszy na zegar — uż się prawie kończy te
ǳiesięć minut, muszę wracać na stanowisko. Może zechcesz pan pó ść ze mną?

Monte Christo wszedł do wieży. Miała ona trzy kondygnac e. Na parterze stały pod
ścianami narzęǳia rolnicze: motyki, grabie, konewki — nic poza tym tu nie było.

Na drugie kondygnac i telegrafista mieszkał, a racze nocował. Umeblowanie było
skromne: łóżko, stół, dwa krzesła, kamionkowa misa na wodę; pod sufitem wisiały pęczki
ziół — hrabia rozpoznał groszek pachnący i niełuskaną fasolkę; poczciwiec zaopatrzył
każdy pęczek w etykietkę tak skrupulatnie, akby był głównym botanikiem w paryskim
Ogroǳie Botanicznym.

— Długo trzeba się uczyć pańskiego zawodu? — zapytał Monte Christo.
— Nie, ale długo się czeka, zanim dostanie się posadę na stac i.
— A pens a ile wynosi?
— Tysiąc anków na rok, proszę pana.
— To niewiele.
— Tak, ale est przy tym mieszkanie, ak pan wiǳisz.
Monte Christo roze rzał się po poko u.
— Żeby tylko nie zależało mu na mieszkaniu — szepnął.
Weszli na trzecią kondygnac ę: tu zna dował się telegraf.
Monte Christo przy rzał się kole no dwóm żelaznym dźwigniom, za pomocą których

urzędnik poruszał maszyną.
— To barǳo interesu ące, ale na dłuższą metę takie życie chyba może się wydać zbyt

ednosta ne?
— O tak, na początku dosta e się od tego patrzenia kurczów w szyi, ale po roku czy

dwóch człowiek się do tego przyzwycza a. Poza tym mamy goǳiny odpoczynku, a i dni
wolne od pracy.

— Dni wolne?
— Tak.
— A kiedy?
— Kiedy est mgła.
— A, no tak.
— To dopiero dla mnie święto: spęǳam wtedy całe dnie w ogroǳie, saǳę, przyci-

nam, szczepię, zde mu ę liszki… I tak akoś leci.
— Od kiedy pan tu esteś?
— Od ǳiesięciu lat, pięć stażu, to razem piętnaście.
— A ma pan… ile lat?
— Pięćǳiesiąt pięć.
— Ile lat pracy trzeba, aby zasłużyć na emeryturę?
— O, proszę pana, dwaǳieścia pięć.
— A ile te emerytury?
— Sto dukatów.
— Biedak! — szepnął Monte Christo.
— Przepraszam, nie dosłyszałem?…
— Powieǳiałem, że to niezmiernie interesu ące.
— Co takiego?
— No, to wszystko, co mi pan pokazu esz… I pan nic a nic nie po mu esz z tych

znaków?
— Nic zupełnie.
— I nie starałeś się pan czegoś zrozumieć?
— Nigdy, bo i po co?
— Ale są przecież znaki, które odnoszą się wprost do pana?
— Oczywiście. One są zawsze takie same.
— A co mówią?
— „Nic nowego”… „masz goǳinę przerwy”… albo „następne wiadomości utro”.
— No, rzeczywiście nie ma w tym nic ważnego — rzekł hrabia. — Ale patrz pan,

czy pański kolega nie zaczyna wysyłać ci akie ś wiadomości?
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— A, prawda; ǳięku ę panu.
— I cóż powiada? Rozumiesz to pan?
— Tak, pyta, czy estem gotowy.
— A pan, co mu odpowiadasz?
— Wysyłam znak, który mówi mu, że estem gotów, a mo emu drugiemu koleǳe po

lewe , żeby się przygotował.
— To barǳo pomysłowe — stwierǳił hrabia.
— Zobaczy pan — dodał z dumą poczciwiec — za pięć minut zacznie gadać.
— Mam więc pięć minut, czyli więce , niż mi trzeba. Mogę panu zadać edno pytanie?
— Ależ proszę.
— Lubisz pan ogrodnictwo?
— Pas ami.
— I byłbyś szczęśliwy, gdybyś zamiast ogródka na dwaǳieścia stóp miał ogród na

dwie morgi?
— Proszę pana! Zrobiłbym z niego ra na ziemi.
— Przy tysiącu anków pens i chyba ży esz pan dość biednie, prawda?
— No biednie, ale akoś się ży e.
— Tak, ale masz pan tylko taki nęǳny ogródek…
— Och, no tak, wielki to on nie est.
— A eszcze aż się tu roi od tych koszatek, co panu wszystko pożera ą.
— O, to mo a plaga.
— Powieǳ pan, co by się stało, gdybyś nieszczęściem odwrócił głowę akurat wtedy,

gdy twó kolega z prawe nadawałby wiadomość?…
— Nie zobaczyłbym tego.
— I co by się stało?
— Nie mógłbym powtórzyć ego sygnałów.
— A potem?…
— A potem uznano by to za niedbalstwo i musiałbym zapłacić karę.
— Ile?
— Sto anków. Ach! — urzędnik aż zadrżał.
— Zdarzyło się to uż panu? — spytał Monte Christo.
— Raz eden, szczepiłem wtedy różę herbacianą.
— Mhm. A, co by się stało, gdybyś pan coś zmienił w sygnałach albo przekazał inne?
— O, to co innego. Wyrzuciliby mnie z pracy i straciłbym emeryturę.
— Trzysta anków, czy tak?
— Sto dukatów, tak. Rozumie pan, że nigdy bym czegoś takiego nie zrobił.
— Nawet za piętnastoletnią pens ę? No, to chyba est warte zastanowienia, czyż nie?
— Piętnaście tysięcy anków?
— Tak.
— Przerażasz mnie pan. Proszę pana, czy pan mnie chce skusić?
— Owszem! Piętnaście tysięcy anków, rozumiesz pan?
— Proszę pana, muszę spo rzeć na kolegę z prawe !
— E, lepie popatrz pan na to, co a panu pokazu ę.
— Cóż to takiego? Banknoty!
— Ni mnie ni więce . Jest ich piętnaście.
— A czy eż są?
— Pańskie, eśli zechcesz.
— Mo e! — urzędnik aż zachłysnął się ze zdumienia.
— No tak, mó Boże, pańskie, i tylko pańskie.
— Proszę pana, kolega z prawe nada e sygnały. Zbałamucił mnie pan i będę musiał

zapłacić karę.
— Bęǳie to pana kosztować sto anków. Wiǳi pan sam, że barǳo się panu przy-

daǳą te banknoty.
— Proszę pana, kolega z prawe zniecierpliwił się, powtarza sygnał.
— Niech sobie powtarza, a pan trzyma .
I hrabia wsunął urzędnikowi plik banknotów do ręki.
— Ale to nie wszystko, mó panie. Za te piętnaście tysięcy nie wyży esz pan.
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— Przecież nie stracę pracy.
— Owszem, stracisz, bo zamiast sygnałów, akie przesyła ci kolega, nadasz inne.
— O , proszę pana, co też mi pan proponu e? Musiałby pan użyć siły…
— A właśnie zamierzam.
I Monte Christo wy ął z kieszeni drugi plik banknotów.
— Tu est eszcze ǳiesięć tysięcy. Razem z piętnastoma, które uż pan masz, da to

dwaǳieścia pięć tysięcy. Za pięć tysięcy anków kupisz pan sobie śliczny domek i dwie
morgi ziemi, a za pozostałe dwaǳieścia tysięcy bęǳiesz miał tysiąc roczne renty.

— Ogród na dwie morgi, tysiąc anków na rok? O Boże! Boże!
— Bierz pan!
I Monte Christo siłą wcisnął banknoty w dłoń urzędnika.
— I co mam zrobić?
— To nic trudnego. Nadać te sygnały.
Monte Christo wy ął z kieszeni kartkę, na które były dokładnie nakreślone trzy znaki

oraz numery oznacza ące kole ność ich nadawania.
— Jak pan wiǳisz, nie ma tego dużo.
— Tak, ale…
— Bęǳie miał pan za to wspaniałe brzoskwinie i inne rzeczy.
Marchewka zaǳiałała.
Policzki płonęły poczciwcowi ak w gorączce, pocił się ak mysz — ale nadał eden po

drugim sygnały podane przez hrabiego, mimo rozpaczliwych sygnałów ze strony kolegi
z prawe , który nie rozumie ąc, co się ǳie e, zaczynał przypuszczać, że hodowca brzoskwiń
oszalał.

Telegrafista zaś z lewe posłał dale ak na wiernie te same znaki — aż doszły do
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

— A teraz esteś pan bogaty — odezwał się Monte Christo.
— Tak, ale za aką cenę!
— Posłucha , przy acielu — rzekł Monte Christo. — Nie chciałbym, abyś miał wy-

rzuty sumienia. Uwierz mi, przysięgam, że nikomu nie wyrząǳiłeś krzywdy, a tylko
pomogłeś w spełnieniu bożych zamysłów.

Urzędnik przyglądał się banknotom, dotykał ich, liczył; to bladł, to czerwieniał; na
koniec rzucił się do swo ego poko u, aby napić się wody. Nim ednak dotarł do misy,
zemdlał wśród swoich grochowin.

Pięć minut po tym, ak do ministerstwa dotarła telegrafem ta wiadomość, Debray
kazał zaprząc do powozu i popęǳił do państwa Danglars.

— Czy pani mąż ma obligac e pożyczki hiszpańskie ? — spytał baronową.
— No chyba! I to na akieś sześć milionów.
— Niech e sprzeda za akąkolwiek cenę.
— A to czemu?
— Don Carlos uciekł z Bourges i wrócił do Hiszpanii.
— Skąd pan wiesz?
— Do licha — rzekł Debray, wzrusza ąc ramionami — stąd, skąd zazwycza .
Baronowa nie kazała sobie tego samego powtarzać dwa razy. Pobiegła co żywo do

męża, Danglars pobiegł do swo ego agenta giełdowego i nakazał mu sprzedać wszystko za
każdą cenę.

Gdy tylko wszyscy spostrzegli, że Danglars sprzeda e, obligac e hiszpańskie spadły
natychmiast. Danglars stracił na tym pięćset tysięcy, ale pozbył się wszystkich akc i.

Tego samego wieczora w ǳienniku „Messager” można było przeczytać:
DEPESZA TELEGRAFICZNA
Król don Carlos wymknął się straży, pod aką przebywał w Bourges

i wrócił do Hiszpanii przez granicę katalońską. W Barcelonie wybuchło po-
piera ące go powstanie.

Przez cały wieczór wszyscy mówili tylko o wyczuciu, z akim Danglars wysprzedał
swo e akc e; poǳiwiano zręczność gracza — stracił na tym tylko pięćset tysięcy anków.

Ci, którzy nie sprzedali obligac i albo zakupili e od Danglarsa, byli pewni, że są
zru nowani i spęǳili nader nieprzy emną noc.
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Ale naza utrz „Monitor” ogłosił:

Wiadomość o ucieczce don Carlosa i powstaniu w Barcelonie, którą po-
dał wczora „Messager”, est bezpodstawna.

Don Carlos nie opuścił Bourges, a na Półwyspie Ibery skim panu e zu-
pełny spokó .

Przyczyną te pomyłki były sygnały telegraficzne, odczytane źle z powodu
mgły.

Wartość papierów wzrosła dwukrotnie.
W związku z tym straty Danglarsa wyniosły w sumie milion anków.
— Znakomicie — oświadczył Monte Christo Morrelowi, który był u niego wła-

śnie w chwili, gdy ogłoszono wiadomość o ǳiwacznym zawirowaniu na giełǳie, którego
padł ofiarą Danglars — za dwaǳieścia pięć tysięcy anków odkryłem coś takiego, że
zapłaciłbym za to sto tysięcy.

— Cóż to pan odkrył? — zapytał Maksymilian.
— Odkryłem, ak uwolnić ogrodnika od koszatek, które wy ada ą mu brzoskwinie.

. 
Na pierwszy rzut oka dom w Auteuil nie miał w sobie nic naǳwycza nego, nic, czego
można by się spoǳiewać po rezydenc i pana równie znakomitego ak Monte Christo; ale
owa prostota wynikała z rozkazów hrabiego, który zażyczył sobie, by nie zmieniano w ni-
czym zewnętrznego wyglądu domu. Aby się przekonać, że wydał zupełnie inne rozkazy
co do wnętrza, wystarczyło otworzyć drzwi.

Pan Bertuccio przeszedł sam siebie — umeblowanie było w na lepszym guście, a wszyst-
ko zostało urząǳone błyskawicznie. Jak niegdyś książę d’Antin wyciął w edną noc całą
ale ę drzew, bo zasłaniała widok Ludwikowi XIV, tak w ciągu trzech dni pan Bertuccio
obsaǳił ǳieǳiniec — do te pory zupełnie pusty — wspaniałymi topolami i sykomo-
rami. Drzewa ocieniły fasadę domu, a przed nią, zamiast dotychczasowego bruku zaro-
śniętego zielskiem, ułożono owego sobotniego ranka rozległy kobierzec trawy, na które
wciąż perliły się krople wody, którą ą zroszono.

Wszystkie te rozkazy wydał zresztą sam hrabia; sam wręczył Bertucciowi plan, na
którym oznaczył ilość drzew i mie sce, gǳie miały być zasaǳone, a także wymiary gazonu.

Tym sposobem dom zmienił się nie do poznania — sam Bertuccio przyznawał, że
trudno mu go rozpoznać w takie oprawie zieleni.

Intendent nie zmartwiłby się zbytnio, gdyby mógł dokonać także paru zmian w ogro-
ǳie; ale hrabia kategorycznie zakazał dotykać tam czegokolwiek. Bertuccio wynagroǳił
to sobie, przystra a ąc mnogością kwiatów przedpoko e, schody i kominki.

O naǳwycza nych uzdolnieniach intendenta i wielkie wieǳy ego pana o tym, że
eden znakomicie umiał służyć, a drugi wieǳiał, ak kierować służbą, świadczyło to, że
dom ten, pusty od dwuǳiestu lat, eszcze wczora ponury i smutny, przesycony mdłym
zapachem — chciałoby się rzec: zapachem czasu — w ciągu ednego dnia obuǳił się
do życia, nabrał zapachu i za aśniał wedle gustów właściciela. Przy echawszy na mie sce
hrabia zastał tu swo e książki, broń, obrazy, a w przedpoko ach psy, za których karesami
przepadał, i ptaki, których śpiew lubił. Cały ten dom zbuǳił się z długiego snu — niczym
pałac Śpiące Królewny — i wszystko w nim żyło, śpiewało i aśniało radością, ak w tych
naszych ukochanych domach, w których zawsze zostawiamy część naszego a, nawet eśli
nieszczęście zmusi nas, byśmy z nich wywędrowali.

Na pięknym ǳieǳińcu uwĳała się wesoło służba; ci, którzy za mowali się kuchnią,
przemykali po odnowionych wczora schodach, akby mieszkali tu od dawna; inni krzą-
tali się w wozowni; każdy powóz, opatrzony numerem, wyglądał tak, akby stał w swo e
przegroǳie uż od lat pięćǳiesięciu; konie u żłobu odpowiadały rżeniem sta ennym,
którzy traktowali e z szacunkiem o wiele większym od tego, akim nie eden sługa darzy
swo ego pana.

W bibliotece sza ciągnęły się naprzeciw siebie wzdłuż dwóch ścian, a zawierały mnie
więce dwa tysiące tomów. Jeden regał przeznaczony był na literaturę współczesną; no-
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wość, która wydana została zaledwie wczora , uż pyszniła się na półce, wystawia ąc na
pokaz czerwoną oprawę ze złoceniami.

Po drugie stronie domu, symetrycznie do biblioteki, umieszczono oranżerię, pełną
rzadkich roślin, rozrosłych bu nie w szerokich apońskich wazach; pośrodku owe oran-
żerii, radu ące zarazem wzrok i powonienie, stał stół bilardowy — i chciałoby się rzec,
że gracze zostawili go zaledwie przed goǳiną, porzuca ąc na suknie zamarłe w bezruchu
kule.

Wspaniały Bertuccio uszanował tylko eden edyny pokó .
Obok tego poko u, leżącego w lewym skrzydle na pierwszym piętrze, do którego

prowaǳiły schody paradne, ale z którego można było też wy ść ukrytymi schodkami,
służba przechoǳiła z ciekawością, a Bertuccio z drżeniem.

Punktualnie o piąte hrabia za echał z Alim przed dom. Bertuccio czekał na przy azd
pana z niecierpliwością i niepoko em; miał naǳie ę na słowa pochwały, a ednocześnie
obawiał się, że hrabia zmarszczy brwi.

Monte Christo wysiadł na ǳieǳińcu, zwieǳił dom i obszedł ogród, nie wypowie-
ǳiawszy ednego słowa, nie pokazawszy po sobie ani zadowolenia, ani rozczarowania.

I tylko, gdy wszedł do sypialni, wyciągnął rękę w kierunku szufladki toaletki z drzewa
różanego, którą zauważył uż przy pierwsze wizycie.

— To może służyć chyba tylko na rękawiczki — rzekł.
— I owszem, panie hrabio — odparł zachwycony Bertuccio. — Proszę otworzyć,

a zna ǳie tam pan rękawiczki.
W innych szufladach innych mebli hrabia zastał to, czego się spoǳiewał: flakoniki,

cygara, kle noty.
— No, dobrze! — wyrzekł na koniec.
A imć Bertuccio odszedł uszczęśliwiony — tak wielki, potężny i prawǳiwy wpływ

ten człowiek wywierał na wszystkich, co go otaczali.
Dokładnie o szóste przed bramą zastukały końskie kopyta.
Był to nasz kapitan spahisów na swoim Medeahu.
Monte Christo czekał na niego na ganku z uśmiechem na twarzy.
— Przy echałem pierwszy, estem pewien! — zawołał Morrel. — Zrobiłem to umyśl-

nie, aby mieć pana tylko dla siebie choć przez chwilkę. Julia i Emanuel przesyła ą panu
tysiące serdeczności. O, hrabio, ależ tu ślicznie! Ale niech mi pan powie, pańscy luǳie
będą potrafili zaopiekować się moim koniem?

— Niech się pan nie martwi, kochany Maksymilianie, uż oni się na tym zna ą.
— No, bo trzeba go zaraz wytrzeć. Ale żebyś pan wieǳiał, ak pęǳił! Istny huragan!
— No, a myślę, koń za pięć tysięcy… — odparł Monte Christo tonem takim, akiego

użyłby o ciec mówiący do syna.
— Żału esz pan tych pienięǳy? — rzekł Morrel ze swoim szczerym uśmiechem.
— Niech mnie Bóg broni! Żałowałbym tylko wtedy, gdyby koń nie był dobry.
— Taki est dobry, kochany hrabio, że Château-Renaud, na większy koneser koni we

Franc i, i Debray, co eźǳi na arabach ministerialnych, zostali za mną nieco w tyle, a do
tego dogania ą ich konie pani Danglars, które są w stanie zrobić na goǳinę sześć mil.

— Czyli adą za panem? — upewnił się Monte Christo.
— A tak, i oto są.
Rzeczywiście — w te że chwili przed bramą stanęły spienione konie ciągnące powóz,

a za nimi dwa zdyszane wierzchowce. Brama otwarła się, powóz wraz z dwoma końmi
zakreśliły łuk i zatrzymały się przed gankiem.

Debray w mgnieniu oka zeskoczył na ziemię i podbiegł do drzwiczek. Podał rękę ba-
ronowe , a ta wychoǳąc z powozu uczyniła ruch tak dyskretny, że uszedł uwagi obecnych
— poza hrabią.

Monte Christo zawsze wszystko dostrzegał — i tym razem zauważył więc, ak mignął,
przechoǳąc z ręki baronowe do ręki Debray’a, biały bilecik, a zręczność, z aką się to
odbyło, wskazywała, że est to mięǳy nimi stały manewr.

Za żoną wysiadł bankier, blady, akby wychoǳił z grobu, a nie z powozu.
Pani Danglars roze rzała się wokół badawczo — tylko Monte Christo mógł zrozu-

mieć to spo rzenie, którym obrzuciła ǳieǳiniec, perystyl i fasadę; następnie, tłumiąc
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wzruszenie, które na pewno zdraǳiłaby e twarz, gdyby baronowa była eszcze w stanie
zblednąć, wspięła się po schodach, mówiąc do Morrela:

— Gdyby pan należał do moich przy aciół, zapytałabym, czy pański koń est na sprze-
daż…

Morrel uśmiechnął się — ale przypominało to racze grymas — i spo rzał na Monte
Christa, akby chciał go prosić o wydobycie z tego kłopotu.

Hrabia zrozumiał.
— O, droga pani — rzekł — dlaczego nie zwracasz się do mnie z tym pytaniem?
— Przy panu nie należy wypowiadać żadnych życzeń, bo natychmiast e spełniasz —

odparła baronowa. — Dlatego zwróciłam się do pana Morrel.
— Niestety, mogę zaświadczyć, że pan Morrel nie może odstąpić tego konia, od tego

bowiem zależy ego honor.
— Jak to?
— Założył się, że w pół roku u eźǳi Medeaha. Rozumie więc pani, że gdyby po-

zbył się go przed terminem, nie tylko przegrałby zakład, ale eszcze mówiono by, że się
przestraszył. A kapitan spahisów nie może narażać się na podobne plotki, choćby nawet
szło o zaspoko enie kaprysu piękne kobiety, co według mnie est edną z na świętszych
rzeczy pod słońcem.

— Wiǳi więc pani… — rzekł Morrel, kieru ąc ednocześnie do Monte Christo
uśmiech pełen wǳięczności.

— Zda e mi się przecież — wtrącił Danglars tonem gburowatym, którego nie zdołał
zamaskować szeroki uśmiech — że masz, mo a żono, koni aż nadto?

Pani Danglars nie miała w zwycza u pozostawiać takich uszczypliwości bez riposty
ale tym razem, ku zdumieniu młodych luǳi, udała, że nie słyszy i nie odpowieǳiała ani
słowa.

Monte Christo uśmiechał się: milczenie to zdraǳało akiś niezwykły przypływ po-
kory.

Pokazywał właśnie baronowe dwie ogromne wazy z chińskie porcelany, na których
wiły się niczym węże algi morskie, oddane z taką precyz ą i kunsztem, że tylko sama
natura może zawrzeć w swym ǳiele takie bogactwo, taką żywotność i takiego ducha.

Baronowa była zachwycona.
— O, w takie wazie można by posaǳić kasztanowiec z Tuileriów! — ǳiwiła się. —

Jakże im się udało wypalić takie olbrzymy?
— Ach, droga pani, nie należy stawiać takich pytań nam, którzy potrafimy wyrabiać

tylko figurki i cacka z cieniutkiego szkła — odparł Monte Christo — to praca dawnych
wieków, ǳieło geniuszów ziemi i morza.

— Jak to? Z akie że epoki może być to ǳieło?
— Nie wiem; słyszałem tylko, że akiś cesarz chiński kazał zbudować spec alny piec

i w tym piecu odlano, edna po drugie , dwanaście takich waz. Dwie popękały pod wpły-
wem ognia, ǳiesięć pozostałych zatopiono na głębokości trzystu sążni w morzu. Morze,
które wyczuło, czego od niego wymaga ą, oplotło e swoimi lianami i koralami, i wpra-
wiło w nie muszle; wszystko to cementowało się w tych niesłychanych głębinach przez
dwieście lat, gdyż cesarza, który chciał dokonać tego doświadczenia, uniosła ze sobą re-
woluc a. Został tylko protokół, który zaświadczał o wypaleniu waz i o spuszczeniu ich na
dno morza. Po dwustu latach odnaleziono ów protokół i postanowiono e wydobyć. Nur-
kowie w spec alnych machinach przeszukali zatokę, ale z ǳiesięciu waz odnaleźli tylko
trzy — resztę potłukły i porozrzucały fale. Lubię te wazy. Zda e mi się czasem, że do-
strzegam w ich wnętrzu owe niekształtne potwory, straszliwe i ta emnicze, które wiǳieli
li tylko nurkowie; albo wyobrażam sobie, ak śpią w nich miriady drobnych rybek, które
schroniły się tu, ucieka ąc przed pogonią wroga.

Tymczasem Danglars, niezbyt wielki amator osobliwości, machinalnie obrywał kwia-
ty ze wspaniałego drzewa pomarańczowego; skończywszy z pomarańczą, zabrał się do
kaktusa, ale kaktus, ma ący mnie łagodny charakter niż pomarańcza, ukłuł go złośliwie.

Drgnął i przetarł sobie oczy, akby obuǳił się nagle ze snu.
— Proszę pana — rzekł doń z uśmiechem Monte Christo — est pan takim konese-

rem malarstwa, ma pan u siebie tak znakomite ǳieła, nie będę nawet zachwalał moich.

  () Hrabia Monte Christo 



A ednak mam tuta dwóch Hobbemów, ednego Paula Pottera, Mierys, dwóch Gerar-
dów Dow, Rafaela, Van Dycka, Zurbarana i eszcze kilka Murillów. Zasługu ą na pańską
uwagę.

— No popatrz — zǳiwił się Debray — tego Hobbemę skądś znam.
— Naprawdę?
— Tak, ktoś proponował go dyrekc i muzeum.
— Ale ostatecznie muzeum go nie posiada — odezwał się Monte Christo.
— No nie, nie chciało go kupić.
— Czemuż to? — zapytał Château-Renaud.
— Ty to esteś rozbra a ący. Rząd nie ma na tyle pienięǳy.
— O, barǳo cię przepraszam — rzekł Château-Renaud. — Słyszę tę piosnkę co-

ǳiennie od ośmiu lat i nadal nie mogę się do nie przyzwyczaić.
— Przy ǳie ci to z czasem.
— Nie sąǳę.
— Pan ma or Bartolomeo Cavalcanti! Pan wicehrabia Andrea Cavalcanti! — zaanon-

sował Baptysta.
Czarny atłasowy kołnierz prosto spod igły, świeżo ogolona broda, siwy wąs, mundur

ze szlifami ma ora ozdobiony trzema medalami i pięcioma krzyżami — ednym słowem,
stary żołnierz, ak się patrzy: tak właśnie po awił się ma or Bartolomeo Cavalcanti, ów
kocha ący o ciec, którego uż znamy.

Ramię w ramię, we aku aż pachnącym nowością kroczył z uśmiechem na ustach
wicehrabia Andrea Cavalcanti, ów pełen szacunku dla roǳiciela syn, którego także uż
znamy.

Trze młoǳi luǳie stali właśnie razem i gwarzyli; ich spo rzenia przeniosły się z o ca
na syna — i tu oczywiście zatrzymały się na dłuże , nie pomĳa ąc żadnego szczegółu.

— Cavalcanti? — rzekł Debray.
— No, no, piękne nazwisko — zauważył Morrel.
— O tak — dorzucił Château-Renaud. — Włosi nazywa ą się dobrze, ale ubiera ą

się fatalnie.
— Wybredny esteś — odparł Debray. — Ubiera się u świetnego krawca, a ak est

prosto spod igły.
— I właśnie to mu zarzucam. Wygląda tak, akby ubrał się w ten sposób po raz

pierwszy w życiu.
— Co to za edni? — zapytał Danglars hrabiego.
— Słyszałeś pan: panowie Cavalcanti.
— To tylko nazwisko, nic mi to nie mówi.
— A, prawda, zapomniałem, że pan nie znasz nasze włoskie szlachty. Powieǳieć:

Cavalcanti, to to samo, co powieǳieć: ród książęcy.
— Ładną ma ą fortunkę? — zaciekawił się bankier.
— Kolosalną.
— Cóż porabia ą w życiu?
— Próbu ą e akoś prze eść, ale nie barǳo im to wychoǳi. Ma ą zresztą u pana

kredyt, powieǳieli mi o tym przedwczora , kiedy u mnie byli. I zaprosiłem ich głównie
ze względu na pana. Przedstawię ich panu.

— Ale zda e mi się, że barǳo czysto mówią po ancusku — zauważył Danglars.
— Syn wychowywał się w akimś kolegium na Południu, w Marsylii albo gǳieś

w okolicach. Przekona się pan, aki rozentuz azmowany.
— Czym? — zagadnęła baronowa.
— Francuzkami, droga pani. Chce się absolutnie ożenić z paryżanką.
— Też sobie wymyślił! — wzruszył ramionami Danglars.
Pani Danglars spo rzała na niego w sposób, który w każde inne sytuac i zwiastowałby

burzę; ale po raz drugi nie zareagowała.
— Baron chyba est ǳiś mocno zasępiony — szepnął Monte Christo pani Danglars.

— Czyżby przypadkiem chciano go posaǳić na stołku ministra?
— Nie, nie, o ile wiem. Myślę racze , że przegrał coś na giełǳie i sam nie wie, na

kim się wyładować.
— Państwo de Villefort! — zawołał Baptysta.
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Weszły zaanonsowane osoby.
Pan de Villefort, choć umiał zachować zimną krew, był wyraźnie poruszony.
Gdy się witali, Monte Christo poczuł, że drżała mu dłoń.
— O, tylko kobiety umie ą się maskować — szepnął do siebie Monte Christo, spo-

gląda ąc na panią Danglars, która uśmiechała się do prokuratora i całowała ego żonę.
Po zwykłych uprze mościach hrabia zauważył, że Bertuccio krząta ący się do te pory

w kredensie, wśliznął się do saloniku przylega ącego do sali, w które byli goście. Poszedł
do niego.

— Czego się pan chcesz dowieǳieć, Bertuccio? — zagadnął.
— Ekscelenc a nie powieǳiał mi, ile osób bęǳie przy stole.
— Policz pan sam.
— Wszyscy uż przybyli?
— Tak.
Bertuccio zerknął przez szparę w drzwiach.
Monte Christo nie spuszczał zeń oka.
— O Boże! — zawołał Bertuccio.
— Co się stało?
— Ta kobieta… ta kobieta! — No ta, w białe sukni, cała w diamentach!… ta blon-

dynka!…
— Pani Danglars?
— Nie wiem ak się nazywa. Ale to ona, panie hrabio! To ona! Kobieta z ogrodu! Ta

w ciąży! Ta, która spacerowała, czeka ąc na!… Czeka ąc…
Bertuccio stanął z otwartymi ustami, blady, z na eżonym włosem.
— No, na kogo?
Bertuccio nie odpowieǳiał i tylko wskazał palcem Villeforta, mnie więce takim

gestem, ak Makbet wskazywał Banka.
— O!… O!… — wyszeptał. — Wiǳi pan? To on.
— On⁈… Pan de Villefort, prokurator królewski? Oczywiście, że go wiǳę.
— Więc a go nie zabiłem⁈
— No coś takiego! Chybaś oszalał, mó dobry Bertuccio.
— To on nie umarł?
— Ależ nie! Wiǳisz przecież, że ży e. Pewnie zamiast wbić mu nóż mięǳy szóste

i siódme żebro po lewe stronie, ak to zwykle czynią pańscy ziomkowie, ugoǳiłeś go
nieco wyże lub niże . A prawnicy ma ą twardy żywot — albo racze wszystko, coś mi
opowieǳiał, to nieprawda, zmyśliłeś to sobie, przyśniło ci się, miałeś przywiǳenia. Nie
przetrawiłeś dobrze myśli o zemście i zasnąłeś, zaciążyło ci to na żołądku i przyśniły ci się
akieś koszmary, ot i wszystko. No, uspokó się i policz: państwo de Villefort to dwo e;
pan i pani Danglars — czworo; pan de Château-Renaud, pan Debray i pan Morrel to
siedmioro; pan ma or Cavalcanti, ośmioro.

— Ośmioro — powtórzył Bertuccio.
— Ale dokąd to, dokąd, do diabła, ależ panu śpieszno! Zapomniałeś pan o eszcze

ednym gościu. Tam, trochę barǳie na lewo… o, tam… to ten młoǳieniec w czerni,
pan Andrea Cavalcanti, ogląda sobie Madonnę Murilla, o, właśnie się odwraca.

Tym razem Bertuccio omal nie krzyknął — ale spo rzenie Monte Christa wstrzymało
mu głos.

— Benedetto! — szepnął. — Fatalność!
— Bĳe wpół do siódme , panie Bertuccio — rzekł surowo hrabia. — Mówiłem, że

o te porze siąǳiemy do stołu. Wiesz dobrze, że nie lubię czekać.
I Monte Christo wszedł do salonu, gǳie czekali goście; a tymczasem Bertuccio

chwie nie powrócił do adalni, podpiera ąc się o ściany.
Pięć minut późnie otwarły się podwo e salonu.
Na progu stanął Bertuccio i czyniąc ostatni heroiczny wysiłek, ak Vatel w Chantilly,

ozna mił:
— Panie hrabio, podano do stołu.
Monte Christo podał ramię pani de Villefort.
— Panie prokuratorze — rzekł — racz podać ramię pani baronowe .
Villefort usłuchał — i wszyscy przeszli do adalni.

  () Hrabia Monte Christo 



. 
Było oczywiste, że gości zmierza ących do adalni nurtowała edna i ta sama myśl.

Zapytywali się, aka niezwykła siła sprowaǳiła ich do tego domu; ale choć wszyscy
się ǳiwili, a niektórych dręczył niepokó , nikt nie żałował, że się tam znalazł.

A przecież zna omość z hrabią była świeże daty, gospodarz był człowiekiem ekscen-
trycznym i samotnikiem, nikt nie wieǳiał, skąd pochoǳiła ego niemal ba eczna fortuna
— powinno to skłaniać mężczyzn do ostrożności, a kobietom wręcz nie wypadało wcho-
ǳić do tego domu, w którym brak było kobiety, aby e stosownie przy ąć. A ednak
mężczyźni zlekceważyli ostrożność, a kobiety konwenanse, pchnięci ostrogą niepohamo-
wane ciekawości.

I nawet panowie Cavalcanti — sztywny o ciec i nonszalancki syn — wydawali się
prze ęci, znalazłszy się w towarzystwie zupełnie obcych im osób u tego człowieka, którego
zamiarów nie potrafili po ąć.

Pani Danglars aż drgnęła, kiedy pan de Villefort podszedł do nie , aby na zaproszenie
Monte Christa podać e ramię, a pan de Villefort czuł, ak zaćmiło mu się przed oczyma,
osłoniętymi złotymi okularami, gdy baronowa wsunęła mu rękę pod ramię.

Ich wzruszenie nie uszło uwagi hrabiego; bo też zachowanie tych dwo ga luǳi w tak
banalne sytuac i mogłoby stanowić ciekawy przedmiot badań dla każdego obserwatora.

Pan de Villefort miał po prawe ręce panią Danglars, a po lewe Morrela.
Hrabia sieǳiał pomięǳy panią de Villefort a Danglarsem.
Debray został usaǳony mięǳy panami Cavalcanti, a Château-Renaud mięǳy panią

de Villefort i Morrelem.
Uczta była wspaniała.
Monte Christo postanowił całkowicie przeciwstawić się zwycza om paryskim i za-

spokoić barǳie ciekawość biesiadników, niż ich apetyt. Była to więc uczta wschodnia,
ale taka, ak zapewne wyglądały biesiady w arabskich baśniach.

W chińskich wazach i apońskich czarach ułożone były w piramidach wszelkie owoce,
akie cztery strony świata mogą dostarczyć, nietknięte i smakowite, do europe skiego rogu
obfitości.

Rzadkie ptaki o wspaniałym upierzeniu, olbrzymie ryby na podłużnych srebrnych
półmiskach, wina ege skie z Az i Mnie sze i południowe Ayki, zamknięte w butelkach
o ǳiwacznych kształtach, których sam wygląd eszcze przydawał smaku, defilowały —
niczym na uczcie u Apic usza — przed paryżanami, którzy byli w stanie zrozumieć, że
można wydać tysiąc ludwików na obiad dla ǳiesięciu osób, ale pod warunkiem, że ak
u Kleopatry bęǳie się adło perły albo piło — ak u Wawrzyńca Medyceusza — płynne
złoto.

Wobec ogólnego zdumienia Monte Christo ął się śmiać i żartować sam z siebie.
— Droǳy panowie — rzekł — sami przyznacie, że kto do ǳie do pewnego stopnia

ma ątku, zaczyna potrzebować uż wyłącznie rzeczy zbędnych, tak ak panie przyzna ą mi,
że osiągnąwszy pewien stopień egzaltac i, zwracamy uwagę uż tylko na ideał. Idąc dale
w tym kierunku, czymże est cudowność? Tym, czego nie rozumiemy. Czym est dobro,
którego pragniemy? Tym, czego nie możemy zdobyć. I dlatego całe mo e życie spęǳam
na tym, aby oglądać to, czego nie mogę zrozumieć, i zdobywać rzeczy, których zdobyć
nie można. Uda e mi się to za pomocą dwóch środków: pienięǳy i woli. Aby doścignąć
akąś mo ą fantaz ę, okazu ę taką samą wytrwałość, aką pan Danglars, gdy budu e linię
kole ową albo pan de Villefort, gdy chce skazać na śmierć człowieka; pan Debray —
gdy pragnie zaprowaǳić pokó w akimś królestwie; pan de Château-Renaud — gdy się
chce spodobać kobiecie; a pan, panie Morrel, gdy chcesz u arzmić konia, którego nikt
nie zdołał u eźǳić. A więc na przykład popatrzcie państwo na te ryby: edna uroǳiła się
pięćǳiesiąt mil od Petersburga, a druga pięć mil od Neapolu. Czy to nie zabawne mieć
e razem na ednym stole?

— Cóż to za ryby? — spytał Danglars.
— Pan de Château-Renaud mieszkał w Ros i, powie panu, ak się nazywa edna, a pan

ma or Cavalcanti ako Włoch powie panu coś o drugie .
— To chyba sterlet — rzekł Château-Renaud.
— Właśnie tak!

  () Hrabia Monte Christo 



— A tamta — odezwał się Cavalcanti — o ile się nie mylę, to lampreda.
— Oczywiście. A teraz proszę zapytać, panie baronie, gǳie się poławia te ryby.
— Sterlety tylko w Wołǳe — rzekł Château-Renaud.
— O ile wiem, tylko w eziorze Fusaro można znaleźć lampredy takie wielkości —

ozna mił Cavalcanti.
— Niemożliwe! — zakrzyknęli goście.
— No właśnie, i to mnie na więce bawi — rzekł Monte Christo. — Jestem ak

Neron: cupitor impossibilium. Ale wiǳę, że w te chwili państwa też bawi. I dlatego to
mięso, które w rzeczywistości chyba nie dorównu e okoniowi czy łososiowi, wyda się wam
zaraz wyśmienite — bo myśleliście, że nie sposób go zdobyć, a ednak est tu, na stole.

— Ale ak przetransportować takie ryby do Paryża?
— O, nic prostszego. Przy echały w dwóch beczkach wysłanych edna trzciną i wodo-

rostami rzecznymi, a druga — sitowiem i roślinami z eziora. Załadowano e na spec alny
furgon. W ten sposób sterlet żył sobie dwanaście dni, a lampreda osiem, a żyłyby sobie
dale , gdyby nie mó kucharz, który usmażył sterleta w mleku, a lampredę w winie. O,
ale pan Danglars mi chyba nie wierzy?

— A przyna mnie barǳo wątpię — odpowieǳiał Danglars, uśmiecha ąc się ak
zwykle prostacko.

— Baptysto — rzekł Monte Christo — każ tu przynieść innego sterletę i lampredę,
wiesz, te, które przy echały w innych beczkach i które eszcze ży ą.

Danglars wytrzeszczył oczy, a zebrani klasnęli w dłonie.
Czterech służących przyniosło dwie beczki przystro one algami; pluskały się w nich

po edne ryby, podobne do tych, które podano na stół.
— Ale dlaczego po dwie z każdego gatunku? — zapytał Danglars.
— Bo edna mogła przecież umrzeć — odpowieǳiał z prostotą Monte Christo.
— O, esteś pan naprawdę cudotwórcą — rzekł Danglars. — Filozofowie mogą sobie

mówić, co chcą — być bogatym to wspaniała rzecz.
— A zwłaszcza, gdy się ma takie pomysły — dodała pani Danglars.
— O, pani baronowa czyni mi zbyt wielki zaszczyt. Ten zwycza był barǳo w cenie

u starożytnych Rzymian. Pliniusz opowiada, że z Ostii sprowaǳano do Rzymu pewien
gatunek ryb o nazwie mulus — to zapewne nasza dorada. Niewolnicy nieśli e na głowach,
przekazu ąc e co akiś czas po droǳe następnym. Mieć żywą doradę, to był dopiero
zbytek; ale było też ciekawe patrzeć, ak umiera: kilkakrotnie zmieniała wtedy barwę,
przechoǳiła przez wszystkie kolory tęczy — a potem odsyłało się ą do kuchni. Je agonia
stanowiła edną z e zalet. Gdyby nie wiǳiano dorady za życia, garǳono by nią po śmierci.

— No tak, ale z Ostii do Rzymu est tylko siedem mil — zauważył Debray.
— A tak, to prawda. Ale gdybyśmy nie prześcignęli Lukullusa, nie mielibyśmy żad-

ne zasługi, bo przecież uroǳiliśmy się tysiąc osiemset lat po nim — odparował Monte
Christo.

Panowie Cavalcanti wybałuszyli oczy, ale mieli na tyle rozsądku, żeby się nie odezwać.
— Wszystko to est godne poǳiwu — rzekł Château-Renaud — ale przyznam się,

że na większe wrażenie robi na mnie prędkość, z aką est pan obsługiwany. Przecież kupił
pan hrabia ten dom zaledwie pięć czy sześciu dni temu?

— Na pewno nie więce — przytaknął Monte Christo.
— A estem pewien, że w ciągu tych paru dni uległ zupełnemu przekształceniu. Jeśli

dobrze pamiętam, było tu inne we ście, a ǳieǳiniec był wybrukowany i zupełnie pusty.
ǲiś est tam wspaniały trawnik otoczony drzewami, które wygląda ą na sto lat.

— No cóż, po prostu lubię zieleń i cień — rzekł Monte Christo.
— Rzeczywiście — wtrąciła pani de Villefort. — Dawnie wchoǳiło się przez drzwi

od drogi, właśnie tamtędy wniósł mnie pan do domu, gdy tak cudownie ocalił mi pan
życie.

— Tak, droga pani, ale inne we ście barǳie mi się spodobało: przez kraty widać
Lasek Buloński — rzekł Monte Christo.

— I to wszystko w ciągu czterech dni? — zdumiał się Morrel. — To akiś cud!
— No, to naprawdę cud, zrobić ze starego domu zupełnie nowy — rzekł Château-

-Renaud. — Bo dom był naprawdę stary, a do tego barǳo ponury. Matka przysłała mnie
tuta parę lat temu, abym go obe rzał, gdy pan de Saint-Méran wystawił go na sprzedaż.

  () Hrabia Monte Christo 



— Pan de Saint-Méran? — zǳiwiła się pani de Villefort. — Ten dom należał wcze-
śnie do pana Saint-Méran?

— Chyba tak — odparł Monte Christo.
— Jak to: chyba? To nie wiesz pan, od kogo ten dom kupiłeś?
— Ależ nie, takimi szczegółami za mu e się mó intendent.
— No, ale ten dom stał pustkami co na mnie ǳiesięć lat — rzekł Château-Renaud.

— Aż smutno było patrzeć na te zamknięte okiennice, drzwi i ǳieǳiniec zarosły tra-
wą. Gdyby nie należał do teścia prokuratora królewskiego, można by go wziąć za dom
przeklęty, w którym popełniono akąś wielką zbrodnię.

Villefort do te pory nie tknął ani ednego z kielichów, które stały przed nim, napeł-
nione różnymi rzadkimi gatunkami win — teraz porwał pierwszy lepszy i opróżnił go
duszkiem.

Monte Christo odczekał chwilę, po czym, wśród ciszy, aka zapadła po słowach
Château-Renaud, powieǳiał:

— ǲiwne, panie baronie, ale to samo przyszło mi do głowy, gdy po raz pierwszy
wszedłem do środka i dom wydał mi się tak posępny, że nigdy bym go nie kupił, gdyby
mó intendent nie załatwił wcześnie te sprawy. Nicpoń musiał dostać coś w łapę od
notariusza.

— To możliwe — wy ąkał Villefort, usiłu ąc się uśmiechnąć — ale proszę mi wie-
rzyć, że nie brałem uǳiału w tym przekupstwie. Pan de Saint-Méran chciał koniecznie
sprzedać ten dom, część posagu swo e wnuczki, bo gdyby eszcze stał tak niezamieszkały
przez parę lat, popadłby w ruinę.

Tym razem zbladł Morrel.
— Był tu zwłaszcza eden taki pokó — pod ął Monte Christo — pokó na pozór

zwycza ny, pokó ak każdy inny, obity czerwonym adamaszkiem. A wydał mi się — sam
nie rozumiem, czemu — dramatyczny ak nie wiem co.

— A dlaczego — zapytał Debray — dlaczego dramatyczny?
— Czy rozumiemy dokładnie rzeczy, które wyczuwamy instynktownie? — rzekł

Monte Christo. — Czyż nie zdarza ą się takie mie sca, które wprost tchną akimś smut-
kiem? Dlaczego? Nie wiemy. Może ko arzą się nam z tym akieś wspomnienia, może
kaprys myśli przenosi nas w inne czasy, inne mie sce, które nie ma ą zapewne żadnego
związku z czasami, w których ży emy i mie scem, w którym esteśmy. W każdym razie
pokó ten przypomniał mi w plastyczny sposób pokó markizy de Ganges lub sypialnię
Desdemony. O, właśnie! Skoro skończyliśmy obiad, mogę teraz państwu pokazać ten
pokó , a potem pó ǳiemy na kawę do ogrodu: po obieǳie spektakl.

I Monte Christo spo rzał pyta ąco — pani de Villefort wstała, Monte Christo wstał
więc także i wszyscy poszli za ich przykładem.

Pan de Villefort i pani Danglars sieǳieli eszcze przez chwilę, ak przykuci do mie sca.
Spo rzeli na siebie pyta ąco, nie mówiąc ni słowa, nieruchomi, zmrożeni.

— Słyszał pan? — odezwała się pani Danglars.
— Trzeba tam pó ść — odpowieǳiał Villefort i wsta ąc, podał e ramię.
Goście rozproszyli się uż po domu: pchała ich ciekawość, wszyscy byli pewni, że

zwieǳanie nie ograniczy się do tego ednego poko u i że można bęǳie obe rzeć całą
resztę te rudery, którą Monte Christo przekształcił na pałac.

Wszyscy wyszli więc czym pręǳe z adalni.
Monte Christo poczekał eszcze na tych dwo e, którzy się tak ociągali; a gdy i oni

wyszli, zamknął pochód, uśmiecha ąc się w taki sposób, że gdyby któryś z gości mógł
po ąć ów uśmiech, przeraziłby się dużo barǳie , niż widokiem sławetnego poko u, do
którego zmierzali.

Na pierw ednak rzeczywiście zwieǳono po kolei inne apartamenty; poko e urzą-
ǳone ak na Wschoǳie, bez mebli, a nawet bez łóżek, ale za to pełne sof, poduszek,
fa ek i broni; salony obwieszone obrazami starych mistrzów i buduary obite chińskimi
tkaninami o kapryśnych barwach i fantastycznych deseniach.

Na koniec wszyscy znaleźli się w słynnym poko u.
Nie było w nim nic szczególnego, poza tym, że chociaż zapadał uż zmrok, nie za-

palono tu świateł; uderzał też ego staroświecki wygląd, tym barǳie , że wszystkie inne
poko e zostały całkowicie odnowione.

  () Hrabia Monte Christo 



To wystarczyło, aby nadać mu posępny charakter.
— Och! — zawołała pani de Villefort. — Wygląda naprawdę przeraża ąco!
Pani Danglars chciała wybełkotać kilka słów — ale nikt nic nie dosłyszał.
Każdy rzucił akąś uwagę, a uwagi te sprowaǳały się do ednego: że pokó obity

czerwonym adamaszkiem ma w sobie rzeczywiście coś złowróżbnego.
— Prawda? — zagadnął Monte Christo. — Spó rzcie, ak ǳiwacznie wygląda to

łóżko, co za ponure, krwawe obicia! A te dwa pastelowe portrety, wyblakłe od wilgoci?
Czyż te blade wargi i oczy pełne przerażenia nie zda ą się mówić: „Wiǳiałem!”.

Villefort posiniał, pani Danglars osunęła na szezlong sto ący przy kominku.
— O, nie boi się pani siadać na tym szezlongu? Może właśnie tuta została popełniona

zbrodnia! — rzekła pani de Villefort z uśmiechem.
Pani Danglars zerwała się natychmiast.
— A to eszcze nie wszystko — rzekł Monte Christo.
— A co eszcze? — zapytał Debray, któremu nie umknęło wzruszenie pani Danglars.
— No właśnie, co eszcze? — zapytał Danglars. — Bo przyznam się państwu, że nic

tu naǳwycza nego nie wiǳę. A pan, panie ma orze?
— Och, my to mamy w Pizie wieżę Ugolina, w Ferrarze więzienie Tassa, a w Rimini

pokó Paola i Franceski — oświadczył Cavalcanti.
— To prawda, ale nie macie takich schodków — odparł Monte Christo, otwiera ąc

drzwi ukryte w ścianie. — Spó rzcie państwo i powieǳcie, co o nich sąǳicie?
— Ależ są kręte i ponure! — roześmiał się Château-Renaud.
— Nie wiem, czy to wino z Chios tak skłania do melancholii — rzekł Debray — ale

cały dom wiǳę w akichś ponurych barwach.
Od chwili, gdy wspomniano o posagu Valentine, Morrel choǳił smutny i nic nie

mówił.
— Proszę sobie wyobrazić — ciągnął Monte Christo — ak wśród ciemne , burzliwe

nocy akiś Otello albo ksiąǳ de Ganges schoǳi krok po kroku po tych schodach, niosąc
akieś straszne zawiniątko, chcąc e ukryć czym pręǳe przed okiem luǳkim, eśli uż nie
przed okiem Boga…

Pani Danglars zasłabła na ramieniu Villeforta, który musiał się aż oprzeć o ścianę.
— O Boże, co się pani stało? — zawołał Debray. — Jak pani pobladłaś!
— Co e est? — rzekła pani de Villefort. — Ależ to proste. Pan hrabia de Monte

Christo opowiada nam straszliwe historie, abyśmy poumierali ze strachu i pani baronowa
się przeraziła.

— Oczywiście — przytaknął Villefort. — O , hrabio, naprawdę wystraszy nam pan
damy.

— Co pani est? — powtórzył Debray szeptem swo e pytanie.
— Nic, nic — odparła z wysiłkiem — potrzeba mi tylko świeżego powietrza.
— Chce pani ze ść do ogrodu? — zapytał Debray, poda ąc e ramię i zwraca ąc się

w stronę schodów.
— Nie, nie — odpowieǳiała. — Już wolę zostać tuta .
— O, mó Boże — uśmiechnął się Monte Christo — to przecież tylko ǳieło wy-

obraźni. Równie dobrze możemy sobie wystawić, że to była sypialnia dobre , zacne mat-
ki. To łóżko osłonięte purpurową kotarą nawieǳiła bogini Lucina, a po tych ta emni-
czych schodkach, aby nie zakłócić snu krzepiącego położnicę, schoǳi po cichu lekarz
albo mamka, a może sam o ciec, niosąc śpiące ǳiecko?…

Ale ten pogodny obraz byna mnie nie uspokoił pani Danglars — ęknęła i zemdlała
naprawdę.

— Pani Danglars zasłabła — wy ąkał Villefort. — Może by ą zanieść do powozu?
— O Boże! — zawołał Monte Christo. — Nie mam ze sobą flakonika!
— Ale a mam — rzekła pani de Villefort.
I podała hrabiemu flakonik napełniony czerwonym płynem, podobnym zupełnie do

tego, który tak dobrze poǳiałał na Edwardka.
— A! — zǳiwił się i wziął z rąk pani de Villefort flakonik.
— Tak — szepnęła — spróbowałam zastosować pański przepis.
— I udało się?
— Tak mi się zda e.
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Przeniesiono panią Danglars do sąsiedniego poko u.
Monte Christo zwilżył e usta edną kroplą czerwonego płynu i pani Danglars oǳy-

skała przytomność.
— Ach! Co za okropny sen! — westchnęła.
Villefort ścisnął mocno e rękę, chcąc dać e do zrozumienia, że to wcale nie był sen.
Roze rzano się za panem Danglarsem; ale że bankier nie był usposobiony do poetyc-

kich wzruszeń — zszedł do ogrodu i gawęǳił z panem Cavalcantim o cem o pro ekcie
linii kole owe z Livorno do Florenc i.

Monte Christo wydawał się być w rozpaczy. U ął ramię pani Danglars i zaprowaǳił
do ogrodu, gǳie u rzeli, ak pan Danglars pĳe kawę w towarzystwie panów Cavalcanti.

— Naprawdę tak barǳo panią przestraszyłem? — zagadnął hrabia.
— E, nie, ale wie pan, różne rzeczy wywiera ą na nas różne wrażenie w zależności od

naszego stanu ducha.
Villefort zmusił się do uśmiechu.
— A wtedy — dodał — wystarczy akaś hipoteza, rozumie pan, akaś chimera…
— Cóż — odparł Monte Christo — uwierzą mi państwo lub nie, ale estem pewien,

że w tym domu popełniono zbrodnię.
— Niech pan uważa — rzekła pani de Villefort — est mięǳy nami prokurator!
— A to barǳo dobrze — odpowieǳiał Monte Christo — eśli tak się składa, sko-

rzystam z tego i złożę zeznanie.
— Zeznanie? — powtórzył Villefort.
— Tak, i to wobec świadków.
— Wszystko to est barǳo za mu ące — wtrącił Debray — a eśli rzeczywiście miała

tu mie sce akaś zbrodnia, taka wiadomość wybitnie pomoże nam w trawieniu.
— A miała mie sce — oświadczył Monte Christo. — Proszę, tędy, panowie, tę-

dy, panie prokuratorze. Aby zeznanie było ważne, muszę e uczynić wobec właściwych
czynników.

Monte Christo wziął pod ramię Villeforta, nie puszcza ąc byna mnie ramienia pani
Danglars i zaciągnął ich pod platan, gǳie mrok był na głębszy.

Pozostali goście podążyli za nimi.
— O, właśnie — odezwał się Monte Christo i tupnął w ziemię — tu, w tym mie -

scu, aby zasilić stare drzewa, kazałem wykopać dół i nasypać próchnicy. I gdy robotnicy
zaczęli kopać, odkryli kuferek, a racze okucia po nim. Pomięǳy nimi leżał szkielecik
noworodka. To uż nie est żaden mó wymysł.

Monte Christo poczuł, ak sztywnie e ręka pani Danglars i drży ramię Villeforta.
— Noworodek? — powtórzył Debray. — Do diabła! To uż poważna sprawa.
— Hm, a więc nie myliłem się — rzekł Château-Renaud — gdy utrzymywałem, że

domy, ak luǳie, ma ą swo ą duszę i oblicze, i że w ich wygląǳie odbĳa się ich wnętrze.
Ten dom wyglądał smutno, bo miał wyrzuty sumienia, a miał te wyrzuty, bo taił zbrodnię.

— Och, ale przecież nie wiadomo, czy to była zbrodnia — odezwał się Villefort,
zdobywa ąc się na ostatni wysiłek.

— Jak to? Zakopać żywcem niemowlę w ogroǳie to nie zbrodnia? — zawołał Monte
Christo. — A więc ak pan nazwie taki czyn, prokuratorze?

— Ale co nam mówi, że ǳiecko zostało pogrzebane żywcem?
— Ale po co by e tu grzebano, gdyby nie żyło? W tym ogroǳie nigdy nie było

cmentarza.
— Jaka kara spotyka w tym kra u ǳieciobó cę? — zapytał prostolinĳnie ma or Ca-

valcanti.
— O Boże, po prostu ścina ą takiemu łeb, i tyle! — odparł Danglars.
— Ach tak, ścina ą mu łeb? — zǳiwił się Cavalcanti.
— Podobno… Czy tak, panie prokuratorze? — spytał Monte Christo.
— Tak, panie hrabio — odparł prokurator głosem, w którym nie było uż nic luǳ-

kiego.
Monte Christo stwierǳił, że dwie osoby, dla których przygotował całą tę scenę, nie

wytrzyma ą uż nic więce , i aby nie przeciągać struny:
— Ale, ale, a kawa? — rzekł. — Chyba zapomnieliśmy o kawie?
I zaprowaǳił gości do stołu, ustawionego na trawniku.
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— Doprawdy, panie hrabio — westchnęła pani Danglars — wstyd się przyznać do
własne słabości, ale te wszystkie okropne historie mną wstrząsnęły. Muszę usiąść, prze-
praszam.

I osunęła się na krzesło.
Monte Christo ukłonił się e i zbliżył się do pani de Villefort.
— Zda e mi się, że pani Danglars przydałby się eszcze flakonik pani.
Nim ednak pani de Villefort podeszła do przy aciółki, prokurator zdołał szepnąć pani

Danglars na ucho:
— Muszę z panią pomówić.
— Kiedy?
— Jutro.
— Gǳie?
— U mnie, w prokuraturze, eśli pani pozwoli. Tam na bezpiecznie .
— Przy dę.
W te że chwili przystanęła obok pani de Villefort.
— ǲięku ę ci, kochana — rzekła pani Danglars, próbu ąc się uśmiechnąć. — Już

przeszło, uż mi lepie .

. 
Zbliżała się noc; pani de Villefort ob awiła chęć powrotu do Paryża, na co nie odważyła
się do te pory pani Danglars, chodź widać było wyraźnie, że źle się czu e.

Na życzenie żony pan de Villefort pierwszy dał znak do od azdu. Zaproponował pa-
ni Danglars mie sce w swoim lanǳie, aby przy aciółka mogła się nią zaopiekować. Pan
Danglars na nic nie zwracał uwagi, za ęty naǳwycza ciekawą rozmową na tematy prze-
mysłowe z panem Cavalcanti.

Monte Christo, prosząc panią de Villefort o flakonik, spostrzegł ednocześnie, że pan
de Villefort podszedł do pani Danglars; a wyciąga ąc wnioski z sytuac i, domyślił się,
czego od nie chciał prokurator, choć szeptał tak cicho, że zaledwie słyszała to sama pani
Danglars.

Nie zatrzymywał Morrela, Debray’a i Château-Renauda, którzy od echali konno, ani
obu pań, które wsiadły do landa pana de Villefort. Danglars tymczasem, coraz barǳie
zachwycony panem Cavalcanti, zaprosił go do swego powozu.

Andrea Cavalcanti zaś wsiadł do swego tilbury. Czekało nań przed bramą; groom,
ubrany wedle kanonów mody angielskie , ale z dużą przesadą, wspinał się na palce, przy-
trzymu ąc za uprzęż olbrzymiego konia stalowe maści.

Andrea nie mówił zbyt wiele podczas obiadu; ustrzegła go przed tym ego wroǳona
inteligenc a — lękał się bowiem całkiem naturalnie, by nie strzelić akiegoś głupstwa
w towarzystwie luǳi tak bogatych i tak wysoko postawionych; zapewne też z lekką obawą
zerkał na prokuratora królewskiego.

Po obieǳie obu panów Cavalcanti zagarnął dla siebie pan Danglars: zmierzywszy
szybkim spo rzeniem sztywnego ma ora i nieco nieśmiałego syna, wspomniawszy, że są
oni gośćmi hrabiego, wpadł na myśl, że stary Cavalcanti to akiś nabab, który przybył do
Paryża, aby doszlifować edukac ę edynaka w wielkim świecie.

Z wielkim tedy upodobaniem kontemplował olbrzymi diament migoczący na ma-
łym palcu ma ora, ma or bowiem ako człowiek rozsądny i doświadczony, z obawy, by
nic złego nie przydarzyło się ego banknotom, obrócił e natychmiast na przedmiot war-
tościowy. Następnie, po obieǳie, pod pretekstem rozmowy o przemyśle i podróżach,
powypytywał o ca i syna, aki tryb życia prowaǳą — a oni, uprzeǳeni, że ma ą otwarty
kredyt właśnie u Danglarsa (pierwszy na ednorazową wypłatę czterǳiestu ośmiu tysię-
cy anków, drugi na pens ę roczną w wysokości pięćǳiesiąt tysięcy), zachowywali się
wobec bankiera czaru ąco, a nawet tak uniżenie, że niewiele brakowało, a uścisnęliby —
da ąc upust wǳięczności — dłoń ego loka om.

Jedna rzecz wzmogła szczególnie szacunek, a chciałoby się wręcz rzec: uwielbienie,
akie Danglars odczuwał dla pana Cavalcanti. Ma or, wierny zasaǳie Horacego: nil admi-
rari, dał dowód swo e wieǳy, wymienia ąc nazwę eziora, w którym łowi się na lepsze
lampredy i poprzestał na tym; z adł swo ą porc ę, nie mówiąc uż ani słowa. Danglars
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wniósł z tego, że tego roǳa u zbytek na stole był czymś zwycza nym dla tego znakomite-
go potomka rodu Cavalcantich, który zapewne adał w swo e Lukce pstrągi ze Szwa carii
i langusty z Bretanii, sprowaǳane w taki sam sposób, ak lampredy i sterlety hrabiego.

Przy ął tedy z widocznym zadowoleniem takie oto oświadczenie pana Cavalcanti:
— Jutro będę miał honor złożyć panu wizytę w interesach.
— Pańska wizyta sprawi mi wielką radość — odpowieǳiał Danglars.
Po czym zaproponował ma orowi, że eśli nie sprawi mu przykrości chwilowe rozstanie

z synem, odwiezie go do Hotelu Książęcego.
Cavalcanti odparł, że Andrea uż od dawna prowaǳi niezależne kawalerskie życie,

a więc posiada również własne konie i powozy, a skoro nie przy echali tu razem, nie
wiǳiał powodu, dlaczego nie mieliby od echać osobno.

Ma or wsiadł zatem do powozu Danglarsa; bankier umościł się koło niego, coraz
barǳie oczarowany poglądami na temat porządku i oszczędności tego człowieka, któ-
ry przecież ednocześnie dawał swo emu synowi pięćǳiesiąt tysięcy anków rocznie, co
zakładało, że sam miał fortunę przynoszącą co na mnie pięćset tysięcy liwrów rocznie.

Andrea zaś, aby zrobić wrażenie wielkiego pana, wyła ał grooma, że nie za echał po
niego przed sam ganek, ale czekał przy bramie i naraził w ten sposób Andreę na prze ście
piechotą aż trzyǳiestu kroków.

Groom przy ął tę burę z pokorą i aby wstrzymać niecierpliwiącego się konia, który uż
grzebał w ziemi kopytem, u ął edną ręką węǳidło, a drugą podał Andrei le ce. Młoǳian
pochwycił e i postawił lekko na schodkach stopę w lakierowanym trzewiku.

W te same chwili czy aś ręka opadła na ego ramię. Młoǳieniec odwrócił się, myśląc,
że to Danglars albo Monte Christo zapomnieli mu czegoś powieǳieć i zatrzymali go
w ostatnie chwili.

Ale zamiast ednego z nich u rzał przed sobą ǳiwną, ogorzałą od słońca twarz, ob-
rośniętą bu ną brodą, w które ak karbunkuły błyszczały oczy; na ustach igrał szyderczy
uśmiech, odsłania ąc białe, równe i zdrowe zęby, a ostre i drapieżne ak u wilka lub sza-
kala.

Głowę i szpakowate, ziemiste włosy osłaniała chustka w czerwoną kratę. Długi i wy-
chudły korpus tego człowieka okrywała obrzydliwie poplamiona i podarta na strzępy
bluza; pod nią można mu było zapewne policzyć wszystkie ego kości i mogłoby się wy-
dawać, że choǳąc, klekocze nimi ak szkielet. Ręka, którą wsparł na ramieniu Andrei,
wydała się młoǳieńcowi olbrzymia. Czy młody człowiek rozpoznał w świetle latarni tę
twarz, czy też przeraził go straszliwy wygląd napastnika? Tego nie wiemy; dość że zadrżał
i odskoczył.

— Czego ode mnie chcesz? — spytał.
— Niech mi panicz wybaczy — odpowieǳiał mężczyzna i dotknął ręką chustki —

pewnie panu przeszkaǳam, ale muszę pogadać z paniczem.
— Nie wolno żebrać wieczorem — zawołał groom i uczynił ruch, akby chciał gwał-

townie odpęǳić natręta.
— Ja nie żebrzę, mó śliczny chłopaczku — rzekł niezna omy, uśmiecha ąc się tak

ironicznie i tak złowróżbnie zarazem, że groom natychmiast się cofnął. — Chcę tylko
zamienić dwa słówka z twoim paniczem, który mi dwa tygodnie temu dał pewne zlecenie.

— No, czego chcesz? Tylko, przy acielu, mów prędko — rzekł z kolei Andrea, stara ąc
się, by służący nie zauważył ego zmieszania.

— Chciałbym… chciałbym… — szepnął mężczyzna w czerwone chustce — abyś
raczył oszczęǳić mi trudu: nie chce mi się wracać pieszo do Paryża. Jestem barǳo zmę-
czony; nie adłem takiego dobrego obiadku ak ty i ledwie trzymam się na nogach.

Młoǳieniec wzdrygnął się na tak poufałe słowa.
— Ale w końcu, czego ode mnie chcecie? — zapytał.
— No, chcę, abyś był łaskaw wziąć mnie do tego ślicznego powozu i zawiózł do Paryża.
Andrea zbladł — i nic nie odpowieǳiał.
— No, po prostu przyszło mi nagle coś takiego do głowy — i mężczyzna w czerwone

chustce włożył ręce do kieszeni, spogląda ąc na młoǳieńca wyzywa ąco — rozumiesz, mó
mały Benedetto?…

Słysząc to imię, młoǳieniec zreflektował się, gdyż podszedł do grooma i rzekł doń:
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— Rzeczywiście, zleciłem coś temu człowiekowi, a teraz ma mi o tym opowieǳieć.
Idź piechotą do rogatki, a potem weź sobie dorożkę, żebyś nie był na mie scu zbyt późno.

Zǳiwiony groom odszedł.
— Przyna mnie ode dźmy trochę w cień — mruknął Andrea.
— O, eśli o to ci iǳie, sam zna dę dobre mie sce — rzekł mężczyzna w czerwone

chustce.
Wziął konia za uzdę i odprowaǳił tilbury w mie sce, gǳie rzeczywiście nikt nie

mógłby do rzeć, z akimi honorami Andrea obchoǳi się z nęǳarzem.
— Naprawdę nie sto ę o zaszczyt paradowania w pięknym powozie, estem po prostu

mocno zmęczony. A poza tym chciałbym pogadać z tobą o interesach.
— No, wsiada — rzekł Andrea.
Szkoda, że nie odbywało się to w ǳień; zaiste, byłoby to ciekawe widowisko: włóczęga

rozpiera ący się na haowanych poduszkach, tuż obok wykwintnego chłopca, odgrywa-
ącego rolę stangreta.

Andrea poganiał konia aż do ostatniego domu wsi, nie przemówiwszy ani słowem
do towarzysza; a ten tymczasem uśmiechał się i milczał, akby radowała go niezmiernie
prze ażdżka tak dobrym środkiem lokomoc i.

Zaledwie wy echali za Auteuil, Andrea roze rzał się wokół, aby się upewnić, że nikt
nie może ich wiǳieć ani podsłuchać; zatrzymał konia, skrzyżował ramiona i zawołał:

— Dlaczego chcesz zakłócać mi spokó ?
— Ale dlaczego, mó chłopaczku, przestałeś mi ufać?
— Kiedy ci okazałem brak zaufania?
— Kiedy? Jeszcze pytasz? Rozsta emy się na moście w Var i mówisz mi, że wybierasz

się do Piemontu i Toskanii, a ty tymczasem lądu esz w Paryżu.
— A w czym ci to przeszkaǳa?
— Ależ w niczym. Wręcz przeciwnie, mam naǳie ę, że mi to pomoże.
— Oho, to znaczy, że chcesz mnie pan zaszantażować.
— O, no wiesz! Takie brzydkie słowo!
— Panie Caderousse, nie uda się to panu.
— E, Boże kochany, nie gorączku się tak, mó mały. A przecież powinieneś wie-

ǳieć, co to est nieszczęście. Człowiek nieszczęśliwy sta e się zazdrosny. Myślałem, że
esteś w Piemoncie albo w Toskanii, pracu esz ako tragarz albo przewodnik, i żal mi cię
było z całego serca, ak własnego ǳiecka. Wiesz przecie, że cię zawsze nazywałem moim
ǳieckiem. Aż tu nagle wiǳę, ak prze eżdżasz przez rogatkę Bons-Hommes, w tilbu-
ry, z groomem, w ubranku ak spod igły. Coś takiego! Odkryłeś kopalnię złota, kupiłeś
stanowisko agenta giełdowego czy co?

— Czyli, ak sam pan mówisz, esteś zazdrosny.
— Ależ nie, estem kontent, taki kontent, że chciałem ci pogratulować, mó malusi!

Ale ponieważ nie byłem ubrany ak należy, zachowałem pewne środki ostrożności, aby
cię nie skompromitować.

— Ładna ostrożność! Zaczepiłeś mnie pan przy służącym.
— E, a co miałem zrobić, ǳieciaku? Zaczepiłem cię wtedy, kiedy mogłem. Konia

masz prędkiego, powozik leciutki; a sam wyślizgu esz się ak węgorz. Gdyby mi się ǳiś
nie udało, mógłbym cię uż nigdy nie spotkać.

— Przecież wiǳisz pan, że się nie ukrywam.
— Masz szczęście. Chciałbym to samo powieǳieć o sobie, bo a się niestety ukrywam,

nie mówiąc o tym, że bałem się, iż możesz mnie nie rozpoznać. Ale rozpoznałeś mnie —
ciągnął Caderousse ze złośliwym uśmiechem — no, to było milutkie z two e strony.

— No, a czego panu trzeba?
— O, uż mi nie mówisz na ty. Nieładnie, Benedetto, toć esteśmy starzy kamraci.

Uważa , bo zacznę być wymaga ący.
Ta groźba zmnie szyła złość młoǳieńca — ostuǳił ą powiew przymusu.
— Sam nieładnie postępu esz — rzekł — że się tak obchoǳisz z dawnym towarzy-

szem. Jesteś marsylczykiem, a a…
— To uż wiesz, kim esteś?
— Nie, ale wychowałem się na Korsyce. Ty esteś stary i uparty, a a estem młody

i uparty. Pomięǳy takimi ak my pogróżki nie doprowaǳą do niczego dobrego, musimy

  () Hrabia Monte Christo 



zawrzeć akąś ugodę. Czy to mo a wina, że uśmiechnął się do mnie los, który ciebie wciąż
prześladu e?

— A, to naprawdę się uśmiechnął? Nie na ąłeś tego grooma ani tego powozu, ani
tych ubranek? No, tym lepie — zawołał Caderousse, a oczy zabłysły mu chciwością.

— O, dobrze o tym wiesz, skoroś mnie zaczepił — odparł Andrea, zdenerwowawszy
się znowu. — Gdybym miał na głowie taką chustkę ak ty, na plecach taką szmatę, a na
nogach takie ǳiurawe chodaki, nie zechciałbyś mnie poznać.

— I wiǳisz, źle o mnie myślisz, chłopaczku, a nie masz rac i. Ale teraz, ak cię uż
znalazłem, któż mi zabroni, abym się ubrał w takie cienkie sukno, ak inni? Znam prze-
cież two e dobre serduszko: gdybyś miał dwa ubrania, dałbyś mi edno. Przecie a sam
oddawałem ci mo ą zupę i fasolę, kiedyś był głodny.

— To prawda.
— Ależ byłeś nienażarty! Ciągle masz taki dobry apetyt?
— Pewnie, że tak — roześmiał się Andrea.
— No, to musiałeś sobie nieźle pod eść u tego księcia!
— To nie książę, zwycza ny hrabia.
— Hrabia? Jakiś bogacz, co?
— Tak, ale nie myśl sobie za dużo, nie est zbyt przystępny.
— E, Boże kochany, nie martw się tak! Nie mam żadnych planów co do tego two ego

hrabiego, zostawię go dla ciebie. Ale — i Caderousse uśmiechnął się znów złowróżbnie
— trzeba mi bęǳie coś za to dać, rozumiesz?

— No, czego chcesz?
— Myślę, że za sto anków miesięcznie… Mógłbym wyżyć…
— Za sto anków?
— Ale byłoby dość kiepsko, sam rozumiesz. Ale za… Za sto pięćǳiesiąt żyłbym cał-

kiem zadowolony.
— No, to masz dwieście — rzekł Andrea i wsunął Caderousse’owi do ręki ǳiesięć

złotych ludwików.
— Dobra — powieǳiał Caderousse.
— Przychodź co miesiąc do odźwiernego, a zawsze bęǳie na ciebie tyle czekało.
— O! I znowu mnie upokarzasz!
— A to czemu?
— Mam łazić do akiegoś fagasa? Nie, kochaniutki, chcę mieć do czynienia tylko

z tobą.
— No dobrze, zgłasza się do mnie na początku miesiąca. Póki będę dostawał rentę,

ty też bęǳiesz ą miał.
— No, no! Wiǳę, żem się nie omylił, esteś zacny chłopak. To prawǳiwe błogosła-

wieństwo, kiedy szczęście spotyka takich ak ty. Ale opowieǳ, ak ci się to przydarzyło.
— Ale co ci do tego?
— E, znowu mi nie ufasz?
— No nie… Dobrze: odnalazłem o ca.
— Prawǳiwego?
— Do licha, póki bęǳie płacił…
— Bęǳiesz go czcił i szanował… Barǳo słusznie. Jakże się zowie?
— Ma or Cavalcanti.
— A kto ci odnalazł tego papę?
— Hrabia Monte Christo.
— Słucha , podsuń mu mnie na ǳiadka, skoro prowaǳi takie biuro pośrednictwa.
— Dobrze, wspomnę mu o tobie; ale tymczasem co zamierzasz robić?
— Troszczysz się o to? Zbytek łaski.
— Zda e mi się przecież, że skoro ty interesu esz się mną — odpowieǳiał Andrea —

mogę i a zasięgnąć o tobie informac i.
— Rac a, rac a… Wyna mę sobie pokoik w akimś porządnym domu, sprawię sobie

przyzwoitą garderobę, będę się co ǳień golił i choǳił do kawiarni poczytać gazety. Wie-
czorami będę bywał w teatrze — porozumiem się z akimś dowódcą klaki. Będę wyglądał
na piekarza, co się wycofał z zawodu, dawno uż o tym marzę.
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— No, świetny pomysł! Jeśli tylko doprowaǳisz go do skutku i bęǳiesz rozsądny,
wszystko pó ǳie ak z płatka.

— Też mi się znalazł Bossuet! A ty, kim zamierzasz zostać?… Parem Franc i?
— No, kto wie.
— Pan ma or Cavalcanti może nawet est parem, ale niestety, obalili ǳieǳiczne

parostwo.
— Nie gada o polityce! Dostałeś, czego chciałeś, esteśmy na mie scu, zeskaku , uż

cię nie ma.
— O nie, przy acielu!
— Jak to nie?
— Zastanów się tylko, mó malutki: czerwona chustka na głowie, buty w rozsypce,

żadnych dokumentów, a za to ǳiesięć złotych napoleonów w kieszeni, nie licząc tego,
co tam było, a co razem da e dwieście anków; przecież zatrzymaliby mnie na rogat-
kach ak nic! Musiałbym się wtedy przyznać, aby się wytłumaczyć, że to ty mi dałeś te
ǳiesięć napoleonów. No i śleǳtwo: dowiadu ą się, że opuściłem Tulon bez pożegnania
i odstawia ą mnie nad Morze Śróǳiemne. Znowu sta ę się tylko i wyłącznie numerem
 i żegna śnie, aby wyglądać ak emerytowany piekarz! Nie, nie, synku, wolę a sobie
mieszkać w stolicy i cieszyć się szacunkiem.

Andrea zmarszczył brwi — ak wiemy i ak sam się tym chwalił, nie był dobrym
chłopcem. Przystanął na chwilę, błyskawicznie roze rzał się wokół, a ego ręka wśliznęła
się niewinnie do kieszeni i zaczęła delikatnie odwoǳić kurek pistoletu kieszonkowego.

Ale Caderousse nie spuszczał go z oka: założył ręce w tył i powolutku otworzył długi
hiszpański nóż, który na wszelki wypadek miał zawsze przy sobie.

Jak widać, dwa przy aciele byli godni siebie i doskonale się zrozumieli; ręka Andrei
opuściła niewinnie kieszeń, podniosła się do rudych wąsów i przygłaǳiła e.

— Dobrze — rzekł — czyli bęǳiesz sobie żyć szczęśliwie?
— Będę się starał, ile wlezie — odpowieǳiał były oberżysta, chowa ąc nóż do rękawa.
— No to edźmy do Paryża. Ale akże prze ǳiesz przez rogatkę, aby nie wzbuǳić

pode rzeń? W takim stro u ryzyku esz chyba więce w powozie niż na piechotę.
— Chwileczkę, a zobaczysz.
Włożył cylinder Andrei i obszerną opończę, którą w powozie zostawił groom, po czym

przybrał obrażoną minę, ak loka z dobrego domu, kiedy pan sam powozi.
Prze echali rogatkę bez przeszkód.
Przy pierwsze napotkane przecznicy Andrea zatrzymał konia i Caderousse wyskoczył

z kabrioletu. Zagłębił się w uliczce i zaraz znikł.
— Niestety! — westchnął Andrea. — Widać nie można być zupełnie szczęśliwym na

tym świecie.

.    
Na placu Ludwika XV młoǳieńcy rozstali się: Morrel po echał bulwarem, Château-
-Renaud przez most Rewoluc i, a Debray nabrzeżem Sekwany.

Do echał tuż przed Luwr, skręcił w lewo, przeciął kłusem plac du Carrousel, minął
ulicę Saint-Roch i Michodière, a do echał do pałacu państwa Danglars w chwili, gdy
lando prokuratora, odwiózłszy wcześnie do domu państwa de Villefort, zatrzymało się
przy bramie, aby wysaǳić panią Danglars.

Debray był tu zadomowiony — w echał więc pierwszy na ǳieǳiniec, rzucił cugle
służącemu i pobiegł do drzwiczek powozu, aby podać pani Danglars ramię i zaprowaǳić
ą do apartamentów.

Zaledwie brama się zamknęła i zostali na ǳieǳińcu sami, Debray zapytał:
— Co ci się stało, Herminio? Dlaczegoś tak zasłabła, kiedy hrabia opowiadał tę hi-

storię albo racze tę ba kę?
— Mó drogi, cały wieczór czułam się okropnie.
— O, nie, Herminio, nie wmówisz mi. Czułaś się znakomicie, gdy przy echałaś do

hrabiego. Twó mąż był dość ponury, to prawda, ale wiem, że nie zwracasz uwagi na ego
humory. Ktoś ci sprawił akąś przykrość? Powieǳ, wiesz dobrze, że nigdy nie pozwolę,
aby ktoś obrażał cię bezkarnie.
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— Zapewniam cię, że się mylisz. Było tak, ak mówię, a do tego doszedł eszcze ego
zły humor, który zauważyłeś. Ale nie sąǳiłam, że warto ci o tym mówić.

Widać było, że pani Danglars uległa ednemu z tych nerwowych rozdrażnień, z któ-
rych kobiety czasem nie zda ą sobie same sprawy, albo — ak się domyślił Debray —
poruszyło ą coś, o czym nikomu nie chciała powieǳieć. Wieǳiał, że humory stanowią
konieczny składnik życia kobiecego, nie nalegał więc dłuże , postanawia ąc poczekać na
barǳie odpowiedni moment, aby eszcze raz zapytać, albo na wyznanie proprio motu.

W drzwiach poko u baronowa spotkała pannę Kornelię, która była e zaufaną poko-
ówką.

— Co robi mo a córka? — zagadnęła pani Danglars.
— Cały wieczór ćwiczyła na fortepianie — odparła panna Kornelia — a potem się

położyła.
Weszli do sypialni. Debray rozsiadł się na kanapie, a pani Danglars przeszła z panną

Kornelią do gotowalni.
— Kochany panie Luc anie — odezwała się pani Danglars zza portiery w drzwiach

— wciąż się skarżysz, że Eugenia nigdy nie raczy rzec do ciebie ani słowa?
— Droga pani, nie a eden mogę się na to skarżyć — odpowieǳiał Luc an, bawiąc

się z pieskiem baronowe , który rozpoznał go i łasił się doń przymilnie. — Chyba i Albert
de Morcerf żalił się pani, że nie est w stanie wydobyć ani słowa z narzeczone .

— To prawda, ale myślę, że pewnego ranka wszystko się zmieni i zobaczysz, ak Eu-
genia wchoǳi do two ego gabinetu w ministerstwie.

— Jak to, do mo ego gabinetu? A to po co?
— Z prośbą o angaż do Opery. Naprawdę, nigdy eszcze nie wiǳiałam, aby ktoś się

tak pas onował muzyką. U osoby z nasze sfery to śmieszne!
Debray uśmiechnął się.
— No cóż — rzekł — niech przy ǳie; byle miała pozwolenie barona i pani, zaan-

gażu emy ą i bęǳiemy się starać, aby wynagroǳenie odpowiadało e talentowi, choć
esteśmy za biedni na tak wspaniałe umie ętności.

— Idź uż sobie, Kornelio — rzekła pani Danglars. — Nie bęǳiesz mi uż potrzebna.
Kornelia odeszła, a po chwili pani Danglars wyszła z gotowalni w czaru ącym negliżu

i usiadła przy Luc anie.
Zadumana, zaczęła pieścić spanielka.
Luc an wpatrywał się w nią przez chwilę, nic nie mówiąc.
— Powieǳ, Herminio — rzekł wreszcie — ale szczerze, coś cię zraniło, prawda?
— Nie, nic…
A ednak coś przeszkaǳało e swobodnie oddychać; wstała, chcąc odetchnąć głębie

i poszła prze rzeć się w lustrze.
— Wyglądam tak, że można się mnie przestraszyć.
Debray uż się zrywał, uśmiechnięty, aby biec do nie i uspokoić ą pod tym względem,

ale wtem otwarły się drzwi.
Wszedł pan Danglars; Debray usiadł.
Gdy skrzypnęły drzwi, pani Danglars odwróciła się i spo rzała na męża ze zǳiwieniem,

którego nawet nie starała się ukryć.
— Dobry wieczór, pani — rzekł bankier — dobry wieczór, panie Debray.
Baronowa pomyślała zapewne, że pod tą niespoǳiewaną wizytą kryła się chęć mał-

żonka, aby akoś naprawić gorzkie słowa, które mu się wymknęły w ciągu tego dnia.
Uzbroiła się w całą swo ą godność i nie odpowiada ąc mężowi, odwróciła się do Lu-

c ana.
— Proszę mi coś przeczytać, panie Luc anie — rzekła.
Debray, którego ta wizyta z początku lekko zmieszała, wobec spoko u zachowywanego

przez baronową, sam się uspokoił i sięgnął po książkę, w które wystawał w charakterze
zakładki nóż z macicy perłowe inkrustowany złotem.

— Przepraszam cię, żono — odezwał się bankier — ale na pewno zmęczysz się, sieǳąc
tak do późna. Już edenasta, a pan Debray mieszka dość daleko.

Debray osłupiał: nie żeby Danglars mówił podniesionym tonem, byna mnie — ale
przez ego spokó i uprze mość przebĳało akieś niezwykłe postanowienie, aby sprzeciwić
się woli żony.

  () Hrabia Monte Christo 



Baronowa zǳiwiła się także i zǳiwienie to wyraziła w spo rzeniu, które zapewne
przywołałoby do porządku małżonka, gdyby nie to, że baron utkwił właśnie wzrok w ga-
zecie, szuka ąc informac i o giełǳie.

Toteż owo tak dumne spo rzenie zostało wymierzone na próżno i chybiło celu.
— Panie Luc anie — rzekła baronowa — oświadczam panu, że nie chce mi się spać

nic a nic. Muszę panu opowieǳieć mnóstwo rzeczy: zostaniesz tu pan całą noc i bęǳiesz
mnie słuchał, choćbyś miał zasnąć na sto ąco.

— Do usług, łaskawa pani — odparł z flegmą Debray.
— Drogi panie Debray — rzekł bankier — proszę, niech się pan nie zamęcza, słu-

cha ąc bzdur, akie chce ci opowieǳieć mo a żona, równie dobrze możesz posłuchać ich
utro. Ten wieczór należy ednak do mnie, rezerwu ę go dla siebie, a poświęcę go, eśli
mi pozwolisz, na przedyskutowanie z żoną ważnych interesów.

Cios był tak stanowczy i tak dobrze wymierzony, że ogłuszył tak Luc ana, ak baro-
nową. Spo rzeli na siebie, akby nawza em szukali u siebie pomocy wobec takiego ataku;
ale siła była po stronie pana domu i zatriumfował mąż.

— Ale niechże pan nie myśli, że pana wypęǳam, drogi panie Luc anie — pod ął
Danglars. — Nie, nie, byna mnie . Nieprzewiǳiane okoliczności zmusza ą mnie, abym
ǳiś eszcze porozmawiał z żoną. Proszę mi tego nie mieć za złe, przecież tak rzadko mi
się to zdarza.

Debray wybełkotał coś w odpowieǳi, ukłonił się i wyszedł, obĳa ąc się o kanty ścian
ak Natan w Atalii.

— Nie do wiary — szepnął do siebie, kiedy zamknęły się za nim drzwi — ak łatwo
ci mężowie, których uważamy za tak zabawnych, biorą nad nami górę!

Danglars za ął na kanapie mie sce Luc ana, zamknął otwartą książkę, a przybiera ąc
pozę straszliwie pretens onalną, ął się bawić z pieskiem. Ale piesek nie żywił dla niego
takie sympatii, ak do Debray’a i chciał go ugryźć — baron chwycił go więc za skórę na
karku i cisnął na szezlong sto ący na drugim końcu poko u.

Zwierzę, wyrzucone w powietrze, zaskowyczało; po czym ucichło i schowało się za
poduszkę, zǳiwione tym niecoǳiennym dla niego traktowaniem.

— Wiesz co, mężu, robisz postępy — rzekła baronowa nie zmarszczywszy nawet brwi.
— Zwykle bywałeś tylko grubiański, ǳiś zachowu esz się ak cham.

— Bo ǳiś estem w humorze gorszym niż zwykle.
Herminia spo rzała na bankiera z na wyższą pogardą. Takie spo rzenia zawsze irytowały

dumnego bankiera, ale ǳiś niemal nie zwrócił na to uwagi.
— A cóż mnie to może obchoǳić, że masz zły humor? — odpowieǳiała baronowa,

zdenerwowana zimną krwią męża. — Czy mnie to dotyczy? Schowa dla siebie swó zły
humor albo dla swoich urzędników, płacisz im, to możesz wyładowywać się na nich!

— Nie, pani. Mylisz się w swoich radach i nie będę z nich korzystał. Mo e biuro
to mó Paktol, nie będę zakłócał tam spoko u i biegu spraw. Moi urzędnicy to luǳie
uczciwi: pracu ą na mó ma ątek, a a im płacę daleko mnie , niż na to zasługu ą, eśli
zważyć zyski, akie mam ǳięki nim. Nie będę się na nich złościł. Mó gniew skieru ę na
tych, co eǳą u mnie obiady, za eżdża ą mi konie i ru nu ą mo ą kasę.

— A któż to taki ru nu e ci kasę? Mów aśnie , proszę.
— Och, nie martw się, eśli to aż taka zagadka, nie każę ci zgadywać długo. Luǳie,

którzy szkoǳą mo e kasie, to ci, którzy w goǳinę wyciąga ą z nie siedemset tysięcy
anków.

— Nie rozumiem, o co ci choǳi, mężu — rzekła baronowa, usiłu ąc ednocześnie
ukryć wzruszenie, akie brzmiało w e głosie i zapanować nad rumieńcem.

— Przeciwnie, barǳo dobrze rozumiesz. Ale eżeli nadal chcesz okazywać złą wolę,
to dodam, że straciłem siedemset tysięcy na pożyczce hiszpańskie .

— No, no, coś takiego! — zadrwiła baronowa. — I to a mam być za to odpowie-
ǳialna?

— A czemu nie?
— Czyż to mo a wina, żeś stracił siedemset tysięcy?
— W każdym razie nie mo a.
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— Zapowieǳiałam ci kiedyś raz na zawsze, mó mężu — odpowieǳiała z gniewem
baronowa — żebyś mi nigdy nie mówił o pieniąǳach; nie poruszało się takich kwestii
ani u moich roǳiców, ani w domu mo ego pierwszego męża.

— Bo i po co, przecież nie mieli złamanego grosza.
— I to eszcze eden powód, dla którego nie nauczyłam się pańskiego bankowego

żargonu, który nęka tu mo e uszy od rana do nocy. Ohydny wyda e mi się ten ustawiczny
brzęk przeliczanych monet i tylko twó głos est dla mnie eszcze barǳie nieznośny.

— Jakie to ǳiwne! A mnie się zdawało, że barǳo interesu esz się moimi operac ami.
— Ja? Kto sprawił, że uwierzyłeś w coś tak niedorzecznego?
— Ty sama.
— O, doprawdy?
— Oczywiście.
— Barǳo chciałabym wieǳieć, przy akie okaz i.
— Boże, ależ to proste. W lutym ty pierwsza wspomniałaś mi o akc ach dotyczących

Haiti. Śniło ci się, że do Hawru zawinął statek, który przywiózł wieść, że lokaty te będą
wypłacone, choć uż myślano, że nie nastąpi to nigdy. Wiem, ak asnowiǳące są two e sny
i kazałem cichcem wykupić wszystkie akc e, akie tylko można było znaleźć. Zarobiłem na
tym czterysta tysięcy, z których sto tysięcy sumiennie wręczyłem tobie. Zrobiłaś z tym,
co ci się podobało, to uż mnie nie obchoǳi.

W marcu szło o konces ę na budowę kolei żelazne . Do przetargu stanęły trzy to-
warzystwa z ednakowymi gwaranc ami. Mówisz, że esteś obca wszelkim spekulac om,
a ednak sąǳę, że masz barǳo czu ny instynkt w niektórych sprawach. Powieǳiałaś mi
wtedy, że instynkt ci mówi, iż konces ę uzyska towarzystwo zwane Południowym. Ku-
piłem natychmiast dwie trzecie akc i tego towarzystwa. Rzeczywiście uzyskało konces ę,
ak przewiǳiałaś, akc e ego potroiły swo ą wartość, a a zainkasowałem milion, z którego
dostałaś na szpilki dwieście pięćǳiesiąt tysięcy. Co z nimi zrobiłaś, to też nie mo a rzecz.

— Ale mężu, do czego zmierzasz? — wykrzyknęła baronowa, trzęsąc się ze złości
i niecierpliwości.

— Cierpliwości, uż kończę.
— Chwała Bogu!
— W kwietniu byłaś na obieǳie u ministra; mówiono tam o Hiszpanii, podsłuchałaś

poufną rozmowę: szło o plan wypęǳenia don Carlosa; zakupiłem papiery hiszpańskie.
Don Carlosa wygnano, a w dniu, w którym Karol V powracał przez Bidassoa, zarobi-
łem sześćset tysięcy. Z tego dostałaś pięćǳiesiąt tysięcy dukatów; miałaś do nich prawo,
wydałaś e zgodnie z własnymi kaprysami i nie żądam, abyś się z nich rozliczyła. Ale nie
podlega wątpliwości, żeś dostała w tym roku pięćǳiesiąt tysięcy liwrów.

— No i co dale ?
— A tak, co dale … No, dale sprawy zaczyna ą śmierǳieć.
— Wiesz… naprawdę… wyrażasz się ak…
— Ale dobrze odda e to mo e myśli i o to mi tylko iǳie… Owóż to „dale ” nastąpiło

trzy dni temu. Trzy dni temu rozmawiałaś o polityce z panem Debray i wywnioskowałaś
z ego słów, że don Carlos wrócił do Hiszpanii, sprzeda ę więc mo e akc e, nowina się
rozchoǳi, powsta e panika, uż nie sprzeda ę, ale rozda ę za darmo; a naza utrz okazu e
się, że wieść była fałszywa — i tracę siedemset tysięcy!

— I co z tego wynika?
— Wynika z tego rzecz następu ąca: ponieważ da ę ci czwartą część zysku, powin-

naś mi zwracać czwartą część tego, co tracę; a edna czwarta z siedmiuset tysięcy to sto
siedemǳiesiąt pięć tysięcy…

— To, co mi tu opowiadasz, to akieś niedorzeczności i doprawdy nie wiem, czemu
mieszasz do te sprawy pana Debray’a.

— Bo gdybyś przypadkiem nie miała dla mnie te sumy, pożyczysz ą u swoich przy-
aciół, a przecież pan Debray est ednym z nich.

— Jak śmiesz! — zawołała baronowa.
— O, nie, tylko bez takich gestów i krzyków, ak w nowoczesnych dramatach, bo ci

coś powiem! Pan Debray dostał od ciebie w tym roku pięćǳiesiąt tysięcy liwrów, śmie e
się w duchu i powiada sobie, że odkrył to, czego nigdy na lepsi gracze nie zdołali odkryć
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— ruletkę, na które wygrywa się, nie przystępu ąc samemu do gry i na które nie traci
się, nawet eśli się traci.

Baronowa o mało nie wybuchła.
— Łotrze, i ty ośmielasz się mówić, że nie wieǳiałeś o tym, co mi teraz zarzucasz?
— Nie mówię, że wieǳiałem, i nie mówię, że nie wieǳiałem, mówię tylko: zastanów

się, ak postępu ę od czterech lat, ak przestałaś być mo ą żoną, a a twoim mężem w pew-
nym sensie tego słowa, a zobaczysz, ak barǳo byłem w tym konsekwentny. Niedługo
przed naszym zerwaniem zapragnęłaś postudiować muzykę z tym słynnym barytonem,
który miał taki wspaniały debiut w Teatrze Włoskim; a a zapragnąłem wtedy uczyć się
tańca u te tancerki, co tak wielką zyskała sławę w Londynie. Nasza wspólna nauka kosz-
towała mnie sto tysięcy anków. Nic nie mówiłem, ponieważ harmonia to ważna rzecz
w małżeństwie. To niedużo, sto tysięcy anków za to, aby mąż poznał dogłębnie taniec,
a żona muzykę. Wkrótce ednak znuǳiła ci się muzyka i przyszło ci do głowy, aby po-
studiować dyplomac ę u sekretarza ministra. I pozwalam ci się uczyć. No, rozumiesz:
co mnie to obchoǳi, eśli płacisz za te lekc e z własne kasy? Ale ǳiś stwierǳiłem, że
skorzystałaś z mo e i że te two e lekc e mogą mnie drogo kosztować. Basta, mo a pani,
tak dłuże być nie może. Albo dyplomata bęǳie ci dawał lekc e… gratis, a wtedy będę
go tolerował, albo też ego noga nie postanie więce w tym domu, zrozumiałaś?

— O, to za wiele, mó panie! — zawołała zdławionym głosem Herminia. — Prze-
kraczasz granice podłości!

— Ale wiǳę z przy emnością — zauważył Danglars — że z własne woli stosu esz się
do paragrafu kodeksu: „żona iść powinna za mężem”.

— To zniewaga!
— Masz rac ę. Da my temu spokó i rozważmy sprawę na zimno. Nigdy się nie mie-

szałem do twoich interesów, chyba dla two ego własnego dobra; róbże tak samo. Mówisz,
że nie obchoǳi cię mo a kasa? Dobrze — spekulu za pomocą własne , ale do mo e uż
nic nie dokłada , ani nie wy mu . A zresztą, kto wie, czy to nie akiś polityczny cios w mo-
e plecy? Może to minister, wściekły, że należę do opozyc i, i zazdrosny, że luǳie darzą
mnie sympatią, porozumiał się z panem Debray, aby mnie zru nować?

— Czy to możliwe!
— Ależ tak, bo kto to wiǳiał… Fałszywa wiadomość telegraficzna? To niemożliwe!

Żeby dwa telegra nadały zupełnie inne znaki?… Ktoś na pewno przygotował to na mo ą
cześć.

— Mężu, zapewne wiesz — rzekła baronowa nieco pokornie — że ten urzędnik został
wyrzucony, że chciano mu nawet wytoczyć proces, że wydano nakaz ego aresztowania
i zatrzymano by go, gdyby nie uciekł, co dowoǳi albo o ego winie, albo o obłąkaniu…
To była pomyłka.

— Tak, głupcy się z tego śmiali, minister spęǳił przykrą noc, panowie sekretarze
zabazgrali mnóstwo papieru, ale mnie kosztowało to siedemset tysięcy.

— Ale — rzekła nagle Herminia — eżeli według ciebie wina est po stronie pana
Debray’a, dlaczego, zamiast powieǳieć to wszystko panu Debaray’owi, napadasz na mnie?
Czemu ego oskarżasz, a pretens e masz do mnie?

— A czy a znam pana Debray? Czy chcę go znać? Czy chcę wieǳieć, że to on
ci doraǳa? Czy chcę się stosować do ego rad? Czy gram na giełǳie? To ty robisz to
wszystko, a nie a.

— Ale skoro z tego korzystasz…
Danglars wzruszył ramionami.
— Cóż to za szalone stworzenia, te kobiety! Ma ą się za geniuszy, bo udało im się

przeprowaǳić parę intryg tak, by nie dowieǳiał się o nich cały Paryż! Ale zastanów
się: nawet gdyby ci się udało ukryć swo e miłostki przed własnym mężem, co est rzeczą
banalną, bo mężowie zazwycza nie chcą nic wiǳieć, i tak byłabyś tylko nader mizerną
naśladowczynią tego, co robi połowa twoich przy aciółek. Ale ze mną nie est tak ła-
two: wiǳiałem wszystko, wiǳiałem zawsze. Przez te szesnaście lat mogłaś może zataić
przede mną swo e myśli, ale nie swo e czyny i nie swo e grzeszki. Cieszyłaś się z własne
zręczności i byłaś święcie przekonana, że mnie oszuku esz; no i co z tego? Nic. Mimo
mo e rzekome niewieǳy, drżeli przede mną wszyscy twoi amanci: od pana de Villefort
po pana Debray’a. Wszyscy traktowali mnie ak należy traktować pana domu, tylko tego
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wymagałem ako twó mąż. Żaden z nich nie odważył ci się mówić o mnie tak, ak a ǳiś
mówię o nich. Możesz mnie przedstawiać ako obrzydliwca, ale nie pozwolę, byś mnie
ośmieszała, a przede wszystkim kategorycznie zabraniam ci doprowaǳać do ruiny mó
ma ątek!

Póki Danglars nie wymienił nazwiska Villeforta, baronowe ani na chwilę nie zrzedła
mina; ale gdy tylko padło to nazwisko, zbladła, podniosła się sztywno, wyciągnęła rę-
ce, akby broniła się przed akąś z awą, i przystąpiła do męża, ak gdyby chciała wydrzeć
mu sekret, którego końca zapewne nie znał, a może nie chciał wypowieǳieć w całości,
z właściwym sobie obrzydliwym wyrachowaniem.

— Pan de Villefort! Co to znaczy? Co przez to rozumiesz?
— To znaczy, mo a droga, że pan Nargonne, twó pierwszy mąż, nie będąc ani fi-

lozofem, ani bankierem, a może i będąc, a wiǳąc, że nic nie poraǳi na prokuratora
królewskiego, umarł ze zgryzoty albo ze złości, gdy wrócił po ǳiewięciu miesiącach do
domu, a ty akurat byłaś w szóstym miesiącu ciąży. Jestem brutalny, wiem o tym, a nawet
się tym chlubię. To eden ze środków, ǳięki którym odnoszę sukces w operac ach han-
dlowych. Dlaczego, zamiast zabić, sam się zabił? Bo nie musiał ratować kasy. Ale a mam
wobec mo e kasy obowiązki. Pan Debray, mó wspólnik, przyprawił mnie o stratę sied-
miuset tysięcy: niech przy mie na siebie część te straty, a dale bęǳiemy prowaǳili nasze
interesy. W innym przypadku pokry ę tę stratę, ale on niech zrobi to, co robią bankruci
— niech ucieka. Mó Boże, wiem, że to czaru ący chłopak, eśli dostarcza prawǳiwych
wiadomości. Ale kiedy dostarcza fałszywe, zna dę z pięćǳiesięciu lepszych od niego.

Pani Danglars była zdruzgotana. A ednak, czyniąc na wyższy wysiłek, zniosła akoś
ten ostatni atak.

Osunęła się na fotel, myśląc o Villeforcie, o scenie z obiadu u hrabiego i o te ǳi-
waczne serii nieszczęść, które od kilku dni spadały na e dom, zmienia ąc spoko ne
małżeńskie życie w pasmo skandalicznych sporów.

Danglars nawet na nią nie spo rzał, chociaż robiła wszystko, co tylko mogła, aby
zemdleć. Nie wyrzekł więce ani słowa, otworzył drzwi i wrócił do siebie.

I kiedy pani Danglars wyrwała się z tego półomdlenia, mogła pomyśleć, że był to zły
sen.
.  
Debray miał zwycza , adąc co rano do biura, wstępować na chwilkę do pani Danglars.
Ale naza utrz, po scenie, aką opisaliśmy, ego kabriolecik nie po awił się na ǳieǳińcu.

Wreszcie, o wpół do pierwsze , pani Danglars zawołała o powóz i wy echała.
Za firankami czatował Danglars — spoǳiewał się tego wy azdu. Rozkazał, aby go

zawiadomiono natychmiast, gdy pani wróci; ale o drugie eszcze e nie było.
Zawołał więc o powóz, po echał do Izby i wpisał się na listę mówców: miał skryty-

kować budżet.
Od dwunaste do drugie nie wychoǳił ze swego gabinetu: czytał depesze i chmurząc

się coraz barǳie , piętrzył na papierze kolumny cy. Przy ął też kilku interesantów, mię-
ǳy innymi ma ora Cavalcanti; ma or, ak zwykle ubrany w błękitny mundur, sztywny
i punktualny, stawił się o wyznaczone goǳinie, aby załatwić u bankiera swo e sprawy.

Danglars, wyszedłszy z Izby po posieǳeniu, podczas którego, wyraźnie wzburzony,
zawzięcie atakował ministra, kazał się wieść na Pola Elize skie pod numer trzyǳieści.

Monte Christo był w domu, ale że miał właśnie kogoś u siebie, przekazał prośbę, by
Danglars chwilę zaczekał na niego w salonie.

Gdy tak czekał, otwarły się drzwi i wszedł akiś ksiąǳ, ale nie czekał tak ak Danglars
— widać musiał być tu dość zadomowiony — ukłonił się i znikł za drzwiami prowaǳą-
cymi w głąb apartamentów.

Po chwili te same drzwi otwarły się i na progu stanął Monte Christo.
— Drogi baronie, przepraszam pana — rzekł — ale był u mnie właśnie eden z moich

dobrych przy aciół, ksiąǳ Busoni, który tylko co przybył do Paryża, a którego wiǳiałeś
tu przed chwilą. Dawno się nie wiǳieliśmy i nie mogłem go tak od razu opuścić. Mam
naǳie ę, że ze względu na to wybaczysz mi pan, że musiałeś tak czekać.

— Ależ oczywiście, przecież to a wybrałem się nie w porę.
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— Ależ nie, proszę siadać. Ale, na litość boską, co się stało? Jesteś pan barǳo zmar-
twiony, przeraża mnie to. Zasmucony bogacz to ak kometa, zawsze zapowiada światu
akąś katastrofę.

— Cóż, od wielu dni ciąży na mnie pech, co chwilę przychoǳą eszcze gorsze wieści.
— Boże! Znowu akiś spadek kursu na giełǳie?
— Nie, te straty uż pokryłem, przyna mnie na kilka dni. Iǳie teraz o bankructwo

w Trieście.
— Coś takiego! A czy pański bankrut nie nazywa się aby Jacopo Manedi?
— To właśnie on! Wyobraź pan sobie, że co rok nasze wspólne obroty wynosiły

osiemset do ǳiewięciuset tysięcy, Bóg wie, od ak dawna. Nigdy żadne pomyłki, żadnego
opóźnienia; płacił iście ak książę… eśli książęta płacą. Miałem u niego milion do zwrotu,
i proszę, ten szatan zawiesza wypłaty.

— Naprawdę?
— To akiś niesłychany, fatalny zbieg okoliczności. Chcę dostać od niego chociaż

sześćset tysięcy: nie zapłacił; nie dosyć na tym — mam eszcze ego weksle na czterysta
tysięcy, płatne u ego korespondenta końcem tego miesiąca. ǲiś trzyǳiesty; posyłam po
pieniąǳe, a tu korespondent przepadł. Dodać do tego całą aferę z akc ami hiszpańskimi
— i miesiąc kończy się dla mnie ślicznie.

— Ale naprawdę coś pan straciłeś na te aferze hiszpańskie ?
— A pewnie, ni mnie ni więce ak siedemset tysięcy.
— Do diabła, ak pan, taki wytrawny lis, mogłeś się dać tak złapać!
— E, to wina żony. Śniło się e , że don Carlos wkroczył do Hiszpanii, a ona wierzy

w sny, ma to być coś metafizycznego, ak powiada; kiedy e się coś śni, to się na pewno
stanie. Kiedy wierzy w takie rzeczy, pozwalam e grać na giełǳie: ma swo ą kasę i swo ego
agenta giełdowego, gra i przegrywa. To prawda, gra własnymi pienięǳmi, nie moimi…
Zresztą to nieważne, bo rozumiesz pan: kiedy żona roztrwoni siedemset tysięcy, mąż to
ednak zauważy. Ale ak to? Nie słyszał pan o tym? Przecież aż o tym huczało!

— Owszem, słyszałem, ale nie znałem szczegółów. Zresztą estem zupełnym laikiem,
eśli iǳie o giełdę.

— To wcale pan nie grasz?
— Ja? Ale po co? I tak mam kłopot z zarząǳaniem dochodami. Musiałbym oprócz

intendenta przy ąć eszcze księgowego i kas era. Ale wraca ąc do Hiszpanii: zda e mi się,
że sen baronowe o powrocie don Carlosa niezupełnie był snem… Czy gazety też o tym
czegoś nie mówiły?

— Wierzy pan ǳiennikom? Pan?
— Ależ nie, tylko zda e mi się, że ten szacowny „Messager” est wy ątkiem od reguły

i że poda e edynie wiadomości pewne, przekazane przez telegraf.
— I tego właśnie nie mogę zrozumieć: wieść o powrocie don Carlosa była rzeczywiście

nadana przez telegraf.
— Czyli stracisz pan w tym miesiącu około miliona siedmiuset tysięcy?
— Nie około, bo dokładnie tyle.
— Do diabła! Dla fortuny trzeciego rzędu to przykry cios — rzekł ze współczuciem

Monte Christo.
— Trzeciego rzędu! — rzekł Danglars, nieco upokorzony w swe ambic i. — Co pan

przez to rozumiesz?
— No tak; ǳielę wielkie ma ątki na trzy kategorie: pierwszego rzędu, drugiego i trze-

ciego. Fortuną pierwszego rzędu nazywam taką, na którą składa ą się ma ątki ziemskie,
kopalnie, dochody z podatków — ma ą e na przykład państwa takie ak Franc a, Austria,
Anglia; ale te skarby, kopalnie i dochody muszą dawać razem przyna mnie sto milionów.
Fortuna drugiego rzędu to na przykład fabryki, spółki akcy ne i księstwa, da ące dochód
półtora miliona anków z całkowitym kapitałem pięćǳiesięciu milionów. Fortunę trze-
ciego rzędu tworzą procenty od kapitału, zyski zależne od czy e ś woli lub przypadku;
bankructwo może ą podłamać, nowina telegraficzna może nią wstrząsnąć. O fortunie
takie stanowią spekulac e, których rezultat zależy od losu. Cała taka fortuna opiera się
na kapitale rzeczywistym lub fikcy nym w wysokości około piętnastu milionów. Czyż to
nie est mnie więce pańska sytuac a?
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— Do licha, no tak.
— Z tego wynika, że eszcze sześć takich miesięcy — ciągnął niewzruszonym głosem

Monte Christo — i firma trzeciego rzędu est w agonii.
— Och! Daleko pan zaszedłeś! — odparł Danglars, uśmiecha ąc się dość blado.
— No, powieǳmy: siedem miesięcy — rzekł spoko nie Monte Christo. — Niech

mi pan powie, myślał pan kiedykolwiek, że siedem razy milion siedemset tysięcy da e
mnie więce dwanaście milionów?… Nie? No cóż, i miał pan rac ę, bo gdyby ktoś myślał
o takich rzeczach, nigdy nie inwestowałby kapitału, który est dla finansisty tym, czym
skóra dla człowieka ucywilizowanego. Mamy ubrania mnie lub barǳie stro ne, ale kie-
dy ktoś umiera, zosta e mu tylko ego własna skóra. Tak samo, gdy się pan wycofu esz
z interesów, masz pan tylko swó ma ątek rzeczywisty: pięć, czy na wyże sześć milionów.
Bo fortuna trzeciego rzędu stanowi w rzeczywistości edną trzecią tego, na co wygląda
— ak lokomotywa wśród dymu, który ą otula i wyolbrzymia, est zawsze tylko maszy-
ną, silnie szą lub słabszą. A więc na te pięć milionów, które stanowią pańskie prawǳiwe
aktywa, stracił pan właśnie prawie dwa — tyle samo zmnie szył się pański kredyt, czyli
pańska fortuna fikcy na. To znaczy, kochany panie baronie, że nacięto panu skórę i pusz-
czono krew, a eśliby to powtórzyć eszcze cztery razy, wykrwawi się pan na śmierć. E że,
panie baronie, niech pan uważa! Może trzeba panu pienięǳy? Pożyczyć panu?

— E, zły z pana rachmistrz! — zawołał Danglars, przyzywa ąc na pomoc wszystkie
swo e umie ętności maskowania się. — W te właśnie chwili pieniąǳe wróciły do moich
kuów, bo udały mi się inne spekulac e. Upuszczono mi krwi, ale odbudowało ą adło.
Przegrałem bitwę w Hiszpanii, zostałem pobity w Trieście, ale mo a flota wo enna zdobyła
w Indiach kilka statków, a moi pionierzy w Meksyku chyba odkryli kopalnię złota.

— Barǳo dobrze! Ale blizna zosta e i przy następne stracie się otworzy.
— Nie, bo wędru ę tylko po pewnym terenie — ciągnął Danglars z banalną swa-

dą szarlatana, który zawodowo zachwala swó kredyt — żebym zbankrutował, musiałyby
runąć trzy kole ne rządy.

— Do licha, zdarzały się takie rzeczy.
— Musiałoby w ogóle nie być zbiorów.
— Niech pan sobie przypomni siedem krów tłustych i siedem chudych.
— Albo musiałoby się rozstąpić morze, ak za czasów faraona; ale mamy dużo mórz,

a zresztą zamiast statków mógłbym wysyłać karawany.
— Tym lepie , po stokroć tym lepie , kochany baronie! Wiǳę, że się nie myliłem,

niewiele panu braku e do fortuny drugiego rzędu.
— Myślę, że mogę ubiegać się o ten zaszczyt — odparł Danglars ze swoim obleśnym

uśmiechem; gdy uśmiechał się w ten sposób, ego twarz przypominała hrabiemu ciasto-
waty księżyc, aki nęǳni malarze zawiesza ą nad ruinami. — No, ale skoro esteśmy przy
interesach — mówił dale kontent, że znalazł powód, aby zmienić rozmowę — niech mi
pan powie, co mogę zrobić dla pana Cavalcanti?

— Dać mu pienięǳy, skoro tylko ma u pana otwarty kredyt, a list kredytowy uważasz
pan za ważny.

— Wybornie! Był u mnie ǳiś rano z bonem na czterǳieści tysięcy, płatnym na oka-
ziciela na pański kredyt, a wystawionym przez księǳa Busoni. Oczywiście natychmiast
wyliczyłem mu te czterǳieści tysięcy.

Monte Christo skinął głową na znak aprobaty.
— Ale na tym nie dosyć. Otwarł u mnie kredyt dla syna.
— Ile, eśli wolno spytać, dla niego przeznaczył?
— Pięć tysięcy anków na miesiąc.
— To znaczy sześćǳiesiąt tysięcy na rok. Domyślałem się — tu hrabia wzruszył

ramionami — że ci Cavalcanti to ostrożnisie! Co ma ten chłopak zrobić z pięcioma ty-
siącami na miesiąc?

— Ale rozumie pan, że eśli bęǳie potrzebował paru tysięcy więce …
— Nie raǳę, o ciec nie przy mie tego na swó rachunek. Nie zna pan eszcze tych

milionerów zza Alp, to prawǳiwe harpagony. A któż mu otwarł u pana ten kredyt?
— Bank Fenzi, eden z na lepszych we Florenc i.
— Byna mnie nie mówię, że pan stracisz, ale nie przekracza pan sumy, na którą

opiewa list.
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— Czyżbyś pan nie ufał temu Cavalcantiemu?
— Ja? Ależ dałbym mu na weksel i ǳiesięć milionów. To fortuna drugiego rzędu,

mówiłem, co to znaczy, panie baronie.
— A przy tym ile w nim prostoty! Wziąłbym go za zwykłego ma ora i tyle.
— A i tak by mu pan pochlebił. Rac a, nie est zbyt reprezentacy ny. Kiedy go u -

rzałem po raz pierwszy, wydało mi się, że to akiś porucznik, zarǳewiały w wo sku. Tyle
że wszyscy Włosi tak wygląda ą; eśli nie wygląda ą olśniewa ąco ak wschodni magowie,
to przypomina ą starych Żydów.

— Młody wygląda dużo lepie .
— A tak… może trochę nieśmiały, ale wydał mi się w sumie racze przyzwoity. Nie-

pokoiłem się o to.
— A to czemu?
— Bo gdyś go pan u mnie spotkał, był to, ak mi mówiono, ego pierwszy raz w towa-

rzystwie. Podróżował z barǳo surowym guwernerem i nigdy nie postawił nogi w Paryżu.
— Włoska szlachta zazwycza żeni się mięǳy sobą, prawda? — zapytał od niechcenia

Danglars. — Lubią łączyć ma ątki?
— Zazwycza tak, ale Cavalcanti to taki oryginał, że nic nie robi ak inni. Jestem

pewien, że wysłał syna do Franc i, aby znalazł tu sobie żonę.
— Sąǳi pan?
— Jestem pewien.
— A słyszałeś pan co o ego ma ątku?
— Dużo się mówi we Włoszech. Tyle że edni przypisu ą im miliony, a druǳy mówią,

że nie ma ą złamanego grosza.
— A co na to pan?
— Nie powinien się pan opierać na moim zdaniu, bo to tylko mo e osobiste przeko-

nanie.
— Ale w końcu…
— Według mnie, ci wszyscy dawni podestowie i kondotierzy, bo Cavalcanti dowo-

ǳili wo skiem, rząǳili różnymi prowinc ami; otóż estem przekonany, że zakopali tu
i ówǳie ogromne miliony, a kry ówki zna ą tylko na starsi w roǳie, przekazu ąc ta em-
nicę z pokolenia na pokolenie. Dowód, że są żółci i zasuszeni ak ich floreny z czasów
Republiki: wciąż się w nie wpatru ąc, zarazili się od nich kolorem.

— A to dobre! A tym prawǳiwsze, że nikt nie wie, aby posiadali choćby skrawek
ziemi.

— A eśli któryś ma, to barǳo mało. Wiem na pewno tylko, że Cavalcanti ma pałac
w Lukce.

— O, ma pałac! — uśmiechnął się Danglars. — To uż zawsze coś.
— Tak, ale wyna mu e go ministrowi finansów, sam mieszka w akimś domeczku.

Mówiłem, że to wielki sknera.
— No, nie barǳo starasz mu się pan pochlebić.
— Proszę posłuchać, prawie go nie znam: wiǳieliśmy się chyba ze trzy razy w ży-

ciu. To, co o nim wiem, pochoǳi od księǳa Busoniego i od niego samego. Mówił mi
ǳiś rano o swoich zamiarach względem syna i dał mi do zrozumienia, że ma zamrożony
znaczny ma ątek we Włoszech i że mu się uż to sprzykrzyło. Włochy to kra martwy,
a on chciałby akoś korzystnie zainwestować swo e miliony we Franc i albo w Anglii. Ale
pamięta pan, że choć ufam ogromnie księǳu Busoniemu, sam za nic nie ręczę.

— Nic nie szkoǳi, ǳięku ę panu, żeś mi przysłał takiego klienta. Mogę wpisać do
re estrów piękne nazwisko, a mo ego kas era aż rozpiera duma, bo mu opowieǳiałem, co
to za ród, ci Cavalcanti. A propos, a pytam o to z czyste ciekawości: gdy ci luǳie żenią
synów, da ą im wiano?

— Hm… To zależy. Znałem pewnego włoskiego księcia, bogaty był ak nabab indy -
ski, edno z pierwszych nazwisk w Toskanii; kiedy eden z ego synów żenił się zgodnie
z ego wolą, dawał mu miliony — eśli nie, tylko trzyǳieści dukatów na miesiąc. Przy-
puśćmy, że Andrea żeni się zgodnie z widokami o ca, dostanie wtedy milion, dwa, albo
nawet trzy. Gdyby to była na przykład córka bankiera, może zainteresowałby się intere-
sami ego banku; ale gdyby synowa mu się nie spodobała, bywa zdrów! Papa Cavalcanti
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zabiera klucz od swo e kasy pancerne , zamyka ą na dwa spusty, a imć Andrea musi
sobie żyć, ak każdy chłopak z paryskie roǳiny, kantu ąc w grze w karty czy w kości.

— O, ten chłopak zna ǳie sobie akąś księżniczkę bawarską albo peruwiańską. Zachce
mu się korony albo akiegoś Eldorado.

— E, ci wielcy panowie zza Alp żenią się przeważnie ze zwykłymi śmiertelniczkami.
Lubią krzyżować rasy ak Jowisz. O, ale czyżbyś pan chciał ożenić Andreę, panie baronie,
że mnie tak wypytu esz?

— No, nie wyda e mi się to na gorszą spekulac ą, a a estem przecież spekulantem.
— Ale chyba nie z pańską córką? Przecież nie chce pan, aby Albert poderżnął gardło

temu biednemu Andrei?
— Albert? — wzruszył ramionami Danglars. — Jego to akoś szczególnie nie ob-

choǳi.
— Ale przecież est chyba zaręczony z Eugenią?
— To znaczy, parę razy mówiliśmy o tym z Morcerfem, ale pani de Morcerf i Albert…
— Przecież mi pan nie powie, że to zła partia!
— No, no, Eugenia co na mnie dorównu e Albertowi!
— Panna Eugenia rzeczywiście bęǳie miała piękny posag, eżeli tylko telegraf nie

bęǳie uż wyprawiał takich figli.
— E, nie choǳi tu tylko o posag. Ale à propos, mogę o coś zapytać?
— Tak?
— Dlaczego nie zaprosił pan na obiad Alberta i państwa de Morcerf?
— Owszem, zaprosiłem, ale Albert odrzucił zaproszenie. Wy eżdżał do Dieppe z panią

de Morcerf, które lekarz zalecił morskie powietrze.
— A tak, tak — roześmiał się Danglars — na pewno e dobrze zrobi.
— A to czemu?
— Oddychała nim w młodości…
Monte Christo puścił mimo uszu ten złośliwy bon mot.
— Ale w końcu, nawet eśli Albert nie ma takiego ma ątku ak Eugenia — zauważył

hrabia — nie może pan zaprzeczyć, że nosi piękne nazwisko.
— No tak, ale tak samo dobre ak mo e.
— Oczywiście, pańskie nazwisko est słynne i to ono zdobi tytuł, który pan otrzymał,

a nie na odwrót. Ale esteś pan człowiekiem zbyt inteligentnym, aby nie rozumieć, że
według pewnych przesądów, zakorzenionych tak głęboko, że nie da się ich wykrzewić,
szlachta, która ma za sobą pięć wieków est więce warta od szlachty, która ma za sobą
tylko dwaǳieścia lat.

— Właśnie dlatego — rzekł Danglars, próbu ąc się sardonicznie uśmiechnąć — wo-
lałbym pana Andreę Cavalcantiego od pana Alberta de Morcerf.

— Ale przecież Morcerfowie chyba w niczym nie ustępu ą Cavalcantim?
— Morcerfowie!… E… Drogi hrabio, esteś pan arystokratą, prawda?
— Mniemam, że tak.
— I znasz się pan na heraldyce?
— Cokolwiek.
— No to popatrz pan na mo e barwy: są trwalsze niż na herbie Morcerfa.
— A to dlaczego?
— Dlatego, że chociaż nie estem baronem z uroǳenia, ale przyna mnie nazywam

się Danglars!
— No i co?
— A on nie nazywa się Morcerf.
— Jak to, nie nazywa się Morcerf?
— Mnie ktoś nadał tytuł barona, czyli nim estem; a on sam zrobił się hrabią, czyli

wcale nim nie est.
— Coś podobnego!
— Posłucha , drogi hrabio — ciągnął Danglars — pan de Morcerf est moim przy a-

cielem, albo racze zna omym od lat trzyǳiestu. Jak pan wiesz, tanio szacu ę mó kle not,
bo nigdy nie zapomniałem, od czego wyszedłem.

— To dowoǳi albo wielkie pokory, albo wielkie pychy — wtrącił Monte Christo.
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— Otóż, kiedy byłem sobie skromnym urzędniczyną, Morcerf był tylko zwykłym
rybakiem.

— A wtedy ak się nazywał?
— Fernand Mondego.
— Jesteś pan tego pewien?
— Do licha, myślę, że dość ryb się u niego nakupiłem!
— A więc dlaczego chcesz pan wydać córkę za ego syna?
— Bo Fernand i Danglars to dwa parweniusze; razem zdobyli szlachectwo, razem się

wzbogacili: eden wart drugiego. No, może oprócz paru rzeczy, bo mówiono o nim to,
czego nigdy nie powieǳiano by o mnie.

— Aha, tak, chyba wiem. To nazwisko, Fernand Mondego, odświeżyło mi pamięć.
Słyszałem o nim w Grec i.

— W związku ze sprawą Ali Paszy?
— Właśnie.
— To dopiero ta emnica. Przyznam się, że dałbym wiele, aby ą wy aśnić.
— To nie byłoby zbyt trudne, gdybyś pan miał na to wielką ochotę.
— Jak to?
— Masz pan z pewnością akichś korespondentów w Grec i?
— Ba! W całe Grec i…
— No to napisz pan do swo ego korespondenta w Janinie i zapyta go, aką rolę

odegrał Francuz nazwiskiem Fernand w tragedii Ali Tebelina.
— Masz pan rac ę! — zawołał Danglars, zrywa ąc się z krzesła. — Napiszę eszcze

ǳiś.
— Napisz pan. A gdybyś pan odebrał akieś mocno skandaliczne wiadomości…
— Powiem o tym panu.
— Sprawi mi pan przy emność.
Danglars wybiegł z salonu i wskoczył do powozu.

.   
Zostawmy bankiera, którego konie kłusem unoszą do domu, i wybierzmy się z panią
Danglars na poranną prze ażdżkę.

Mówiliśmy, że o wpół do pierwsze pani Danglars zawołała o konie i wy echała.
Udała się w kierunku Przedmieścia Saint-Germain, minęła ulicę Mazarine i kazała

przystanąć niedaleko Pont-Neuf. Wysiadła i poszła dale piechotą.
Ubrała się barǳo skromnie, ak przystoi wytworne damie podczas ranne przechaǳ-

ki.
Na ulicy Guénégaud wzięła dorożkę i kazała się wieźć na ulicę Harlay.
Zaledwie wsiadła do fiakra, wy ęła barǳo gęsty, czarny woal i przymocowała go do

słomkowego kapelusza; włożyła z powrotem kapelusz i z zadowoleniem popatrzyła w kie-
szonkowe lusterko: za woalem widać było tylko e białą skórę i skrzące się oczy.

Dorożka prze echała przez Pont-Neuf i w echała na ǳieǳiniec Pałacu Sprawiedliwo-
ści; dorożkarz otwarł drzwiczki, pani Danglars zapłaciła mu i pospieszyła ku schodom;
wbiegła na nie lekko i niebawem znalazła się w sali des Pas-Perdus.

Rano załatwia się tu wiele spraw i wielu zaaferowanych luǳi krząta się w Pałacu; luǳie
zaaferowani racze nie przypatru ą się kobietom; nikt więc nie przyglądał się szczególnie
pani Danglars, gdy przechoǳiła przez salę, podobnie ak nie zwracało niczy e uwagi
ǳiesięć innych kobiet, które czatowało tu na swoich adwokatów.

W przedpoko u u pana de Villefort panował tłok, ale pani Danglars nie potrzebowała
nawet wymieniać nazwiska; gdy tylko weszła, wstał woźny, podszedł do nie i zapytał, czy
to ona ma umówione spotkanie z panem prokuratorem; a gdy potwierǳiła, zawiódł ą
korytarzem, wzbronionym dla osób postronnych, do gabinetu pana de Villefort.

Urzędnik sieǳiał w fotelu i pisał, odwrócony tyłem do drzwi.
Słuchał, ak otwiera ą się drzwi, ak woźny powieǳiał: „proszę we ść, łaskawa pani”,

ak zamknął drzwi — i nawet nie drgnął. Ale gdy tylko kroki woźnego ucichły, prokurator
poderwał się szybko, zamknął wszystkie zasuwy w drzwiach, zaciągnął zasłony w oknach
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i obe rzał dokładnie wszystkie kąty. Przekonawszy się, że nikt nie może go ani wiǳieć,
ani słyszeć, uspokoił się zupełnie i rzekł:

— ǲięku ę pani, ǳięku ę za słowność.
I przysunął e krzesło, na którym pani Danglars natychmiast usiadła, bo serce biło

e tak, że trudno e było złapać oddech.
— Barǳo uż dawno nie zdarzyło mi się szczęście porozmawiania z panią sam na

sam i przykro mi niewymownie, że się tu spotykamy, aby przeprowaǳić nader trudną
rozmowę — odezwał się prokurator, obraca ąc fotel tak, aby zna dować się twarzą w twarz
z panią Danglars.

— A ednak wiǳisz pan, że przyszłam na pierwsze pańskie wezwanie, chociaż roz-
mowa ta bęǳie z pewnością dużo cięższa dla mnie niż dla pana.

Villefort gorzko się uśmiechnął.
— A więc to prawda — rzekł, odpowiada ąc racze na własną myśl niż na słowa pani

Danglars. — A więc to prawda, że wszystkie nasze czyny pozostawia ą po sobie w nasze
przeszłości ślady — raz ciemne, raz asne! A więc to prawda, że wszystkie nasze kroki
przypomina ą czołganie się węża po piasku, na którym zosta e wyraźna bruzda? Niestety,
wielu luǳi zostawia w nie swo e łzy!

— Mó panie, rozumu esz pan chyba mo e wzruszenie? A więc, proszę cię, oszczę-
ǳa mnie. Ten pokó , przez który przeszło tylu winnych, drżących i zawstyǳonych, ten
fotel, w którym teraz a usiadłam drżąca i zawstyǳona!… O, muszę odwoływać się do ca-
łego mo ego rozumu, aby nie wiǳieć w sobie kobiety winowa czyni, a w panu groźnego
sęǳiego.

Villefort potrząsnął głową i westchnął.
— A a — odparł — powtarzam sobie, że mo e mie sce nie est w fotelu sęǳiowskim,

ale na ławie oskarżonych.
— E, zda e mi się, że pański purytanizm wyolbrzymia sytuac ę — rzekła pani Dan-

glars i w e akże pięknym oku zapalił się przelotny błysk. — Ślady, o których pan mó-
wisz, zostawia po sobie każda płomienna młodość. Na dnie namiętności ponad rozkoszą
unosi się zawsze nieco wyrzutów sumienia. Dlatego właśnie Ewangelia, to trwałe źró-
dło pociechy dla nieszczęśliwych, dała nam, biednym kobietom, w charakterze wsparcia
duchowego, cudowną przypowieść o awnogrzesznicy i wiarołomne żonie. I przyznam
się panu, że ilekroć wspomnę szaleństwa mo e młodości, myślę sobie, czasem, że Bóg
mi e wybaczy — bo eżeli nawet nie biłam się za to w piersi, to na pewno e odpo-
kutowałam moimi cierpieniami. Ale pan, mężczyzna, a więc ten, którego świat zawsze
usprawiedliwia, a skandal uszlachetnia, czegóż się w tym wszystkim możesz lękać?

— Znasz mnie pani dobrze — odparł Villefort — hipokrytą nie estem, a przyna -
mnie nie estem nim nigdy bez potrzeby. Jeżeli mo a twarz est surowa, to dlatego, że
zachmurzyły ą liczne nieszczęścia; mo e serce skamieniało, aby wytrzymać ciosy, akie
otrzymało. W młodości nie byłem taki, nie byłem taki w ǳień moich zaręczyn, gdyśmy
w Marsylii, przy ulicy du Cours sieǳieli sobie wszyscy przy stole. Ale od tego czasu
zmieniło się wiele — we mnie i wokół mnie; zużyłem życie, szuka ąc rzeczy niemożli-
wych i łamiąc tych, którzy z własne woli lub przypadkiem stawali mi na droǳe. Rzadko
się zdarza, aby to, czego gorąco pragniemy, nie było przed nami zażarcie bronione przez
luǳi, od których chcemy to dostać lub którym chcemy to wyrwać. Dlatego większość
złych czynów sama się luǳiom podsuwa, przybiera ąc złudny kształt konieczności. Po-
pełniamy coś złego z obawy, w uniesieniu lub w szaleństwie, a potem sami dostrzegamy,
że mogliśmy tego uniknąć. Nagle sta e nam przed oczyma, wcześnie akoś zakrytymi
łuskami, środek uczciwy, łatwy i prosty; mówimy sobie: czemuż zrobiłem tak, zamiast
tak? A was, kobiety, przeciwnie — rzadko dręczą wyrzuty sumienia, gdyż rzadko decyz a
wypływa z wasze woli, wasze nieszczęścia są wam narzucone, a wasze grzechy prawie
zawsze wynika ą z występku innych.

— W każdym razie przyzna pan, że eśli popełniłam grzech, to nawet eśli był to
tylko mó grzech, zostałam wczora za niego surowo ukarana.

— Biedna! — rzekł Villefort, ściska ąc e dłoń. — Zbyt surowo, ak na two e siły,
bo o mało nie zemdlałaś, a ednak… zbierz pani całą odwagę, bo to eszcze nie koniec.

— Boże drogi — przeraziła się pani Danglars — a co się eszcze może stać?
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— Wiǳi pani tylko przeszłość, z pewnością est ona ponura. No cóż, wyobraź sobie,
że przyszłość może być eszcze barǳie ponura…. straszna to na pewno… a może nawet
krwawa!…

Baronowa znała zimną krew Villeforta; przeraziła się ego zdenerwowaniem tak dalece,
że usta otwarły się e do krzyku, ale krzyk zamarł e w piersi.

— Jak zmartwychwstała ta okropna przeszłość? — zawołał Villefort. — Jak mogła,
pogrzebana w grobie i na dnie naszych serc, powstać nagle niczym upiór, byśmy pobledli,
by okrył nas rumieniec?

— Niestety, to z pewnością przypadek…
— Przypadek? O, nie, nie, pani, to nie przypadek!
— Ależ tak: czyż nie przypadek to wszystko sprawił? Przypadek fatalny, to prawda…

Czy to nie przez przypadek hrabia de Monte Christo nabył ten dom? Czyż to nie przez
przypadek kazał kopać w ziemi? Czy wreszcie nie przez przypadek znaleziono pogrzebane
pod drzewami to nieszczęsne ǳieciątko? Mo a biedna, niewinna istotka, które nawet nie
mogłam pocałować, a za którą tak płakałam! O, aż mi się serce kra ało, gdy hrabia mówił
o tym szkieleciku, znalezionym pod kwiatami.

— Otóż nie, pani — odparł głucho Villefort. — I to est ta straszna rzecz, którą mia-
łem pani powieǳieć. Nie było żadnego szkieleciku pod kwiatami, nie wykopano żadnego
ǳiecka; nie, nie trzeba nam płakać i lamentować — trzeba nam drżeć.

— Co pan mówisz? — zawołała rozdygotana pani Danglars.
— Pan de Monte Christo nie mógł znaleźć w ziemi pod drzewami ani szkieleciku

ǳiecka, ani okuć kuferka, bo ich tam nie było.
— Nie było ich tam? — powtórzyła pani Danglars, a e źrenice, utkwione w proku-

ratorze, rozszerzyły się od strachu. — Nie było? — powtórzyła raz eszcze, akby chciała
dźwiękiem słów uchwycić myśl, która gotowa była e umknąć.

— Nie — potwierǳił Villefort i wsparł czoło na dłoniach. — Nie i eszcze raz nie!…
— A więc to nie tam pogrzebałeś pan ǳiecko? Po cóż mnie było oszukiwać? W akim

celu? No, mów pan!
— Pogrzebałem e właśnie tam; ale wysłucha mnie, pani, wysłucha , a może mnie

pożału esz, bo przez dwaǳieścia lat nosiłem sam eden bolesny ciężar.
— O Boże! Przerażasz mnie pan! Ale nieważne, mów, słucham.
— Pamiętasz pani, ak zakończyła się ta okropna noc, kiedy o mało nie umarłaś

w swoim łożu, w tym czerwonym poko u, a a czekałem, dysząc tak strasznie ak ty,
na chwilę rozwiązania. ǲiecko uroǳiło się; gdy mi e podano, było nieruchome, nie
oddychało, nie płakało, myśleliśmy, że nie ży e.

Pani Danglars drgnęła nagle, akby chciała się zerwać z krzesła. Villefort powstrzymał
ą, składa ąc ręce, akby błagał, by słuchała dale .

— Myśleliśmy, że nie ży e — powtórzył. — Włożyłem e do kuferka, który miał
mu zastąpić trumienkę, poszedłem do ogrodu, wykopałem dół i szybko e pogrzebałem.
Zaledwie przysypałem e ziemią, wyciągnęła się ku mnie ręka Korsykanina.

U rzałem, ak wyrasta przede mną akiś cień i coś błysnęło. Poczułem ból, chciałem
krzyczeć, zimny dreszcz przebiegł mi całe ciało i zmroził mi gardło…

Upadłem, myśląc, że umieram.
Nigdy nie zapomnę, aką odwagę wtedy okazałaś: gdy przyszedłem do siebie i pod-

czołgałem się, kona ący, do schodów, ty, pani, sama ledwo żywa, zeszłaś mi naprzeciw.
Musieliśmy zachować milczenie o tym okropnym wypadku. Ty miałaś na tyle męstwa,
aby wrócić zaraz do domu w towarzystwie swo e niańki; a wytłumaczyłem, że ranę od-
niosłem w po edynku.

Nad wszelkie oczekiwanie nasz sekret się nie wydał. Zawieziono mnie do Wersalu,
przez trzy miesiące walczyłem ze śmiercią, a gdy poczułem się nieco lepie , lekarze zale-
cili mi słońce i powietrze Południa. Czterech luǳi przeniosło mnie z Paryża do Châlon,
pokonu ąc po sześć mil ǳiennie. Mo a żona echała w powozie za noszami. W Châlon
wsiedliśmy na statek, spłynęliśmy Saoną do Rodanu i tak z prądem dotarliśmy do Arles.
W Arles znów położono mnie na noszach i tak niesiono aż do Marsylii. Mo a rekonwa-
lescenc a trwała pół roku. Nie słyszałem o tobie nic, nie odważyłem się dowiadywać, co
się z tobą ǳie e. Kiedy wróciłem do Paryża, dowieǳiałem się, że owdowiawszy po panu
de Nargonne, wyszłaś za pana Danglarsa.
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O czym myślałem, odkąd oǳyskałem przytomność? Ciągle o ednym — o nieżywym
ǳiecku. Co noc śniłem, że wyrywa się spod ziemi i unosi się nad mogiłką, grożąc mi
oczyma i gestem.

I gdy tylko wróciłem do Paryża, zasięgnąłem informac i: po naszych spotkaniach
w domu nikt nie zamieszkał, ale właśnie został wyna ęty na ǳiewięć lat. Poszedłem do
na emcy, udałem, że mi est barǳo przykro, iż dom roǳiców mo e żony iǳie w ob-
ce ręce, zaproponowałem odszkodowanie za zerwanie umowy. Lokator zażądał sześciu
tysięcy anków; dałbym za to i ǳiesięć, i dwaǳieścia tysięcy. Miałem tyle przy sobie,
lokator podpisał zaraz akt zrzeczenia; gdy dostałem go do ręki, puściłem się galopem do
Auteuil. Od czasu, gdy opuściliśmy ten dom, nikt nie przestąpił ego progu.

Była piąta po południu, wszedłem do czerwonego poko u i ąłem czekać, aż zapadnie
zmrok.

I tu stanęło mi przed oczyma wszystko to, co sobie powtarzałem przez rok niemocy
tylko groźnie sze niż kiedykolwiek.

Ten Korsykanin, co mi wypowieǳiał vendettę, co mnie z Nîmes ścigał aż do Paryża,
co się ukrył w ogroǳie, co mnie ugoǳił nożem, wiǳiał, ak wykopałem grób i po-
chowałem ǳiecko; mógł przecież wiǳieć i ciebie, a może i wiǳiał… Czy aby nie każe
ci kiedyś zapłacić za zachowanie ta emnicy z te straszne sprawy?… Czy nie postanowi
się zemścić w ten sposób dodatkowo, eśli się dowie, że nie zginąłem od ego sztyletu?
Dlatego musiałem przede wszystkim zniszczyć na wszelki wypadek materialne ślady tego
wydarzenia. I tak byłyby aż nazbyt obecne w mo e pamięci.

Nadeszła noc, ale chciałem, aby ciemności zgęstniały na dobre. Sieǳiałem po ciemku;
podmuchy wiatru poruszały kotarami i zdawało mi się, że czai się za nimi akiś szpieg.
Czasami zde mował mnie dreszcz: zdawało mi się, że słyszę na łóżku za sobą two e skargi,
ale nie śmiałem się odwrócić. W te ciszy słyszałem uderzenia własnego serca, a biło mi tak
gwałtownie, że obawiałem się, by nie otwarła mi się rana. Wreszcie wszystkie odgłosy wsi
ucichły. Byłem uż pewien, że niczego nie muszę się uż lękać, że nikt mnie nie pode rzy
ani nie podsłucha i zdecydowałem się ze ść.

Słucha , Herminio, uważam, że nie ustępu ę w odwaǳe nikomu; ale kiedy zd ąłem
kluczyk od schodków, który nosiłem na piersi, nasz kochany kluczyk, który chciałaś
przywiązać do złote obrączki, kiedy otwarłem drzwi i u rzałem, ak księżyc rzucił na krę-
cone schody długie pasmo bladego światła, podobnego do widma, przywarłem do ściany
i o mało nie krzyknąłem; myślałem, że tracę zmysły.

Na koniec oǳyskałem nad sobą właǳę. Schodek po schodku zacząłem iść na dół; nie
mogłem tylko zapanować nad drżeniem nóg. Wczepiłem się palcami w poręcz; gdybym
ą puścił, runąłbym w dół.

Dotarłem do drzwi na dole; o ścianę, na zewnątrz, oparta była łopata. Wziąłem ze
sobą ślepą latarnię; zatrzymałem się na środku trawnika, zapaliłem ą i ruszyłem dale .

Kończył się listopad; zieleń znikła, drzewa były uż tylko szkieletami o długich ko-
ścistych ramionach; pod nogami zgrzytał piasek i szeleściły zeschłe liście.

Lęk tak mocno ściskał mi serce, że gdy zbliżyłem się do kępy drzew, wy ąłem pistolet
i odciągnąłem kurki. Zdawało mi się, że zza gałęzi wychyla się twarz Korsykanina.

Oświetliłem drzewa latarnią — nikogo tam nie było. Roze rzałem się — byłem sam;
nic nie przerywało nocne ciszy, tylko sowa pokrzykiwała piskliwie i ponuro, akby wzy-
wała nocne mary.

Przywiązałem latarnię do rozwidlone gałęzi, którą pamiętałem eszcze sprzed roku,
w tym samym mie scu; gǳie wykopałem dół.

Przez lato wyrosła tu gęsta trawa, a choć nadeszła esień, nikt e nie skosił. Ale
w ednym mie scu rosła rzaǳie — i to przyciągnęło mo ą uwagę; oczywiście, grób był
tuta .

Zabrałem się do ǳieła.
Nadeszła goǳina, na którą czekałem rok!
Pracowałem, sondowałem trawnik łopatą, nie omĳa ąc ani ednego kawałka ziemi,

sąǳąc, że wyczuwam opór — i nic! A przecież wykopałem dół dwukrotnie większy niż
ten sprzed roku. Pomyślałem, że się pomyliłem; roze rzałem się i przy rzałem się drzewom,
próbu ąc odnaleźć akieś szczegóły, które rzuciły mi się wtedy w oczy.
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Wśród nagich gałęzi poświstywał zimny północny wiatr, a mimo to z czoła spływał mi
pot. Przypomniałem sobie, że gdy otrzymałem cios, udeptywałem właśnie grób; a depcząc
ziemię, opierałem się o hebanowiec; za mną stał sztuczny głaz, służący za ławkę; gdy
bowiem upadłem, puściłem drzewo i mo a ręka otarła się o kamień, czułem eszcze ego
chłód. Po prawe miałem hebanowiec, za mną był głaz; położyłem się więc w takie same
pozyc i, ak wtedy, po czym podniosłem się i znów zabrałem się do kopania i poszerzania
dołu. I nic! Kuferka nie było!

— Nie było? — wyszeptała pani Danglars zdławionym przez trwogę głosem.
— Nie myśl, pani, że poprzestałem na te próbie — ciągnął Villefort. — Skopałem

ziemię wszęǳie pod drzewami. Pomyślałem, że morderca odkopał skrzynkę, sąǳąc, że
est tam skarb, a kiedy u rzał, że tak nie est, zakopał ą gǳie inǳie . Ale nic nie znalazłem.
Potem przyszło mi do głowy, że nie zachowywał aż takie ostrożności i po prostu cisnął ą
w akiś kąt. Ale by sprawǳić tę hipotezę, musiałem poczekać, aż nastanie ǳień. Wróciłem
więc do poko u i czekałem. Nastał ranek, a a zszedłem znowu. Na pierw poszedłem pod
drzewa, ma ąc naǳie ę, że zna dę ślady, których nie zauważyłem w ciemności. Zorałem
ziemię na powierzchni dwuǳiestu stóp kwadratowych, a na głębokość dwóch. Zapewne
wyrobnikowi ledwo starczyłoby dnia, aby zrobić to, co a uczyniłem w goǳinę. I nic nie
znalazłem.

Zacząłem więc szukać kuferka po całym ogroǳie. Morderca rzuciłby go na prawdo-
podobnie przy ale ce prowaǳące do furtki; ale i te poszukiwania okazały się daremne.
Ze ściśniętym sercem wróciłem do kępy drzew; nie miałem uż żadne naǳiei.

— O! — zawołała pani Danglars — przecież można było oszaleć!
— Przez chwilę myślałem, że tak się stanie, ale nie spotkało mnie to szczęście. Ze-

brałem wszystkie mo e siły i głowa zaczęła mi pracować; spytałem sam siebie: „po co ten
człowiek miałby zabierać ze sobą trupka?”.

— Ależ sam powieǳiałeś: aby mieć dowód!
— E, nie! Nie mogło o to choǳić. Nikt by przez rok nie trzymał u siebie trupa!

Pokazu e się go prokuratorowi i składa zeznanie. A nic takiego się nie wydarzyło.
— Czyli?… — zapytała, dygocząc, Herminia.
— Czyli stało się coś znacznie gorszego, dla nas dużo barǳie fatalnego i strasznego:

ǳiecko musiało eszcze żyć, a morderca e uratował.
Pani Danglars krzyknęła okropnie i chwyciła Villeforta za ręce:
— Mo e ǳiecko żyło! — zawołała. — Pogrzebałeś pan żywcem mo e ǳiecko! Nie

byłeś pewien, czy zmarło i pogrzebałeś e! Ach!…
Zerwała się, zacisnęła swo e kruche palce wokół przegubów ego dłoni i stała tak przed

prokuratorem, niemal mu grożąc.
— Czy a wiem?… Tak tylko powieǳiałem, może było inacze … — odparł Villefort,

a patrzył tak nieprzytomnie, akby ten człowiek, tak potężny, był o krok od szaleństwa
albo akiegoś desperackiego czynu.

— O mo e ǳiecko, mo e biedne ǳiecko! — zawołała baronowa, opada ąc na krzesło
i tłumiąc szloch w chusteczce.

Villefort tymczasem przyszedł do siebie; po ął, iż aby odwrócić burzę wypływa ącą
z uczuć macierzyńskich, która zbierała mu się nad głową, musi sprawić, aby panią Danglars
prze ęła ta sama trwoga, którą odczuwał on sam.

— Rozumiesz pani, że eżeli rzeczywiście tak est — odezwał się, wsta ąc z fotela
i podchoǳąc do baronowe , aby słychać było ego szept — eżeli tak est, to esteśmy
zgubieni. ǲiecko ży e i ktoś o tym wie, ktoś zna naszą ta emnicę. A skoro Monte Christo
mówi przy nas, że wykopał ǳiecko, którego tam nie było, to Monte Christo zna naszą
ta emnicę.

— O Boże! Boże sprawiedliwy! Boże pomsty! — szepnęła pani Danglars.
Villefort zgrzytnął zębami.
— Ale to ǳiecko, co się stało z tym ǳieckiem? — powtarzała z uporem matka.
— Ileż a się go naszukałem! — odpowieǳiał Villefort, załamu ąc ręce. — Ile razy

przyzywałem e w długie, bezsenne noce! Ile razy marzyłem o królewskich bogactwach,
aby móc kupić milion ta emnic od miliona luǳi i wśród nich znaleźć tę edną! Wreszcie,
pewnego dnia, gdy chwyciłem łopatę po raz setny, zastanowiłem się też po raz setny,
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co ten Korsykanin mógł zrobić z ǳieckiem? Niemowlę to kłopot dla kogoś, kto ucieka.
Może wiǳąc, że eszcze ży e, rzucił e do rzeki.

— O, niemożliwe! — krzyknęła pani Danglars. — Można zabić z zemsty, ale nikt
z zimną krwią nie utopi ǳiecka!

— A może — ciągnął Villefort — oddał e do domu podrzutków.
— O, tak, tak!… Mo e ǳiecko est tam!
— Pobiegłem do przytułku i dowieǳiałem się, że owe nocy,  września, podrzucono

do koła niemowlę; owinięte było w pieluszkę z delikatne tkaniny, przedartą umyślnie na
dwie części. Na tym kawałku pieluszki była połowa korony baronowskie i litera H.

— Tak, to samo! Cała mo a bielizna była tak oznaczona. Nargonne był baronem, a a
mam na imię Herminia. ǲięki ci, Boże! Mo e ǳiecko nie umarło przy poroǳie!

— Nie, nie umarło.
— I pan mi to mówisz i nie boisz się, że umrę z radości? Gǳież ono? Gǳież est

mo e ǳiecko?
Villefort wzruszył ramionami.
— Skąd mam wieǳieć? Myślisz pani, że gdybym wieǳiał, kazałbym ci przechoǳić

przez te wszystkie stadia napięcia, ak to czyni dramaturg lub powieściopisarz? Nieste-
ty, nie wiem… Pół roku po fakcie z awiła się akaś kobieta z drugą połową pieluszki.
Dostarczyła wszystkich dowodów, akich wymaga prawo i oddano e ǳiecko.

— Ale trzeba było się dowieǳieć, kto ona, poszukać e !
— A ak pani myślisz, co zrobiłem? Pod przykrywką śleǳtwa rozesłałem na wszyst-

kie strony na lepszych agentów, o na czulszym węchu. Odkryliśmy, że zawędrowała do
Châlon, ale w Châlon ślad po nie zaginął.

— Zaginął?
— Tak, zaginął na zawsze.
Pani Danglars słuchała te opowieści zalewa ąc się łzami.
— I to wszystko? — rzekła. — Na tym pan poprzestałeś?
— O nie, nigdy nie przestałem poszukiwać i wywiadywać się. Zaniedbałem to nieco

akieś trzy lata temu. Teraz ednak rozpocznę na nowo z eszcze większą wytrwałością
i zawziętością. I wie pani? Uda mi się, bo uż nie tylko sumienie nie da e mi spoko u, ale
i strach.

— Ależ hrabia Monte Christo nic o tym nie wie, bo przecież nie starałby się być
z nami w tak dobrych stosunkach.

— O, złość sięga głęboko do serca luǳkiego, głębie niż dobroć Boga. Czyś pani
zauważyła, ak ten człowiek patrzył, gdy nam to opowiadał?

— Nie.
— Ale chyba czasem przyglądałaś mu się bacznie ?
— No tak. To ǳiwak, i tyle. Tylko edno mnie uderzyło: podczas te wspaniałe uczty,

aką dla nas wydał, sam nie tknął niczego, nie skosztował żadne potrawy.
— Tak, tak! I a to zauważyłem. Gdybym wieǳiał to, co teraz, też bym niczego nie

tknął, myślałbym, że chce nas otruć.
— I byłbyś się pan pomylił, ak sam wiǳisz.
— No tak, ale niech mi pani wierzy, ten człowiek ma inne zamiary. Dlatego chciałem

się z panią wiǳieć, dlatego poprosiłem o rozmowę, dlatego chciałem panią ostrzec przed
wszystkimi, ale przede wszystkim przed nim. Powieǳ mi, pani — i Villefort spo rzał na
nią tak przenikliwie, ak nigdy — czyś nigdy nie mówiła nikomu o naszym związku?

— Nigdy i nikomu.
— Rozumiesz, pani — rzekł serdecznie — że kiedy mówię „nikomu”, proszę mi

darować tę natarczywość, to znaczy „nigdy nikomu na świecie”, czy tak?
— Och! Tak, tak, rozumiem barǳo dobrze — odparła baronowa, oblewa ąc się ru-

mieńcem. — Nigdy, przysięgam.
— Nie zapisu esz sobie aby wieczorem, co się ǳiało w danym dniu? Nie prowaǳisz

pani diariusza?
— Niestety nie! Życie mo e upływa na ulotnych głupstwach; a sama o nich zapo-

minam.
— A nie mówisz pani czasem przez sen?

  () Hrabia Monte Christo 



— Śpię ak ǳiecko. Już nie pamiętasz?
Na twarz baronowe wystąpił purpurowy rumieniec, policzki Villeforta powlekły się

bladością.
— To prawda… — przyznał tak cicho, że ledwie było słychać.
— A więc co teraz? — spytała baronowa.
— Teraz uż wiem, co mam robić — odpowieǳiał Villefort. — Nim minie tyǳień,

będę wieǳiał, kim est pan de Monte Christo, skąd się wziął, akie ma zamiary, i dlaczego
mówi przed nami o ǳieciach wykopywanych w ego ogroǳie.

Villefort wypowieǳiał te słowa takim tonem, że gdyby słyszał e hrabia, prze ęłyby go
dreszczem.

Uścisnął rękę baronowe , choć ta podała mu ą z ociąganiem i odprowaǳił ą z sza-
cunkiem do drzwi.
.  
Tego samego dnia, prawie o te same porze, gdy pani Danglars naraǳała się z prokura-
torem, podróżny kocz za echał na ǳieǳiniec domu nr  przy ulicy Helderskie .

Drzwiczki się otwarły, wysiadła pani de Morcerf, opiera ąc się na ramieniu syna.
Odprowaǳiwszy matkę do e poko ów, Albert zamówił sobie kąpiel, każąc ednocze-

śnie przygotować konie; przebrał się i po echał na Pola Elize skie do hrabiego de Monte
Christo.

Hrabia powitał go swoim zwykłym uśmiechem.
ǲiwna rzecz: w zna omości z hrabią nie można było posunąć się ani kroku dale poza

pewną granicę. Ci, którzy chcieli sforsować we ście do ego serca, eśli wolno nam użyć
takiego wyrażenia, napotykali na ścianę nie do przebycia.

Morcerf, który biegł ku niemu z otwartymi ramionami, opuścił e nagle i mimo
przy aznego uśmiechu u hrabiego zaledwie ośmielił mu się podać dłoń.

A Monte Christo ak zwykle e dotknął, ale e nie uścisnął.
— No to estem, kochany hrabio.
— Cieszę się barǳo.
— Przy echałem goǳinę temu.
— Z Dieppe?
— Z Tréport. I odwieǳam pana ako pierwszego.
— To niezmiernie miło z pana strony — odrzekł Monte Christo takim tonem, akby

mówił zupełnie co innego.
— No i co, wydarzyło się coś nowego? To znaczy, czy zrobiłeś pan coś dla mnie?
— Czyżbyś mi pan dał akieś zlecenie przed wy azdem? — spytał Monte Christo,

uda ąc niepokó .
— No, no, niech pan nie uda e. Podobno są sygnały, które możemy odbierać uczucia-

mi na dalekie odległości: otóż w Tréport dostałem taki elektryczny sygnał. Albo zrobiłeś
coś dla mnie, albo przyna mnie o mnie myślałeś.

— To możliwe. Istotnie, myślałem o panu, ale muszę się przyznać, że prąd, którego
byłem przewodnikiem, ǳiałał niezależnie od mo e woli.

— Naprawdę? Niech mi pan opowie, błagam.
— To proste: był u mnie na obieǳie pan Danglars.
— Dobrze o tym wiem, bo właśnie dlatego z matką uciekliśmy.
— Ale był także u mnie pan Cavalcanti.
— Ten pański włoski książę?
— E, nie przesaǳa my. Pan Andrea używa tylko tytułu wicehrabiego.
— Powiadasz pan, że używa?
— Tak, używa.
— A więc nim nie est?
— E, czy a wiem? Sam się tak tytułu e, więc i a go tak tytułu ę, i wszyscy inni też.

Czy to nie tak, akby rzeczywiście miał ten tytuł?
— Ależ oryginał z pana! I co dale ? Pan Danglars był więc u pana na obieǳie?
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— Był z wicehrabią Cavalcantim, ego o cem markizem, panią Danglars, państwem
de Villefort — o, to czaru ący luǳie; z panami Debray’em, Morrelem, i kto tam eszcze
był?… Chwileczkę… Aha! I z panem de Château-Renaud.

— Była mowa o mnie?
— Ani słowa.
— Tym gorze .
— A to czemu? Zda e mi się, że sam pan sobie życzył, aby o panu zapomniano.
— Kochany hrabio, eżeli nic o mnie nie mówiono, to dowoǳi, że wiele o mnie

myślano; a to mnie doprowaǳa do rozpaczy.
— Ale co to pana może obchoǳić, eśli nie było tam panny Danglars! A, prawda,

mogła o panu myśleć w domu.
— O to estem spoko ny: nawet eśli myślała, to na pewno tak, ak a myślę o nie .
— Wzrusza ące, co za sympatia! A wiec obo e się nie znosicie?
— Proszę posłuchać: gdyby panna Eugenia była zdolna ulitować się nad moimi mę-

czarniami i nagroǳić pozamałżeńskimi konwenansami, ogromnie by mi to odpowiadało.
Krótko mówiąc, sąǳę, że panna Eugenia byłaby uroczą kochanką, ale żoną… Brr!

— To tak pan myślisz o swo e przyszłe połowicy? — roześmiał się Monte Christo.
— O Boże, no dobrze, powieǳiałem to w nieco brutalny sposób, ale za to szczery.

Skoro więc nie można sprawić, by to marzenie się spełniło, skoro, aby osiągnąć ów cel,
musiałbym ożenić się z panną Danglars — a to znaczy, że miałaby ze mną żyć, myśleć
przy mnie, przy mnie śpiewać, komponować wiersze i muzykę o parę kroków ode mnie,
i to przez całe mo e życie — na samą myśl o tym ogarnia mnie przerażenie. Kochankę,
drogi hrabio, można porzucić; ale z żoną, do licha, to co innego. Żonę ma się na wieki,
czy blisko, czy daleko, ale na wieki. A posiadać na wieczność pannę Danglars, choćby
nawet na odległość, to straszne.

— Jesteś pan wymaga ący.
— Tak, bo często marzy mi się rzecz niemożliwa.
— Co takiego?
— Znaleźć taką kobietę, aką o ciec znalazł dla siebie.
Monte Christo zbladł i spo rzał na Alberta; aż skrzypnęły sprężyny prześlicznych pi-

stoletów, którymi się właśnie bawił, gdy nagle naciągnął kurki.
— A więc o ciec pański miał dużo szczęścia — rzekł.
— Wiesz pan, co myślę o mo e matce: to istny anioł; zawsze piękna, zawsze dowcip-

na, zawsze dobra. Wracam z Tréport. Boże, synowie towarzyszą zwykle swoim matkom
przez uprze mość albo traktu ą to ako pańszczyznę. A a spęǳiłem z nią cztery dni, mó-
wię panu, tak przy emnie, tak swobodnie, w atmosferze takie poez i, akbym zabrał do
Tréport królową Mab lub Tytanię.

— Taka doskonałość może przyprawić o rozpacz. Gdy pan tak mówi, ma się ochotę
zostać na zawsze starym kawalerem.

— I właśnie dlatego, wieǳąc, że est na świecie kobieta skończenie doskonała, nie-
zbyt się palę do ożenku z panną Danglars. Zauważył pan kiedykolwiek, ak nasz egoizm
ubiera w świetne barwy wszystko, co do nas należy? Diament, który migocze w witrynie
u Marlégo czy Fossina, sta e się dużo pięknie szy, gdy sta e się nasz. Ale rozumiesz pan,
akie to cierpienie, kiedy wiemy, że istnie e inny diament, dużo czyście sze wody, a my
esteśmy skazani uż wiecznie na ten eden?

— Myśli światowca — mruknął hrabia.
— I dlatego właśnie będę skakał z radości w dniu, kiedy panna Eugenia spostrzeże,

że estem tylko mizernym atomem i że mam zaledwie tyle tysięcy, ile ona milionów.
Monte Christo uśmiechnął się.
— Długo myślałem o czym innym — ciągnął Albert. — Franz lubi rzeczy ekscen-

tryczne, chciałem go akoś rozkochać w pannie Danglars; ale choć napisałem do nie-
go cztery ogniste listy, Franz niezachwianie odpowiadał mi: „Jestem ekscentryczny, to
prawda, ale ekscentryczność mo a nie posuwa się do tego stopnia, abym złamał dane raz
słowo”.

— To mi dopiero prawǳiwe poświęcenie, tylko przy aźń na takie stać: oddać komuś
kobietę, które samemu by się nie chciało, chyba że na kochankę.

Albert uśmiechnął się.
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— À propos — odezwał się — nasz kochany Franz przy eǳie tu lada ǳień; ale to
racze pana nie obe ǳie, bo zda e mi się, że go pan racze nie lubisz?

— Ja? — zǳiwił się Monte Christo. — E, drogi panie Albercie, dlaczego pan tak
myśli? Ja lubię wszystkich.

— A więc i mnie pan zawarł w tych wszystkich… barǳo ǳięku ę.
— O, ale nie mylmy po ęć. Kocham wszystkich, tak ak Bóg nakazu e kochać bliź-

niego, to znaczy po chrześcĳańsku; a nienawiǳę tylko kilku osób. Ale wraca ąc do pana
Franza, mówi pan, że przy eżdża?

— Tak, ponaglony przez pana de Villeforta. Prokurator chyba tak samo na gwałt chce
wydać za mąż pannę Valentine, ak pan Danglars pannę Eugenię. Stanowczo, zda e mi się,
że bycie o cem dorosłe córki est wybitnie męczące. Dosta e się od tego gorączki, a puls
bĳe ǳiewięćǳiesiąt razy na minutę, póki nie uda się takie córki wypchnąć z domu.

— Ale pan d’Epinay nie zachowu e się podobnie do pana: cierpliwie znosi swo e
nieszczęście.

— Lepie , bierze sprawę na poważnie; zakłada białe halsztuki i uż opowiada o swo e
roǳinie. Zresztą żywi do Villefortów wielki szacunek.

— Chyba nie bezzasadny?
— No tak. Pan de Villefort uchoǳi za człowieka surowego, ale sprawiedliwego.
— Chwała Bogu. Chociaż nim nie pomiatasz pan tak, ak tym biednym Danglarsem.
— Może dlatego, że nie muszę się żenić z ego córką — odparł ze śmiechem Albert.
— Drogi panie, doprawdy oburza ąca est pańska pyszałkowatość!
— Mo a pyszałkowatość?
— No tak. Proszę sobie wziąć cygaro.
— Chętnie. A czemu to estem pyszałkiem?
— Bo bronisz się pan tu i miotasz przeciw małżeństwu z panną Danglars. Lepie

zostaw pan rzeczy ich zwycza nemu biegowi, a kto wie, czy to pan nie bęǳiesz musiał
pierwszy cofnąć słowo?

— Co? — zatchnął się Albert, wytrzeszcza ąc oczy.
— Ależ tak, kochany hrabio, nie wezmą cię gwałtem do ołtarza! A mówiąc poważnie

— zmienił ton Monte Christo — naprawdę masz ochotę zerwać?
— Dałbym za to sto tysięcy.
— No to ciesz się pan: pan Danglars dałby na ten sam cel dwa razy tyle.
— Czy to prawda, takie szczęście? — upewnił się Albert, ale ednak mimo woli lekko

się zachmurzył. — Ale akież pan Danglars ma powody?
— O, wiǳieliście go, pyszałka i egoistę! Brawo, znów mam przed sobą człowieka,

który gotów est porąbać siekierą cuǳą miłość własną, a sam krzyczy, kiedy go kto szpilką
draśnie.

— Ależ nie! Tylko zda e mi się, że pan Danglars…
— Powinien bić przed panem pokłony, czy tak? Cóż, pan Danglars, ak wiadomo,

nie ma zbyt dobrego gustu i ma ochotę pobić pokłony przed kim innym…
— A przed kim to?
— Ja nic nie wiem. Obserwu pan, przygląda się, chwyta aluz e i postara się zrobić

z tego własny użytek.
— Dobrze, rozumiem… Ale proszę posłuchać: mo a matka… Nie, nie matka, mó

o ciec miał ten pomysł — żeby wyprawić bal.
— Bal? O te porze roku?
— Bale letnie są teraz w moǳie.
— Nawet gdyby nie były, pani hrabina sama byłaby zdolna wprowaǳić e w modę.
— O tak. Domyślasz się pan zapewne, że to bale w pełnym znaczeniu tego słowa; ci,

którzy zosta ą w Paryżu w lipcu, to sami na prawǳiwsi Paryżanie. Zaprosi pan w naszym
imieniu panów Cavalcanti?

— A kiedy bęǳie ten bal?
— W sobotę.
— Starego Cavalcantiego uż tu nie bęǳie.
— Ale młody Cavalcanti zosta e. Przyprowaǳiłby go pan?
— Niech pan posłucha, a go przecież nie znam.
— Nie znasz go pan?
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— Nie. Pierwszy raz wiǳiałem go przed paru dniami. Nie mogę za niego ręczyć.
— Ale u siebie go pan przy mu esz.
— To co innego. Został mi polecony przez barǳo zacnego księǳa, ale przecież i on

może się mylić. Niech go pan sam zaprosi, proszę barǳo, ale niech mi pan nie każe go do
was wprowaǳać. Gdyby późnie ożenił się z panną Danglars, mógłbyś mnie pan oskarżyć
o akąś intrygę i doszłoby do rozlewu krwi… Zresztą sam nie wiem, czy przy dę…

— Ale dlaczego miałby pan tam nie przy ść?
— Po pierwsze dlatego, żeś mnie pan eszcze nie zaprosił.
— Przyszedłem właśnie po to, aby pana zaprosić.
— Och, zbyt to uprze me z pańskie strony, ale może mi coś przeszkoǳić.
— Gdy panu coś powiem, hrabio, z pewnością bęǳiesz pan tak uprze my, że poświę-

cisz dla nas wszystkie przeszkody.
— Słucham.
— Mo a matka prosi pana o to.
— Pani hrabina de Morcerf? — wzdrygnął się hrabia.
— Och, kochany hrabio, uprzeǳam cię, że rozmawiamy z matką barǳo szczerze;

i eżeli nie poczuł pan tych sygnałów sympatii, to chyba dlatego, że braku e panu odpo-
wiednich strun, bo przez te cztery dni mówiliśmy tylko o panu.

— O mnie? Ależ pochlebiacie mi państwo.
— Pan wybaczy, ale to przywile kogoś, kto est ży ącą zagadką dla wszystkich; tak

samo dla mo e matki, ak i dla innych; zagadką zaakceptowaną, ale nierozwiązaną, ciągle
pozosta esz pan w stadium ta emnicy, proszę się nie martwić. Mo a matka zastanawia się
tylko ciągle, ak udało się panu zachować młodość. Coś mi mówi, że matka bierze pana
w gruncie rzeczy za Cagliostra albo hrabiego de Saint-Germain, tak ak hrabina G***
uważa pana za lorda Ruthwena. Jak tylko się pan zobaczy z matką, proszę ą utwierǳić
w tym przekonaniu. Łatwo to panu przy ǳie, masz pan przecież kamień filozoficzny
Cagliostra, a inteligenc ę ak sam Saint-Germain.

— ǲięku ę, żeś mnie pan uprzeǳił — uśmiechnął się hrabia — postaram się godnie
stawić czoła tym wszystkim przypuszczeniom.

— Czyli przy ǳiesz pan w sobotę?
— Skoro prosi mnie o to pani de Morcerf… A pan Danglars?
— Och, on był uż zapraszany parę razy, za ął się tym o ciec. Postaramy się też o na-

szego wielkiego uczonego, pana de Villeforta, ale nie ma na to wielkie naǳiei.
— Nigdy nie należy tracić naǳiei, ak mówi przysłowie.
— Tańczy pan, drogi hrabio?
— Nie, nie tańczę, ale lubię patrzeć, ak tańczą inni. A pani de Morcerf tańczy?
— Nigdy. Pogadacie sobie, ona wprost marzy o rozmowie z panem!
— Doprawdy?
— Słowo honoru! I muszę panu powieǳieć, że matka eszcze nigdy się tak nikim nie

zainteresowała, ak panem.
Albert wziął cylinder i wstał; hrabia odprowaǳił go do drzwi.
— Żału ę edne rzeczy — rzekł hrabia, przystanąwszy z Albertem na ganku — że

byłem niedyskretny. Nie powinienem był mówić panu o panu Danglars.
— Przeciwnie, niech mi pan o nim nadal mówi, i to często, ak na częście : byle tylko

w taki sam sposób.
— No, trochę mnie pan uspokoił. A zmienia ąc temat: kiedy wraca pan Franz?
— Za pięć, sześć dni.
— A kiedyż się żeni?
— Jak tylko przy adą państwo de Saint-Méran.
— Przyprowadźże go do mnie, ak tylko bęǳie w Paryżu. Choć utrzymu esz pan, że

go nie lubię, oświadczam, że barǳo ucieszą mnie ego odwieǳiny.
— Dobrze, rozkazy twe zostaną spełnione, o panie.
— Do wiǳenia.
Hrabia odprowaǳił spo rzeniem Alberta i uniósł dłoń na znak pożegnania. Gdy mło-

ǳieniec wsiadł do swo ego faetonu, odwrócił się. Za nim stał Bertuccio.
— I co? — zapytał.
— Po echała do Pałacu Sprawiedliwości — odparł intendent.
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— Długo była?
— Półtore goǳiny. Potem wróciła prosto do domu.
— Wobec tego, kochany panie Bertuccio, poraǳę ci, abyś teraz po echał do Nor-

mandii i poszukał tego ma ąteczku, o którym ci mówiłem.
Bertuccio ukłonił się, a ponieważ ego pragnienia zgaǳały się doskonale z tym roz-

kazem, wy echał eszcze tego samego wieczora.

. 
Pan de Villefort dotrzymał słowa pani Danglars, a przede wszystkim sobie samemu —
usiłu ąc odkryć, ak hrabia de Monte Christo mógł dowieǳieć się o historii związane
z domem w Auteuil.

Jeszcze tego samego dnia napisał — zwraca ąc się o informac e — do nie akiego
pana de Boville, który niegdyś był inspektorem więzień, a obecnie piastował wysokie
stanowisko w polic i bezpieczeństwa. Pan de Boville poprosił o dwa dni na wyszukanie
osób, u których można byłoby dowieǳieć się akichś szczegółów.

Dwa dni późnie pan de Villefort otrzymał następu ącą notę:

Osoba tytułu ąca się hrabią de Monte Christo znana est szczególnie do-
brze lordowi Wilmore, bogatemu cuǳoziemcowi, który bywa czasem w Pa-
ryżu i est tu właśnie w obecne chwili; est on również znany księǳu Bu-
soniemu, duchownemu z Sycylii, cieszącemu się wielką sławą na Wschoǳie
dla swoich dobrych uczynków.

Pan de Villefort nakazał, aby o tych dwóch cuǳoziemcach zgromaǳono ak na szyb-
cie ak na dokładnie sze informac e; rozkazy wykonano i następnego dnia wieczorem
otrzymał następu ące wiadomości:

Ksiąǳ miał zabawić w Paryżu tylko miesiąc; mieszkał za kościołem świętego Sulpi-
c usza w ednopiętrowym domku, na który składały się cztery poko e, po dwa na dole
i na górze; ksiąǳ, ako edyny lokator, za mował całość.

Na dole była adalnia; w skład orzechowego umeblowania wchoǳiły stół, dwa krzesła
i kredens; obok był salon obity boazerią pomalowaną na biało; nie było w nim żadnych
ozdób, nawet dywanu czy zegara. Widać było, że ksiąǳ ograniczał się do przedmiotów
niezbędnych.

Choć prawda, że na chętnie przebywał w salonie na pięterku. Salon ten był całkowicie
zawalony księgami teologicznymi i pergaminami, w których — ak powiadał loka —
ksiąǳ zagrzebywał się na całe miesiące; było oczywiste, że była to racze biblioteka niż
salonik.

Loka przyglądał się puka ącym do drzwi przez małe okieneczko, a kiedy nie znał
te osoby lub mu się nie spodobała, odpowiadał, że o ciec Busoni wy echał z Paryża —
i wielu zadowalało to oświadczenie, wieǳieli bowiem, że ksiąǳ często podróżu e i że
czasem długo z takich podróży nie wraca.

Ponadto, gǳiekolwiek by nie był — w Paryżu czy w Kairze — przez owo okienko
loka zawsze rozdawał w imieniu pana ałmużnę.

Pokó przylega ący do biblioteki stanowił sypialnię. Na całe umeblowanie składały się
łóżko bez kotar, klęcznik, cztery fotele i kanapka z żółtego aksamitu.

Lord Wilmore mieszkał przy ulicy Fontaine-Saint-Georges. Był to eden z tych An-
glików-turystów, którzy prze ada ą cały swó ma ątek w podróżach. Wyna mował ume-
blowany apartament, w którym spęǳał zaledwie dwie czy trzy goǳiny ǳiennie, a sypiał
barǳo rzadko. Wśród ego rozlicznych manii była i taka: absolutnie nie chciał mówić po
ancusku, choć, ak zapewniano posługiwał się tym ęzykiem w piśmie nader poprawnie.

Następnego dnia akiś mężczyzna wysiadł z powozu na rogu ulicy Férou i zastukał do
drzwi pomalowanych na zielony, oliwkowy kolor i zapytał o księǳa Busoniego.

— O ciec Busoni wyszedł z samego rana — odparł służący.
— Nie mogę poprzestać na te odpowieǳi — rzekł niezna omy — ponieważ przy-

słała mnie tu osoba, dla które trzeba zawsze być w domu. Ale proszę doręczyć księǳu
Busoniemu…

— Już panu mówiłem, że go nie ma.

  () Hrabia Monte Christo 



— Jak wróci, proszę mu oddać tę kartkę i tę zapieczętowaną kopertę. O ósme bęǳie
u siebie?

— O, na pewno, proszę pana, chyba że bęǳie pracował, bo wtedy to tak samo, akby
go nie było.

— Czyli wrócę o ósme — odparł niezna omy.
O ósme powrócił rzeczywiście, tym samym powozem, ale tym razem nie zatrzymał

go na rogu, tylko pod samymi drzwiami.
Zastukał, otworzono mu i wszedł.
Z szacunku, aki okazał mu służący, domyślił się, że list wywarł pożądany skutek.
— Ksiąǳ est w domu? — zapytał.
— Pracu e w bibliotece, ale czeka na pana — odpowieǳiał służący.
Niezna omy wszedł na dosyć strome schody. W salonie tonącym w mroku aśniał

tylko stół, oświetlony lampą osłoniętą dużym abażurem; sieǳiał przy nim ksiąǳ w su-
tannie; na głowie miał kaptur, akie przywǳiewali w wiekach średnich uczeni mnisi.

— Czy mam zaszczyt z księǳem Busonim? — zapytał przybysz.
— Tak. A pan zapewne przybyłeś w imieniu pana de Boville, który przysłał tu pana

w imieniu prefekta polic i?
— Tak, proszę księǳa.
— Jesteś pan ednym z wyższych agentów paryskiego bezpieczeństwa?
— Tak, proszę księǳa — odparł przybysz z lekkim wahaniem i lekko się zarumienił.
Ksiąǳ poprawił wielkie okulary, które zasłaniały mu nie tylko oczy, ale i skronie,

usiadł i zaprosił gestem niezna omego do za ęcia mie sca.
— Słucham pana — rzekł ksiąǳ z wyraźnym włoskim akcentem.
— Zlecenie, które mi dano — odezwał się przybyły, wymawia ąc każde słowo z takim

naciskiem, że zdawało się, akby trudno mu było e wymówić — est mis ą poufną, co
oznacza, że oba esteśmy zobowiązani do zachowania ścisłe ta emnicy.

Ksiąǳ skłonił się.
— Tak — ciągnął niezna omy — uczciwość księǳa est dobrze znana prefektowi

polic i. Dlatego też chciałby się dowieǳieć od pana z urzędu pewne rzeczy interesu ące
bezpieczeństwo publiczne, w którego imieniu występu ę. Spoǳiewamy się, że ksiąǳ nie
bęǳie zważał na żadne względy przy aźni, czy też zna omości i nie bęǳie ukrywał prawdy
przed sprawiedliwością.

— Oczywiście, byleby tylko to, czego chcesz się pan dowieǳieć, w niczym nie nara-
żało mo ego sumienia. Jestem księǳem, proszę pana, i na przykład ta emnica spowieǳi
musi pozostać pomięǳy mną i sprawiedliwością boską, nie zaś mną i sprawiedliwością
luǳką.

— O, może ksiąǳ być spoko ny, nie zamierzamy wkraczać w kwestie związane z su-
mieniem księǳa.

Po tych słowach ksiąǳ przechylił abażur tak, że cały blask lampy padł na twarz gościa;
sam pozostał nadal w cieniu.

— Niech ksiąǳ daru e — odezwał się wysłannik prefekta — ale światło barǳo mnie
razi.

Ksiąǳ obniżył zielony karton.
— A teraz proszę mówić, słucham.
— A więc do rzeczy. Czy ksiąǳ zna pana hrabiego de Monte Christo?
— Mówi pan zapewne o panu Zaccone?
— Zaccone⁈… Czyli nie nazywa się Monte Christo⁈
— Monte Christo to nazwa ziemi albo racze skały, ale nie nazwisko rodowe.
— Dobrze, dobrze; nie kłóćmy się o słowa, a skoro pan de Monte Christo i pan

Zaccone to eden i ten sam człowiek…
— Oczywiście, że ten sam.
— Pomówmy więc o panu Zaccone. Pytałem księǳa, czy go ksiąǳ zna? Któż to taki?
— Barǳo dobrze. To syn bogatego armatora z Malty.
— Wiem, tak się mówi, ale rozumiesz pan, że polic a nie może zadowalać się tym, co

mówią luǳie.
— Ale — odparł ksiąǳ z miłym uśmiechem — gdy to, co się mówi, est prawdą,

wszystkim to powinno wystarczyć, a tym samym i polic i.
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— Ale est ksiąǳ pewien tego, co mówi?
— Jak to, czy estem pewien?
— Proszę mi wierzyć: w niczym nie podważam tu pańskie dobre wiary. Pytam

tylko: czy ksiąǳ est pewien.
— Niech pan posłucha: przecież znałem ego o ca, a ako ǳiecko bawiłem się z ego

synem w ich stoczniach.
— No to skąd ten tytuł hrabiego?
— Przecież pan wie, że można go kupić.
— We Włoszech?
— Wszęǳie.
— A te bogactwa, podobno olbrzymie…
— No, z tym się zgoǳę, olbrzymie to dobre słowo.
— Jak ksiąǳ uważa, ile on może mieć?
— No, ma na pewno akieś sto pięćǳiesiąt do dwustu tysięcy liwrów renty.
— O, to est rozsądna suma… Ale mówi się o trzech czy czterech milionach!
— Dwieście tysięcy renty, mó panie, da e akurat cztery miliony kapitału.
— Ależ mówi się o trzech, czy nawet czterech milionach same renty!
— E, to bzdury.
— A zna ksiąǳ tę ego wyspę, Monte Christo?
— Oczywiście. Zna ą każdy, kto uda e się do Franc i morzem z Palermo, Neapolu

czy Rzymu, ponieważ statek przepływa tuż obok.
— Podobno to zachwyca ące mie sce?
— To naga skała.
— No to po co hrabia kupił taką skałę?
— Właśnie po to, aby być hrabią. Aby być hrabią we Włoszech, koniecznie trzeba

mieć akieś hrabstwo.
— Z pewnością słyszał ksiąǳ, co pan Zaccone wyprawiał w młodości?
— O, tu zaczyna ą się braki w moich wiadomościach, bo straciłem go wtedy z oczu.
— Był na wo nie?
— W marynarce.
— Ksiąǳ nie est przypadkiem ego spowiednikiem?
— Nie, mó panie. Chyba est nawet luteraninem.
— Luteraninem?
— Powiadam „chyba”, nie mówię, że na pewno. Ale zdawało mi się, że we Franc i

panu e wolność wyznania?
— Naturalnie. I dlatego nie za mu emy się w te chwili ego wyznaniem, ale postęp-

kami. W imieniu pana prefekta polic i wzywam księǳa, aby ksiąǳ powieǳiał, co o nim
wie.

— Uchoǳi za człowieka barǳo miłosiernego. O ciec Święty zrobił go rycerzem
Chrystusa; tego zaszczytu dostępu ą zazwycza tylko książęta; otrzymał go za znakomi-
te usługi, akie oddał chrześcĳanom na Wschoǳie. Ma też kilka wysokich orderów za
przysługi wyświadczone różnym władcom i państwom.

— I nosi e?
— Nie, ale est z nich dumny. Mówi, że woli nagrody przyznawane dobroczyńcom

luǳkości niż e niszczycielom.
— Ma akichś przy aciół?
— No tak, wszyscy ego zna omi są ego przy aciółmi.
— Ale przecież musi mieć i wrogów?
— Jednego edynego lorda Wilmore.
— Gǳie przebywa?
— W te chwili w Paryżu.
— Bęǳie w stanie uǳielić mi akichś informac i?
— O, i to cennych. Przebywał w Indiach wtedy, co i Zaccone.
— A nie wie pan, gǳie mieszka?
— Podobno niedaleko Chaussée d’Antin, ale nie wiem, na akie ulicy, ani w którym

domu.
— Nie est pan w na lepszych stosunkach z tym Anglikiem?
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— Lubię Zacconego, a on go nie cierpi. Dlatego nasze stosunki są dość chłodne.
— Proszę księǳa, ak ksiąǳ sąǳi, czy hrabia de Monte Christo był kiedykolwiek

wcześnie we Franc i, zanim przy echał teraz do Paryża?
— O, na to pytanie mogę panu odpowieǳieć z całą stanowczością. Nie, mó panie,

nigdy tu wcześnie nie był, bowiem pół roku temu zwrócił się do mnie o pewne wia-
domości właśnie w związku z tym przy azdem. A ponieważ nie wieǳiałem wtedy sam,
kiedy wrócę do Paryża, skierowałem do niego pana Cavalcanti.

— Andreę?
— Nie, Bartolomea, ego o ca.
— Dobrze, proszę księǳa; zapytam księǳa eszcze tylko o edno, ale zaklinam na

honor, luǳkość i religię, niech mi ksiąǳ odpowie asno i bez ogródek.
— Słucham.
— Czy ksiąǳ wie, w akim celu hrabia kupił dom w Auteuil?
— Oczywiście, mówił mi o tym.
— A więc, w akim to celu?
— Chce założyć szpital dla obłąkanych, na wzór tego, który baron Pisani stworzył

w Palermo. Słyszał pan o tym szpitalu?
— Tak.
— To wspaniała instytuc a.
I ksiąǳ ukłonił się agentowi, chcąc dać mu do zrozumienia, że cieszyłby się, gdyby

mógł wrócić do przerwane pracy.
Gość zrozumiał ten gest, a może nie miał uż więce pytań — dość, że wstał.
Ksiąǳ odprowaǳił go do drzwi.
— Ksiąǳ rozǳiela podobno wspaniałe ałmużny — zagadnął agent — a chociaż

mówią, że est ksiąǳ bogaty, ośmielę się ofiarować datek dla ubogich; raczy go ksiąǳ
przy ąć?

— Barǳo panu ǳięku ę; ale poczytu ę sobie za punkt honoru, aby to, co rozda ę,
pochoǳiło tylko ode mnie.

Ksiąǳ skłonił się po raz ostatni i otwarł drzwi; agent skłonił się także i wyszedł.
Powóz zawiózł go prosto do pana de Villefort.
Goǳinę późnie powóz po echał na ulicę Fontaine-Saint-Georges, i stanął przed nu-

merem piątym. Tu właśnie mieszkał lord Wilmore.
Niezna omy napisał był do lorda Wilmore, prosząc go o spotkanie, które tamten

wyznaczył na goǳinę ǳiesiątą. Toteż, gdy wysłannik pana prefekta z awił się za ǳie-
sięć ǳiesiąta, powieǳiano mu, że lord Wilmore eszcze nie wrócił, ale ako wcielenie
słowności i punktualności bęǳie tu niezawodnie, gdy wybĳe ǳiesiąta.

Gość czekał w salonie.
Nie było tu nic szczególnego: ot, salon, ak wszystkie wyna mowane lokatorom.
Kominek, a na nim dwa nowoczesne sewrskie wazony; zegar wiszący z amorkiem na-

pina ącym łuk; lustro o dwóch taflach; po obu ego stronach grawiury: na edne Homer
niosący swo ego przewodnika, na drugie Belizariusz żebrzący o ałmużnę; szare tapety,
meble obite czerwoną tkaniną w czarny deseń — taki był salon lorda Wilmore.

Dwie kuliste lampy z matowego szkła rzucały słabe światło — akby umyślnie, ze
względu na znużony wzrok wysłannika prefekta.

Po ǳiesięciu minutach zegar zaczął bić na ǳiesiątą; za piątym uderzeniem otwarły
się drzwi i wszedł lord Wilmore.

Był racze wysoki, miał asną cerę, faworyty rzadkie i rude, siwie ące blond włosy.
Ubrany ak typowy Anglik, czyli ekscentrycznie: miał na sobie błękitny ak ze złotymi
guzikami i wysokim pikowanym kołnierzem — nosiło się takie w roku ; całości do-
pełniała biała kaszmirowa kamizelka i nankinowe pantalony, przykrótkie o trzy cale, nie
uciekały pod kolana tylko dlatego, że przytrzymywały e strzemiączka z te same tkaniny.

Bez żadnych wstępów oświadczył:
— Wie pan, że nie mówię po ancusku.
— Wiadomo mi racze , że nie lubisz pan mówić naszym ęzykiem — odparł wysłan-

nik prefekta.
— Ale pan możesz mówić po ancusku. Choć nie mówię waszym ęzykiem, rozu-

miem go.
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— Ale a — rzekł agent, przechoǳąc na angielski — mówię za to na tyle biegle po
angielsku, abyśmy mogli porozmawiać w tym ęzyku. Niechże się więc pan nie prze mu e.

— Ou! — zǳiwił się lord z akcentem, aki cechu e wyłącznie na prawǳiwszych synów
Albionu.

Agent podał lordowi Wilmore list od prefekta polic i. Lord przeczytał go z iście
angielską flegmą, a gdy skończył, ozna mił:

— Rozumiem, barǳo dobrze rozumiem.
Po czym rozpoczęły się pytania. Miały mnie więce taką samą treść ak te, które agent

zadał księǳu Busoni. Ale ako że lord Wilmore był nastawiony nieprzy aźnie do hrabiego,
nie odpowiadał tak powściągliwie, tylko znacznie szczegółowie .

Opisał młodość hrabiego.
Monte Christo miał według niego uż w ǳiesiątym roku życia we ść na służbę u ed-

nego z indy skich książąt toczących walki z Anglikami. Tam właśnie Wilmore spotkał go
po raz pierwszy — walczyli po dwóch przeciwnych stronach. Podczas te wo ny Zaccone
dostał się do niewoli; odesłano go do Anglii i umieszczono go na zakotwiczonym statku
służącym za więzienie, ale uciekł stamtąd i dostał się wpław na brzeg.

Wtedy to zaczęły się ego podróże, po edynki i miłostki; wtedy nadeszło też powstanie
w Grec i. Zaciągnął się w greckie szeregi i w czasie te służby odkrył w górach Tesalii żyłę
srebra, ednakże nikomu o tym nie powieǳiał. Po klęsce Turków pod Navarino, gdy rząd
grecki się ustalił, poprosił króla Ottona o przywile na eksploatac ę te że kopalni; przywile
został mu przyznany. Stąd ta niesłychana fortuna. Według lorda Wilmore dochody Monte
Christa mogły wynosić od ednego do dwóch milionów rocznie. Niemnie dochody te
mogły się nagle wyczerpać, eśli wyczerpie się żyła srebra.

— A nie wie pan, w akim celu przybył do Franc i?
— Ma zamiar spekulować na kolei żelazne . A poza tym, ako zręczny chemik i nie

mnie znakomity fizyk, wynalazł nowy roǳa telegrafu, który pragnie uskutecznić.
— Ile też może wydawać na rok?
— O, pięćset, a na wyże sześćset tysięcy anków — rzekł z przekąsem lord Wilmore.

— To skąpiec.
Widać było wyraźnie, że przez Anglika przemawiała nienawiść: sam nie wieǳiał uż,

co mógłby zarzucić hrabiemu, a więc zarzucał mu skąpstwo.
— A wie pan coś może o ego domu w Auteuil?
— Cóż, hrabia to spekulant i kiedyś na pewno zru nu ą go te ego doświadczenia

i utopie. Utrzymu e, że w Auteuil, niedaleko domu, który nabył, są źródła mineralne,
które mogłyby konkurować z wodami z Bagnères, Luchon czy Cauterets. Chce na swo e
poses i założyć badhaus, ak mówią Niemcy. Już ze trzy razy przekopał cały ogród, szuka-
ąc tego słynnego źródła; a ponieważ nic nie znalazł, zobaczysz pan, że wkrótce wykupi
wszystkie poses e dokoła. Nie przepadam za nim i dlatego żywię naǳie ę, że zru nu e się
na tych swoich kole ach, telegrafie elektrycznym i mineralnych kąpielach. Śleǳę pilnie
to, co robi, aby nie stracić okaz i radowania się z ego porażki, która pręǳe czy późnie ,
ale nastąpi.

— A dlaczego darzy go pan taką niechęcią?
— Gdy był prze azdem w Anglii, uwiódł żonę mo ego przy aciela.
— Ale eśli mu pan tak źle życzysz, dlaczego sam się na nim nie zemścisz?
— Biłem się z nim uż trzy razy. Pierwszy raz na pistolety, drugi raz na szpady i trzeci

na szable.
— A aki był rezultat tych po edynków?…
— Za pierwszym razem zgruchotał mi ramię, za drugim przebił mi płuco, a za trzecim

zadał mi taką ranę.
I Anglik, odchyliwszy kołnierz koszuli, który sięgał mu aż do uszu, pokazał bliznę —

wciąż eszcze zaczerwienioną, a więc świeżą.
— Tak więc barǳo nie lubię hrabiego — ciągnął Anglik — i na pewno zginie z mo e

ręki.
— Ale chyba nie zamierza go pana zamordować — wtrącił wysłannik prefekta.
— O, coǳiennie chaǳam na strzelnicę i coǳiennie przychoǳi do mnie Grisier.
Było to wszystko, czego gość się dowieǳiał — a racze wszystko, co wieǳiał Anglik.
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Agent powstał więc, ukłonił się lordowi Wilmore, który odpowieǳiał mu typowym
dla Anglików, uprze mym, sztywnym ukłonem — i wyszedł.

Usłyszawszy, ak zamyka ą się za nim drzwi od ulicy, lord Wilmore poszedł do sypialni
i ednym ruchem ręki pozbył się asnych włosów, rudych faworytów, fałszywe szczęki
i blizny. Ukazały się czarne włosy, matowa płeć i zęby ak perły — hrabia Monte Christo
we własne osobie.

Choć z drugie strony prawda, że agentem, który powrócił do domu pana de Villefort,
nie był wysłannik pana prefekta, ale sam pan de Villefort.

Prokurator uspokoił się nieco po tych dwóch wizytach, bo choć nie dowieǳiał się
ǳięki nim nic krzepiącego, ale przyna mnie nie powieǳiano mu nic, co mogłoby go
eszcze barǳie zaniepokoić.

I po raz pierwszy od owego obiadu w Auteuil spał w nocy dość spoko nie.

. 
Nastały upalne lipcowe dni, a wraz z nimi owa sobota, kiedy miał odbyć się bal u pana de
Morcerf.

Była ǳiesiąta wieczorem; olbrzymie drzewa pałacowego ogrodu hrabiego rysowały
się wyraziście na tle nieba, gǳie — odsłania ąc edynie agmenty lazurowego błękitu
usianego złocistymi gwiazdami, przemieszczały się obłoki, ostatnie ślady burzy, które
pomruki słychać było przez cały ǳień.

W salach na parterze grzmiała muzyka, raz w rytm walca, raz galopu, a intensywne
pasma światła przenikały poprzez szpary mięǳy żaluz ami.

W ogroǳie krzątała się w te chwili służba, gdyż pani domu, upewniona, że rozpo-
gaǳa się coraz barǳie , nakazała podać kolac ę na świeżym powietrzu.

Ale e ogrodu oświetlono kolorowymi lampionami, ak nakazywał zwycza włoski,
a stół do kolac i tonął w światłach i w kwiatach, co est powszechne wszęǳie, gǳie oka-
zu e się trochę zrozumienia dla przepychu przy stole. Jest ednak rzeczą niezwykle rzadką
tak doskonała forma przepychu.

W chwili gdy hrabina de Morcerf, po wydaniu ostatnich rozkazów służbie, wracała
do salonu, dom zaczął napełniać się zaproszonymi, których przyciągała barǳie niezwykła
gościnność i urok pani domu aniżeli dosto na pozyc a samego hrabiego.

Pani Danglars, poważnie zaniepoko ona przebiegiem zdarzeń, wahała się przed pó -
ściem do pani Morcerf. Jednak rankiem spotkała w droǳe powóz pana Villeforta.

— Zapewne bęǳie pani u hrabiny de Morcerf? — zapytał prokurator królewski
wychyla ąc się przez okienko w drzwiczkach.

— Nie — odpowieǳiała pani Danglars — zbyt źle się czu ę.
— Niedobrze pani zrobi — odpowieǳiał Villefort ze znaczącym spo rzeniem. —

Koniecznie musi się tam pani pokazać.
— W takim razie będę.
Pani Danglars po awiła się, aśnie ąc nie tylko urodą, ale i przepychem toalety; weszła

na salę dokładnie w tym momencie, kiedy Mercedes wracała z ogrodu.
Hrabina wysłała Alberta na powitanie pani Danglars; Albert podszedł, i wziąwszy ą

pod rękę, zaprowaǳił na wybrane przez nią mie sce.
Albert obe rzał się wokoło.
— Z pewnością szuka pan mo e córki — rzekła z uśmiechem baronowa.
— Czyżby była pani tak okrutna, by e z sobą nie przyprowaǳić?
— Proszę się nie martwić, spotkała pannę de Villefort i idą razem, tuż za nami; oto

i one w białych sukniach, edna z bukietem kamelii, druga z bukietem niezapomina ek;
ale niech mi pan powie…

— A kogóż pani tym razem wypatru e? — zapytał z uśmiechem Albert.
— Czy bęǳie ǳiś u państwa hrabia de Monte Christo?
— Siedemnaście! — odpowieǳiał Albert.
— Co to znaczy?…
— To znaczy — odpowieǳiał, śmie ąc się, wicehrabia — że est pani uż siedemnastą

osobą, która mi to pytanie zada e; szczęśliwy hrabia! Już mu składałem wyrazy uznania…
— Czy pan wszystkim odpowiada w ten sam sposób?

  () Hrabia Monte Christo 



— A prawda, przepraszam, eszcze pani nie odpowieǳiałem; zapewniam panią, że
bęǳiemy ǳisia gościć owego tak popularnego człowieka, esteśmy uprzywile owani.

— Był pan wczora w Operze?
— Nie.
— A on był.
— Ach tak? I cóż, czy nasz ekscentryk popisał się czymś nowym?
— Inacze nie byłby sobą. Elssler tańczyła w Diable kulawym; księżniczka grecka była

zachwycona. Gdy skończyła tańczyć cachuchę, hrabia włożył przepiękny pierścień w bu-
kiet i rzucił czaru ące tancerce, a ta, by uczcić hrabiego, ukazała się w trzecim akcie
z pierścieniem na palcu. Czy ta księżniczka grecka też bęǳie u państwa?

— Nie, te przy emności musimy sobie odmówić; pozyc a księżniczki w domu hra-
biego nie est właściwie ustalona…

— O, proszę, niech mnie pan tu zostawi i pó ǳie przywitać się z baronową: wiǳę,
że nie może doczekać się rozmowy z panem.

Albert ukłonił się pani Danglars i odszedł do pani de Villefort, która w miarę ak się
zbliżał, uż otwierała usta do zapytania.

— Założyłbym się — rzekł Albert, przerywa ąc e — że wiem, o co chce mnie pani
zapytać.

— A tak? A o co na przykład? — rzekła pani de Villefort.
— Jeżeli zgadnę, przyzna się pani?
— O tak, z pewnością.
— Zamierzała pani zapytać, czy hrabia de Monte Christo przybył lub czy przybęǳie?
— Wcale nie. W te chwili to nie ego osoba mnie interesu e. Chciałam pana zapytać,

czy ma pan akieś wiadomości od pana Franza.
— Dostałem wczora .
— Cóż pisał?
— Że wy eżdża natychmiast w ślad za owym listem.
— No, dobrze; a teraz, co z hrabią?
— Hrabia przy ǳie, proszę być spoko ną.
— Czy wie pan, że on ma eszcze inne nazwisko oprócz Monte Christo?
— Nie, nie wieǳiałem.
— Monte Christo est nazwą wyspy, nazwisko rodowe hrabiego est inne.
— Nigdy o tym nie mówił.
— Wiem więc więce od pana. Otóż nazywa się Zaccone i est Maltańczykiem.
— To możliwe.
— Synem właściciela okrętu.
— O, powiem szczerze: eśli rozpowieǳiałaby pani o tym, zrobiłaby pani furorę!
— Służył w Indiach, posiada kopalnię srebra w Tessalii, a do Paryża przybył, aby

założyć rozlewnię wód mineralnych w Auteuil.
— To dopiero niezwykłe wiadomości! — ǳiwił się Albert. — Pozwoli pani, że e

rozgłoszę?
— Tak, lecz powoli, nie wszystkie od razu i nie u awnia ąc, że pochoǳą ode mnie.
— A to dlaczego?
— Bo to est ta emnica wykraǳiona.
— Od kogo?
— Od polic i.
— Więc mówiono o tym…
— Wczora wieczór u prefekta. Cały Paryż uż o tym plotkował, rozumie pan —

o tym niezwycza nym zbytku. Polic a zaczęła więc szukać informac i…
— No, to trzeba eszcze było zatrzymać hrabiego ako włóczęgę, pod pretekstem, że

est zanadto bogaty.
— Niewątpliwie, tak by się stało, gdyby nie przychylne dla niego informac e.
— Biedny hrabia! Zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, akie mu groziło?
— Nie sąǳę.
— Ze względów czysto luǳkich należałoby go o tym powiadomić. Jak tylko przy ǳie,

zaraz mu powiem.

  () Hrabia Monte Christo 



W tym momencie piękny czarnowłosy młoǳieniec, o zadbanych wąsach i bystrym
spo rzeniu, powitał z wielkim uszanowaniem panią de Villefort. Albert wziął go za rękę.

— Mam honor przedstawić pani pana Maksymiliana Morrel, kapitana spahisów,
znakomitego, ǳielnego oficera.

— Miałam przy emność poznać uż pana w Auteuil, u pana hrabiego de Monte Chri-
sto — surowo odpowieǳiała pani de Villefort, odwraca ąc się.

Odpowiedź ta, a szczególnie e ton, ścisnęły serce biednego Morrela; wkrótce ednak
nie ominęła go nagroda, bo zaledwie odwrócił się, u rzał w drzwiach uroczą, asną postać,
która spo rzała nań ogromnymi, błękitnymi oczyma, pozornie obo ętnymi, a tymczasem
bukiet niezapomina ek podnosił się wolno do ust.

Dobrze zrozumiał to powitanie, bo natychmiast z podobnym obo ętnym wyrazem
twarzy podniósł do ust chustkę; w te chwili te dwa żywe posągi o akże mocno bĳą-
cych sercach, odǳielone całą przestrzenią salonu, zapomniały się na chwilę albo racze
zapomniały o całym świecie, pogrążone w ciche kontemplac i.

Mogliby i dłuże pozostać tak zapatrzeni w siebie i nikt by tego nie spostrzegł, wszedł
bowiem właśnie hrabia Monte Christo.

Wspomnieliśmy uż wcześnie , że hrabia, czy to w sposób naturalny, czy sztuczny,
przyciągał uwagę wszęǳie, gǳie się po awiał; a nie wzbuǳały zainteresowania ani czarny
ak, któremu nie można było nic zarzucić w kro u, choć był prosty i pozbawiony oǳna-
czeń, ani biała kamizelka nieozdobiona żadnym haem, ani spodnie modelu ące smukłą
nogę — tylko ta blada cera, kruczoczarny włos, spoko na twarz o czystych liniach, me-
lancholĳny, na wskroś przeszywa ący wzrok i wreszcie usta o delikatnym konturze, które
z taką łatwością przybierały wyraz na wyższe pogardy.

Zdarzali się mężczyźni pięknie si od niego, ale nikt nie był tak imponu ący; wszystko
w hrabi miało swo e odrębne znaczenie i wagę; hrabia nigdy nie rzucał słów na wiatr,
co nadawało ego rysom, wyrazowi ego twarzy i na mnie szemu gestowi wytworność
i nieporównaną stanowczość.

Wprawǳie nasz ǳiwaczny paryski świat nigdy nie zwróciłby na to wszystko uwagi,
gdyby nie łączyła się z tym ta emniczość, ozłocona bogactwami.

Hrabia szedł więc pod ostrzałem spo rzeń — i odwza emnia ąc niedbale ukłony, zbli-
żył się do pani Morcerf, która stała przy kominku zastawionym kwiatami i u rzała go
wcześnie w lustrze zawieszonym naprzeciw drzwi.

Pani de Morcerf była pewna, że hrabia przemówi do nie pierwszy, zaś hrabia był
pewien, że to ona powita go akimś słowem; i tak obo e zachowali milczenie, uważa ąc,
że banalne uprze mości nie są ich godne; po czym hrabia odwrócił się do Alberta, który
właśnie szedł do niego z otwartymi ramionami.

— Wiǳiał się uż pan z mo ą matką? — zapytał Albert.
— Właśnie miałem honor ą powitać — rzekł hrabia — ale nie dostrzegłem pańskiego

o ca.
— Tam stoi, rozmawia o polityce w gronie wielkich znakomitości.
— Istotnie? — rzekł Monte Christo. — Nigdy bym się tego nie domyślił; w aki

sposób zasłynęli? Bo wie pan, można zasłynąć w barǳo wielu ǳieǳinach.
— Ten wysoki chudy pan to uczony; odkrył w okolicach Rzymu gatunek aszczurki,

która podobno ma o eden krąg więce w kręgosłupie niż inne; zaraz po powrocie zdał
raport o tym odkryciu w Instytucie; długo podawano pod wątpliwość to odkrycie: ale
szala przeważyła się na stronę chuderlaka. Kręgosłup narobił wielkiego hałasu w sferach
naukowych, a nasz chuderlak awansował z kawalera Legii Honorowe na e oficera.

— A cóż to za eden, ten drugi, który ośmielił się ubrać w granatowy ak z zielonym
haem?

— To nie on sam wybrał taki ubiór, lecz Republika, która, ak pan wie, nie szczyciła
się zbyt wielkim gustem artystycznym i chcąc przywǳiać swoich uczonych, zwróciła się
do Davida z prośbą o zapro ektowanie mundurów.

— Doprawdy? A zatem to członek Akademii?
— Od ośmiu dni zasiada w tym uczonym gronie.
— A czym się zasłużył, w czym się spec alizu e?
— Jego spec alność? Zda e mi się, że wbĳa królikom w głowę szpilki, karmi kury

marzanną i wpycha fiszbiny psom w rǳeń kręgowy.

  () Hrabia Monte Christo 



— Zapewne nauka poczyniła ogromne postępy ǳięki ego doświadczeniom?
— Nie, ale pisze barǳo dobrym stylem.
— To powinno — rzekł Monte Christo — niezmiernie pochlebić królikom, którym

wbĳa szpilki w głowę; kurom, których kości malu e na czerwono, i psom, którym wpycha
fiszbiny.

Albert wybuchnął śmiechem.
— A ten pan? — zapytał hrabia.
— To zna omy hrabiego, który zdecydowanie przeciwstawił się, aby członkowie Izby

Parów nosili uniformy; odniósł w tym wielki sukces; miał dość napięte stosunki z libe-
ralną prasą, lecz oponował przeciw planom dworu i po ednał się z nią; mówi się, że ma
zostać ambasadorem.

— Jakie ma prawo do parostwa?
— Napisał parę oper komicznych, nabył kilka akc i „Siècle’a” i przez pięć czy sześć lat

głosował za rządem.
— Brawo, wicehrabio — rzekł, śmie ąc się Monte Christo. — Jest pan doskonałym

przewodnikiem i informatorem; a teraz wyświadczy mi pan edną przysługę?
— Jaką?
— Nie przedstawi mnie pan tym znakomitościom, a eśli zechcą mi się przedstawić,

to mnie pan ostrzeże.
Wtem hrabia poczuł, że ktoś położył mu rękę na ramieniu; odwrócił się — był to

Danglars.
— A, to pan, baronie?
— Dlaczego nazywa mnie pan baronem — odpowieǳiał Danglars. — Nie przywią-

zu ę przecież wagi do tytułu, nie tak, ak pan, wicehrabio.
— Zapewne — odpowieǳiał Albert — zważywszy, iż gdybym nie był wicehrabią,

byłbym niczym, a eśliby pan utracił tytuł, wciąż pozosta e pan milionerem.
— Co według mnie za monarchii lipcowe est na pięknie szym tytułem — odpo-

wieǳiał Danglars.
— Niestety — rzekł Monte Christo — tylko że milionerem nie można być do końca

życia, tak ak baronem, parem Franc i albo członkiem Akademii; na lepszym przykładem
są milionerzy Frank i Pulmann we Frankfurcie, którzy właśnie zbankrutowali.

— Doprawdy? — rzekł, blednąc, Danglars.
— Tak, odebrałem właśnie ǳiś wieczorem tę wiadomość przez kuriera, miałem tam

u nich tak coś koło miliona, ale ponieważ mnie wcześnie ostrzeżono, zażądałem wypłaty
miesiąc temu.

— O mó Boże! — zawołał Danglars. — Toć ulokowałem u nich dwieście tysięcy
anków!

— Cóż — rzekł Monte Christo. — Skreślisz pan kole ne dwieście tysięcy anków…
— Ćśś — szepnął Danglars. — Nie mówmy uż o tym… — tu Danglars przysunął

się do Monte Christa — a zwłaszcza przy panu Andrei Cavalcantim.
I bankier zwrócił się z uśmiechem w stronę młodego Cavalcantiego.
Albert tymczasem pozostawił hrabiego, aby porozmawiać z matką. Danglars również

odszedł, by przywitać się z młodym Cavalcantim. Tym sposobem Monte Christo pozostał
na chwilę sam.

Upał coraz barǳie dawał się we znaki. Loka e krążyli po salonach z tacami pełnymi
owoców i lodów.

Monte Christo starł chustką pot z twarzy; ale cofnął się, gdy loka podsunął mu tacę
i nie wziął nic, aby się orzeźwić.

Pani de Morcerf nie odrywała wzroku od Monte Christa; wiǳiała, ak zignorował
poczęstunek na tacach; dostrzegła nawet sposób, w aki się wycofał.

— Albercie — rzekła. — Czy zauważyłeś pewną rzecz?
— Cóż takiego, matko?
— Że hrabia nigdy nie dał się zaprosić do nas na obiad.
— No tak, ale był u mnie na śniadaniu, tym śniadaniem zapoczątkował swo e we ście

do towarzystwa paryskiego.

  () Hrabia Monte Christo 



— U ciebie, ale nie u nas — szepnęła Mercedes. — Od chwili, gdy tu wszedł, bacznie
go obserwu ę.

— I co?
— Do te chwili niczym się nie poczęstował.
— Hrabia barǳo mało e i pĳe.
Mercedes uśmiechnęła się ze smutkiem.
— Pode dź do niego — rzekła. — Jak tylko będą przenosili tacę, nalega , by się

poczęstował.
— Po co, mamo?
— Zrób mi tę przy emność, Albercie — rzekła Mercedes.
Albert ucałował matkę w rękę i podszedł do hrabiego.
Loka przyniósł kole ną tacę pełną owoców i lodów. Wiǳiała, ak Albert nalegał,

poda ąc nawet hrabiemu puchar z lodami, ale hrabia stanowczo odmówił.
Albert wrócił do matki. Hrabina była barǳo blada.
— A wiǳisz, nie mówiłam ci? Odmówił.
— Tak, ale dlaczegóż się tym martwisz?
— Wiesz, Albercie, kobiety ma ą swo e kaprysy. Ogromną przy emność sprawiło-

by mi, gdyby hrabia z adł u nas cokolwiek, chociażby odrobinę granatu. Być może nie
przyzwyczaił się eszcze do ancuskie kuchni, albo ma swo e szczególne upodobania.

— Ależ skąd, we Włoszech wiǳiałem, że adł wszystko; może nie est dysponowany.
— Poza tym — rzekła hrabina — mieszkał zawsze w gorących kra ach, nie odczuwa

upałów tak dotkliwie ak my.
— Nie sąǳę, bo właśnie skarżył się, że est duszno i pytał, dlaczego nie podniesiono

żaluz i, skoro otwarto uż okna.
— O, w takim razie — rzekła Mercedes — mam sposób, ak wybadać, czy ta wstrze-

mięźliwość est zamierzona.
I wyszła z salonu.
Po chwili otwarto żaluz e i za oknami przybranymi w powo nik i aśmin ukazał się

ogród, rozświetlony lampionami, i przygotowany do kolac i namiot.
Tancerze i ci, którzy grali w karty lub gawęǳili, wykrzyknęli z radości, wciąga ąc

z rozkoszą w płuca powietrze, które napłynęło do środka.
W te że chwili Mercedes powróciła do sali bledsza eszcze niż przedtem, ale e oczy

wyrażały stanowczość, którą w pewnych okolicznościach potrafiła okazać.
Podeszła do grupki zgromaǳone wokół pana de Morcerf.
— Mężu, nie zmusza tych panów, aby tu stali, może woleliby odetchnąć świeżym

powietrzem w ogroǳie.
— Ach, pani hrabino — odezwał się szarmancko stary generał. — Sami do ogrodu

nie pó ǳiemy.
— Dobrze — rzekła Mercedes — dam więc panom sama przykład.
Zwróciła się do Monte Christa i rzekła:
— Panie hrabio, proszę podać mi ramię.
Na te proste słowa hrabia niemal zachwiał się, po czym spo rzał na Mercedes. Chwila

to była krótka ak błyskawica, a ednak hrabinie wydało się, że trwa wiek, tyle Monte
Christo potrafił zawrzeć myśli w tym ednym spo rzeniu.

Podał ramię hrabinie, ona wsparła się na nim albo racze musnęła e tylko swo ą małą
rączką i obo e zeszli mięǳy krzewami rododendronów i kamelii, po schodach werandy,
do ogrodu.

Za nimi do ogrodu pospieszyło całe rozbawione i hałaśliwe towarzystwo, około dwu-
ǳiestu osób.
.   
— W salonie było za gorąco, nieprawdaż, panie hrabio? — spytała.

— O tak. I miała pani hrabina doskonały pomysł, każąc otworzyć okna i żaluz e. —
Mówiąc te słowa, hrabia poczuł, że ręka Mercedes drży.

— Domyśla się pan, gǳie pana prowaǳę? — rzekła hrabina, nie odpowiada ąc na
pytanie Monte Christo.

  () Hrabia Monte Christo 



— Nie wiem, ale ak pani wiǳi, nie sprzeciwiam się.
— Do oranżerii, którą widać tam, na końcu alei.
Weszli do budynku pełnego wspaniałych owoców, które do rzewały uż od początku

lipca w temperaturze tak utrzymywane , aby mogła zastąpić ciepło słoneczne, którego tak
często u nas brak.

Hrabina puściła ramię Monte Christa i poszła zerwać kiść winogron.
— Proszę, panie hrabio — rzekła z tak smutnym uśmiechem, że można było niemal

u rzeć, ak w oczach e lśnią łzy — proszę skosztować, wiem wprawǳie, że winogrona
we Franc i nie mogą równać się z sycylĳskimi i syry skimi, ale spoǳiewam się, że bęǳie
pan pobłażliwy dla naszego słabego północnego słońca.

Hrabia skłonił się i cofnął.
— Nie przy mie ich pan? — spytała drżącym głosem.
— Pokornie proszę panią o wybaczenie — odpowieǳiał Monte Christo — ale nie

adam winogron.
Mercedes wypuściła z dłoni kiść i westchnęła.
Na sąsiednim krzaku rumieniła się prześliczna brzoskwinia, do rzała ak i winogrona

w sztucznym cieple oranżerii. Mercedes wyciągnęła rękę i zerwała aksamitny owoc.
— A więc proszę skosztować tego.
Lecz hrabia uczynił ten sam gest odmowy.
— Och, i tego nie? — rzekła z boleścią tłumiąc szloch. — Doprawdy, nie mam

szczęścia!
Po te scenie nastało długie milczenie. Brzoskwinia — podobnie ak kiść winogron

upadła na piasek.
— Panie hrabio — odezwała się w końcu Mercedes, spogląda ąc na Monte Christo

błagalnie — istnie e u Arabów wzrusza ący zwycza : ci, którzy poǳielą się chlebem i solą
pod ednym dachem, pozostaną na wieki przy aciółmi.

— Znam ten zwycza — odpowieǳiał hrabia. — Ale esteśmy we Franc i, nie w Ara-
bii. We Franc i nie ma czegoś takiego ak wieczna przy aźń, nikt też nie ǳieli się chlebem
i solą.

— Tak czy inacze — rzekła hrabina, zagląda ąc z drżeniem w oczy hrabiemu i chwy-
ta ąc dłońmi konwulsy nie rękę hrabiego — esteśmy przy aciółmi, prawda?

Krew spłynęła hrabiemu do serca — zbladł śmiertelnie; a potem, gdy znów uderzyła
mu do głowy, policzki ubarwił mu ciemny rumieniec. Oczy zamgliły się, akby poraziło
go nagle akieś ostre światło.

— Oczywiście, że esteśmy przy aciółmi, pani hrabino — odparł — dlaczego mieli-
byśmy nimi nie być?

Jednak ton te odpowieǳi daleko odbiegał od tego, akiego życzyłaby sobie pani de
Morcef. Odwróciła się więc i westchnęła, a racze ęknęła cicho.

— ǲięku ę — rzekła.
I poszła dale .
Tym sposobem obeszli w milczeniu cały ogród.
— Panie hrabio — odezwała się nagle hrabina po ǳiesięciu minutach ciszy — czy to

prawda, że wiele pan wiǳiał, podróżował i wiele wycierpiał?
— Tak, wiele wycierpiałem.
— Ale teraz est pan szczęśliwy?
— No tak — odpowieǳiał hrabia — nikt chyba nie słyszy, bym się skarżył.
— I to obecne szczęście nie ułagoǳiło panu myśli?
— Mo e obecne szczęście równa się dawnemu nieszczęściu.
— Czy nie esteś pan żonaty?
— Ja, żonaty? — zadrżał hrabia. — Któż mógł to pani powieǳieć?
— Nikt, ale widać pana w Operze z akąś młodą i piękną osobą.
— To mo a niewolnica, którą kupiłem w Konstantynopolu, księżniczka, którą adop-

towałem i nie kocham poza tym nikogo.
— I tak sam pan ży e?
— Tak.
— A siostry, bracia, o ciec? Nie ma pan nikogo?
— Nie.
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— Jakże można tak żyć, nie ma ąc niczego, co łączyłoby pana z życiem?
— To nie mo a wina. Na Malcie kochałem pewną ǳiewczynę, miałem się z nią ożenić,

ale nastała wo na i oderwała mnie od nie ak fala. Myślałem, że kocha mnie tak barǳo,
by poczekać, by zostać mi wierną aż do grobu. Jednak gdy wróciłem, okazało się, że wyszła
za kogoś innego. To zwykła historia każdego, kto miał dwaǳieścia lat. Serce mo e było
może wrażliwsze niż u innych, dlatego cierpiałem znacznie więce ; i to wszystko.

Hrabina zatrzymała się na chwilę, akby zabrakło e powietrza.
— Tak — rzekła — i ta miłość ciągle est w pańskim sercu… kocha się przecież

naprawdę tylko raz… Spotkał pan kiedyś eszcze tę kobietę?
— Już nigdy nie wróciłem tam, gǳie mieszka.
— Na Maltę?
— Tak, na Maltę.
— I ona tam eszcze mieszka?
— Zapewne.
— Przebaczył e uż pan?
— Je tak.
— Ale tylko e . Czyli wciąż nienawiǳi pan tych, którzy ą panu odebrali?
— Dlaczego miałbym ich nienawiǳić?
Hrabina stanęła naprzeciw Monte Christa; w ręku trzymała eszcze kilka winogron.
— Niech pan spróbu e — poprosiła.
— Nigdy nie adam winogron, pani hrabino — odpowieǳiał Monte Christo takim

tonem, akby o tym nie rozmawiali.
Hrabina w geście rozpaczy rzuciła winogrona w na bliższą kępę krzewów.
— Nieugięty! — szepnęła.
Monte Christo stał nieporuszony, akby go ten wyrzut nie dotykał.
Wtem nadbiegł Albert.
— Kochana matko — rzekł. — Co za nieszczęście!
— Co takiego, co się stało? — zapytała hrabina, akby wyrwana ze snu. — Nieszczę-

ście? O tak, na pewno spotka nas wiele nieszczęść.
— Pan de Villefort przy echał, po żonę i córkę.
— Dlaczego?
— Pani markiza de Saint-Méran przy echała do Paryża z wiadomością, że pan de Sa-

int-Méran umarł na pierwsze stac i, ak tylko wy echali z Marsylii. Pani de Villefort była
tak wesoła, że nie chciała ani tego przy ąć do wiadomości, ani w to uwierzyć. Ale pan-
na Valentine domyśliła się wszystkiego po pierwszych słowach o ca, zemdlała ak rażona
gromem.

— Kimże est pan de Saint-Méran dla panny de Villefort? — zapytał hrabia.
— ǲiadkiem po kąǳieli. Jechał właśnie, by przyspieszyć małżeństwo Franza ze swo ą

wnuczką.
— Ach tak!
— A Franz się spóźnił. Dlaczegóż pan de Saint-Méran nie był także ǳiadkiem panny

Danglars?
— Albercie, Albercie, co ty mówisz — skarciła go łagodnie matka. — Panie hrabio,

on tak barǳo pana szanu e, proszę mu powieǳieć, że niestosownie się wyraził!
I postąpiła kilka kroków naprzód.
Monte Christo spo rzał na nią wzrokiem tak ǳiwnym, tak przepo onym rozmarze-

niem i pełnym poǳiwu, że Mercedes zawróciła.
Wzięła go za rękę i ściska ąc ednocześnie dłoń syna, połączyła e, mówiąc:
— Jesteśmy przy aciółmi, czyż nie?
— O, nigdy nie ośmieliłbym się nazywać pani przy acielem — odparł hrabia — ale

w każdym razie estem pani oddanym sługą.
Hrabina odeszła. Serce ściskało się e tak mocno, że po chwili hrabia zobaczył, ak

wy mu e chusteczkę, by otrzeć oczy.
— Czy zaszło akieś nieporozumienie mięǳy matką a panem? — spytał zǳiwiony

Albert.
— O, przeciwnie, przecież dopiero co powieǳiała, że esteśmy przy aciółmi.
I udali się do salonu, który właśnie opuściła Valentine i państwo de Villefort.
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Tymczasem dom państwa Villefort nawieǳiła żałoba.

Obie panie, mimo długich i cierpliwych nalegań pani de Villefort, po echały na bal
same, bez prokuratora. Prokurator zamknął się ak zwykle w swoim gabinecie ze stosa-
mi papierów, których sam widok mógłby nie ednego przestraszyć — a przecież te stosy
zaledwie wystarczały, by zaspokoić ego niepohamowaną żąǳę pracy.

Ale tym razem stosy akt stanowiły tylko pretekst — pan Villefort zamknął się, nie
aby pracować, lecz aby móc rozmyślać. Zamknął drzwi, wydawszy rozkaz, by mu prze-
szkaǳano tylko dla spraw wielkie wagi, zasiadł w fotelu i zaczął eszcze raz przywoływać
w swo e pamięci wszystkie zdarzenia z ostatniego tygodnia, ożywia ąc smutek i gorycz
wspomnień.

Zamiast więc zabrać się do stosu akt, otworzył szufladę biurka, nacisnął sprężynę
skrytki i wy ął z nie plik swoich osobistych notatek — były to barǳo ważne dokumen-
ty, sklasyfikowane i oznaczone nalepkami, na których Villefort wypisał szyem nazwiska
luǳi, których uważał za swoich wrogów, czy to w sprawach politycznych i zawodowych,
czy to w interesach, czy to w ego ta emniczych romansach.

Ich liczba była tak imponu ąca, że sam zadrżał o siebie; a przecież ci wrogowie, choć
potężni i groźni, buǳili w nim uśmiech — taki uśmiech, ak u podróżnego, co spoglą-
da z na wyższego szczytu na szpiczaste turnie, niedostępne ścieżki i głębokie przepaście;
wszystko to miał uż za sobą; osiągnął cel podróży, wspina ąc się długo i mozolnie.

Kiedy przywołał wszystkie te nazwiska, kiedy przeczytał raz eszcze i starannie prze-
studiował dokumenty, potrząsnął głową.

— To niemożliwe — rzekł sam do siebie — żaden z moich nieprzy aciół nie byłby tak
cierpliwy i wyrozumiały, aby czekać aż do ǳiś i zniszczyć mnie tym sekretem. Czasem,
ak mówi Hamlet, na głębie ukryta sprawa wychoǳi spod ziemi i zabłyśnie w powietrzu;
ale zabłyśnie tak, ak błędny ognik, na chwilę, tylko po to, aby nas omamić. Być może
Korsykańczyk opowieǳiał całą historię akiemuś księǳu, który z kolei opowieǳiał ą
hrabiemu de Monte Christo; ten zaś z ciekawości… — Ale skąd ta ciekawość? — pod ął
po chwili namysłu. — Jaki ma w tym interes pan de Monte Christo, pan Zaccone, syn
armatora z Malty, posiadacz kopalni srebra w Tesalii, który po raz pierwszy przybywa
do Franc i — aki ma w tym interes, aby wyświetlić ten straszny, ta emniczy wypadek,
nieprzydatny nikomu? Z tych luźnych informac i, uǳielonych mi przez księǳa Busoni
— przy aciela, i lorda Wilmore — wroga hrabiego, wynika rzecz asna, niepodważalna
i oczywista: nigdy nie zetknąłem się w żadnych okolicznościach z tym panem.

Lecz Villefort nie wierzył własnym słowom. Odkrycie te ta emnicy nie było dla niego
na strasznie sze, bo mógł wszystkiemu zaprzeczyć, a przyna mnie się wytłumaczyć; mało
trwożyło go to Mane, Tekel, Fares, co nagle zarysowało się na murze krwawymi literami;
trwogę buǳiło w nim to, że wieǳiał, do kogo należała ręka, która e nakreśliła.

Gdy tak próbował się uspokoić i stworzyć sobie w myśli wiz ę życia spoko nego,
ograniczonego do radości domowych — zamiast zwycza owych ambitnych marzeń po-
litycznych (aby nie buǳić z dawna uśpionego nieprzy aciela), na ǳieǳińcu rozległ się
turkot powozu. Po chwili usłyszał, ak ktoś z trudem — widać w podeszłym wieku —
wchoǳił po schodach, a w tle doszły go głośne łkania i lament służby, która czyni tak
zawsze, gdy chce okazać współczucie państwu.

Otwarł zasuwę u drzwi i natychmiast, niezapowieǳiana, weszła do środka starsza pani
z szalem na ramionach i kapeluszem w ręku. Siwe włosy, zaczesane do tyłu, odsłania-
ły pożółkłe czoło; w kącikach oczu, tak spuchniętych od łez, że prawie niewidocznych,
rysowały się głębokie zmarszczki.

— Ach, drogi zięciu, co za nieszczęście! — zawołała. — Ja tego nie przeży ę! O, nie
przeży ę!

Osunęła się na na bliższe krzesło obok drzwi i rozpłakała się głośno.
Słuǳy sto ący na progu, nie ośmielali się postąpić kroku, popatrywali na sługę pana

Noirtier, który słysząc taką wrzawę, przybiegł tu także i stanął pośród innych.
Villefort zerwał się i podbiegł do teściowe .
— Wielki Boże! — zapytał. — Co się stało, czemu mama tak desperu e? Czemu nie

ma z mamą pana de Saint-Méran?
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— Mó mąż nie ży e — rzekła bez żadnych wstępów, martwo i drętwo.
Villefort cofnął się i uderzył w dłonie.
— Umarł! — wy ąkał. — Umarł, tak po prostu umarł?…. Nagle?…
— Tyǳień temu wsiedliśmy po obieǳie do powozu. Pan de Saint-Méran uż od

kilku dni źle się czuł, ale myśl, że wkrótce u rzy naszą drogą Valentine, dodawała mu
sił, dlatego też pomimo bólu chciał koniecznie echać do Paryża. Sześć mil za Marsylią
zażył swo e pastylki, a potem zasnął tak głęboko, że było to aż nienaturalne. Wahałam się,
czy go buǳić, choć wiǳiałam, że twarz mu poczerwieniała, a krew nadmiernie pulsu e
w skroniach. Zapadła noc, i nic uż nie mogłam dostrzec; pozwoliłam mu spać; ale nagle
rozległ się głuchy ęk i głowa gwałtownie opadła mu w tył. Zawołałam natychmiast loka a,
kazałam zatrzymać konie, zaczęłam cucić męża, ale było za późno, nie żył. I tak z trupem
u boku przy echałam aż do Aix.

Villefort osłupiały stanął i szeroko otworzył usta.
— A wezwała pani doktora?
— Natychmiast; ale ak powieǳiałam, było za późno.
— Zapewne, ale ednak może rozpoznał chorobę, na aką markiz umarł?
— Powieǳiał mi, że była to apopleks a.
— I co mama potem zrobiła?
— Pan de Saint-Méran mówił mi zawsze, że gdyby umarł poza Paryżem, chciałby być

pochowany w grobie roǳinnym. Kazałam więc włożyć go do ołowiane trumny, a sama
wyprzeǳiłam karawan.

— O, mó Boże! Biedna mama! Taki cios, a potem eszcze tyle trudów, i to w tym
wieku!

— Bóg dał mi sił, bym wytrwała aż do końca; zresztą markiz z pewnością zrobiłby
dla mnie to samo. Od momentu, gdy zostawiłam ego zwłoki, odchoǳę od zmysłów. Nie
mogę uż płakać, mówią wprawǳie, że w moim wieku coraz mnie się płacze, ale sąǳę, że
miarą cierpienia est ilość wylanych łez. Gǳie est mo a Valentine? Bo echaliśmy przecież
do nie . Chciałabym ą natychmiast zobaczyć.

Villefort pomyślał, że powieǳieć w te chwili, iż Valentine est na balu, byłoby czymś
okrutnym. Rzekł więc tylko, że Valentine wyszła z macochą i że natychmiast po nie pośle.

— Tylko natychmiast! Natychmiast, błagam — rzekła stara dama.
Villefort wziął pod rękę panią de Saint-Méran i odprowaǳił do e poko ów.
— Niech mama teraz odpocznie — rzekł.
Słysząc te słowa, markiza podniosła głowę i spo rzała na Villeforta, który przypomi-

nał e opłakiwaną córkę, która przetrwała dla nie w Valentine; tak wzruszyło ą słowo
„mama”, że zalała się łzami i padła na kolana przy krześle, wciska ąc głowę w poduszki.

Villefort oddał markizę pod opiekę służby; tymczasem stary Barrois wrócił poruszony
do swo ego pana; nic bowiem tak nie przeraża starców, ak to, gdy śmierć przesta e się na
chwilę za mować nimi wszystkimi, aby zakrzątnąć się wokół ednego z nich.

Gdy pani de Saint-Méran, klęcząc, modliła się żarliwie, Villefort po echał do pani
Morcerf po żonę i córkę.

Był tak blady, gdy stanął w drzwiach salonu, że Valentine przybiegła do niego, woła ąc:
— O cze! Czyżby stało się coś złego?
— Babcia przy echała — rzekł pan de Villefort.
— A ǳiadek? — spytała, drżąc, ǳiewczyna.
Pan Villefort nie odpowieǳiał nic, podał tylko córce rękę.
Uczynił to w samą porę.
Valentine poczuła, że kręci się e w głowie i zachwiała się. Pani de Villefort przybiegła

na ratunek i pomogła mężowi zaprowaǳić ą do powozu, mówiąc:
— To zdumiewa ące! Kto mógłby się spoǳiewać? To rzeczywiście niezwykłe!
I cała zrozpaczona roǳina opuściła dyskretnie salę, zostawia ąc ednak po sobie ślad

smutku, który niby czarna krepa rozsnuł się nad gośćmi.
Przy schodach Valentine spotkała Barroisa.
— Pan Noirtier chce się z panią ǳiś wiǳieć — szepnął.
— Powieǳ, że przy dę natychmiast, ak tylko wy dę od babci — rzekła Valentine.
Wrażliwa ǳiewczyna rozumiała dobrze, że teraz potrzebna est przede wszystkim pani

de Saint-Méran.
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Zastała ą w łóżku.
Nieme uściski, serca nabrzmiałe cierpieniem, przerywane westchnienia, gorące łzy

— tak wyglądały pierwsze chwile spotkania; pani de Villefort, która trzyma ąc pod rękę
męża, okazywała, przyna mnie pozornie, głęboki szacunek biedne wdowie.

Po chwili nachyliła się do męża i szepnęła:
— Jeśli pozwolisz, lepie ode dę; mó widok chyba tylko eszcze barǳie przygnębia

two ą teściową.
Pani de Saint-Méran usłyszała te słowa.
— O dobrze, dobrze, niech ode ǳie — rzekła do ucha Valentine — ale ty zostań,

zostań!
Pani de Villefort wyszła i Valentine została sama przy łożu babki, bo prokurator opuścił

pokó wraz z żoną.
Tymczasem Barrois udał się spiesznie do pana Noirtier.
Starzec usłyszał wcześnie , że coś się ǳie e i wysłał służącego na przeszpiegi.
Gdy Barrois wrócił, Noirtier skierował nań pyta ące, akże żywe i bystre spo rzenie.
— Niestety, proszę pana — rzekł Barrois — wielkie nieszczęście! Przy echała pani

de Saint-Méran, a e mąż umarł.
Panowie de Saint-Méran i Noirtier nigdy nie byli bliskimi przy aciółmi; ednak łatwo

zrozumieć, co czu e człowiek starszy na wieść o śmierci rówieśnika.
Noirtier opuścił głowę, akby zasmucony lub zamyślony, po czym przymknął edno

oko.
— Choǳi o pannę Valentine? — rzekł Barrois.
Noirtier dał znak potwierǳenia.
— Jak pan wie, est na balu, przyszła zresztą pożegnać się z panem, była barǳo wy-

twornie ubrana.
Noirtier przymknął znowu lewe oko.
— Więc chce się pan z nią wiǳieć?
— Tak.
— Zaraz ktoś po nią po eǳie do pani de Morcerf, będę na nią czekał i powiem, aby

tu przyszła. Czy tego sobie pan życzy?
— Tak.
Barrois czekał na powrót Valentine, i ak wróciła, powieǳiał e o życzeniu ǳiadka.
Toteż Valentine, pożegnawszy się z panią de Saint-Méran, która podda ąc się zmę-

czeniu, zapadła w głęboki sen, udała się do pana Noirtier.
Do łóżka pani de Saint-Méran przysunięto mały stoliczek z karafką oranżady, którą

zwykła pĳać, i małą szklaneczką.
Po czym, ak uż wspominaliśmy, ǳiewczyna poszła do pana Noirtier.
Ucałowała staruszka, który tak czule na nią spoglądał, że łzy zalśniły e znów w oczach.
Starzec patrzył na nią znacząco.
— Tak, tak — rzekła Valentine. — Chcesz powieǳieć, że wciąż mam eszcze dobrego

ǳiadka.
Starzec przytaknął.
— O, gdyby nie to, mó Boże, co by się ze mną stało?
Wybiła pierwsza w nocy.
Barrois, ma ąc ochotę iść spać odezwał się, że po tak bolesnym dniu wszyscy potrze-

bu ą odpoczynku. Starzec nie chciał się przyznać, że na lepszym wypoczynkiem dla niego
est widok ukochane wnuczki — pożegnał więc Valentine, bo rzeczywiście cierpienie ą
znużyło.

Naza utrz, gdy przyszła do babki, zastała ą eszcze w łóżku. Gorączka nie ustała; co
więce , posępny blask arzył się w oczach markizy i wydawało się, że nie panu e nad ner-
wowym podnieceniem.

— O Boże! Babuniu, czyżbyś cierpiała eszcze barǳie ? — zawołała Valentine, wiǳąc
e wzburzenie.

— O nie, mo e ǳiecko — rzekła pani de Saint-Méran. — Lepie mi, czekałam tylko
z niecierpliwością na ciebie. Chciałam cię posłać po o ca.

Valentine nie śmiała sprzeciwić się woli babki, choć nie znała przyczyny tego życzenia
— i po chwili przyszedł pan de Villefort.
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— Drogi panie — rzekła pani de Saint-Méran bez żadnych wstępów, akby się lękała,
że zabraknie e czasu. — Pisałeś mi, że chcesz małą wydać za mąż?

— Tak — odpowieǳiał Villefort. — To uż postanowione.
— Twó przyszły zięć to Franz d’Epinay? Syn generała d’Epinay, który należał do

naszego stronnictwa; zamordowano go parę dni przed powrotem uzurpatora z wyspy
Elby?

— Tak, właśnie ten.
— Nie przeraża go związek z wnuczką akobina?
— Na szczęście wszystkie nasze zatargi ustały — rzekł Villefort. — Pan d’Epinay

podczas śmierci swego o ca był eszcze ǳieckiem, niemal nie zna mego o ca, więc zapewne
powita go eśli nie z radością, to przyna mnie nie z odrazą.

— To dobra partia?
— Pod wszystkimi względami.
— Trzeba więc — rzekła po kilku chwilach rozwagi pani de Saint-Méran — przy-

spieszyć ten związek, bo a uż niedługo umrę.
— Ależ, pani! Kochana babuniu! — zawołali ednocześnie pan de Villefort i Valentine.
— Wiem dobrze, co mówię — odpowieǳiała markiza. — Trzeba się spieszyć, bo to

biedne ǳiecię nie ma matki, niechże ą przyna mnie babka pobłogosławi. Tylko a e
zostałam po biedne Renacie, o które tak szybko zapomniałeś.

— A pani — rzekł Villefort — zapomina, że to biedne ǳiecko po utracie matki
potrzebowało opieki.

— Macocha nigdy nie zastąpi matki, mó panie; ale nie o to tu choǳi, zostawmy
zmarłych w spoko u.

Słowa te wyrzekła tak obo ętnym i martwym tonem, że można by sąǳić, iż wkrótce
straci przytomność.

— Jak sobie mama życzy — rzekł Villefort — tym barǳie że obo e zgaǳamy się
w tym wzglęǳie; skoro tylko pan d’Epinay przybęǳie do Paryża…

— Kochana babuniu — rzekła Valentine. — Przecież mamy żałobę, nie możemy tak
postąpić… chciałabyś, abym zawarła ten związek pod tak smutną wróżbą?

— Mo e ǳiecię — odpowieǳiała żywo babcia. — Nie wysuwa tak banalnych przy-
czyn, które przeszkaǳa ą tylko słabym w budowaniu znakomite przyszłości. Ja także
wychoǳiłam za mąż w momencie śmierci mo e matki, a wcale nie byłam nieszczęśliwa
z tego powodu.

— Znowu te myśli o śmierci — wtrącił Villefort.
— Znowu!… Znowu!… Powtarzam wam, że niedługo umrę, słyszycie! Ale przed

śmiercią chcę się spotkać z przyszłym mężem Valentine; chcę wymóc na nim przysięgę,
że uczyni mo ą wnuczkę szczęśliwą; chcę w ego oczach wyczytać, czy spełni przysięgę;
wreszcie chcę go po prostu poznać! — I dodała przeraża ącym tonem: — Bo a wstanę
z grobu i policzę się z nim, eśli nie bęǳie taki, akim być powinien.

— Pani — rzekł Villefort — proszę odsunąć od siebie te okropne myśli, bo grani-
czą z obłędem. Gdy uż kogoś położą do grobu, bęǳie tam spał wiecznie — nigdy nie
powstanie.

— O tak, tak, babciu, uspokó się — prosiła Valentine.
— A a ci mówię, mó panie, że wcale nie est tak, ak ci się zda e. Te nocy miałam

koszmarne sny; zdawało mi się, akby mo a dusza unosiła się nad śpiącym ciałem; chciałam
otworzyć oczy, ale mimo woli zamykały się; wszystko to, estem pewna, wyda e się wam
nieprawdopodobne — a ednak przez te zamknięte drzwi wiǳiałam, ak z kąta, tam, gǳie
są drzwi do gotowalni pani de Villefort, ak wynurzyła się stamtąd akaś biała postać.

Valentine krzyknęła.
— Miała mama gorączkę — rzekł Villefort.
— Możesz nie wierzyć, eśli tak ci się podoba, ale a estem pewna; wiǳiałam białą

postać, a Bóg, akby w obawie, że podważę świadectwo ednego tylko z moich zmysłów,
sprawił, że usłyszałam, ak poruszyła się szklanka na stoliku.

— Ach, droga babuniu, to był sen!
— To wcale nie był sen, bo w tym momencie wyciągnęłam rękę do ǳwonka i cień

natychmiast zniknął, a poko ówka weszła ze światłem. Duchy pokazu ą się tylko tym,
którzy e ma ą zobaczyć; to był duch mo ego męża. Jeżeli dusza mo ego męża zeszła tu
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i wzywa mnie do siebie, dlaczego mo a dusza nie miałaby tu powrócić, aby obronić swo ą
wnuczkę? Przecież mięǳy nami więź est eszcze bliższa.

— O, pani — rzekł Villefort, mimo woli wzruszony do głębi — Nie pozwól, aby
zawładnęły tobą takie ponure myśli. Bęǳie mama mieszkać z nami, bęǳie mama eszcze
długo szczęśliwa, kochana, czczona i przy nas zapomnisz…

— O, nigdy, nigdy, nigdy! — rzekła markiza. — Kiedy powraca pan d’Epinay?
— Spoǳiewamy się go lada chwila.
— To dobrze. Jak tylko przy eǳie, da cie mi znać, nie traćmy czasu. Chciałabym

zobaczyć się eszcze z notariuszem i upewnić, że Valentine otrzyma po nas cały ma ątek.
— O, babuniu — wy ąkała Valentine, cału ąc gorącymi ustami rozpalone czoło babki.

— Czy chcesz, abym umarła? O mó Boże! Masz gorączkę, trzeba wołać doktora, a nie
notariusza.

— Po co doktora — rzekła, wzrusza ąc ramionami. — Nic mi nie est, pić mi się
tylko chce i to wszystko.

— Czego się napĳesz, babuniu?
— Jak zwykle, oranżady, szklanka stoi na stole, poda mi, mo a kochana.
Valentine nalała oranżady do szklanki, wzięła ą z nie akim lękiem — gdyż była to ta

sama szklanka, którą miał poruszyć cień — i podała babce.
Markiza wypiła duszkiem wszystko.
Następnie odwróciła się na drugi bok, powtarza ąc:
— Notariusza, notariusza!
Pan de Villefort wyszedł, a Valentine usiadła przy łóżku babki.
Biedactwo chyba barǳie potrzebowało lekarza niż e babka. Policzki płonęły e od

wypieków, oddech miała krótki i urywany, a puls gwałtowny i szybki ak w gorączce.
Biedne ǳiewczę rozmyślało, aka rozpacz ogarnie Maksymiliana, kiedy dowie się, że

pani de Saint-Méran zamiast pomóc mu, ǳiała tak, akby uważała go za wroga, nie zna ąc
go zresztą wcale.

Valentine zamierzała powieǳieć wszystko babce i z pewnością powieǳiałaby bez wa-
hania, gdyby Maksymilian Morrel nazywał się Albert de Morcerf albo Raul de Château-
-Renaud; Morrel pochoǳił z ludu, a Valentine wieǳiała, aką pogardę żywi markiza de
Saint-Méran dla tych, którzy nie mogli się poszczycić szlacheckim pochoǳeniem.

Spychała więc ta emnicę swo e miłości na dno serca, wieǳiała bowiem, że gdyby
chciała ą wy awić, niczemu by to nie służyło, a gdyby o ciec i macocha dowieǳieli się
o tym, wszystko byłoby stracone.

Tak upłynęły dwie goǳiny.
Pani de Saint-Méran rzucała się niespoko nie w gorączkowym śnie.
Wreszcie loka dał znać, że przyszedł notariusz.
Chociaż uczynił to szeptem, pani de Saint-Méran uniosła się natychmiast na podusz-

ce.
— Notariusz? — rzekła. — Niech zaraz we ǳie.
Notariusz stał uż przy drzwiach — i wszedł.
— Valentine, ode dź — rzekła pani de Saint-Méran — i zostaw mnie samą z tym

panem.
Wnuczka pocałowała babkę w czoło i odeszła, trzyma ąc chusteczkę przy oczach.
W drzwiach spotkała służącego, który zawiadomił ą, że w salonie czeka lekarz.
Valentine zbiegła ak na szybcie po schodach. Lekarz ów był przy acielem roǳiny,

a ednocześnie ednym z na znakomitszych lekarzy epoki; barǳo lubił Valentine — wi-
ǳiał, ak przyszła na świat.

Miał córkę w tym samym wieku, co panna de Villefort, ale matka e cierpiała na
suchoty, żył więc ciągle w lęku o swe ukochane ǳiecko.

— Ach, panie d’Avrigny, czekaliśmy na pana z niecierpliwością. Ale przede wszyst-
kim, akże się ma ą Madeleine i Antoinette?

Madeleine była córką pana d’Avrigny, Antoinette — siostrzenicą. Pan d’Avrigny
uśmiechnął się smutno.

— Antoinette ma się barǳo dobrze — rzekł — Madeleine nieźle. Ale czemu po
mnie posłałaś, mo a kochana? Chyba ani twó o ciec, ani pani de Villefort nie są chorzy?
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A ty, mo a droga, choć wiǳę, że dale masz kłopoty z nerwami, też chyba mnie nie
potrzebu esz? Może tylko ci doraǳę, żebyś nie popuszczała woǳy fantaz i.

Valentine spąsowiała. Pan d’Avrigny miał istny dar asnowiǳenia; był to eden z tych
lekarzy, którzy pomaga ą ciału poprzez kurowanie duszy.

— To nie a potrzebu ę teraz two e pomocy, ale mo a babka, panie doktorze. Nie wie
pan, akie spotkało nas nieszczęście?

— Nie wiem o niczym — rzekł pan d’Avrigny.
— Niestety! — rzekła Valentine, tłumiąc szloch. — Mó ǳiadek umarł.
— Pan de Saint-Méran?
— Tak. Na apopleks ę.
— Na apopleks ę? — powtórzył doktor.
— Tak est i mo a biedna babka trwa ciągle w tym przekonaniu, że e mąż, którego

nigdy nie opuszczała, wzywa ą do siebie, że wkrótce się z nim połączy. O, drogi panie
doktorze, proszę wyleczyć babcię!

— Gǳież est?
— W swoim poko u, z notariuszem.
— Co dolega pani de Saint-Méran?
— Jest akoś ǳiwnie rozdrażniona, śpi niespoko nie i ciężko; ǳiś rano mówiła, że

miała ǳiwny sen: e dusza unosiła się nad uśpionym ciałem — to na pewno ma aki
wynika ące z gorączki; est przekonana, że wiǳiała w swoim poko u akąś z awę, a nawet
słyszała, ak z awa trącała szklankę.

— To ǳiwne. Nie wieǳiałem, że pani de Saint-Méran miewa takie przywiǳenia.
— Pierwszy raz — rzekła Valentine — wiǳiałam ą w tym stanie. ǲiś rano przeraziła

mnie niezmiernie, myślałam, że pomieszało się e w głowie; wie pan, że mó o ciec ma
barǳo logiczny umysł, a mimo to też był pod wrażeniem.

— Zobaczymy. To, co mówisz, est naprawdę osobliwe.
Notariusz wyszedł i powieǳiano Valentine, że babka została sama.
— Niech pan iǳie na górę, proszę — rzekła do lekarza.
— A pani?
— Nie ośmielę się. Nie pozwoliła mi posyłać po pana; poza tym sam pan wiǳi, że nie

umiem ukryć zdenerwowania, mam gorączkę, estem znużona; prze dę się po ogroǳie,
to mnie uspokoi.

Lekarz uścisnął dłoń Valentine i udał się do pani de Saint-Méran. Tymczasem ǳiew-
czyna zeszła do ogrodu.

Nie trzeba przypominać, aką część ogrodu upodobała sobie Valentine. Zazwycza
spacerowała chwilę wśród klombów przy domu, po czym zrywała różę, zatykała ą za
pasek lub wpinała we włosy i szła cienistą ale ką do ławki — i do bramy.

I teraz Valentine przeszła się tam i z powrotem mięǳy kwiatami, ale żadnego nie
zerwała. Choć nie miała czasu ubrać się na czarno, w sercu nosiła żałobę i nie chciała
przystra ać się niczym. Wreszcie weszła w ale kę.

Gdy zagłębiała się coraz dale , wydało się e , że ktoś powtarza e imię.
Zǳiwiona stanęła.
Wtedy usłyszała wyraźnie ów głos — i rozpoznała Maksymiliana.

. 
Był to rzeczywiście Maksymilian. Od wczora przechoǳił prawǳiwe katusze. Odgadł
instynktem właściwym edynie osobom zakochanym i matkom, że powrót pani de Saint-
-Méran i śmierć markiza będą miały wpływ na roǳinę Villefortów i na los ego miłości
do Valentine.

Jak bęǳiemy mogli się przekonać, przeczucie go nie myliło i niepokó , który — drżą-
cego i wylęknionego — przywiódł go do bramy pod kasztanami, nie był bezpodstawny.

ǲiewczyna szybko podbiegła do bramy.
— Ty tuta ? Nie spoǳiewałam się ciebie o te porze! — zawołała.
— Tak, kochana — odpowieǳiał Morrel. — Przyszedłem po złe wiadomości i takie

sam przynoszę.
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— Ach! A więc nasz dom est przeklęty! Mów, Maksymilianie, choć po prawǳie
dość uż nieszczęść na nas spadło.

— Valentine — rzekł Morrel, usiłu ąc na tyle opanować wzruszenie, by móc mówić
spoko nie. — Proszę, posłucha tego, co mam ci do powieǳenia, bo est to niesłychanie
ważne. Na kiedy zaplanowano twó ślub?

— Nie będę nic przed tobą ukrywać, Maksymilianie — odpowieǳiała ǳiewczyna.
— ǲiś rano była o tym mowa i babcia, na które poparcie tak barǳo liczyłam, nie tylko
popiera ten ślub, lecz nagli do niego, tak że w tym momencie edynie całą sprawę odwleka
nieobecność pana d’Epinay. Zaledwie ednak wróci, intercyza zostanie podpisana.

Maksymilian ciężko westchnął i z głębokim smutkiem spo rzał na ǳiewczynę.
— Niestety! — rzekł stłumionym głosem. — To straszne uczucie słyszeć, ak uko-

chana kobieta mówi tak spoko nie: „Wyznaczono uż termin two e męki: zacznie się
uż za kilka goǳin. Lecz cóż robić, tak widocznie być musi, nic na to nie mogę pora-
ǳić”. Dobrze więc, skoro tak mówisz, skoro intercyza ma być podpisana natychmiast po
powrocie Franza, bęǳiesz ego uż utro, ponieważ ǳiś właśnie wrócił do Paryża.

Valentine krzyknęła.
— Przed goǳiną byłem u hrabiego de Monte Christo — rzekł Morrel. — Roz-

mawialiśmy, on o nieszczęściu, który wasz dom spotkał, a o twoim smutku, gdy wtem
na ǳieǳiniec za eżdża powóz. Słucha … nie wierzyłem dotąd w przeczucia, ale chyba
muszę zmienić zdanie. Turkot powozu napełnił mo e serce ǳiwnym drżeniem. Usły-
szałem wkrótce czy eś kroki na schodach i odgłos tych kroków prze ął mnie większym
lękiem niż ten, który zd ął Don Juana, gdy posłyszał dudniący krok Komandora. Na ko-
niec otwiera ą się drzwi. Na pierw wchoǳi Albert de Morcerf — i uż miałem uwierzyć,
że się pomyliłem, że zwiodły mnie zmysły — gdy za nim wkracza młoǳieniec, którego
hrabia powitał tak: „A, baron Franz d’Epinay!”. Przywołałem całą mo ą odwagę i siłę, by
się opanować. Nie powiem ci, czy zbladłem, czy drżałem, wiem na pewno, że się uśmie-
chałem. Ale gdy pięć minut późnie wyszedłem stamtąd, nie mogąc powtórzyć ani słowa
z rozmowy, która przez owe pięć minut się toczyła — byłem ak martwy.

ǲiewczyna spuściła przygnębiona głowę.
— Posłucha — rzekł Morrel. — Nie po raz pierwszy zastanawiasz się nad naszą

sytuac ą. Jest ona trudna, poważna, a teraz nadszedł moment ostateczne próby. Nie czas
oddawać się próżnemu smutkowi. Valentine, powieǳ, czy masz siłę i chęć do walki wbrew
losowi? Bo właśnie o to przyszedłem cię poprosić.

ǲiewczyna zadrżała i przerażona spo rzała na Morrela. Nigdy nie przyszło e do gło-
wy, że mogłaby sprzeciwić się woli o ca, babki i wystąpić przeciw całe roǳinie.

— Co ty mówisz, Maksymilianie? — zapytała. — I co nazywasz walką? Nazwĳ to
racze świętokraǳtwem. Jak mogłabym sprzeciwić się rozkazom o ca i woli umiera ące !

Morrel uczynił nieokreślony gest.
— Two e serce est nazbyt szlachetne, drogi Maksymilianie, abyś mnie nie rozumiał.

I rozumiesz mnie doskonale, bo milczysz i nie zna du esz żadnych argumentów. Ja miała-
bym walczyć! Niech mnie Bóg broni! Nie, nie… Nigdy się nie odważę sprawić przykrości
o cu i zamącić spoko u ostatnich chwil babki.

— Masz pani zupełną słuszność — odparł z flegmą Morrel.
— Jakim tonem to mówisz! — zawołała zraniona do żywego.
— Tonem człowieka, który cię uwielbia, pani — odpowieǳiał Maksymilian.
— Pani! — rozzłościła się Valentine. — Nazywa mnie pani! Egoista! Wiǳi mo ą

rozpacz i uda e, że nie rozumie!
— Mylisz się, pani; rozumiem cię doskonale. Nie chcesz burzyć spoko u pana de

Villefort, nie chcesz sprzeciwiać się markizie i utro podpiszesz dokument, który est
podstawą two ego małżeństwa.

— A czy mam wybór?
— Nie zwraca się, pani, z tym pytaniem do mnie, bo estem złym sęǳią i zaślepia

mnie mó egoizm — w głuchym głosie Morrela, w ego zaciśniętych pięściach dawało się
wyczuć narasta ącą rozpacz.

— A co byś mi zaproponował, gdybyś sąǳił, że estem skłonna przy ąć two ą pro-
pozyc ę? No, proszę, odpowieǳ. Nie dość powieǳieć: źle robisz. Trzeba dać radę.
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— Valentine — odpowieǳiał Morrel, odrywa ąc poluzowaną uż deskę. — Poda
mi rękę na dowód, że wybaczasz mi mó gniew. Tracę uż rozum, wiǳisz, od goǳiny
na barǳie niedorzeczne myśli nie przesta ą krążyć mi po głowie. Ach, bo eśli odrzucisz
mo ą radę…

ǲiewczyna spo rzała w niebo i westchnęła.
— Jestem wolny — pod ął Maksymilian — i na tyle zamożny, by wystarczyło dla nas

obo ga. Przysięgam, że nie odważę się nawet pocałować cię w czoło, nim nie zostaniesz
mo ą żoną.

— Przerażasz mnie! — rzekła ǳiewczyna.
— Chodź ze mną, zaprowaǳę cię do mo e siostry, która godna est stać się two ą

siostrą. Wsiąǳiemy na akiś statek do Algieru, Anglii albo do Ameryki. Lub eśli wo-
lisz, schronimy się gǳieś na prowinc i i przeczekamy tam do chwili, gdy nasi przy aciele
zdoła ą pokonać opór two e roǳiny. Wtedy wrócimy do Paryża.

Valentine spuściła głowę.
— Tego się właśnie obawiałam, Maksymilianie, two a rada est szalona i byłabym

barǳie szalona niż ty, gdybym ci w tym momencie nie przerwała ednym słowem: nie-
możliwe, Maksymilianie! Niemożliwe.

— Dobrze więc, powtórzę tylko raz eszcze, masz rac ę. To a estem szalony, a ty mi
pokazu esz, że namiętność oślepia na barǳie przytomne umysły. ǲięku ę ci za two e
beznamiętne rozumowanie. Niech więc tak bęǳie, postanowione, utro zosta esz żo-
ną pana Franza d’Epinay. Byna mnie nie przez podpisanie intercyzy, czysto formalnego
papierka, który wymyślono, by móc akoś zakończyć komedię w teatrze, lecz z two e
własne woli.

— Przywoǳisz mnie do rozpaczy — zawołała Valentine. — Obracasz nóż w otwarte
ranie! Powieǳ, co zrobiłbyś, gdyby to two a siostra była na moim mie scu i słuchała takie
rady, aką ty mi da esz?

— Pani — odpowieǳiał Morrel z gorzkim uśmiechem. — Jak sama powieǳiałaś,
estem egoistą i ako egoista, nie zastanawiam się, co zrobiliby inni w mo e sytuac i,
myślę tylko, co sam mam zrobić. Myślę, że znam cię od roku, że od kiedy cię poznałem,
uzależniłem mo e szczęście od two e miłości, że nadszedł ǳień, w którym powieǳiałaś
mi, że mnie kochasz, że tego dnia uzależniłem mo e szczęście i mo ą przyszłość od mał-
żeństwa z tobą. To było moim życiem. Więce uż nic nie myślę. Mówię sobie tylko, że
szczęście się odwróciło, że wydawało mi się, że mogę zdobyć niebo i przegrałem. Zdarza
się przecież każdego dnia, że akiś gracz przegrywa nie tylko to co ma, ale i to, czego nie
ma.

Morrel wypowieǳiał te słowa z absolutnym spoko em. Valentine spo rzała na niego
badawczo, dba ąc ednak, by wzrok Morrela nie przeniknął w głąb e serca, gǳie panował
coraz większy zamęt.

— Co zamierzasz? — zapytała.
— Będę miał zaszczyt pożegnać cię, pani, biorąc na świadka Boga, co słyszy mo e

słowa i czyta w moim sercu, że życzę ci spoko nego, szczęśliwego i wypełnionego życia,
takiego, aby nie było w nim mie sca na wspomnienie o mnie.

— Och! — wyszeptała.
— Żegna , Valentine, żegna — dodał Morrel, kłania ąc się ǳiewczynie.
— Dokąd iǳiesz? — zawołała, wyciąga ąc rękę przez kratę i chwyta ąc Maksymiliana

za suknię. Zrozumiała dobrze, że spokó e ukochanego est pozorny. — Dokąd iǳiesz?
Młoǳieniec uśmiechnął się smutno.
— O powieǳ, błagam! — zawołała Valentine.
— Czyżbyś, Valentine, zmieniła postanowienie?
— Biedaku, wiesz dobrze, że nie mogę!
— A więc żegna , Valentine!
Valentine wstrząsnęła kratą z siłą, o aką nikt by e nie posąǳił, przecisnęła ręce przez

kratę i załamu ąc e, zawołała:
— Co zamyślasz zrobić? Muszę to wieǳieć! Gǳie iǳiesz?
— O, uspokó się — rzekł Maksymilian, zatrzymu ąc się kilka kroków od kraty.

— Nie mam zamiaru zrzucić na nikogo odpowieǳialności za to cierpienie, które zesłał
na mnie los. Może inny zagroziłby ci, że pó ǳie do Franza d’Epinay i wyzwie go na
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po edynek; ale według mnie byłoby to szaleństwo. Cóż w te sprawie zawinił pan Franz?
ǲiś rano wiǳiał mnie pierwszy raz w życiu i może uż zapomniał o mnie, nie wieǳiał
nawet o tym, że istnie ę, gdy się toczyły układy mięǳy waszymi roǳicami w sprawie
waszego małżeństwa.

— Do kogóż więc masz urazę? Do mnie?
— Do ciebie, Valentine? Kobieta, którą kocham, est dla mnie święta.
— A więc, sam sobie to chcesz wyrzucać!… Nieszczęsny!… — westchnęła.
— Przecież to a estem winny, nieprawdaż?
— Maksymilianie, Maksymilianie! — zawołała Valentine. — Pode dź tu eszcze, pro-

szę!
Maksymilian podszedł, znów z łagodnym uśmiechem i gdyby nie ego bladość, każdy

by pomyślał, że est zupełnie spoko ny.
— Posłucha mnie, mo a droga, ubóstwiana Valentine! — rzekł swoim dźwięcznym

i poważnym głosem. — Luǳie tacy ak my, którzy nigdy nie dopuścili się myśli, za którą
mogliby rumienić się przed światem, przed roǳicami i Bogiem — tacy luǳie mogą
czytać w sercu wza emnie myśli innych, ak w otwarte księǳe. Nigdy nie była to dla mnie
egzaltowana miłostka, nie estem melancholĳnym bohaterem romansu; bez zbędnych
słów, bez żadnych zapewnień i przysiąg, złożyłem życie mo e w two e ręce. Opuszczasz
mnie i rzeczywiście masz rac ę, powieǳiałem ci to uż i eszcze raz powtarzam, kiedy nie
bęǳie cię uż przy mnie — życie straci dla mnie sens. Z chwilą, gdy się oddalasz, zosta ę
na świecie sam. Siostra est szczęśliwa z mężem, e mąż est tylko moim szwagrem, to
est łączą mnie z nim tylko konwenanse społeczne. Nikomu nie estem uż potrzebny,
mo e życie sta e się bezużyteczne. Oto, co zrobię: poczekam aż do ostatnie chwili, póki
nie wy ǳiesz za mąż, bo nie chcę stracić choćby cienia owe nieoczekiwane szansy, którą
czasem trzyma dla nas w zanadrzu przypadek — przecież pan d’Epinay może na przykład
umrzeć, być może w chwili, gdy do niego pode ǳiesz, piorun roztrzaska ołtarz; skazanemu
na śmierć wszystko wyda e się możliwe. Będę czekał, aż do ostatnie chwili, a kiedy, bęǳie
po fakcie i nie będę uż miał żadne naǳiei, napiszę poufny list do szwagra i drugi do
prefekta polic i, wy aśnia ąc mó zamiar, a potem gǳieś w akimś lesie, nad rowem lub
nad rzeką palnę sobie w łeb, akem syn na uczciwszego człowieka, akiego kiedykolwiek
wydała Franc a.

Konwulsy ne drżenie owładnęło Valentine; puściła kratę, ręce e opadły bezwładnie,
po licach potoczyły się dwie wielkie łzy.

Młoǳieniec stał przed nią ponury i zdecydowany.
— O, litości, litości — wyszeptała — nie zrobisz tego, prawda?
— Zrobię, na mó honor. Zresztą cóż cię to może obchoǳić? Ty wypełnisz swó

obowiązek i bęǳiesz miała czyste sumienie.
Valentine padła na kolana, przyciska ąc ręce do piersi, akby miało e pęknąć serce.
— O, Maksymilianie, błagam cię, uczyń ak a, ży z tym cierpieniem, a może kiedyś

eszcze się połączymy.
— Bądź zdrowa — powtórzył Morrel.
— O mó Boże — rzekła Valentine, podnosząc obie ręce do nieba — wiǳisz, żem

uczyniła wszystko, co powinnam ako posłuszna córka — ani mych próśb, ani łez, ani
błagań nie posłuchał. A więc — mówiła dale , ociera ąc łzy i opanowu ąc się — nie chcę
umierać z wyrzutów sumienia, wolę umrzeć ze wstydu. Ty bęǳiesz żył, Maksymilianie,
a a będę tylko two a. Powieǳ, rozkazu , estem gotowa.

Morrel, który uż był odszedł o kilka kroków, zawrócił — i blady z radości, z sercem
rozszalałym od szczęścia wyciągnął przez kratę ręce do Valentine.

— Valentine! — zawołał. — Na droższa! Nie tak powinnaś do mnie mówić; albo
pozwól mi po prostu umrzeć. Na cóż byś sobie miała gwałt zadawać, eśli mnie kochasz,
tak ak a cię kocham? Czyżbyś chciała, abym żył tylko z luǳkiego współczucia? Ale
w takim razie wolę umrzeć.

— Ale właściwie — szepnęła Valentine — któż mnie tu kocha na świecie? On. Kto
mnie pociesza w smutku? On. W kim est cała mo a naǳie a? W nim. Na kim spoczął
mó wzrok obłąkany, przy kim mo e poranione serce zna du e ulgę? Zawsze choǳi o nie-
go, tylko o niego. O, aka estem niewǳięczna — rozpłakała się Valentine — porzucę
wszystkich, a przecież zapomniałam o moim kochanym ǳiadku!
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— O nie, nie opuścisz go. Mówiłaś, że pan Noirtier akby okazywał mi sympatię.
A więc, nim uciekniesz z domu, powiesz mu wszystko, zgoda ǳiadka bęǳie cię tłumaczyć
przed Bogiem; a potem, gdy się pobierzemy, zamieszka u nas i zamiast ednego wnuka,
bęǳie nas miał dwo e. O, przysięgam ci, że nie rozpacz nas czeka, ale szczęście!

— No, popatrz tylko, ak potężną masz nade mną właǳę, uż prawie wierzę w to, co
mówisz, chociaż to, co mówisz, est szaleństwem, bo o ciec przeklnie mnie, a go znam, ma
niezłomne serce, nigdy mi nie przebaczy. I posłucha , Maksymilianie: eśli akimkolwiek
sposobem uda mi się opóźnić to małżeństwo, poczekasz?

— Tak, przysięgam ci, ak ty mnie przysięgniesz, że to okropne małżeństwo nigdy
nie zostanie zawarte!

— Przysięgam ci, Maksymilianie, na to, co mam na świętszego: na pamięć mo e
matki.

— A więc zaczeka my.
— Tak, zaczeka my — odrzekła Valentine, lże przy tym słowie oddycha ąc. — Ileż

to okaz i może nam się nadarzyć, które mogą nas, nieszczęśliwych, ocalić.
— Ufam ci, cokolwiek zrobisz, bęǳie słuszne; ale eżeli nie wysłucha ą twych próśb,

eśli twó o ciec albo markiza de Saint-Méran zażąda ą, aby pan d’Epinay przy echał utro,
aby podpisać intercyzę…

— Wtedy masz uż mo e słowo.
— Nie podpiszesz…
— Tylko wymknę się do ciebie i uciekniemy. Ale nie kuśmy więce Boga, nie spo-

tyka my się przez akiś czas: to cud albo zrząǳenie Opatrzności, że dotąd nikt nas nie
przyuważył. Gdybyśmy zostali przyłapani, gdyby się ktoś dowieǳiał, że się tu widu emy,
nasze naǳie e ległyby w gruzach.

— Masz rac ę, Valentine, ale akim sposobem się dowiem?…
— Od notariusza, pana Deschamps.
— Tak, znam go.
— I ode mnie. Napiszę do ciebie, bądź pewien. O Boże, Maksymilianie, czu ę do tego

małżeństwa taki sam wstręt, ak ty!
— Dobrze, dobrze, ǳięki ci, kochana mo a Valentine! A więc powieǳieliśmy sobie

uż wszystko; skoro tylko wyznaczysz mi goǳinę, przybiegnę tu, wespniesz się na mur
i złapię cię w ramiona, powóz bęǳie czekał przy bramie ogrodu, wsiąǳiemy, odwiozę
cię do siostry. Tam, eśli bęǳiesz tak chciała, możemy ukryć się przed światem albo
u awnimy się publicznie, pewni nasze siły i zamiarów; i nie pozwolimy, aby nas zarżnięto
ak agnięta, które zamiast bronić się, tylko beczą.

— Niech tak bęǳie — rzekła Valentine. — Teraz i a ci powiem, Maksymilianie:
wszystko, co zrobisz, bęǳie dobre.

Valentine zbliżyła usta do kraty i w wonnym e tchnieniu słowa doleciały ust Morrela,
który przycisnął wargi do zimne , nieugięte zapory.

— Do wiǳenia — rzekła, niwecząc nagle tę chwilę szczęścia.
— Więc napiszesz?
— Napiszę.
— ǲięku ę ci, ukochana żono, do wiǳenia.
Delikatny odgłos niewinnego lekkiego pocałunku — i Valentine pobiegła z powrotem

lipową ale ą.
Morrel słyszał eszcze, ak szeleściła e suknia, zawaǳa ąc o pnie grabów i ak skrzy-

piały na piasku e trzewiki. Potem podniósł oczy do nieba, uśmiecha ąc się radośnie
i ǳięku ąc Bogu, że Valentine ofiarowała mu taką miłość, i sam odszedł.

Wrócił do domu, cały wieczór spęǳił na oczekiwaniu, czekał cały następny ǳień
— lecz nie odebrał żadnych wiadomości. Trzeciego dnia, około ǳiesiąte rano, gdy uż
wychoǳił do pana Deschamps — notariusza, odebrał przez pocztę mały bilecik, który,
ak się domyślił, był od Valentine, chociaż nigdy nie wiǳiał e pisma.

Zawierał treść następu ącą:

Ani łzy, ani prośby, ani błagania nie pomogły. Wczora spęǳiłam dwie
goǳiny w kościele Saint-Philippe du Roule i przez te dwie goǳiny mo-
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dliłam się gorąco do Boga. Bóg ednak est nieczuły, podobnie ak i luǳie:
podpisanie intercyzy ma nastąpić ǳiś o ǳiewiąte wieczór.

Jedno mam słowo, a mo e serce się nigdy nie odmienia: dałam Ci to
słowo i ofiarowałam serce.

ǲiś wieczór, kwadrans przed ǳiewiątą będę przy bramie.

Twoja żona
Valentine de Villefort

PS. Biedna mo a babcia ma się coraz gorze , cierpienia e wczora prze-
szły w malignę; ǳiś maligna ta zbliża się uż do szaleństwa.

Bęǳiesz mnie tak kochał, abym zapomniała, że opuściłam ciężko chorą,
prawda?

Zda e mi się, że przed ǳiadkiem trzyma ą w ta emnicy, że intercyza ma
być podpisana ǳiś w wieczór.

Morrel nie poprzestał na wiadomościach od Valentine; poszedł do notariusza, który
potwierǳił, że podpisanie intercyzy wyznaczono na ǳiewiątą wieczór.

Następnie udał się do hrabiego de Monte Christo.
I tam dowieǳiał się na więce . Franz bowiem sam doniósł hrabiemu o tym uroczystym

wydarzeniu.
Pani de Villefort także ze swe strony napisała do hrabiego, aby usprawiedliwić się, że

go nie może zaprosić, albowiem śmierć pana de Saint-Méran oraz stan, w akim zna du e
się wdowa po nim zebraniu temu nada ą racze atmosferę posępną, która mogłaby nie
na lepie wpłynąć na hrabiego; a prokuratorowa życzy mu tylko pomyślności i radości
w życiu.

W wilię tego dnia Franz został przedstawiony pani de Saint-Méran, która wstała
z łóżka tylko na chwilę, aby go poznać i zaraz położyła się z powrotem.

Łatwo po mu emy, ak poruszony był Morrel; poruszenie to nie mogło u ść bystremu
oku hrabiego, toteż hrabia okazywał młodemu człowiekowi więce sympatii niż kiedykol-
wiek i to do tego stopnia, że Maksymilian omal mu wszystkiego nie wy awił.

Ale przypomniał sobie uroczystą obietnicę, aką dał kiedyś w te sprawie Valentine
i pozostawił ta emnicę głęboko na dnie serca.

W ciągu tego dnia przeczytał ze dwaǳieścia razy list od Valentine.
Pierwszy raz otrzymał od nie list i to w takich okolicznościach! Za każdą lekturą

Maksymilian ponawiał sam przed sobą przysięgę, że uczyni Valentine szczęśliwą.
ǲiewczyna, która pode mu e się tak odważnego kroku, zdobywa przez to właǳę bez

granic; a ten, dla którego dokonała podobnego poświęcenia, powinien e być oddany
bezgranicznie! Powinna być dla kochanka przedmiotem niemal boskie czci. To zarazem
królowa i kobieta — nie dość edne duszy w człowieku, aby e ǳiękować należycie
i kochać. Z wielkim wzruszeniem myślał Morrel o chwili, gdy Valentine przy ǳie do
niego i powie:

— Jestem two a, Maksymilianie.
Przygotował uż całą ucieczkę.
Dwie drabinki ukryte były w lucernie, czekał uż także gotowy kabriolet, którym

Maksymilian miał sam powozić. Nie chciał brać ze sobą ani sług, ani światła. Planował
zapalić latarnie późnie , na zakręcie na bliższe ulicy, aby przez przesadną ostrożność nie
wpaść w ręce polic i.

Od czasu do czasu prze mował go nerwowy dreszcz.
Wyobrażał uż sobie tę chwilę, gdy bęǳie pomagał Valentine schoǳić z muru. Poczu e

ą w swoich ramionach, drżącą i ufną — ą, które dotąd mógł tylko czasem uścisnąć dłoń
lub ucałować końce paluszków.

Gdy nadeszło popołudnie i coraz barǳie zbliżała się wyznaczona chwila, poczuł po-
trzebę samotności; krew mu wrzała w żyłach, raziły go na prostsze pytania, głos, nawet
przy aciela; zamknął się u siebie z zamiarem poczytania czegoś, ale nic nie rozumiał, ego
wzrok tylko przebiegał po kartkach. Rzucił więc książkę i narysował po raz kole ny mur,
plan ogrodu i dwie drabinki.
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Zbliżyła się wreszcie upragniona chwila.
Żaden zakochany człowiek nie da e spoko u swoim zegarom. Morrel dręczył swo e

zegary do tego stopnia, że o szóste zaczęły wskazywać wpół do ǳiewiąte .
Uznał wówczas, że można wyruszyć; choć intercyza miała być podpisana o ǳiewiąte ,

Valentine na prawdopodobnie nie bęǳie czekać do ostatnie chwili, bo i po co?
Wy echał zatem z ulicy Meslay o wpół do ǳiewiąte według swo ego zegarka — ale

gdy przybył do celu, na zegarze kościoła Saint-Philippe du Roule wybiła ósma. Powóz
i konia ukrył za zru nowaną chatką, gǳie zwykł sam często przesiadywać.

Zapadł zmierzch, gałęzie w ogroǳie zbĳały się w gęste plamy nieprzeniknione czer-
ni. Wtedy Morrel wyszedł z kry ówki i z bĳącym sercem zerknął przez szparę mięǳy
deskami; za nimi nie było eszcze nikogo.

Zegar wybił wpół do ǳiewiąte . Pół goǳiny zeszło na czekaniu.
Morrel przechaǳał się tam i z powrotem, i tylko coraz częście zaglądał przez szparę.

Ogród mroczniał — ale na próżno ego oko wypatrywało w ciemności białe sukni, na
próżno nasłuchiwał, czy w ciszy nie zaskrzypią kroki. Cały dom, widoczny spoza gałęzi,
był ciemny. Nic w ego wygląǳie nie świadczyło, że miał się tu odbyć tak ważny akt ak
podpisanie intercyzy. Spo rzał na zegarek — było trzy kwadranse po ǳiewiąte ; lecz w te
same chwili zegar wieżowy sprostował błąd zegarka, wybĳa ąc wpół do ǳiesiąte .

A więc czekał uż na Valentine trzy kwadranse dłuże , niż się umówili.
Była to straszliwa chwila dla młoǳieńca, każda sekunda biła mu w serce ołowianym

młotem.
Na mnie szy szelest liści, na drobnie szy powiew wiatru zwoǳiły go co chwilę; na

czole perlił mu się pot; wreszcie z drżeniem postawił drabinę i aby nie tracić czasu, postawił
edną nogę na szczeblu.

I gdy tak na zmianę ogarniała go to obawa, to naǳie a, serce to ściskało mu się
boleśnie, to biło szybko — na kościelnym zegarze wybiła ǳiesiąta.

— O, to niemożliwe — wyszeptał z trwogą Maksymilian — podpisywanie umowy
nie może tyle trwać, chyba że zaszło coś naǳwycza nego; rozważyłem wszystkie szanse,
obliczyłem czas potrzebny do tych formalności: na pewno coś się stało.

I znowu przechaǳał się niespoko nie przed kratą albo opierał rozpalone czoło o zim-
ne pręty. Czyżby Valentine zemdlała po podpisaniu aktu albo też uniemożliwiono e
ucieczkę?

Młoǳieniec nie mógł uwolnić się od tych dwóch rozpaczliwych myśli. Wreszcie przy-
szło mu do głowy, że może Valentine zabrakło sił i zemdlała gǳieś w ale ce.

— O, eśli tak est — zawołał, wspina ąc się błyskawicznie po drabinie — utraciłbym
ą przez mo ą własną nieostrożność!

Zły duch, który mu tę myśl podszepnął, uż go nie odstąpił i ciągle brzęczał mu nad
uchem — z uporem, który sprawia, że nasze przypuszczenia pod wpływem ciągłego ich
roztrząsania zamienia ą się w pewność.

Próbował coś wypatrzeć w coraz głębszych ciemnościach i wydało mu się, że dostrzega
w mroczne ale ce akąś leżącą postać. Odważył się nawet zawołać — i wydało mu się, że
wiatr przyniósł mu w odpowieǳi niewyraźny ęk.

Wybiło wpół do edenaste . Niepodobna uż było dłuże czekać — można było przy-
puścić wszystko.

Maksymilianowi krew pulsowała w skroniach, ćmiło mu się przed oczyma; usiadł na
murze i zeskoczył z drugie strony.

Był u Villefortów — wdarł się do nich ak rabuś. Pomyślał o skutkach, akie mógłby
pociągnąć za sobą podobny czyn — ale nie zrobił tego po to, by się teraz cofnąć.

W edne chwili znalazł się na skra u kępy drzew. Z tego mie sca widać uż było dom.
Potwierǳiły się ego przypuszczenia, akie powziął wcześnie , gdy usiłował wypatrzeć coś
mięǳy gałęziami: w oknach nie arzyło się światło, ak to bywa zwykle w ǳień uroczysto-
ści roǳinne ; wiǳiał edynie szare gmaszysko, rozmywa ące się eszcze barǳie w cieniu
rzuconym przez wielką chmurę, co nasunęła się na księżyc. Dostrzec można było tylko
światełko przesuwa ące się za trzema oknami na pierwszym piętrze; owe trzy okna nale-
żały do apartamentu pani de Saint-Méran. I eszcze edno światło błyszczało nieruchomo
za pąsowymi zasłonami. Takie zasłony były w poko u pani de Villefort.
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Morrel domyślił się tego wszystkiego od razu. Tyle razy — aby towarzyszyć Valentine
myślą o każde porze — tyle razy prosił ǳiewczynę, aby narysowała mu plan tego domu,
że choć go nigdy nie wiǳiał, znał ego rozkład.

Ta ciemność i cisza przeraziły młoǳieńca barǳie niż bezskuteczne czekanie na Va-
lentine.

Oszołomiony, półprzytomny z bólu był gotów odważyć się na wszystko, aby u rzeć
Valentine i przekonać się, co za nieszczęście się stało — bo przeczuwał, że coś musiało się
stać. Wyszedł z krzewów i uż chciał przebiec — tak prędko, ak się tylko da — odkryty
parter kwiatowy, gdy wtem z wiatrem doleciał go daleki dźwięk głosu.

Cofnął się i ukrył na powrót w listowiu, sto ąc nieruchomo pod tarczą ciemności.
Postanowił, co uczyni: eśli to bęǳie Valentine, zatrzyma ą ednym słowem; eśli

Valentine nade ǳie z kimś eszcze, to przyna mnie ą zobaczy i przekona się, że nic e
się nie przydarzyło; eśli to bęǳie ktoś zupełnie obcy, podchwyci kilka słów z rozmowy
i może zrozumie, o co choǳi w te całe ta emnicy.

Księżyc właśnie wy rzał zza chmury i Morrel u rzał, ak w drzwiach na weranǳie stoi
Villefort i akiś czarno oǳiany mężczyzna.

Zeszli ze schodów i ruszyli w stronę drzew. Gdy postąpili zaledwie kilka kroków,
Morrel poznał w drugim mężczyźnie doktora d’Avrigny.

Gdy tak podchoǳili bliże , cofał się machinalnie, aż dotknął plecami pnia sykomoru,
który rósł w środku zaga nika; musiał więc się zatrzymać.

Wkrótce skrzypienie piasku pod stopami ucichło.
— Ach, drogi doktorze — mówił prokurator królewski — niebo rzuciło akąś klątwę

na nasz dom. Co za okropna śmierć! Jak grom! Niech mnie pan nie pociesza, rana est
zbyt świeża i zbyt głęboka. Umarła! Umarła!

Zimny pot wystąpił Maksymilianowi na czoło. Któż mógł umrzeć w tym domu, który
Villefort nazwał przeklętym?

— Drogi panie prokuratorze — odpowieǳiał lekarz tonem, który zwiększył trwogę
młoǳieńca. — Nie po to tu pana przyprowaǳiłem, aby pocieszać, wręcz przeciwnie.

— Co to ma znaczyć? — zapytał przerażony prokurator.
— To znaczy, że za tym nieszczęściem, które cię dotknęło ǳisia , kry e się inne, być

może dużo poważnie sze.
— Wielki Boże! — szepnął Villefort, składa ąc ręce. — Co mi pan eszcze powie?
— Drogi przy acielu, czy esteśmy tu na pewno sami?
— O tak. Ale po co te środki ostrożności?
— Bo muszę panu wyznać straszną ta emnicę — rzekł lekarz. — Usiądźmy.
Villefort osunął się na ławkę. Lekarz stanął przed nim i położył mu rękę na ramieniu.
Morrel, zlodowaciały z trwogi, edną rękę trzymał na czole, drugą przyciskał do serca,

chcąc stłumić ego bicie.
„Umarła! Umarła!” — powtarzał w myśli.
I czuł się tak, akby sam umierał.
— Niech pan mówi, doktorze, słucham — odezwał się Villefort. — Uderza , estem

gotowy na wszystko.
— Pani de Saint-Méran miała swo e lata, ale cieszyła się znakomitym zdrowiem.
Morrel po raz pierwszy od ǳiesięciu minut odetchnął.
— Zabiła ą zgryzota — rzekł Villefort. — Tak, mó doktorze, zgryzota! Od lat czter-

ǳiestu nie rozstawała się z mężem!…
— O, to nie zgryzota, drogi panie. Zgryzota może zabić, chociaż to barǳo rzadkie

przypadki, ale nigdy nie zabĳa w eden ǳień, w edną goǳinę, ani w ǳiesięć minut.
Villefort nie odpowieǳiał; podniósł tylko głowę dotąd spuszczoną i przerażony spo -

rzał na lekarza.
— Był pan przy agonii, prawda? — zapytał pan d’Avrigny.
— No tak, sam mi pan nakazałeś szeptem, abym został.
— Zauważył pan symptomy choroby, która dotknęła panią de Saint-Méran?
— Tak: miała trzy coraz silnie sze ataki w kilkuminutowych odstępach, ale drugi

odstęp — przed trzecim atakiem — był krótszy niż pierwszy. Kiedy pan przyszedł, pani
de Saint-Méran od kilku minut uż ciężko dyszała; dostała wtedy ataku, który wziąłem
za zwykły atak nerwowy; przeraziłem się naprawdę dopiero, gdy rzuciła się na łóżku,
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wyprężona i z zesztywniałą szy ą. Wtedy wyczytałem z two e twarzy, że ǳie e się coś
poważnie szego, niż myślałem. Kryzys minął i chciałem zrozumieć coś z two ego spo -
rzenia, ale ty unikałeś mo ego wzroku. Mierzyłeś e pan puls, liczyłeś uderzenia, nie
obracałeś się wcale w mo ą stronę, aż nadszedł drugi atak. Ten drugi atak był strasznie -
szy od pierwszego: znowu konwuls e, usta zacisnęły się i przybrały fioletową barwę. Przy
trzecim ataku skonała. Podczas pierwszego ataku stwierǳiłem, że to pewnie tężec, a pan
się do tego przychylił.

— Tak, bo wokół byli luǳie — odparł lekarz. — Ale teraz esteśmy sami.
— Co mi pan chcesz powieǳieć, na Boga⁈
— Że symptomy tężca i zatrucia czynnikami roślinnymi są takie same.
Pan de Villefort poderwał się; przez chwilę stał nieruchomo, nic nie mówiąc, aż wresz-

cie opadł z powrotem na ławkę.
— Na litość boską, doktorze, zastanowił się pan nad tym, co mówi?
Morrel nie był pewien, czy aby nie śni.
— Proszę posłuchać — rzekł lekarz — wiem dobrze, ak ważne est mo e oświad-

czenie i kim est człowiek, któremu e czynię.
— Mówisz pan do prawnika czy do przy aciela?
— Do przy aciela, tylko do przy aciela. Tężec i zatrucie substanc ą roślinną ma ą tak

podobne symptomy, że gdybym miał podpisać się pod tym, co tu panu mówię, zawahał-
bym się. A więc powtarzam, że to nie do prawnika się zwracam, ale do przy aciela. I temu
przy acielowi mówię: przez trzy kwadranse obserwowałem agonię pani de Saint-Méran,
e konwuls e, chwilę śmierci… No cóż, mogę powieǳieć nie tylko, że markiza została
otruta, ale też aka trucizna ą zabiła.

— O, proszę pana!
— Wszystko się zgaǳa: senność przerywana nerwowymi napadami, nadpobudliwość

mózgu, bezsiła ośrodków nerwowych. Panią de Saint-Méran pokonała ogromna dawka
brucyny albo strychniny, którą ktoś zaaplikował e naturalnie przypadkiem, a może przez
pomyłkę.

Villefort porwał lekarza za rękę.
— Ależ to niemożliwe! To chyba sen, mó Boże! Jakiś zły sen! To okropne słyszeć coś

podobnego od takiego człowieka ak pan! Ale na litość, błagam, doktorze, powieǳ mi,
że możesz być w błęǳie!

— Oczywiście, mogę się mylić, ale…
— Ale?
— Ale racze się nie mylę.
— Doktorze, proszę się nade mną ulitować, od kilku dni zdarzyło mi się tyle nie-

prawdopodobnych rzeczy, że tracę rozum.
— Czy ktokolwiek inny badał panią de Saint-Méran?
— Nie.
— Czy posyłano do apteki akąkolwiek receptę, które bym nie podpisał?
— Nie.
— Czy ktoś mógłby odnieść korzyść z e śmierci?
— Ależ nie, mó Boże! Nie! Jedyną osobą, która po nie ǳieǳiczy, est Valentine…

O, gdyby przyszła mi do głowy taka myśl, sam bym się pchnął sztyletem, aby ukarać serce,
że śmiało dopuścić na chwilę tę myśl!

— O, drogi przy acielu — zawołał z kolei pan d’Avrigny. — Niech mnie Bóg uchowa,
bym miał tu kogokolwiek oskarżać, mówię tylko o przypadku, o pomyłce. Ale przypadek
czy pomyłka, nieważne — tą sprawą dręczy mnie cicho sumienie i każe mi panu o tym
powieǳieć głośno. Proszę powypytywać o różne rzeczy.

— Ale u kogo? Jak? O czym?
— No, czy na przykład Barrois, stary sługa, nie omylił się czasem i nie przyniósł pani

de Saint-Méran czegoś, co było przygotowane dla ego pana.
— Dla mo ego o ca?
— Tak.
— Jakimże sposobem lek o ca mógłby otruć panią de Saint-Méran?
— Nic prostszego. Trzeba panu wieǳieć, że w niektórych chorobach trucizny są

lekarstwami i właśnie do tych chorób należy paraliż. Wypróbowawszy wszystkie środki,
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aby przywrócić właǳę nad ciałem i mowę panu Noirtier, postanowiłem trzy miesiące
temu uciec się do ostatniego środka: od trzech miesięcy da ę mu brucynę; ostatnim razem
zapisałem mu dawkę sześciu centygramów; tych sześć centygramów, które nie ǳiała ą
na sparaliżowane członki pana Noirtier (zresztą przyzwyczaił się uż do takich dawek, bo
poprzednie dawki były stopniowo zwiększane) — więc tych sześć centygramów wystarczą,
aby zabić kogokolwiek innego.

— Drogi doktorze, pomięǳy poko ami o ca i pani de Saint-Méran nie ma żadnych
drzwi, a Barrois nie bywa nigdy u mo e teściowe . A zresztą powiem to panu, doktorze:
uważam cię za człowieka na zdolnie szego i na uczciwszego pod słońcem, ale hmm… No
cóż, tuta wolałbym oprzeć się na zasaǳie errare humanum est.

— Niech pan posłucha, Villefort; czy ufa pan któremuś z moich kolegów, tyle co
mnie?

— Skąd to pytanie? Do czego pan zmierza?
— Wezwĳ go; powiem mu, co wiǳiałem, co zauważyłem i dokonamy sekc i.
— I zna ǳiecie ślady trucizny?
— Nie, nie truciznę, tego nie mówię; ale stwierǳimy, że układ nerwowy został po-

drażniony, że pac entka cierpiała na dusznicę bolesną i powiemy panu: drogi prokurato-
rze, eśli się to stało przypadkiem, czuwa dobrze nad służącymi; eżeli przez nienawiść,
strzeż się wrogów.

— O Boże! Co mi pan proponu esz, d’Avrigny? — zawołał Villefort, mocno przy-
gnębiony. — Z chwilą, gdy dopuścimy do sekretu więce osób, śleǳtwo stanie się nie-
uniknione. A sam rozumiesz, śleǳtwo w moim domu — to niemożliwe! Jeżeli ednak
— ciągnął, stara ąc się opanować i spogląda ąc z niepoko em na lekarza — eżeli ednak
koniecznie pan tego chcesz, eżeli bezwzględnie sobie tego życzysz, zastosu ę się do pana
żądania. Być może rzeczywiście należy nadać sprawie ofic alny bieg. Tego wymaga mó
urząd. Ale myśl o tym uż teraz napawa mnie smutkiem. Narazić mo ą roǳinę na taki
skandal po takim nieszczęściu! Żona i córka tego nie przeży ą. A co do mnie, to — ak
pan wiesz — nie można osiągnąć takie pozyc i ak mo a i sprawować funkc i prokuratora
przez dwaǳieścia pięć lat, nie narobiwszy sobie wrogów. Mam ich wielu i eżeli sprawa
nabierze rozgłosu, zatriumfu ą, a zaś okry ę się hańbą.

— Drogi panie — odpowieǳiał wstrząśnięty lekarz. — Moim pierwszym obowiąz-
kiem est służba luǳkości. Mógłbym ocalić panią de Saint-Méran, gdyby wieǳa na to
pozwoliła, ale markiza nie ży e i nic uż nie poraǳę. Mogę natomiast zrobić coś dla ży-
ących. Pogrzebmy więc tę straszną ta emnicę na dnie naszych serc. Gdyby ktokolwiek ą
odkrył, zgaǳam się, by złożono to na mo ą ignoranc ę. Ale nie zaprzestawa pan ener-
gicznych poszukiwań, bo kto wie, czy na tym się skończy…

— ǲięku ę, doktorze — zawołał Villefort z niewysłowioną radością. — Nigdy nie
miałem lepszego przy aciela.

I akby w obawie, by d’Avrigny nie zmienił zdania, wstał i pociągnął go w stronę
domu.

Morrel tymczasem wystawił głowę z krzaków, akby potrzebował świeżego powietrza.
Światło księżyca padało na ego twarz, bladą ak u widma.

— Bóg na pewno czuwa nade mną choć w sposób straszliwy! — rzekł. — Lecz czy
Valentine zdoła znieść tyle nieszczęść?

To mówiąc, spoglądał to na okno z czerwonymi zasłonami, to na trzy inne, zasłonięte
firankami białymi. W tym pierwszym światło prawie uż zgasło. To pani de Villefort zga-
siła lampę i szyby podświetlał edynie blask lampki nocne . Ale zobaczył, że ktoś otwiera
edno z trzech białych okien. Na kominku stała zapalona świeca, e blade światło prze-
sączyło się na zewnątrz. Jakiś cień oparł się na chwilę o balustradę balkonu.

Morrel zadrżał. Wydało mu się, że słyszy szloch. Trudno się ǳiwić, że ten człowiek
o duszy odważne i silne nagle, pod wpływem miłości i lęku — tych dwóch na większych
namiętności luǳkich — uległ przywiǳeniom.

Choć niepodobna, by ǳiewczyna mogła go dostrzec w tym ukryciu, wydało mu się,
że cień na balkonie go przyzywa. Mówił mu to ego zmącony umysł, serce zaś powtarzało
za umysłem. Tak podwó nie w błąd wprowaǳany, uwierzył, że est to prawda i w ednym
z owych niepo ętych porywów młodości wyskoczył z kry ówki i dwoma susami, ryzyku ąc,
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że zostanie zauważony, że przerazi ǳiewczynę, że e mimowolny krzyk postawi cały dom
na nogi, pokonał całą przestrzeń, asną i spoko ną niczym tafla eziora w blasku księżyca,
dopadł do rzędu donic z drzewkami pomarańczowymi, dale do schodów, wbiegł na nie
szybko i pchnął drzwi, które bez oporu przed nim ustąpiły.

Morrel oszalał. Na szczęście nie spotkał nikogo. Zna omość wewnętrznego układu
domu, którą zyskał ǳięki rozmowom z Valentine, barǳo mu się teraz przydała. Bez pro-
blemu dotarł do szczytu schodów i tu szloch, który tak dobrze w ego głowie utkwił,
wskazał mu dalszą drogę. Odwrócił się. Przez lekko uchylone drzwi padał w ego kierun-
ku wąski snop światła. Słychać też było czy ś szloch.

Pchnął drzwi i wszedł.
W głębi alkowy, pod białą tkaniną przykrywa ącą głowę i obrysowu ącą kontur ciała,

leżała zmarła. Dla Morrela widok ten był eszcze barǳie przeraża ący, od kiedy w tak
przypadkowy sposób poznał ta emnicę e śmierci.

Przy łóżku klęczała Valentine. Wtuliwszy głowę w poduszki obszerne berżery, drżąca
i wstrząsana szlochem, splotła nad głową zesztywniałe dłonie.

Oddaliwszy się od okna, w którym dostrzegł ą Morrel, modliła się teraz głośno,
a modlitwa e mogłaby wzruszyć nawet na twardsze serce. Słowa padały szybko, niespó ne
i niezrozumiale, ból bowiem ścisnął e gardło.

Wpada ący przez szpary w okiennicach blask księżyca osłabiał światło świecy i nasycał
ponurymi barwami ten obraz rozpaczy.

Morrel nie był w stanie znieść tego widoku. Nie oǳnaczał się szczególną pobożnością
niełatwo było wywrzeć na nim wrażenie, lecz cierpienie ǳiewczyny, e płacz, e załamane
ręce nie mogły pozostawić go obo ętnym.

Westchnął, wyszeptał e imię, a ona podniosła zalaną łzami twarzyczkę — i zwróciła
ą ku niemu.

Wiǳąc go, nie okazała byna mnie zǳiwienia. Serce przepełnione na wyższą rozpaczą
nie zna uczuć pośrednich.

Morrel wyciągnął rękę do ukochane .
Valentine za całe usprawiedliwienie — że nie przyszła do ogrodu — wskazała babkę

leżącą pod śmiertelnym całunem i ponownie się rozpłakała.
Żadne nie śmiało przemówić w tym poko u. Obo e lękali się przerwać milczenie,

które zdawała się nakazywać Śmierć, sto ąca w rogu z palcem na ustach.
Na koniec Valentine pierwsza odważyła się przemówić.
— Kochany — rzekła — ak się tu znalazłeś?
— Valentine — rzekł Morrel drżącym głosem, składa ąc ręce — czekałem tam od

wpół do ǳiewiąte ; nie przyszłaś, zaczął mnie dręczyć niepokó , przeskoczyłem mur, do-
stałem się do ogrodu i podsłuchałem, ak ktoś rozmawiał o tym okropnym wypadku…

— Kto to był? — spytała Valentine.
Morrel zadrżał, bo przypomniał sobie całą rozmowę mięǳy lekarzem i panem de

Villefort i wydało mu się, że przez biały całun wiǳi pokurczone członki, zesztywniałą
szy ę i zsiniałe usta.

— Służący — odparł. — Ich rozmowa poinformowała mnie o wszystkim.
— Ale przy ść aż tuta , to znaczy nas zgubić, ukochany — rzekła Valentine, nie oka-

zu ąc ani lęku, ani gniewu.
— Przebacz mi — odparł Morrel podobnym tonem. — Zaraz sobie pó dę.
— O nie! Mógłby się ktoś na ciebie natknąć, zostań.
— A eśli ktoś tu przy ǳie?
ǲiewczyna potrząsnęła głową.
— Nikt nie przy ǳie — rzekła. — Nie martw się, ona nas chroni.
I wskazała ciało spowite w całun.
— Ale co z panem d’Epinay? Powieǳ, błagam!
— Pan Franz przy echał, aby podpisać intercyzę właśnie w chwili, gdy babunia wydała

ostatnie tchnienie.
— Niestety! — rzekł Morrel z uczuciem egoistyczne radości, myślał bowiem, że ta

śmierć na długo opóźni małżeństwo Valentine.
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— Ale boli mnie eszcze barǳie — ciągnęła ǳiewczyna, ak gdyby Morrel miał być
natychmiast ukarany za tę myśl — że biedna, kochana babcia, umiera ąc, nakazała, aby
mó ślub odbył się ak na szybcie . Mó Boże, ona też ǳiałała przeciwko mnie, myśląc, że
mi pomaga.

— Posłucha ! — rzekł Morrel.
Umilkli.
Słychać było, ak otwiera ą się drzwi; parkiet na korytarzu, a potem schody zatrzesz-

czały pod czyimiś krokami.
— To o ciec, wychoǳi z gabinetu — rzekła Valentine.
— I odprowaǳa lekarza. — dodał Morrel.
— Skąd wiesz, że lekarza? — zapytała zǳiwiona.
— Tak tylko się domyślam.
Valentine spo rzała na ukochanego.
Usłyszeli, ak zamyka ą się drzwi od ulicy.
Pan de Villefort zamknął eszcze na klucz drzwi prowaǳące do ogrodu i wrócił na

górę. Zatrzymał się na chwilę na korytarzu, akby się wahał, czy ma pó ść do siebie, czy
do poko u pani de Saint-Méran.

Morrel rzucił się za kotarę. Valentine nawet nie drgnęła; rzekłbyś, że to ogromne
cierpienie postawiło ą ponad zwykłe obawy.

Pan de Villefort wszedł do swego poko u.
— A teraz — odezwała się Valentine — nie możesz wy ść ani przez drzwi ogrodowe,

ani przez drzwi od ulicy.
Morrel popatrzył na nią ze zǳiwieniem.
— Teraz — dodała — mamy tylko edną dozwoloną i pewną drogę — przez aparta-

ment ǳiadka.
Podniosła się.
— Chodź — rzekła — do ǳiadka.
— Jak to, mam iść do pana Noirtier? Naprawdę tak myślisz?
— Myślę o tym od dawna. To mó edyny przy aciel na ziemi i obo e potrzebu emy

ego przychylności… Chodź.
— Zastanów się, Valentine — poprosił Morrel, waha ąc się, czy zrobić to, do cze-

go nakłaniała go ǳiewczyna. — Zastanów się, bo łuski spadły mi uż z oczu; to było
szaleństwo, że tu przyszedłem. A ty, czy aby na pewno esteś w stanie myśleć trzeźwo,
na droższa?

— Tak. I edno mnie tylko wstrzymu e, że muszę zostawić babkę samą, a powinnam
przy nie czuwać.

Valentine przeszła przez korytarz i zeszła schodami prowaǳącymi do pana Noirtier.
Morrel szedł za nią na palcach. Na piętrze, przed drzwiami, natknęli się na starego sługę.

— Barrois — rzekła Valentine — zamknĳcie drzwi i nie wpuszcza cie nikogo. I weszła
pierwsza.

Noirtier sieǳiał eszcze w fotelu, czu ny na na mnie szy szmer; dowieǳiał się wcze-
śnie od sługi o wszystkim, co się stało i rzucał proszące spo rzenia na drzwi.

Gdy u rzał Valentine, w oku ego zabłysła radość.
ǲiewczyna wyglądała tak uroczyście i tak poważnie, że od razu uderzyło to starca.

W ego oczach po awiło się pytanie.
— Drogi ǳiaǳiu — rzekła spiesznie — posłucha mnie dobrze. Wiesz, że babcia

umarła przed goǳiną i że teraz prócz ciebie nie mam uż nikogo na świecie, kto by mnie
kochał?

Wyraz na wyższe czułości po awił się w oczach starca.
— I tylko tobie powinnam powierzać mo e smutki i naǳie e, prawda?
Sparaliżowany przytaknął.
Valentine wzięła Maksymiliana za rękę.
— A więc przy rzy się dobrze temu panu.
Starzec utkwił z lekkim zǳiwieniem swó badawczy wzrok w Morrelu.
— To pan Maksymilian Morrel, syn zacnego kupca z Marsylii, o którym zapewne

słyszałeś.
— Tak — dał znać starzec.
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— To nieskazitelne nazwisko Maksymilian może wkrótce uczynić sławnym, bo w trzy-
ǳiestym roku życia est kapitanem spahisów i oficerem Legii Honorowe .

Starzec dał znak, że sobie to przypomina.
— A więc, kochany ǳiaduniu — rzekła Valentine, klęka ąc przed starcem i wskazu ąc

Maksymiliana — kocham go i będę należeć tylko do niego! Jeśli mnie zmuszą do wy ścia
za innego, umrę ze smutku albo się zabĳę.

Oczy sparaliżowanego świadczyły, że kłębią się w nim myśli.
— ǲiaduniu, ty uż lubisz pana Maksymiliana, prawda?
— Tak.
— I bęǳiesz nas bronił, nas, two e ǳieci, przeciw woli o ca?
Noirtier utkwił swó inteligentny wzrok w Morrelu, akby chciał wyrazić:
— To zależy.
Maksymilian zrozumiał.
— Pani — rzekł — musisz wypełnić na świętszy obowiązek przy zwłokach babki,

proszę mi więc pozwolić, aby pan Noirtier uczynił mi zaszczyt i porozmawiał ze mną
przez chwilę sam na sam.

— Tak, tak, właśnie tak — wyraził wzrok starca.
Następnie spo rzał z niepoko em na Valentine.
— Czy bęǳie potrafił cię zrozumieć, to chciałeś powieǳieć, ǳiaduniu?
— Tak.
— Nie martw się. Tak często rozmawialiśmy o tobie, że wie dobrze, ak się z tobą

porozumiewam — i spo rzawszy na Maksymiliana z uśmiechem ślicznym, choć nieco
przymglonym smutkiem, dodała: — On wie wszystko, co wiem a.

Wstała, przysunęła krzesło Morrelowi, zaleciła Barrois, aby nikogo nie wpuszczał,
ucałowała czule ǳiadka, pożegnała ze smutkiem Morrela i odeszła.

Wówczas Morrel, aby przekonać pana Noirtier, że Valentine pokłada w nim zupełne
zaufanie i że poznał wszystkie ich ta emnice, wziął słownik, pióro i papier, i położył e na
stole, gǳie stała lampa.

— Ale na pierw proszę mi pozwolić — rzekł — bym powieǳiał panu, kim estem,
ak pokochałem Valentine i akie mam wobec nie zamiary.

— Słucham — dał znak Noirtier.
To był uderza ący widok: starzec, na pozór bezużyteczne obciążenie dla bliskich, sta-

ący się edynym opiekunem, edyną podporą, edynym sęǳią dwo ga młodych, zako-
chanych, pięknych i silnych luǳi, wchoǳących dopiero w życie.

Jego nad wyraz szlachetna i surowa twarz czyniła na Morrelu takie wrażenie, że drżał,
zaczyna ąc opowiadanie.

Opowieǳiał, ak poznał i pokochał Valentine, ak Valentine, samotna i nieszczęśliwa,
zgoǳiła się na ego miłość. Opowieǳiał o swoim uroǳeniu, ak wygląda ego pozyc a
w świecie i aki posiada ma ątek; a pyta ąc co akiś czas wzrokiem starca, otrzymywał znak:

— Dobrze, mów, mów.
— A teraz — rzekł Morrel, skończywszy pierwszą część wyznań — gdy uż powie-

ǳiałem panu o mo e miłości i naǳie ach, czy mam panu wy awić, akie mamy plany?
— Tak — dał znak starzec.
— Otóż postanowiliśmy, co następu e.
I opowieǳiał panu Noirtier wszystko: ak powóz miał czekać na polu, ak miał nim

wykraść Valentine, zawieźć ą do siostry, poślubić i oczekiwać z na większym szacunkiem
przebaczenia pana de Villefort.

— Nie — dał znak Noirtier.
— Nie? — spytał Morrel. — A więc nie tak mamy postąpić?
— Nie.
— Cóż, mam inny eszcze sposób — rzekł Morrel.
Starzec spo rzał pyta ąco.
— Pó dę do pana Franza d’Epinay. Rad estem barǳo, że mogę to panu powieǳieć

pod nieobecność panny de Villefort. I sprawię, że bęǳie musiał zachować się ak człowiek
honoru.

Wzrok pana Noirtier nadal wyrażał pytanie.
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— Co takiego zrobię? Otóż tak: pó dę do niego, ak to uż powieǳiałem, wy awię
mu, akie więzy łączą mnie z panną Valentine; eśli to człowiek szlachetny, dowieǳie swe
szlachetności zrzeka ąc się ręki narzeczone , a wtedy zapewni sobie mo ą przy aźń i oddanie
do grobu. Jeśli odmówi, interesownie lub z powodu śmieszne dumy, wówczas dam mu
do zrozumienia, że zmusza do ożenku mo ą, przeznaczoną mi żonę, że Valentine mnie
kocha i nie może kochać nikogo innego — i wyzwę go na po edynek, da ąc mu wszystkie
przywile e; i albo go zabĳę, albo on mnie; eśli go zabĳę, nie ożeni się z Valentine; eśli
to on mnie zabĳe, będę miał przyna mnie pewność, że po mo e śmierci Valentine go nie
poślubi.

Noirtier z niewysłowioną sympatią wpatrywał się w tę szlachetną i otwartą fiz onomię,
na które malowały się wszystkie uczucia, akie wyrażał podczas rozmowy; dodawały one
owe piękne twarzy tego, co kolor doda e rzetelnemu i prawǳiwemu rysunkowi.

A ednak, gdy Morrel skończył mówić, Noirtier zamrugał kilkakrotnie oczyma, przez
co, ak wiemy, wyrażał przeczenie.

— Nie? — rzekł Morrel. — A więc nie zgaǳa się pan na ten drugi pro ekt, podobnie
ak na pierwszy?

— Tak — dał znak starzec.
— Ale co w takim razie mamy robić? — spytał Morrel. — Pani de Saint-Méran

w ostatnich słowach nakazała, aby e wnuczka ak na szybcie wyszła za mąż; mam biernie
czekać, aż bęǳie po wszystkim?

Noirtier sieǳiał bez ruchu.
— Rozumiem. Mam czekać.
— Tak.
— Ale akakolwiek zwłoka zgubi nas, proszę pana — zaoponował młoǳieniec. —

Valentine, zupełnie sama, nie bęǳie uż miała sił, zmuszą ą, ak zmusza się ǳiecko. Uda-
ło mi się we ść do tego domu cudem, aby się dowieǳieć, co się tu stało, cudem dostałem
się do pana, ale rozsądek nie pozwala mi liczyć na to, że takie okaz e będą się powtarzały.
Proszę mi wierzyć, że możliwy est tylko eden z tych dwóch planów, proszę mi wyba-
czyć to młoǳieńcze zarozumialstwo; proszę, niech pan powie przyna mnie , który z tych
pro ektów pan wolisz. Pozwoli pan pannie Valentine, aby zaufała mi i uciekła ze mną?

— Nie.
— Woli pan, abym poszedł do pana d’Epinay?
— Nie.
— Ale dobry Boże, to skąd przy ǳie pomoc, na aką liczymy, że nam ześle niebo?
Starzec uśmiechnął się oczyma — ak zwykle, gdy ktoś wspomniał przy nim o niebie.

W poglądach starego akobina nadal pozostawało trochę ateizmu.
— Mamy liczyć na przypadek? — ciągnął Morrel.
— Nie.
— Na pana?
— Tak.
— Czy pan dobrze rozumie, o co pytam? Proszę mi wybaczyć, że tak się upieram, ale

mo e życie zależy od pańskie odpowieǳi. Czy to pan nas ocali?
— Tak.
— Jesteś pan tego pewien?
— Tak.
Wzrok starca ob awiał taką stanowczość, że niepodobna było wątpić eśli nie o potęǳe

starca, to o ego dobre woli.
— O, ǳięki, tysięczne ǳięki! Ale w aki sposób, chyba że cud boski wróci panu

mowę, w aki sposób pan oprze się temu związkowi, przykuty do fotela, niemy i nieru-
chomy?

Twarz starca roz aśnił uśmiech, przeǳiwny uśmiech błyszczący w oczach na tle nie-
ruchome twarzy.

— Mam więc czekać?
— Tak.
— A intercyza?
W oczach starca po awił się ten sam uśmiech.
— Chce pan powieǳieć, że nie zostanie podpisana?
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— Tak — odpowieǳiał Noirtier.
Mimo takiego zapewnienia, Morrelowi trudno było w to uwierzyć. Obietnica, aką

złożył bezsilny starzec była tak ǳiwna, że mogła wypływać nie z siły woli, ale z osłabienia
umysłu; czyż się nie zdarza, że człowiek niedomaga ący na umyśle, nie domyśla ąc się
swo ego stanu, usiłu e wprowaǳić w życie zamiary, które przechoǳą ego siły?

Zapewne pan Noirtier po ął, że Maksymilian ma wątpliwości albo też nie dowierzał
posłuszeństwu, akie ten okazał — dość, że spo rzał na niego bacznie.

— Czego pan żąda? — spytał Morrel. — Abym ponowił obietnicę, że nic nie przed-
sięwezmę na własną rękę?

Noirtier patrzył nadal bacznie i stanowczo, akby chciał wyrazić, że obietnica mu nie
wystarczy, po czym przeszedł spo rzeniem z twarzy Maksymiliana na rękę.

— Chce pan, abym przysiągł?
— Tak — przytaknął sparaliżowany, patrząc wciąż tak samo uroczyście.
Morrel zrozumiał, że starzec przywiązu e wielką wagę do te przysięgi.
Podniósł rękę do góry.
— Przysięgam na honor, że będę czekał, póki pan nie postanowisz, zanim zacznę

ǳiałać przeciw panu d’Epinay.
— Dobrze — pochwaliły go oczy starca.
— A teraz, czy mam ode ść?
— Tak.
— I nie mogę się przedtem zobaczyć z panną Valentine?
— Nie.
Morrel skinął głową na znak, że est gotów usłuchać rozkazu.
— A teraz — rzekł — pozwoli pan, abym ucałował pana ak wnuk, podobnie ak

przed chwilą ucałowała cię wnuczka?
Wyraz oczu pana Noirtier był ednoznaczny.
Młoǳieniec ucałował czoło starca w mie scu, którego dotknęły wargi Valentine.
Potem skłonił się raz eszcze starcowi i wyszedł.
W korytarzu spotkał starego sługę, którego uprzeǳiła Valentine; czekał na Morrela

i poprowaǳił go ciemnym i krętym korytarzem do furtki wychoǳące na ogród.
Morrel prędko pobiegł do bramy; po gałęziach niewysokiego grabu wdrapał się bły-

skawicznie na mur i zszedł po drabince na pole lucerny, gǳie nadal czekał nań kabriolet.

.  
Dwa dni późnie dość znaczne grono zebrało się o ǳiesiąte przed bramą domu pana
de Villefort; długi szereg powozów żałobników nad eżdżał Przedmieściem Saint-Honoré
i ulicą de la Pepinière.

Wśród powozów eden oǳnaczał się szczególnym kształtem i wyglądał tak, akby od-
był daleką drogę. Był to furgon pomalowany na czarno, a przy echał ako eden z pierw-
szych na to żałobne spotkanie.

Ciekawi dowieǳieli się, że w furgonie przywieziono ciało margrabiego de Saint-
-Méran, a zatem żałobnicy mieli iść w pogrzebowym kondukcie za dwoma trumnami.

A żałobnicy stawili się licznie. Markiz de Saint-Méran, eden z na ważnie szych dy-
gnitarzy i wierny sługa dworu za Ludwika XVIII i Karola X, miał wielu przy aciół, którzy
razem z osobami, połączonymi towarzyskimi konwenansami z panem de Villefort, two-
rzyli spory tłum.

Otrzymano zgodę właǳy, aby oba pogrzeby odbyły się ednocześnie.
Przed dom pana de Villefort za echał więc drugi powóz, ustro ony na potrzeby uro-

czystości pogrzebowe , i trumna z furgonu pocztowego została przeniesiona do karawanu.
Małżonkowie mieli zostać pochowani na cmentarzu Père-Lachaise, gǳie uż dawno

pan de Villefort kazał wybudować grobowiec dla całe roǳiny. Złożone tam uż były
zwłoki biedne Renaty, z którą teraz mieli się połączyć o ciec i matka.

Paryż, zawsze ciekawy, zawsze wzrusza ący się pogrzebami, przyglądał się w religĳ-
nym milczeniu wspaniałemu konduktowi, aki towarzyszył do mie sca spoczynku dwo -
gu przedstawicielom stare arystokrac i, którzy słynęli za życia z hołdowania tradyc om,
wierne przy aźni i upartego stosowania się do zasad.
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W ednym z żałobnych powozów Beauchamp, Debray i Château-Renaud rozmawiali
o te nagłe śmierci markizy.

— Zaledwie rok temu — mówił Château-Renaud — wiǳiałem panią de Saint-
-Méran w Marsylii, wracałem wtedy z Algierii. Kobieta ta wyglądała tak, akby miała żyć
sto lat: cieszyła się znakomitym zdrowiem, przytomnością umysłu i niezwykłą energią.
Ile też mogła mieć lat?

— Siedemǳiesiąt — odpowieǳiał Albert. — Tak mi przyna mnie mówił Franz. Ale
to nie wiek ą zabił, tylko smutek po śmierci markiza; podobno ego śmierć spowodowała
u nie taki wstrząs, że nie oǳyskała w pełni właǳ umysłowych.

— Ale w końcu na co umarła? — wtrącił Debray.
— Chyba na zapalenie mózgu, a może na apopleks ę. Czyż to nie wychoǳi na edno?
— No, mnie więce .
— Na apopleks ę? — zdumiał się Beauchamp. — Trudno mi w to uwierzyć. Wi-

ǳiałem panią de Saint-Méran ze dwa razy w życiu, była malutka, szczuplutka i racze
nerwowa, niż sangwiniczka. Apopleks a z rozpaczy rzadko się zdarza u osób o posturze
takie , ak u pani de Saint-Méran.

— W każdym razie — rzekł Albert — cokolwiek ą zabiło, czy choroba, czy lekarz,
teraz pan de Villefort, albo racze panna Valentine, albo nie — racze nasz przy aciel Franz,
otrzymu e wspaniały spadek: podobno osiemǳiesiąt tysięcy liwrów renty.

— A ten ma ątek eszcze się niemal podwoi, gdy uż umrze ten stary akobin Noirtier.
— O, to uparty staruszek — rzekł Beauchamps. — Tenacem propositi virum. Na

pewno założył się ze śmiercią, że pogrzebie wszystkich swoich spadkobierców. Kto wie,
czy mu się to nie uda. Przecież to on, dawny członek Konwentu z  roku, zawołał do Na-
poleona w  roku: „Zbliżasz się do upadku, ponieważ two e państwo to młoda łodyżka
osłabiona naǳwycza nym wzrostem. Schroń się pod opiekę Republiki, wraca my z dobrą
konstytuc ą na pola bitwy, a a ci obiecu ę pół miliona żołnierzy, nowe Marengo i drugie
Austerliz. Idee nie umiera ą, czasem drzemią, ale buǳą się silnie sze niż przedtem”.

— Zda e się — rzekł Albert — że on i luǳi uważa za idee. Jedno mnie tylko niepokoi:
ak Franz poraǳi sobie z ǳiadkiem, który nie może obe ść się bez ego przyszłe żony.
A właściwie gǳie est ten Franz?

— Przecieżże w pierwszym powozie, z panem de Villefort, który go uż traktu e ak
członka roǳiny.

W każdym powozie w kondukcie toczyły się podobne rozmowy; wszęǳie ǳiwiono
się, że tak nagle nastąpiły po sobie te dwa zgony, nikt ednak nie pode rzewał straszne
ta emnicy, którą pan d’Avrigny wy awił w czasie nocne przechaǳki panu de Villefort.
W goǳinę orszak dotarł do bramy cmentarne ; było bezwietrznie, ale niebo zasnuwały
chmury — pogoda pasowała do ceremonii pogrzebowe .

Wśród luǳi, którzy grupkami zmierzali w stronę grobowca familĳnego, Château-
-Renaud zauważył Morrela, który przy echał samotnie w kabriolecie; szedł sam, blady
i milczący, małą ale ką obsaǳoną cisami.

— Pan tuta ? — rzekł Château-Renaud, u mu ąc za ramię kapitana. — A więc znasz
pana de Villefort? Wobec tego dlaczego nigdy się u niego nie spotkaliśmy?

— Pana de Villefort nie znam wcale — odparł Morrel — ale znałem kiedyś panią de
Saint-Méran.

W te że chwili dogonili ich Albert z Franzem.
— Mie sce nie est na lepsze na prezentac ę — odezwał się Albert — ale nieważne,

przecież nie esteśmy przesądni. Panie Morrel, pozwól, abym przedstawił panu pana Fran-
za d’Epinay. To wspaniały towarzysz podróży, ob echałem z nim całe Włochy. Kochany
Franz, to pan Maksymilian Morrel, przy aciel, akiego zyskałem pod two ą nieobecność.
Jego nazwisko usłyszysz zawsze, gdy bęǳiemy rozmawiać o odwaǳe, inteligenc i i świet-
nych manierach.

Morrel zawahał się przez chwilę. Zadał sobie pytanie, czy nie bęǳie to nikczemna
hipokryz a, eśli złoży niemal przy acielski ukłon człowiekowi, przeciw któremu pota-
emnie walczy; ale przypomniał sobie o przysięǳe i o uroczystości chwili. Opanował się,
przybrał — na tyle, na ile mógł — spoko ny wyraz twarzy i ukłonił się Franzowi.

— Panna de Villefort est zapewne w wielkim smutku? — spytał Franza Debray.
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— O, smutna est niezmiernie — odpowieǳiał Franz. — Tak zmizerniała, że zaledwie
ą mogłem rozpoznać.

Te proste na pozór słowa zadały Morrelowi cios w samo serce. A więc ten człowiek
wiǳiał się ǳiś z Valentine i zapewne nawet rozmawiali⁈

Młody, porywczy oficer musiał zebrać wszystkie swo e siły, aby się oprzeć pragnieniu
złamania przysięgi.

Wziął pod ramię Château-Renauda i pociągnął go szybko w stronę grobu, przed któ-
rym luǳie obsługu ący uroczystości pogrzebowe tylko co złożyli obie trumny.

— Wspaniałe mieszkanie — rzekł Beauchamp, przypatru ąc się mauzoleum — pałac
letni, a ednocześnie zimowy. I ty tu kiedyś zamieszkasz, kochany d’Epinay, bo wkrótce
uż bęǳiesz należał do roǳinki. Ja zaś, ako filozof, chcę mieć mały wie ski domek, chatkę
gǳieś pod drzewami i żeby na moim biednym ciele nie leżała taka sterta kamieni. Kiedy
będę umierał, powiem tym, co mnie będą otaczali, to, co Wolter napisał do Pirona: Eo
rus i wszystko się zakończy… No, do licha, Franz, odwagi, two a żona bierze spadek.

— Naprawdę nieznośny esteś, Beauchamp — odparł Franz. — Polityka wyszkoliła
cię tak, że ze wszystkiego się śmie esz; a politycy zazwycza niczemu nie wierzą; ale kiedy
trafia ci się okaz a, żeby się rozstać na chwilę z polityką, kiedy masz zaszczyt zna dować się
w towarzystwie zwykłych luǳi, stara się zabierać ze sobą serce, które zostawiasz w szatni
Izby Deputowanych czy Izby Parów.

— E, mó Boże! — zawołał Beauchamp. — Czym est życie? Czekaniem w przed-
sionku śmierci.

— O, mam ciebie dość, Beauchamp — rzekł Albert i odszedł kilka kroków z Franzem,
zostawia ąc Beauchampa, aby sobie dale dysputował z Debray’em.

Grobowiec roǳinny Villefortów tworzył czworobok z asnych kamieni, wysoki na
dwaǳieścia stóp; wewnątrz ǳielił się na dwie części: edna przeznaczona była dla familii
Saint-Méran, druga dla Villefortów; każda z sal miała osobne we ście. Tam można było
dać do woli upust rozpaczy, porozmyślać, wypłakać się i pomodlić, nie ryzyku ąc, że prze-
szkoǳą w tym swawolni spacerowicze, którzy traktu ąc Père-Lachaise ako znakomite
mie sce na wycieczkę za miasto lub miłosne rendez-vous, śpiewa ą, pokrzyku ą i ugania ą
się za sobą.

Obie trumny wniesiono do komory familii de Saint-Méran — po prawe stronie
i ustawiono na podpórkach. Do środka wszedł edynie Villefort, Franz i kilkoro bliskich
krewnych. Nabożeństwo zostało spełnione wcześnie , u wrót, nikt nie miał wygłaszać
mowy pogrzebowe i żałobnicy zaczęli się rozchoǳić.

Château-Renaud, Albert i Morrel poszli w edną stronę, a Debray i Beauchamp
w drugą.

Franz został z panem de Villefort przy bramie cmentarza. Morrel zatrzymał się więc
pod lada pretekstem. Zobaczył, ak Franz i pan de Villefort wsiada ą do ednego powozu,
wynosząc z tego złą wróżbę.

Wrócił do Paryża, a choć echał w powozie z Château-Renaudem i Albertem, nie
po ął ani słowa z ich rozmowy.

Villefort i Franz udali się na Przedmieście Saint-Honoré.
Prokurator królewski nie wstąpił do nikogo, nie przemówił ani do żony, ani do córki.

Zaprowaǳił Franza do gabinetu i wskazał mu krzesło.
— Panie d’Epinay — odezwał się — chwila nie est tak niestosowna, akby z pozoru

można było sąǳić, albowiem posłuszeństwo zmarłym to pierwsza ofiara, aką powinni-
śmy złożyć na ich grobie; otóż chciałbym panu przypomnieć życzenie, akie przedwczora
wyraziła na śmiertelnym łożu pani de Saint-Méran: aby nie zwlekać ze ślubem Valenti-
ne. Wie pan, że sprawy finansowe nieboszczki są w na lepszym porządku, że testament
e przeznacza cały ma ątek państwa Saint-Méran mo e córce. Notariusz pokazywał mi
wczora akta, na których podstawie można ostatecznie spisać intercyzę. Proszę pó ść do
notariusza i powołać się na mnie, aby pokazał panu wszystkie te akta.

— Panie prokuratorze — odparł Franz — to chyba ednak za wcześnie, aby panna
Valentine, pogrążona w takim smutku, mogła myśleć o małżeństwie; naprawdę, obawiał-
bym się…
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— Valentine — przerwał pan de Villefort — bęǳie miała tylko edno pragnienie:
aby spełnić ostatnią wolę babki. Mogę panu zaręczyć, że z te strony nie bęǳie żadnych
przeszkód.

— W takim razie, ponieważ i z mo e strony nie ma żadnych przeszkód, proszę robić
to, co uważa pan za stosowne. Dałem słowo i wywiążę się z niego z przy emnością, bęǳie
to dla mnie wręcz szczęście.

— A więc nic uż nas nie zatrzymu e. Intercyza miała być podpisana trzy dni temu,
est więc gotowa i możemy ą podpisać eszcze ǳiś.

— A żałoba? — zawahał się Franz.
— Proszę się nie martwić. W moim domu nigdy nie zaniedbu e się konwenansów.

Valentine może wy echać na trzy miesiące do swoich dóbr w Saint-Méran; mówię do
swoich, bo przecież od ǳiś uż do nie należą. Tam, po tygodniu, eśli pan pozwolisz,
odbęǳie się ślub cywilny — skromnie i bez rozgłosu.

— Jak pan sobie życzy.
— A teraz — dodał pan de Villefort — mam prośbę: niech pan tu poczeka pół

goǳiny. Valentine przy ǳie do salonu. Poślę po notariusza pana Deschamps, odczytamy
i podpiszemy natychmiast intercyzę, wieczorem pani de Villefort zawiezie Valentine do
Saint-Méran, a za tyǳień i my tam po eǳiemy.

— O edno tylko chciałbym pana prosić.
— Tak?
— Chciałbym, aby byli przy tym Albert de Morcerf i Raul de Château-Renaud; wiesz

pan, że prosiłem ich uż na świadków.
— Czekam więc tu na pana, za pół goǳiny Valentine bęǳie gotowa.
Franz pożegnał się i wyszedł. Zaledwie zamknęła się za nim brama, Villefort kazał

uprzeǳić Valentine, że ma ze ść do salonu za pół goǳiny, gǳie bęǳie czekał na nią
notariusz i świadkowie pana d’Epinay.

Tak niespoǳiewana wiadomość sprawiła ogromne wrażenie w całym domu. Pani de
Villefort nie chciała wierzyć własnym uszom, a w Valentine uderzył akby grom z asnego
nieba.

Chciała pobiec do ǳiadka, ale na schodach natknęła się na pana de Villefort, który
wziął ą za rękę i zaprowaǳił do salonu.

W przedpoko u zobaczyła Barrois i rzuciła na niego rozpaczliwe spo rzenie.
Po chwili do salonu przyszła pani de Villefort z Edwardkiem. Widać było, że również

brała uǳiał w roǳinnym smutku. Była blada i wydawała się straszliwie znużona. Usiadła,
wzięła Edwardka na kolana i co chwila konwulsy nie przyciskała do siebie to ǳiecko, na
którym koncentrowało się e całe życie.

Wkrótce zaturkotały powozy w eżdża ące na ǳieǳiniec. Jednym przy echał notariusz,
drugim zaś Franz z przy aciółmi. Po chwili wszyscy zebrali się w salonie. Valentine była tak
blada, że na e skroniach i policzkach prześwitywały przez skórę niebieskie żyłki. Franz
nie mógł również pohamować wzruszenia.

Château-Renaud i Albert zǳiwieni spoglądali po sobie. Wydawało im się, że pogrzeb,
w którym wzięli ǳiś uǳiał, był równie smutny ak ceremonia, która miała się właśnie
zacząć.

Pani de Villefort usiadła w cieniu aksamitne zasłony, a że bez przerwy pochylała się
nad synkiem, trudno było wyczytać, co się ǳiało w e sercu.

Pan de Villefort był ak zwykle niewzruszony.
Notariusz przygotowawszy sobie uprzednio, tak ak to czynią prawnicy, wszystkie

papiery, za ął mie sce w fotelu, przesunął na czoło okulary i zwrócił się do Franza.
— Czy pan Franz de Quesnel, baron d’Epinay? — zapytał, chociaż dobrze wieǳiał,

do kogo mówi.
— Tak, proszę pana — odpowieǳiał Franz.
Notariusz skłonił się.
— Muszę zatem pana uprzeǳić ze strony pana de Villefort, że pro ekt mariażu z pa-

nem zmienił rozporząǳenia, akie pan Noirtier powziął wobec wnuczki — to znaczy
całkowicie ą wyǳieǳiczył. Trzeba ednak dodać — ciągnął notariusz — że testator nie
miał prawa e wyǳieǳiczyć, a ponieważ tak zrobił, testament może być łatwo unieważ-
niony.
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— Tak — rzekł Villefort — ale muszę też uprzeǳić pana d’Epinay, że póki ży ę, nie
pozwolę na obalenie testamentu. Mo e stanowisko nie pozwala nawet na cień skandalu.

— Przykro mi — odezwał się Franz — poruszamy podobną kwestię przy pannie
Valentine. Nigdy nie dowiadywałem się o e ma ątek, który nawet eśli est uszczuplo-
ny, zawsze bęǳie większy od mo ego. Roǳina mo a starała się o alians z państwem de
Villefort ze względu na znaczenie, a a starałem się, myśląc o szczęściu.

Valentine poǳiękowała Franzowi niemal niedostrzegalnym gestem, i ciche łzy spły-
nęły po e policzkach.

— Zresztą, drogi panie — rzekł pan de Villefort, zwraca ąc się do przyszłego zięcia
ten nieoczekiwany testament, zawoǳąc tylko naǳie e natury finansowe , nie ma w sobie
nic takiego, co mogłoby urazić pana osobiście. Świadczy on tylko o zǳiecinnieniu pana
Noirtier. Mo emu o cu wcale nie choǳi o to, że Valentine ma pana poślubić, nie podoba
mu się po prostu, że w ogóle kogoś poślubia. Na starość wszyscy są egoistami: panna
de Villefort wiernie dotrzymywała towarzystwa panu Noirtier, czego nie może robić pani
baronowa d’Epinay. Nieszczęsny stan o ca sprawia, że rzadko mówimy mu o ważnych
sprawach, bo ego słaby umysł i tak by ich nie po ął. Przekonany estem, że chociaż mó
o ciec pamięta, że wnuczka ego wychoǳi za mąż, to na pewno zapomniał, ak się nazywa
ego przyszły wnuk.

Zaledwie pan de Villefort przestał mówić (Franz ukłonił się w odpowieǳi na te słowa),
gdy otwarły się drzwi i na progu po awił się Barrois.

— Wielmożni panowie — rzekł tonem ǳiwnie stanowczym ak na sługę, który prze-
rywa swym panom w tak uroczyste chwili — pan Noirtier de Villefort pragnie mówić
natychmiast z panem Franzem de Quesnel, baronem d’Epinay.

Stary sługa wymienił w całości, podobnie ak notariusz, nazwisko i tytuł narzeczo-
nego, aby nie zaszła pomyłka co do osoby.

Villefort zadrżał, pani de Villefort puściła Edwardka, który zsunął się e z kolan,
a Valentine podniosła się blada i niema ak posąg.

Albert i Château-Renaud wymienili eszcze barǳie zǳiwione spo rzenia.
Notariusz spo rzał na pana de Villefort.
— To niemożliwe — rzekł prokurator — poza tym pan d’Epinay nie może w te

chwili wy ść z salonu.
— Ale właśnie w te chwili — odezwał się Barrois z taką samą stanowczością w głosie

— pan Noirtier pragnie pomówić z panem Franzem d’Epinay o ważnych sprawach.
— O, to kochany ǳiadunio uż mówi? — zapytał Edwardek ze zwykłą sobie bezczel-

nością.
Dowcip ednak nie ubawił nawet pani de Villefort, wszystkich bowiem pochłaniała ta

równie poważna sytuac a.
— Powieǳ panu Noirtier — rzekł Villefort — że to, czego żąda, est niemożliwe.
— Pan Noirtier uprzeǳa w takim razie panów, że każe się przynieść do salonu —

ozna mił Barrois.
Zdumienie doszło do na wyższego stopnia.
Na licach pani de Villefort po awił się blady uśmiech, Valentine mimowolnie pod-

niosła oczy, by poǳiękować Bogu.
— Valentine — rzekł Villefort — idź i dowieǳ się, proszę, co to za nowa fantaz a

strzeliła do głowy ǳiadkowi.
Valentine szybko podeszła do drzwi, ale pan de Villefort rozmyślił się.
— Poczeka , pó dę z tobą.
— Przepraszam — zwrócił się do niego Franz — ale ponieważ pan Noirtier chce

się wiǳieć ze mną, to przede wszystkim a powinienem do niego pó ść. Zresztą będę
szczęśliwy, mogąc mu złożyć uszanowanie, bo dotąd nie miałem tego zaszczytu.

— Ależ, mó Boże — zaprotestował Villefort z widocznym niepoko em — niech pan
sobie nie zada e trudu.

— Przepraszam pana — odparł stanowczo Franz — ale nie chcę przepuścić okaz i,
ǳięki które przekonam pana Noirtier, że niesłusznie powziął ku mnie niechęć. Zwyciężę
te uprzeǳenia, okazu ąc mu głębokie oddanie.
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I nie prze mu ąc się uż Villefortem, który próbował go zatrzymać, wstał i udał się
za Valentine, która zbiegała po schodach z radością, aką czu e tonący, gdy dotknie ręką
skały.

Pan de Villefort poszedł za nimi.
Château-Renaud i Morcerf spo rzeli na siebie po raz trzeci — a ich zdumienie nie

miało uż granic.

. 
Noirtier ubrany na czarno, sieǳiał w fotelu i czekał.

Gdy przybyły trzy osoby, których się spoǳiewał, spo rzał na drzwi, a służący zamknął
e natychmiast.

— Pamięta — szepnął Villefort do Valentine, która nie mogła uż pohamować radości
— gdyby ǳiadek chciał zrobić cokolwiek, co mogłoby zerwać twó mariaż, nie wolno ci
pokazać, że go rozumiesz.

Valentine zaczerwieniła się, ale nie odpowieǳiała.
Villefort przystąpił do pana Noirtier.
— Oto pan Franz d’Epinay — rzekł. — Chciał się z nim o ciec wiǳieć, uczynił więc

zadość two e woli. Pragnęliśmy od dawna, abyście się spotkali i byłbym niewymownie
szczęśliwy, eśli o ciec zrozumie teraz, że opór ze strony o ca wobec tego związku est
nieuzasadniony.

Noirtier odpowieǳiał takim spo rzeniem, że Villeforta przebiegł dreszcz.
Dał znak, aby zbliżyła się do niego Valentine.
ǲięki sposobom, akich używała od lat w rozmowie z ǳiadkiem, domyśliła się szyb-

ko, o akie słowo mu choǳi: klucz.
Spo rzała pyta ąco na ǳiadka. Jego wzrok przeniósł się na szufladę konsolki, sto ące

pomięǳy oknami.
Otworzyła szufladkę i znalazła w nie rzeczywiście klucz.
Noirtier potwierǳił, że właśnie o ten klucz mu choǳiło, po czym zwrócił oczy na

stary, nieużywany od lat sekretarzyk, w którym — ak wszyscy sąǳili — zna dowały się
tylko bezwartościowe szpargały.

— Mam otworzyć sekretarzyk? — spytała Valentine.
— Tak.
— Szufladę z boku?
— Nie.
— Środkową?
— Tak.
Valentine otwarła środkową szufladkę i wy ęła plik papierzysk.
— Tego chciałeś, kochany ǳiadku?
— Nie.
Wyciągała więc kole ne pliki i pakiety papierów, aż w szuflaǳie nie pozostało nic.
— Nie ma tam uż nic — rzekła.
Oczy Noirtiera zwróciły się na słownik.
— A, dobrze, ǳiadku, rozumiem — rzekła ǳiewczyna.
I zaczęła recytować litery alfabetu; przy literze S Noirtier dał znak, by się zatrzymała.
Otwarła słownik i ęła woǳić palcem aż do słowa „skrytka”.
— Aha, więc w sekretarzyku est skrytka? — spytała.
— Tak — odpowieǳiał Noirtier.
— Któż wie, ak ą otworzyć?
Noirtier spo rzał na drzwi, którymi wyszedł służący.
— Barrois? — rzekła.
— Tak.
Valentine podeszła do drzwi i zawołała sługę.
Przez ten czas Villefort denerwował się tak, że pot oblewał mu czoło, a Franz nie mógł

wy ść z poǳiwu.
Wszedł stary sługa.

  () Hrabia Monte Christo 



— Barrois — rzekła Valentine — ǳiadek kazał mi wziąć klucz z konsolki, otworzyć
sekretarzyk i wysunąć szufladę; ale est w nie skrytka. Podobno wiecie o nie , proszę ą
więc otworzyć.

Barrois spo rzał na starca. Noirtier przytaknął słowom Valentine. Szuflada miała po-
dwó ne dno — w środku leżała gruba koperta przewiązana czarną wstążką.

— Czy mam oddać te papiery panu de Villefort? — spytał Barrios.
— Nie.
— Pannie Valentine?
— Nie.
— Panu d’Epinay?
— Tak.
Franz, zdumiony, podszedł do przodu, wziął papiery z rąk Barrois i rzucił okiem na

kopertę, na które było napisane:

Oddać po mo e śmierci mo emu przy acielowi, generałowi Durand, któ-
ry umiera ąc, wręczy tę kopertę swemu synowi, zaleca ąc, aby ą przechował
u siebie, zawiera bowiem papiery wielkie wagi.

— Cóż mam zrobić z tymi papierami, proszę pana? — zapytał Franz.
— Zapewne ma e pan przechować zapieczętowane u siebie — wtrącił prokurator.
— Nie, nie — zaprotestował żywo Noirtier.
— Chcesz, kochany ǳiadku, aby pan d’Epinay to przeczytał? — spytała Valentine.
— Tak — odpowieǳiał starzec.
— Czy słyszysz, panie baronie? ǲiadek prosi, abyś pan to przeczytał.
— Więc usiądźmy — wtrącił niecierpliwie Villefort — bo to za mie trochę czasu.
Villefort usiadł, a Valentine stanęła przy ǳiadku, wsparta o ego krzesło; Franz rów-

nież stał, trzyma ąc w ręku ta emnicze dokumenty.
— Czyta pan — mówiły oczy starca.
Franz rozerwał kopertę — w poko u zapanowała głęboka cisza. Wśród tego milczenia

ął czytać na głos:

Odpis z protokołu posieǳenia Klubu Bonapartystów, odbytego przy
ulicy Saint-Jacques w dniu  lutego  roku.

Franz zatrzymał się.
—  lutego  roku ǳień, w którym został zamordowany mó o ciec!
Valentine i Villefort milczeli; oko starca wyraźnie nakazywało:
— Czyta dale .
Franz przystąpił więc do lektury:

My, niże podpisani: Ludwik Jakub Beauregard — podpułkownik ar-
tylerii, Stefan Duchampy — generał brygady i Klaudiusz Lecharpal — dy-
rektor Urzędu do spraw Lasów i Wód

oświadczamy ninie szym, iż dnia  lutego  roku nadszedł list z Elby,
zaleca ący członkom Klubu, by okazywali życzliwość i zaufanie generałowi
Flawianowi de Quesnel. Generał ów służył cesarzowi od  do  roku,
est więc zapewne całkowicie oddany dynastii napoleońskie , pomimo tytułu
barona d’Epinay, aki otrzymał od nazwy dóbr rozkazem Ludwika XVIII.

Napisano zatem list do generała Quesnela, zaprasza ąc go na zebranie
w dniu następnym — to est  lutego. W liście nie wymieniono ani ulicy,
ani numeru domu, gǳie odbyć się miało posieǳenie; nie podpisano też listu,
zawiadamia ąc tylko generała, że eżeli się zgaǳa, ktoś po niego przy eǳie
o goǳinie ǳiewiąte wieczór.

Posieǳenia trwały zazwycza od ǳiewiąte wieczór do północy.
O ǳiewiąte prezes klubu przyszedł do generała. Generał był gotów.
Prezes oświadczył mu, że może być wprowaǳony do klubu, pod warun-

kiem że nie dowie się o mie scu zebrania, a więc tylko eśli pozwoli sobie
zawiązać oczy i przysięgnie, iż nie bęǳie usiłował podnieść opaski.
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Generał de Quesnel przy ął ten warunek i przysiągł na honor, iż nie bę-
ǳie usiłował zobaczyć, którędy go będą prowaǳić.

Kazał zaprząc do powozu, ale prezes oświadczył mu, że nie mogą echać
ego własnym powozem, albowiem stangret generała mógłby wtedy poznać
drogę.

— A zatem ak mamy to zrobić? — zapytał generał.
— Mam swó powóz — rzekł prezes.
— Możesz pan być tak pewien swo ego stangreta, aby powierzyć mu

ta emnicę, które mo emu nie chcesz powierzyć?
— Nasz stangret est członkiem klubu — rzekł prezes. — Zawiezie nas

sam radca stanu.
— Hm, w takim razie — roześmiał się generał — unikamy ednego

niebezpieczeństwa, ale narażamy się na inne — może nas wywrócić.
Cytu emy ten żart na dowód, iż generała nikt nie zmuszał, by echał na

zebranie i że przybył tam z własne woli.
W powozie prezes przypomniał generałowi obietnicę. Generał nie opierał

się wcale te formalności i pozwolił sobie zawiązać oczy fularem, który był
uż przygotowany.

W droǳe prezesowi wydało się, iż generał usiłu e zerkać spod chustki;
przypomniał mu więc przysięgę.

— A, prawda, przepraszam — rzekł generał.
Powóz zatrzymał się na ulicy Saint-Jacques przed długą sklepioną sie-

nią. Generał wysiadł, wspiera ąc się na ramieniu prezesa, o którego godności
zresztą nic nie wieǳiał i uważał go za prostego członka klubu.

Z sieni weszli na piętro, do sali obrad.
Posieǳenie uż się rozpoczęło. Członkowie klubu, uprzeǳeni, iż tego

wieczora ma się odbyć prezentac a nowego członka, stawili się w komplecie.
Gdy generał znalazł się na środku sali, poproszono go, aby zd ął opaskę.
Uczyniwszy to, zǳiwił się barǳo, u rzawszy wielu swoich zna omych,

należących do organizac i, które istnienia się nie domyślał.
Zapytano go o przychylność dla sprawy; odpowieǳiał, iż listy z Elby

powinny go wystarcza ąco rekomendować…

Franz przerwał lekturę.
— Mó o ciec był ro alistą — rzekł. — Niepotrzebnie pytali go o przekonania, były

wiadome wszystkim.
— Dlatego też byliśmy w takie przy aźni z pańskim o cem — rzekł Villefort. —

Podobne przekonania łatwo zbliża ą luǳi.
— Czyta dale — mówiło oko starca.
Franz powrócił do czytania:

Prezes ął naciskać, aby generał wyraźnie wy awił swo e poglądy; ednak
pan de Quesnel odpowieǳiał, iż chce naprzód wieǳieć, czego od niego chcą.

Powieǳiano więc generałowi, iż klub otrzymał list z Elby, w którym
polecano go członkom klubu ako człowieka, na którego mogą liczyć.

Osobny paragraf listu mówił także o spoǳiewanym powrocie z Elby.
Więce szczegółów miał zawierać drugi list, przywieziony na statku „Faraon”
należącym do nie akiego pana Morrela, armatora z Marsylii; kapitan statku
był duszą i ciałem oddany cesarzowi.

W czasie lektury tego listu generał, na którego — ak sąǳiliśmy —
można było liczyć ak na brata, wyraźnie okazywał niezadowolenie, a nawet
odrazę.

Gdy zakończono odczytywanie listu, stał nadal, milcząc, ze zmarszczo-
nymi brwiami.

— I co więc pan generał powie na ten list? — zapytał prezes.
— Nie po to dopiero co przysięgałem królowi Ludwikowi XVIII, abym

miał łamać słowo dla eks-cesarza.
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Odpowiedź była tak asna, że nie można uż było wątpić, akie poglądy
wyzna e generał.

— Generale — rzekł prezes — nie znamy żadnego Ludwika XVIII ani
eks-cesarza. Jest tylko eden cesarz i król wygnany zdradą i podstępem ǳie-
sięć miesięcy temu z Franc i, nad którą nadal sprawu e właǳę.

— Wybaczcie, panowie — odparł generał — być może nie istnie e dla
panów Ludwik XVIII, ale dla mnie istnie e. Z ego rąk przy ąłem tytuł ba-
rona i szli generała-kwatermistrza, i nigdy nie zapomnę, że oba te tytuły
zawǳięczam ego szczęśliwemu powrotowi do Franc i.

— Panie — odezwał się surowo prezes, powsta ąc z mie sca — niech
pan uważa na to, co mówi. Pańskie słowa da ą wyraźnie do zrozumienia,
że na Elbie popełniono błąd, licząc na pana i w ten sposób nas samych
w błąd wprowaǳono! Powierzyliśmy panu pewne informac e, ako człowie-
kowi godnemu zaufania. Okazu e się, że byliśmy w błęǳie. Tytuł i stopień
wiążą pana z rządem, który my mamy zamiar obalić. Nie zmuszamy pana
byna mnie , abyś nam uǳielił pomocy, nie wciągamy tu nikogo wbrew ego
woli, ale bęǳiemy naciskać, byś postąpił ak człowiek honoru, choćby to
nawet sprzeciwiało się pana poglądom.

— Mówi pan, że byłby człowiekiem honoru ten, kto zna ąc wasz spisek,
nie wydałby go! A a mówię, że taki człowiek byłby waszym wspólnikiem.
Wiǳicie panowie, że estem szczerszy od was…

— O, mó o cze! — zawołał Franz. — Teraz rozumiem, czemu cię zamordowali!
Valentine mimo woli spo rzała na Franza; w tym synowskim uniesieniu młody czło-

wiek był naprawdę piękny.
Villefort przechaǳał się wzdłuż i wszerz po poko u, stale za Franzem.
Noirtier, spoko ny, surowy, pełen godności śleǳił wzrokiem wyraz twarzy każdego

z obecnych.
Franz zaczął znów czytać.

— Na to spotkanie pana zaprosiliśmy — rzekł prezes — a nie przy-
wieźliśmy gwałtem. Zapytaliśmy, czy pozwolisz sobie zawiązać oczy, zgo-
ǳiłeś się. Przysta ąc na nasze dwie propozyc e, wieǳiałeś pan aż nadto, że
nie pracu emy nad umocnieniem właǳy Ludwika XVIII — przecież wtedy
nie mielibyśmy powodu kryć się tak przed polic ą. Byłoby to zbyt wygodne
przywǳiać maskę, aby poznać naszą ta emnicę, a potem zrzucić ą, aby zgu-
bić tych, którzy panu zaufali. O nie, mó panie, musisz pan nam wyraźnie
powieǳieć, czy esteś za królem, który w te chwili rząǳi z przypadku, czy
też za Jego Cesarską Mością.

— Jestem ro alistą — oświadczył generał. — Przysięgałem Ludwikowi
XVIII i nie złamię danego słowa.

Po tych słowach zebrani zaszemrali, a spo rzenia, akie wymieniali, mó-
wiły, iż ma ą zamiar dać odczuć panu d’Epinay, że pożału e tych nieopatrz-
nych słów.

Prezes wstał znowu i uciszył salę.
— Jesteś pan na tyle rozsądnym i poważnym człowiekiem — rzekł —

że możesz przewiǳieć, akie konsekwenc e może pociągnąć dla obu stron
ta sytuac a, przeto sama pańska szczerość zmusza nas do postawienia panu
warunków: przysięgnĳ na honor, że nie wy awisz nic z tego, coś tu usłyszał.

Generał położył rękę na szpaǳie i rzekł:
— Kiedy mówicie o honorze, przekona cie mnie na pierw, że znacie ego

zasady i nie zmusza cie mnie do tego gwałtem!
— A ty, panie — zareplikował prezes ze spoko em groźnie szym niż

gniew generała — raǳę ci, nie dotyka szpady.
Generał roze rzał się wokół, a w ego oczach widać było narasta ący nie-

pokó .
Jednak eszcze nie uległ, przeciwnie — przygotował wszystkie siły do

walki:

  () Hrabia Monte Christo 



— Nie przysięgnę.
— A więc zginiesz — odparł spoko nie prezes.
Pan d’Epinay pobladł, raz eszcze się roze rzał; wielu zaczynało szeptać

i szukać pod płaszczem broni.
— Generale — rzekł prezes — proszę się uspokoić, zna du esz się po-

mięǳy ludźmi honoru; zrobimy wszystko, aby cię przekonać, zanim zo-
staniemy przywieǳeni do ostateczności; ale sam pan powieǳiałeś — zna -
du esz się wśród spiskowców, posiadłeś naszą ta emnicę i musisz dochować
sekretu.

Po tych słowach nastąpiło znaczące milczenie, ale generał nie odpowiadał
— i prezes rzekł do odźwiernych:

— Proszę zamknąć drzwi.
I znowu nastała grobowa cisza.
Natenczas generał postąpił naprzód i przezwycięża ąc się z trudem, rzekł:
— Mam syna, muszę o nim myśleć, gdy mnie otacza ą mordercy.
— Generale — rzekł z godnością prezes — eden człowiek ma zawsze

prawo znieważać pięćǳiesięciu; est to przywile słabości. Źle ednak czy-
ni ten, gdy tego przywile u nadużywa. Generale, zastosu się do me rady,
przysięgnĳ i nie znieważa nas.

Generał poskromiony wyższością prezesa wahał się przez chwilę, a w koń-
cu, zbliżywszy się do stołu prezydialnego, zapytał:

— Jakaż ma być rota przysięgi?
— Taka: „Przysięgam na honor, iż nigdy nikomu nie wyznam tego, com

wiǳiał i słyszał dnia  lutego  roku pomięǳy ǳiewiątą i ǳiesiątą wie-
czór; oświadczam, że zasłużę na śmierć, eśli złamię przysięgę”.

Generałem zawładnęło tak wielkie oburzenie, że na chwilę zatamowa-
ło mu głos; na koniec, przezwycięża ąc widoczny wstręt, wymówił słowa
przysięgi, ale tak cicho, iż zaledwo można było dosłyszeć; wielu obecnych
zażądało, aby powtórzył przysięgę głośnie i wyraźnie ; tak też się stało.

— Teraz chciałbym stąd wy ść — rzekł generał. — Jestem uż wolny?
Prezes powstał, wyznaczył trzech członków klubu, aby mu towarzyszyli

i wsiadł z generałem do powozu, zawiązawszy mu wpierw oczy.
W liczbie tych luǳi był także i ten, który tu generała przywiózł.
Inni członkowie rozeszli się w milczeniu.
— Gǳie mamy pana wysaǳić? — spytał prezes.
— Gǳiekolwiek, bylebym ak na szybcie pozbył się waszego towarzy-

stwa — odpowieǳiał pan d’Epinay.
— Zastanów się pan, co mówisz — rzekł doń wtedy prezes — bo uż nie

esteś na zebraniu i masz do czynienia z ludźmi prywatnymi; nie znieważa
ich, eśli nie chcesz odpowiadać za zniewagę.

Jednak pan d’Epinay nie chciał przy ąć do wiadomości te rady i odparł:
— Jesteś pan taki odważny w powozie, ak i na zebraniu, bo est was

czterech na ednego.
Prezes kazał zatrzymać powóz.
Było to na quai des Ormes, tuż przy mie scu, gǳie do rzeki prowaǳą

schody.
— Dlaczego kazał pan się tu zatrzymać? — spytał generał d’Epinay:
— Ponieważ mnie pan znieważyłeś — odparł prezes — i nie po adę

dale , póki nie otrzymam od pana satysfakc i.
— O, to tak mam zostać zamordowany! — rzekł generał, wzrusza ąc

ramionami.
— Ani słowa więce , mó panie — odparł prezes — eśli nie chcesz, abym

cię uważał za człowieka takiego, o akim mówiłeś, to est za tchórza, który ze
swo e słabości robi sobie tarczę. Jesteś pan sam eden, a więc bęǳiesz miał
do czynienia tylko z ednym przeciwnikiem; masz szpadę u boku, a a mam
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szpadę schowaną w te lasce; brak ci świadków, a więc wybierz sobie ednego
z tych panów. A teraz, eśli chcesz, możesz odsłonić oczy.

Generał natychmiast zerwał opaskę z oczu.
— Dowiem się w końcu — rzekł — z kim mam do czynienia.
Otwarto drzwiczki powozu i cztere mężczyźni wysiedli.

Franz przerwał raz eszcze lekturę i otarł zimny pot z czoła.
Był to widok porusza ący do żywego: syn, blady i drżący, czyta ący na głos o niezna-

nych sobie dotąd szczegółach śmierci własnego o ca.
Valentine złożyła ręce ak do modlitwy.
Noirtier patrzył na syna z wyrazem na wyższe pogardy i dumy.
Franz czytał dale .

Było to, akeśmy uż powieǳieli,  lutego. Od trzech dni panował sze-
ściostopniowy mróz i schody obmarzły lodem; generał był wysoki i tęgi,
toteż prezes odsunął się, aby generał miał, schoǳąc, dostęp do poręczy.

Dwa świadkowie szli za nimi. Noc była ciemna, brzeg rzeki pokrywał
śnieg i lód, woda Sekwany płynęła ciemna, głęboka, unosząc na powierzchni
kry lodu. Jeden ze świadków poszedł po latarnię na barkę z węglem; przy
tym świetle obe rzano broń. Szpada prezesa, którą nosił w lasce, krótsza była
o pięć cali od szpady przeciwnika i nie miała gardy. Generał d’Epinay przed-
łożył propozyc ę, aby o broń losowali, ale prezes odpowieǳiał, że skoro to
on wyzwał, każdy powinien stanąć do walki z własną bronią.

Świadkowie oponowali, ale prezes nakazał im milczenie.
Postawiono latarnię na ziemi; przeciwnicy stanęli naprzeciwko siebie

i walka się zaczęła.
Szpady migotały w świetle latarni ak dwie błyskawice, walczących zaś

ledwie można było do rzeć, tak gęste zalegały ciemności. Generał d’Epinay
uchoǳił w armii za ednego z lepszych szermierzy. Został ednak tak gwał-
townie zaatakowany, że musiał uskoczyć — a wówczas zachwiał się i upadł.
Świadkowie myśleli, że nie ży e, przeciwnik ednak, wieǳąc, iż go nawet
nie dotknął, podał mu rękę i pomógł się podnieść. Okoliczność ta, zamiast
ułagoǳić, rozzłościła eszcze barǳie generała, tak że natychmiast natarł na
przeciwnika. Przeciwnik nie ustąpił ani kroku. Parował uderzenia i generał
po trzykroć ponawiał atak i po trzykroć musiał się cofnąć.

Za trzecim razem upadł znowu.
Pomyślano, że się znów pośliznął, że zaś leżał ciągle bez ruchu, świad-

kowie chcieli mu pomóc wstać; ale eden z nich, obe mu ąc go wpół, uczuł
pod ręką ciepłą wilgoć.

Była to krew.
Generał, który na chwilę stracił przytomność, oǳyskał zmysły.
— Aha! — odezwał się. — Poszczuli na mnie akiegoś zawadiakę, a-

kiegoś fechmistrza pułkowego.
Prezes nie odpowieǳiał nic, tylko zbliżył się do świadka, który trzymał

latarnię i odwĳa ąc rękaw, pokazał rękę dwa razy pchniętą szpadą, potem
rozpiął surdut i kamizelkę i pokazał zranioną pierś.

Jednak ani nie ęknął.
Generał d’Epinay ledwie uż oddychał i po pięciu minutach skonał.
Franz odczytał te ostatnie słowa tak zduszonym głosem, że trudno było e

dosłyszeć. Zatrzymał się, przeciągnął ręką po oczach, akby chciał rozpęǳić
akiś cień.

Po chwili ednak milczenia czytał dale .
Prezes schował szpadę do laski i wszedł na schody, a ślady krwi znaczyły

na śniegu każdy ego krok. Nie zdążył eszcze dotrzeć na górę, gdy usłyszał
głuchy plusk. Świadkowie, przekonawszy się, iż generał rzeczywiście nie ży e,
wrzucili ego ciało do wody. Generał więc zginął w uczciwym po edynku, nie
zaś skutkiem zasaǳki, akby można utrzymywać.
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Na potwierǳenie prawǳiwości faktów podpisu emy ninie szy protokół,
aby żaden z uczestników tego dramatu nie został kiedyś oskarżony o umyślne
zabó stwo lub o niedochowanie praw honoru.

Podpisani:
Beauregard, Duchampy, Lecharpal

Franz zakończył tak okropną dla syna lekturę. Valentine, blada ze wzruszenia, otar-
ła łzy. Villefort, kuląc się drżący w kącie i usiłu ąc zapobiec burzy, patrzył błaga ącym
wzrokiem na nieugiętego starca.

— Jeżeli znasz pan tę straszną historię w na drobnie szych szczegółach — odezwał się
Franz do Noirtiera — eżeli kazałeś, aby poświadczyli ą podpisami wiarygodni świadko-
wie, eżeli wreszcie, ak mi się zda e, est mi pan przychylny, chociaż dotąd ta przychylność
sprawiła mi tylko ból, nie odmawia mi te edyne pociechy i wy aw mi nazwisko owego
prezesa. Niech poznam w końcu tego, co zabił mi o ca.

Villefort zaczął szukać klamki u drzwi, po omacku, akby mu się robiło ciemno przed
oczyma.

Valentine, odgadu ąc, aka bęǳie odpowiedź starca — nieraz wiǳiała na ego przed-
ramieniu dwie blizny — cofnęła się nagle o krok.

— Na litość boską! — zawołał Franz, zwraca ąc się do narzeczone . — Proszę się za
mną wstawić, niechże dowiem się, kto mnie uczynił sierotą, gdy miałem zaledwie dwa
lata!

Valentine stała milcząca, bez ruchu.
— O, proszę się uspokoić — wtrącił się Villefort. — Nie przedłuża eszcze te dra-

matyczne sceny. Nazwisk nie podano rozmyślnie. Mó o ciec sam nie wie, kim był ów
prezes, a gdyby go nawet znał, nie potrafiłby panu tego powieǳieć, bo imion własnych
nie ma przecież w słowniku.

— O, a nieszczęśliwy! — wykrzyknął Franz. — To była naǳie a, która dodawała mi
sił, aby dobrnąć do końca tego dokumentu, naǳie a, że poznam przyna mnie nazwisko
tego, który zabił mi o ca! O, na litość boską! — zwrócił się do Noirtiera. — Na litość,
uczyń wszystko, co esteś w stanie… błagam pana… proszę mi akoś spróbować przekazać
to nazwisko…

— Dobrze — dał znak Noirtier.
— O, pannno Valentine! — zawołał Franz. — ǲiadek pani dał znak, że mi wy awi,

kto to był… proszę mi pomóc…
Noirtier spo rzał na słownik.
Franz z nerwowym drżeniem porwał słownik i ął wymieniać głoski alfabetu.
Starzec dał znak przy literze J.
Valentine zasłoniła dłońmi twarz.
Palec Franza niedługo wędrował po karcie słownika.
Zatrzymał się przy wyrazie ja.
— Tak — dał znak starzec.
— Pan⁈ — zawołał Franz i włosy powstały mu na głowie. — Pan, panie Noirtier,

zabił mi o ca⁈
— Tak — potwierǳił Noirtier i utkwił w młodym człowieku pełen godności wzrok.
Franz opadł bezwładnie na fotel.
Villefort otwarł drzwi i uciekł: obawiał się, że byłby zdolny zadławić w straszliwym

starcu tę resztkę istnienia, która wciąż eszcze tliła się w ego sercu.
.      
Pan Cavalcanti, o ciec Andrei, od echał, by ponownie pod ąć służbę, ednakże nie w armii
Jego Cesarskie Mości Cesarza Austriackiego, lecz przy ruletce w Lukce, mie scowości
kuracy ne , gǳie należał do na gorliwszych dworzan.

Nie trzeba dodawać, iż z na dokładnie szą skrupulatnością wybrał, co do grosza, całą
sumę przyznaną mu na podróż oraz wynagroǳenie za godny i pełen ma estatu sposób,
w aki odegrał rolę o ca.
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Wraz z tym od azdem Andrea otrzymał wszystkie papiery świadczące o tym, że miał
honor być synem margrabiego Bartolomea i margrabiny Leonory Corsinari. Zadomowił
się mnie więce w tym paryskim towarzystwie, które tak łatwo przy mu e cuǳoziemców
i obchoǳi się z nimi, ceniąc każdego nie wedle tego, kim est, ale wedle tego, za i kogo
chce uchoǳić. Wreszcie — czegóż to w Paryżu wymaga się od młoǳieńca? Żeby używał
w miarę poprawnego ęzyka, przyzwoicie się ubierał, grał śmiało i płacił złotem. Nie ulega
wątpliwości, że od cuǳoziemca wymaga ą mnie eszcze niż od Paryżanina. Już po dwóch
tygodniach więc Andrea zdobył sobie wcale niezłą pozyc ę; nazywano go panem hrabią,
mówiono, że ma pięćǳiesiąt tysięcy liwrów rocznego dochodu i powiadano, iż o ciec ego
est w posiadaniu niezmiernych skarbów ukrytych gǳieś w kamieniołomach Saravezza.

Pewien uczony, przy którym była mowa na temat tychże kamieniołomów, zapewnił,
iż e wiǳiał, co nadało ogromne wagi niepewnym dotychczas stwierǳeniom i nabrały
one odtąd rzeczywistego charakteru.

Tak się sprawy miały w kręgu paryskie soc ety, do którego wprowaǳiliśmy naszego
czytelnika, gdy pewnego wieczoru Monte Christo odwieǳił pana Danglarsa. Nie zastał
go w domu, zaproszono więc hrabiego do baronowe , która naturalnie wizytę przy ęła.

Od obiadu w Auteuil i wypadków, które po nim nastąpiły, pani Danglars reagowała
swego roǳa u niespoko nym drżeniem, ilekroć wymawiano nazwisko Monte Christo.

Kiedy brzmienie ego nazwiska nie było zwiastunem przybycia samego hrabiego, wte-
dy to bolesne uczucie wzmagało się edynie, eśli zaś hrabia z awiał się, otwarta ego oso-
ba, oczy błyszczące, uprze mość, grzeczność naǳwycza na dla pani Danglars, rozpraszały
na mnie sze cienie e obaw. Zdawało się baronowe rzeczą niepodobną, aby człowiek
o tak zachwyca ące powierzchowności mógł w stosunku do nie żywić akieś złe zamiary;
zresztą na barǳie nawet zepsute serce nie wierzy w zło, którego nie może usprawiedli-
wić akimś interesem. Zło bezużyteczne i bezpodstawne odstręcza samo przez się ako
niedorzeczność.

Gdy hrabia wszedł do buduaru, dokąd wprowaǳiliśmy uż raz naszego czytelnika,
zastał baronową, ak niespoko nie przeglądała rysunki swo e córki, pokazane uż wcześnie
młodemu panu Cavalcanti. Jak zwykle zadrżała na wzmiankę nazwiska hrabiego, ale mimo
zmieszania przy ęła go z uśmiechem.

Hrabia ednym rzutem oka po ął całą scenę.
Przy baronowe , która w pozyc i półleżące spoczywała na kozetce, sieǳiała Eugenia;

Cavalcanti stał.
Ubrany na czarno niczym bohater Goethego, w lakierowanych trzewikach i ażuro-

wych białych pończochach, przeciągał białą, dosyć starannie wypielęgnowaną ręką po
swoich blond włosach, wśród których pobłyskiwał diament; w próżności swe bowiem,
młoǳieniec, mimo rad hrabiego, nie oparł się pokusie włożenia go na mały palec.

Ruchowi temu towarzyszyły zabó cze spo rzenia wymierzone w pannę Danglars oraz
czułe westchnienia wysyłane w tę samą stronę.

Panna Danglars nie zmieniła się wcale; wciąż była piękna, zimna i szydercza. Żadne
spo rzenie, żadne z westchnień Andrei nie uszło e uwagi; rzekłbyś ednak, że ześlizgiwały
się ak po pancerzu Minerwy.

Eugenia skłoniła się chłodno hrabiemu i korzysta ąc z pierwszych konwenc onal-
nych zdań rozmowy, zniknęła w swoim salonie do nauki, skąd wkrótce dały się słyszeć
dwa wesołe głosy połączone z dźwiękami fortepianu. Monte Christo zrozumiał, że pan-
na Danglars woli towarzystwo panny Ludwiki d’Armilly, swo e nauczycielki śpiewu, od
towarzystwa ego i pana Cavalcanti.

Rozmawia ąc z panią Danglars i uda ąc, że est całkowicie pod urokiem te konwersac i,
hrabia przyglądał się zachowaniu pana Andrei: Andrea podszedł do drzwi i z uwielbieniem
nasłuchiwał dochoǳące zza nich muzyki, nie mogąc się zdobyć na przekroczenie progu.

Wkrótce powrócił bankier. Pierwsze ego spo rzenie przeznaczone było dla Monte
Christa, ale uż następne dla Andrei. Żonę powitał w sposób typowy dla niektórych mę-
żów, którego to sposobu żaden kawaler po ąć nie zdoła, dopóki nie ukaże się obszerny
kodeks małżeńskich stosunków.

— Cóż to, panny nie zaprosiły pana do swo ego towarzystwa? — zapytał Danglars
Andrei.
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— Niestety nie — odpowieǳiał Andrea, wzdycha ąc barǳie eszcze wymownie niż
poprzednio.

Danglars natychmiast podszedł do drzwi salonu i otworzył e. ǲiewczęta sieǳiały
przy fortepianie na edne kanapce. Każda z nich grała edną ręką; ćwiczenie to powtarzały
często i doszły uż do niezwykłe wprawy w ego wykonywaniu. W ramie otwartych drzwi
tworzyły akby pełen uroku obraz roǳa owy, podobny do tych, akie się często malu e
w Niemczech.

Ludwika była drobną, szczupłą blondynką o wygląǳie wróżki. Miała bu ne, kręco-
ne włosy opada ące puklami na nieco przydługą szy ę, w czym przypominała Madonny
z obrazów Perugina. Oczy miała akby przymglone zmęczeniem. Mówiono, że ma słabe
płuca i że pewnego dnia umrze, śpiewa ąc operową arię.

Monte Christo rzucił szybkie i ciekawe spo rzenie w głąb tego gyneceum; pierwszy raz
wiǳiał pannę d’Armilly, chociaż tak często mówiono o nie w tym domu.

— Czyżbyśmy zostali wykluczeni z towarzystwa muzycznego? — zapytał baron córkę.
Poprowaǳił młoǳieńca do saloniku i czy to przypadkiem, czy umyślnie, zamknął

drzwi za Andreą w taki sposób, że ani Monte Christo, ani baronowa ze swoich mie sc
nie mogli uż nic więce do rzeć; ale skoro sam pan Danglars go tam wprowaǳił, pani
Danglars nie zwróciła na to uwagi.

Wkrótce też hrabia usłyszał głos Andrei śpiewa ącego przy akordach fortepianu akąś
korsykańską piosenkę.

Gdy hrabia przysłuchiwał się z uśmiechem piosence — zapomniał o Andrei, a przy-
szedł mu na myśl Benedetto — pani Danglars zaś wychwalała przed nim opanowanie
męża, który tego ranka z powodu bankructwa w Mediolanie stracił akieś trzysta do
czterystu tysięcy anków.

Rzeczywiście, pochwała była zasłużona, hrabia bowiem, gdyby nie dowieǳiał się o tym
od same baronowe , czy też w akiś inny, tylko sobie znany sposób, nie wyczytałby niczego
z twarzy barona.

„To dobrze — pomyślał hrabia w duchu. — Zaczyna ukrywać swo e straty, a eszcze
przed miesiącem chełpił się nimi”.

Po czym rzekł głośno:
— Droga pani, pan Danglars tak dobrze zna giełdę, że zawsze zdoła oǳyskać, to co

stracił.
— Wiǳę, że poǳiela pan powszechne, choć błędne przekonanie — rzekła pani

Danglars.
— Jakież to przekonanie? — zapytał Monte Christo.
— Że pan Danglars gra na giełǳie, podczas gdy on wcale nie gra.
— A tak! Rzeczywiście przypominam sobie, że pan Debray mówił mi… a właśnie, co

się z nim ǳie e? Nie wiǳiałem go od trzech czy czterech dni.
— I a go nie wiǳiałam — rzekła pani Danglars z osobliwym spoko em. — Ale

zaczął pan akieś zdanie i nie dokończył.
— Jakie zdanie?
— Że pan Debray mówił panu…
— A tak… pan Debray mówił mi, że to pani odda e się demonowi gry.
— Tak, przyzna ę, że przez akiś czas sprawiało mi to przy emność — rzekła pani

Danglars — ale uż mnie to nie bawi.
— I niesłusznie, proszę pani. Mó Boże, fortuna kołem się toczy; a, gdybym był

kobietą, a przypadkiem eszcze żoną bankiera, oczywiście nie przestawałbym ufać szczęściu
mego męża, bo ak sama pani wie, w spekulac ach wszystko zależy od szczęścia. Ale,
ak powiadam, chociaż ufałbym zupełnie szczęściu mego męża, ednak chciałbym sobie
zapewnić niezależny ma ątek, nawet gdyby przyszło mi zaryzykować wszystko, powierza ąc
swo e interesy nieznane mi osobie.

Pani Danglars mimo woli zarumieniła się.
— Proszę tylko pomyśleć — rzekł Monte Christo, uda ąc, że niczego nie spostrzegł.

— Wczora podobno ktoś zrobił całkiem niezły interes na akc ach neapolitańskich.
— Nie mam ich — odpowieǳiała żywo baronowa — i nigdy ich nie miałam. Ale

doprawdy, przestańmy uż mówić o giełǳie, panie hrabio, wyglądamy bowiem ak dwa
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maklerzy giełdowi; pomówmy racze o tych biednych Villefortach, tak ciężko doświad-
czanych przez los.

— Cóż im się stało? — zapytał Monte Christo z dobrze udaną naiwnością.
— Musiał pan o tym słyszeć. Kilka dni po śmierci pana de Saint-Méran przy echała

margrabina, po czym i ona zmarła.
— A tak — rzekł Monte Christo. — Słyszałem o tym, ale ak powiada Klaudiusz

w Hamlecie, takie est prawo natury: roǳice umiera ą przed ǳiećmi i ǳieci po nich
płaczą, po czym same umrą przed własnymi ǳiećmi i również będą opłakiwane przez
swoich potomków.

— Ale to eszcze nie wszystko.
— Jak to nie wszystko?
— Otóż, z pewnością wie pan, że mieli wydać córkę za mąż…
— Za pana d’Epinay… czy małżeństwo nie doszło do skutku?
— Podobno wczora rano d’Epinay zwrócił dane im słowo.
— Doprawdy?… A znane są przyczyny tego zerwania?
— Nie.
— Coś podobnego! Jakże pan de Villefort znosi wszystkie te nieszczęścia?
— Jak zawsze, ze spoko em filozofa.
W te chwili wszedł pan Danglars.
— Jak to — rzekła baronowa — zostawiłeś pana Cavalcanti samego ze swo ą córką?
— I z panną d’Armilly — rzekł bankier — Za kogóż ty ą masz?
Po czym, zwraca ąc się do Monte Christa, rzekł:
— Czaru ący młoǳieniec ten książę Cavalcanti, nieprawdaż, hrabio? Tylko czy on

rzeczywiście est księciem?
— Za to nie mogę ręczyć — odpowieǳiał Monte Christo. — Jego o ca przedstawiono

mi ako margrabiego, pan Andrea zatem powinien być hrabią; zda e mi się ednak, że on
sam nie wykazu e wielkich pretens i do tego tytułu.

— A to czemu? — zaoponował baron. — Jeżeli est księciem, to nie ma rac i, że się
tym nie chlubi. Należy cenić swą godność. Ja sam nie lubię barǳo, gdy ktoś się wypiera
własnego pochoǳenia.

— Ale pan est prawǳiwym demokratą — rzekł z uśmiechem Monte Christo.
— Zauważ ednak, na co się narażasz — rzekła baronowa — gdyby pan de Mor-

cerf przyszedł tu przypadkiem, zastałby pana Cavalcantiego w poko u, do którego, on —
narzeczony Eugenii, nigdy nie otrzymał prawa wstępu.

— Dobrze się wyraziłaś mo a droga, że przypadkiem — odpowieǳiał bankier — bo
też rzeczywiście chyba przypadek musiałby sprawić, by tak rzadki gość się tu z awił.

— A ednak, gdyby przyszedł i zastał tego młoǳieńca u nasze córki, byłby racze
niezadowolony.

— On! Dobry Boże! Barǳo się mylisz, mo a droga, pan Albert nie zaszczyci nas
racze uczuciem zazdrości o swo ą narzeczoną, aż tak barǳo e nie kocha. Zresztą, co
mnie obchoǳi, czy bęǳie zadowolony czy nie.

— A ednak sprawy zaszły uż tak daleko…
— O tak, sprawy zaszły uż barǳo daleko, tak daleko, że na balu u swo e matki

pan de Morcerf raz tylko zatańczył z mo ą córką, a pan Cavalcanti tańczył z nią trzy razy
i wicehrabia wcale tego nie zauważył.

— Pan wicehrabia Albert de Morcerf! — zaanonsował loka .
Baronowa pospiesznie wstała. Chciała pó ść do saloniku, by powiadomić córkę, ale

pan Danglars przytrzymał ą za ramię.
— Da spokó — rzekł.
Baronowa spo rzała na niego zǳiwiona.
Monte Christo udał, że nie wiǳiał całe te sceny.
Albert wszedł, a wyglądał ǳiś pięknie i był wy ątkowo radosny. Ukłonił się szar-

mancko pani Danglars, barona powitał poufale, a hrabiego przy aźnie; następnie zwrócił
się do baronowe :

— Czy wolno mi zapytać panią, ak samopoczucie panny Eugenii?
— Wyśmienicie, proszę pana — odpowieǳiał żywo pan Danglars — Właśnie w te

chwili za ęta est muzyką w saloniku z panem Cavalcanti.

  () Hrabia Monte Christo 



Albert pozostał niewzruszony i obo ętny; może w duchu się zirytował, ale czuł na
sobie spo rzenie Monte Christa.

— Pan Cavalcanti śpiewa barǳo pięknym tenorem — rzekł — a panna Eugenia ma
wspaniały sopran, nie wspomina ąc nawet, że gra na fortepianie ak sam Thalberg. To
musi być prześliczny koncert.

— Rzeczywiście, zgaǳa ą się wybornie — odparł Danglars.
Albert, zdawało się, nie dostrzegł tego dwuznacznika, tak grubiańskiego, że pani

Danglars się zarumieniła.
— Ja także — rzekł następnie młoǳieniec — estem muzykalny, tak przyna mnie

twierǳili moi nauczyciele; ǳiwna rzecz ednak, bo ak dotąd głos mó nie zgoǳił się
z żadnym głosem, a zwłaszcza z sopranem.

Danglars uśmiechnął się z lekka, co miało znaczyć: „A złość się, złość!”.
— Toteż książę z mo ą córką wzbuǳili wczora powszechny zachwyt — rzekł, licząc

zapewne, że w ten sposób osiągnie swó cel. — Nie było pana wczora , panie de Morcerf?
— Jaki książę? — zapytał Albert.
— Książę Cavalcanti — odpowieǳiał Danglars, tytułu ąc uparcie młoǳieńca w ten

właśnie sposób.
— A, przepraszam — rzekł Albert. — Nie wieǳiałem, że est księciem. Aha, to

książę Cavalcanti śpiewał wczora z panną Eugenią? Rzeczywiście musiało to być zachwy-
ca ące, i mocno żału ę, że nie słyszałem. Nie mogłem ednak skorzystać wczora z państwa
zaproszenia, musiałem bowiem towarzyszyć matce mo e w odwieǳinach u pani baro-
nowe de Château-Renaud, gǳie występ mieli śpiewacy niemieccy.

Po chwili milczenia Albert ak gdyby nigdy nic zapytał:
— Czy mógłbym złożyć mo e uszanowanie pannie Eugenii?
— Za chwilkę, za chwilkę, błagam — rzekł bankier, zatrzymu ąc młoǳieńca. —

Niech pan posłucha eszcze te cavatiny, ta, ta, ta, ti, ta ti, ta, ta…. zachwyca ące, skończą
za sekundę: wspaniale! Bravo! Bravi! Brava!

I bankier począł zapalczywie klaskać.
— Istotnie — rzekł Albert. — Było to prześliczne, chyba nie można lepie znać

muzyki swego kra u, niż zna ą książę Cavalcanti. Nazwał go pan księciem, eśli się nie
mylę? Zresztą, choćby nawet nie był księciem, z pewnością nim zostanie, we Włoszech
to nic trudnego. Ale, wraca ąc do naszego urzeka ącego duetu, może by pan zrobił nam
przy emność, baronie i nie mówiąc nic córce ani panu Cavalcanti, że słucha ich ktoś
obcy, poprosiłby pan, aby zaśpiewali inny eszcze kawałek. Tak dobrze est rozkoszować
się muzyką z pewnego oddalenia, w półmroku, nie wiǳąc i nie będąc wiǳianym, nie
krępu ąc w ten sposób artysty, który może oddać się wtedy bez reszty porywom serca
i geniuszu.

Tym razem zimna krew młoǳieńca zbiła Danglarsa z tropu.
Wziął Monte Christa na stronę.
— No i co pan powie o naszym zakochanym?
— Do licha! Wyda e mi się zimny ak lód, nie da się zaprzeczyć; ale co począć? Pan

się uż zobowiązał.
— Niewątpliwie, zobowiązałem się, ale że oddam mo ą córkę człowiekowi, który ą

kocha, a nie takiemu, który e nie kocha wcale. No, niech pan na niego popatrzy, zimny
ak marmur, dumny ak ego o ciec; gdyby chociaż był bogaty, gdyby miał taki ma ątek
ak Cavalcanti, machnąłbym ręką. Ech, nie naraǳiłem się eszcze z córką, ale eśli ma
dobry gust…

— No, nie wiem — odparł Monte Christo. — Być może zaślepia mnie przy aźń, ale
mogę pana zapewnić, że pan de Morcerf est u mu ącym młoǳieńcem, który niewątpliwie
uszczęśliwi pana córkę i pręǳe czy późnie do ǳie do czegoś; w końcu ego o ciec ma
znakomitą pozyc ę.

— Hmm! — chrząknął Danglars.
— Skąd ta wątpliwość?
— Choǳi o ego przeszłość… ciemną przeszłość.
— Ale przecież przeszłość o ca nie dotyczy syna.
— Prawda, prawda…
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— E, niech pan nie wyǳiwia, baronie. Jeszcze przed miesiącem uważał pan to mał-
żeństwo za doskonałą partię… Proszę też zrozumieć, że martwi mnie to, bo przecież
właśnie u mnie poznał pan młodego Cavalcantiego, którego a sam dobrze nie znam,
powtarzam to panu.

— Ale a go znam, to wystarczy — rzekł Danglars.
— Zna go pan? Zebrał więc pan o nim akieś informac e? — zapytał Monte Christo.
— A to konieczne? Czyż nie est tak, że od pierwszego rzutu oka wiadomo, z kim

ma się do czynienia? Przede wszystkim est bogaty.
— W granicach akichś nęǳnych pięćǳiesięciu tysięcy liwrów.
— Odebrał znakomite wychowanie.
— Ehmm! — odchrząknął z kolei Monte Christo.
— Jest pan dla niego niesprawiedliwy.
— Tak, przyzna ę, ale z przykrością patrzę, ak ten młoǳieniec, wieǳąc o pańskich

zobowiązaniach wobec Morcerfów, próbu e pokrzyżować wasze plany, a wykorzystu e do
tego swó ma ątek.

Danglars roześmiał się.
— Jakiż purytanin z pana! — rzekł. — Takie rzeczy zdarza ą się co ǳień na świecie.
— Nie może pan ednak, drogi baronie, zrywać ot tak, dla kaprysu: Morcerfowie

liczą na ten związek.
— Toteż muszą w końcu postawić sprawę asno i otwarcie. Mógłby pan o tym kilka

słów napomknąć generałowi, drogi hrabio, ma pan przecież względy w tym domu.
— Ja! Gǳie pan, u diabła, to spostrzegł?
— Jak to? Zda e mi się, że wiǳiałem u nich na balu, ak dumna hrabina Mercedes,

ta pyszna Katalonka, która zaledwie raczy usta otworzyć do swych dawnych zna omych,
wzięła pana pod rękę i wyszła z panem do ogrodu, gǳie przez blisko pół goǳiny space-
rowaliście w bocznych ale kach.

— Ależ baronie, baronie! — zawołał Albert. — Pan nam przeszkaǳa słuchać; toż to
barbarzyństwo, ak na takiego melomana!

— Cóż robić, szanowny panie żartownisiu — odparł Danglars.
A zwraca ąc się do Monte Christa rzekł:
— To co, wspomni pan o tym generałowi?
— Chętnie, eśli pan sobie tego życzy.
— Choǳi tylko o to, postawić rzecz asno i stanowczo; przede wszystkim niech

poprosi o rękę mo e córki dla swo ego syna, niech wyznaczy datę, warunki pieniężne;
musimy się wreszcie porozumieć lub ostatecznie wszystko zerwać; dość tego zwlekania.

— Dobrze. Mis a zostanie spełniona.
Po tym oświadczeniu Danglars westchnął w taki sam sposób, ak przed pół goǳiną

młody Cavalcanti.
— Bravi! Bravo! Brava! — zawołał Albert, przedrzeźnia ąc bankiera i klaszcząc na

zakończenie pieśni.
Danglars spo rzał krzywo na Alberta, ale w te same chwili loka szepnął mu parę

słów do ucha.
— Zaraz wrócę — rzekł bankier do Monte Christa. — Proszę na mnie poczekać, być

może będę miał panu eszcze coś do powieǳenia.
Baronowa, korzysta ąc z nieobecności męża, otworzyła drzwi do saloniku; w te chwili

obecni u rzeli pana Andreę wsta ącego gwałtownie od fortepianu, przy którym sieǳiał
z panną Eugenią.

Albert z uśmiechem ukłonił się pannie Danglars, która byna mnie niezmieszana od-
powieǳiała mu ukłonem ak zwykle chłodnym. Cavalcanti wyraźnie zdawał się być zakło-
potany. Ukłonił się Morcefowi, ten zaś odpowieǳiał mu ukłonem awnie wyraża ącym
impertynenc ę. W te chwili Albert zaczął rozpływać się w zachwytach nad głosem panny
Danglars, wyraża ąc ednocześnie na większy żal, iż nie mógł z awić się na wczora szym
koncercie i słyszeć e śpiewu.

Cavalcanti, pozostawiony samemu sobie, wziął na bok Monte Christa.
— Teraz uż dosyć — odezwała się pani Danglars. — Dosyć te muzyki i komple-

mentów, proszę na herbatę.
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Przeszli do sąsiedniego salonu, gǳie rzeczywiście herbata była uż gotowa. Kiedy
odkładano uż, na sposób angielski, łyżeczki do pustych filiżanek, otworzyły się drzwi
i wszedł Danglars wyraźnie czymś poruszony. Zwłaszcza Monte Christo spostrzegł to
poruszenie i spo rzał na bankiera pyta ącym wzrokiem.

— Odebrałem właśnie — rzekł Danglars — korespondenc ę z Grec i.
— Jak się miewa król Otton? — zapytał radośnie Albert.
Danglars spo rzał na niego z ukosa i nic nie odpowieǳiał. Monte Christo odwrócił

się, chcąc ukryć wyraz litości, który przemknął przez ego twarz, ale natychmiast zniknął.
Albert nie mógł po ąć, dlaczego bankier spo rzał na niego tak nieprzychylnie; obra-

ca ąc się więc do Monte Christa, który doskonale wieǳiał o co choǳi, zapytał:
— Wiǳiał pan, ak on na mnie popatrzył?
— Owszem — odpowieǳiał hrabia. — Ale czy było coś szczególnego w tym spo -

rzeniu?
— Tak sąǳę; ale co też mogą znaczyć te ego wiadomości z Grec i?
Monte Christo uśmiechnął się w taki sposób, w aki zawsze uśmiechał się, gdy chciał

uniknąć odpowieǳi.
— Oto i on — rzekł Albert. — Zbliża się do pana; a tymczasem pode dę do panny

Eugenii i powiem parę komplementów na temat e kamei, a wtedy o ciec bęǳie mógł
z panem pomówić.

— Jeżeli chce pan obdarzyć ą akimś komplementem, niech pan przyna mnie po-
chwali e głos — doraǳił Monte Christo.

— O nie. Głos przecież chwalą wszyscy.
— Mó kochany hrabio — rzekł Monte Christo. — Ma pan szczególny dar prawienia

niegrzeczności.
Albert z uśmiechem podszedł do Eugenii.
Od razu też Danglars nachylił się do ucha hrabiego:
— Dał mi pan doskonałą radę — rzekł. — Okropna historia wiąże się z tymi dwoma

słowami: Fernand i Janina.
— Ach tak? — zapytał Monte Christo.
— Tak, opowiem panu wszystko; ale niech pan zabierze stąd na pierw tego mło-

ǳieńca, zbyt krępowałaby mnie teraz ego obecność.
— Tak właśnie zamierzałem zrobić, razem wychoǳimy. Czy wciąż pan chce, bym

przysłał tu ego o ca?
— Barǳie niż kiedykolwiek.
Hrabia dał znak Albertowi. Ukłonili się oba damom i wyszli: Albert, wykazu ąc

na większą obo ętność dla wzgardy, aką obdarzała go panna Danglars; Monte Christo
ponawia ąc przeznaczone dla pani Danglars rady odnośnie środków ostrożności, akie
żona bankiera powinna przedsięwziąć w trosce o swo ą przyszłość.

Na polu bitwy zatriumfował pan Cavalcanti.

. 
Ledwie konie hrabiego skręciły za róg bulwaru, Albert odwrócił się w kierunku Monte
Christa, wybucha ąc śmiechem tak głośnym, że aż sztucznym.

— Zapytam teraz pana — rzekł — zada ąc to samo pytanie, akie król Karol IX
zadał Katarzynie Medyce skie po Nocy Świętego Bartłomie a: ak sąǳisz, czy dobrze
odegrałem swo ą rolę?

— W związku z czym? — zapytał Monte Christo.
— W związku z instalac ą mo ego rywala u pana Danglarsa.
— Jakiego rywala?
— Na Boga! Jak to, akiego? Twego protegowanego, hrabio, pana Andrei Cavalcanti!
— Mó hrabio; a nie protegu ę nigǳie pana Andrei, a tym barǳie u państwa Dan-

glars.
— Czyniłbym panu ten zarzut, gdyby ten młoǳieniec rzeczywiście potrzebował pań-

skie protekc i. Na szczęście dla mnie, może się bez tego obe ść.
— Jak to? Myśli pan, że uż uderzył w konkury?
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— Ręczę za to: przewraca oczami, wzdycha i grucha miłośnie na różne tony; słowem
stara się o rękę dumne panny Eugenii.

— I co z tego, skoro tam myślą tylko o panu?
— Kochany hrabio, pan raczy żartować. Atakowany estem na dwa onty.
— Jak to na dwa onty?
— Tak est: panna Eugenia ledwie raczy mi odpowiadać, a panna d’Armilly, e przy-

aciółka, wcale mi nie odpowiada.
— Tak, ale o ciec uwielbia pana — rzekł Monte Christo.
— On? Ależ przeciwnie, tysiące sztyletów wbĳa w mo e serce, wprawǳie sztylety te,

niczym w teatrze, goǳą tylko w rękaw, on ednak myśli, że ranią mnie boleśnie.
— Zazdrość świadczy o uczuciu.
— Owszem, tylko że a nie estem zazdrosny. Zakładam się, że nim minie tyǳień,

zamknie mi z hukiem drzwi przed nosem.
— Myli się pan, kochany wicehrabio.
— Ma pan na to dowód?
— Zostałem zobowiązany, by poprosić pana hrabiego de Morcerf o ostateczną roz-

mowę z baronem.
— Kto pana zobowiązał?
— Sam baron!
— Ale nie zrobi pan tego, kochany hrabio, prawda? — rzekł Albert tonem na mil-

szym, na aki mógł się zdobyć.
— Myli się pan, Albercie, przyrzekłem i zrobię.
— No tak — westchnął Albert. — Wyraźnie chce mnie pan ożenić za wszelką cenę.
— Zależy mi, by utrzymywać ze wszystkimi dobre stosunki. Ale co się ǳie e z De-

bray’em, nie widu ę go uż u baronowe ?
— Podobno posprzeczali się.
— Z baronową?
— Nie, z baronem.
— Sąǳi pan, że coś pode rzewa? — zapytał Monte Christo z rozbra a ącą naiwnością

w głosie.
— Co też pan mówi, drogi hrabio! Wrócił pan z księżyca?
— Wyda e się panu, że a znam się na wszystkich tych pańskich paryżanach?
— Kochany hrabio, luǳie są wszęǳie tacy sami; gdy w akimkolwiek kra u pozna

pan dokładnie ednostkę, bęǳie pan miał wyobrażenie o całym roǳa u.
— Z akie więc przyczyny poróżnili się Danglars z Debray’em? Przecież tak dobrze

ze sobą żyli — rzekł Monte Christo z tą samą naiwnością.
— I tu właśnie natykamy się na misteria Izydy, do których a nie estem dopuszczony.

Kiedy pan Cavalcanti we ǳie uż do roǳiny, zapyta pan go o to.
Kareta stanęła.
— Jesteśmy na mie scu — rzekł Monte Christo. — Jest dopiero wpół do edenaste ,

może pan we ǳie.
— Barǳo chętnie.
Weszli do domu i zasiedli w oświetlonym salonie.
— Zrób nam herbaty, Baptysto — rzekł hrabia.
Baptysta wyszedł bez słowa. Po dwóch sekundach wrócił z zastawioną tacą — zupeł-

nie, akby ktoś wypowieǳiał magiczne zaklęcie „Stoliczku nakry się”.
— W istocie, mó drogi hrabio — rzekł Albert — to, co na barǳie w panu po-

ǳiwiam, to nie pański ma ątek, bo być może są bogatsi od pana, nie est to też pański
dowcip, bo Beaumarchais nie miał go więce , ale z pewnością nie mnie od pana; im-
ponu e mi za to sposób, w aki est pan obsługiwany; bez słowa, a wszystko est podane
w minutę lub sekundę, akby pańska służba odgadywała po uderzeniu ǳwonka, czego
pan sobie życzy lub też akby wszystko było gotowe i tylko na pana czekało.

— Jest w tym coś z prawdy. Zna ą wszystkie mo e zwycza e; i tak na przykład, może
ma pan ochotę na coś eszcze, pĳąc herbatę?

— A, rzeczywiście, chętnie bym zapalił.
Monte Christo wstał i raz zaǳwonił.
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W sekundę drzwi się otworzyły i wszedł Ali z dwiema fa kami tureckimi nabitymi
wybornym tytoniem.

— To fenomenalne! — wykrzyknął Morcerf.
— Ależ skąd, to barǳo proste — odrzekł Monte Christo. — Ali wie dobrze, że przy

herbacie lub kawie zwykle palę fa kę; wie, że chciałem herbaty i wiǳiał, że przyszedłem
z panem, teraz słyszał, że go wołam, a ako że pochoǳi z kra u, gǳie dowodem gościnności
est właśnie fa ka, domyślił się i przyniósł dwie zamiast edne .

— No tak, ale w ten sposób można wszystko wy aśnić; niemnie tylko u pana… ale
co a słyszę?

Albert pochylił się ku drzwiom, przez które rzeczywiście dochoǳiły akieś dźwięki
przypomina ące tony gitary.

— Kochany hrabio, esteś skazany ǳiś wieczór na muzykę; zaledwie uciekł pan od
fortepianu panny Danglars, wpada pan z kolei na guzlę mo e Hayde.

— Hayde! Śliczne imię! To naprawdę istnie ą kobiety, które nazywa ą się tak ak
w poematach lorda Byrona?

— Oczywiście; Hayde est barǳo rzadkim imieniem we Franc i, ale dość pospolitym
w Albanii i Epirze; oznacza ono… w przybliżeniu: czystość, wstydliwość, niewinność. Jest
to roǳa imienia chrzestnego, ak mawiacie w Paryżu.

— O, akież to urocze! Jakbym chciał, by nasze Francuzki nazywały się, da my na
to: panna Dobroć, panna Milczenie, panna Miłosierǳie Chrześcĳańskie! Niech sam pan
powie, gdyby tylko panna Danglars, zamiast nazywać się Klara Maria Eugenia, nosiła
imiona Czystość Wstydliwość Niewinność, do licha, ale zrobiłoby to efekt przy zapowie-
ǳiach.

— Szaleńcze! — rzekł hrabia. — Niech pan nie żartu e tak głośno, Hayde mogłaby
usłyszeć.

— Rozgniewałaby się?
— O, nie — rzekł hrabia ze zwykłą sobie wyniosłością.
— Czy to tak dobra osoba? — zapytał Albert.
— Nie choǳi tu tyle o dobroć, ile o poczucie obowiązku, niewolnica nie może gnie-

wać się na swego pana.
— Dałby pan spokó tym żartom; czyż istnie ą eszcze niewolnice?
— Na wyraźnie tak, skoro Hayde est mo ą niewolnicą.
— Niebywałe, że z pana taki indywidualista; robi pan wszystko inacze niż ogół.

Niewolnica hrabiego de Monte Christo! To we Franc i niesłychane. Sąǳąc z tego, ak
pan sypie złotem, posada niewolnicy przynosi e ze sto tysięcy dukatów rocznie.

— Sto tysięcy dukatów! Biedactwo to miało bez porównania więce ; gdy przyszła na
świat, otaczały ą skarby, wobec których bogactwa z Baśni tysiąca i jednej nocy są prawie
niczym.

— Więc to naprawdę księżniczka?
— Tak. Z ednego z na barǳie szacownych rodów w swoim kra u.
— Tak też pode rzewałem. Ale akim sposobem tak wielka księżniczka stała się nie-

wolnicą?
— Wo na, przypadek, kochany wicehrabio, kaprys losu…
— A e nazwisko est ta emnicą?
— Dla wszystkich tak, ale nie dla pana, drogi Albercie — mo ego przy aciela, eżeli

tylko przyrzeknie mi pan, że bęǳie milczał.
— Da ę słowo honoru.
— Czy zna pan historię Paszy z Janiny?
— Alego Tebelina? Oczywiście, to u niego na służbie mó o ciec zrobił ma ątek.
— A prawda. Zapomniałem o tym.
— Co więc wspólnego ma Hayde z Alim Tebelinem?
— Po prostu est ego córką.
— I est pana niewolnicą? Jak to?
— A tak, do licha! Pewnego dnia kupiłem ą w Konstantynopolu, gdy przechoǳiłem

przez tamte szy targ.
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— To niezwykłe! Z panem, drogi hrabio, przeżywa się ciągły sen na awie. Proszę
i mnie teraz posłuchać, ale być może… bęǳie to z mo e strony nietaktowna prośba.

— Proszę mówić.
— Otóż, skoro pan z nią wychoǳi i bywa w Operze… To niech mnie pan hrabia

przedstawi swo e księżniczce.
— Chętnie, ale mam dwa warunki.
— Z góry się na nie zgaǳam.
— Po pierwsze: nie powie pan nigdy nikomu, że przedstawiłem ą panu.
— Oczywiście! — Morcerf podniósł rękę — przysięgam.
— Po drugie: nie powie e pan, że pana o ciec służył u e o ca.
— Przysięgam.
— A więc dobrze. Niech pan ednak pamięta o tych dwóch przysięgach.
— Och! — obruszył się Albert.
— Dobrze, dobrze. Wiem, że est pan człowiekiem honoru.
Hrabia uderzył znowu w ǳwonek; po awił się Ali.
— Powieǳ Hayde, że wypĳę u nie kawę i da e do zrozumienia, że pytam, czy mogę

e przedstawić ednego z moich przy aciół.
Ali skłonił się i wyszedł.
— Jeszcze edno, drogi Albercie, proszę e nie zadawać żadnych pytań. Jeżeli bęǳie

pan chciał się czegoś dowieǳieć, proszę zapytać na pierw mnie, a a powtórzę pytanie.
— Zgoda.
Ali po awił się po raz trzeci i odsunął portierę na znak, że hrabia i Albert mogą we ść.
Albert poprawił ręką włosy i podkręcił wąsa; hrabia wziął kapelusz, włożył rękawiczki

i poprowaǳił Alberta do apartamentu, którego niczym strażnik strzegł Ali, a broniły go
trzy ancuskie poko ówki dowoǳone przez Myrto.

Hayde czekała w poko u, który służył za salon. Otwarła ze zdumienia oczy, ponieważ
Monte Christo po raz pierwszy przyprowaǳił do nie obcego mężczyznę.

Sieǳiała po turecku w rogu so, niczym ptaszek w gnieźǳie uwitym z na kosztow-
nie szych edwabnych tkanin wschodnich, haowanych złotem. Przy nie leżał instru-
ment, z którego eszcze przed chwilą rozchoǳiły się dźwięki.

Była zachwyca ąca.
Na widok hrabiego powstała i powitała go z uśmiechem córki i kochanki zarazem.

Monte Christo podszedł do nie i podał e rękę, do które ak zwykle przylgnęła ustami.
Albert przystanął we drzwiach, oszołomiony tą niezwykłą pięknością, tak odmienną

od naszych, że nikt we Franc i nie może mieć o nie żadnego wyobrażenia.
— Kogo mi przyprowaǳasz? — zapytała po nowogrecku ǳiewczyna. — Brata, przy-

aciela, zwykłego zna omego czy wroga?
— Przy aciela — rzekł Monte Christo w tym samym ęzyku.
— Kto to?
— Wicehrabia Albert, ten sam, którego w Rzymie wyswoboǳiłem z rąk bandytów.
— Jakim ęzykiem mam się do niego zwracać?
Monte Christo zwrócił się do Alberta.
— Czy mówi pan ęzykiem nowogreckim? — zapytał młoǳieńca.
— Niestety nie! — zmartwił się Albert. — Nie znam też starożytne greki; ani Ho-

mer, ani Platon nie mieli nigdy barǳie nęǳnego ucznia, powieǳiałbym nawet barǳie
niewǳięcznego, ode mnie.

— A więc — rzekła Hayde, dowoǳąc, że zrozumiała zarówno pytanie hrabiego, ak
i odpowiedź Alberta — będę mówiła po ancusku lub po włosku, eśli tylko, mó panie,
chcesz, abym mówiła.

Monte Christo zastanowił się chwilę.
— Mów po włosku — rzekł.
A zwraca ąc się do Alberta:
— Wielka szkoda, że nie zna pan ani współczesnego, ani starożytnego greckiego,

bo Hayde prześlicznie mówi tymi dwoma ęzykami; biedaczka bęǳie zmuszona mówić
z panem po włosku, dlatego może wyrobi pan sobie o nie fałszywe wyobrażenie.

I dał znak Hayde.
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— Bądź pozdrowiony, przy acielu, który przychoǳisz z moim panem i władcą — rze-
kła ǳiewczyna na czystszą mową toskańską z łagodnym akcentem rzymskim, co uczyniło
z ęzyka Dantego mowę tak dźwięczną ak mowa Homera. — Ali! Poda kawę i fa ki.

Hayde skinęła na Alberta, aby się zbliżył, Ali tymczasem odszedł, by spełnić rozkazy
swe młode pani.

Monte Christo wskazał Albertowi dwa składane krzesełka, które przysunęli do małego
okrągłego stolika. Pełno było na nim kwiatów, rysunków i nut, a pośród tego wszystkiego
leżało nargile.

Ali wrócił z kawą i fa kami; do tych poko ów Baptyście nie wolno było wchoǳić.
Albert nie przy ął fa ki, którą podał mu Nubĳczyk.
— Ależ proszę, niech pan zapali — rzekł Monte Christo. — Hayde est wychowana

prawie ak paryżanka; nie lubi cygar hawańskich ze względu na ich nieprzy emną woń,
ale tytoń wschodni ma piękny zapach, sam pan wie.

Filiżanki z kawą uż czekały; cukiernicę podano tylko Albertowi. Monte Christo
i Hayde pili napar na sposób arabski — bez cukru.

Hayde wyciągnęła rękę i końcami swoich drobnych, różowych i smukłych palców
wzięła filiżankę z apońskie porcelany, podniosła ą do ust rozkoszu ąc się naiwnie kawą,
ak ǳieci, gdy eǳą lub pĳą coś, co szczególnie lubią.

W te same chwili weszły dwie służące z tacami pełnymi lodów i sorbetów, stawia ąc
e na dwóch niskich, przeznaczonych do tego stoliczkach.

— Mó drogi gospodarzu i pani, signora — odezwał się Albert po włosku. — Proszę
mi wybaczyć mo e zdumienie; estem całkiem oszołomiony, ale to chyba naturalne, prze-
cież zna du ę tu Wschód i to Wschód prawǳiwy, nie taki, aki wiǳiałem, ale o akim
marzyłem. I zna du ę go tu, w sercu Paryża! Przed chwilą słyszałem turkot omnibusów
i brzęk ǳwoneczków sprzedawców lemoniady. O signora! Dlaczego nie znam greckie-
go! Rozmowa z panią byłaby dopełnieniem baśniowe atmosfery tego wieczoru, którego
nigdy nie zapomnę!

— Mówię na tyle dobrze po włosku, że mogę z panem rozmawiać — rzekła Hayde
— a skoro tak barǳo lubi pan Wschód, dołożę wszelkich starań, by odnalazł pan go
tuta .

— O czym mogę z nią mówić? — zapytał Albert szeptem hrabiego.
— O czym pan tylko zechce; o e kra u, o e młodości, wspomnieniach, a eśli pan

woli, o Rzymie, Neapolu lub Florenc i.
— Och nie! — odparł Albert. — Jaki sens miałaby rozmowa z Greczynką na tematy

poruszane zwykle z paryżankami. Bęǳiemy rozmawiać o Wschoǳie, eśli pan pozwoli.
— Doskonale, kochany panie Albercie, bęǳie to dla nie na przy emnie sza rozmowa.
Albert zwrócił się do Hayde.
— W akim wieku opuściła pani Grec ę?
— Miałam wtedy pięć lat — odpowieǳiała Hayde.
— Pamięta pani eszcze swo ą o czyznę? — zapytał Albert.
— Gdy zamykam oczy, oglądam wszystko, co kiedyś wiǳiałam. Mamy dwa roǳa e

wzroku: wzrok ciała i wzrok duszy. To, co wzrok ciała może nieraz zapomnieć, wzrok
duszy zachowa na zawsze w pamięci.

— Jakie est pani na wcześnie sze wspomnienie?
— Ledwie umiałam choǳić; mo a matka, na imię e było Vasiliki, Vasiliki znaczy

królewska — dodała ǳiewczyna, unosząc głowę — brała mnie za rękę i szłyśmy obie,
z przysłoniętymi twarzami, włożywszy całe nasze złoto do sakiewek, prosić o ałmużnę dla
więźniów. Mówiłyśmy wtedy: „Ten, co ubogim da e, Wiecznemu da e”. Gdy uż napeł-
niła się nasza sakwa, wracałyśmy do pałacu i nie mówiąc nic o cu, odsyłałyśmy wszystkie
pieniąǳe, które zebrałyśmy ako ubogie kobiety, mnichom, oni zaś rozǳielali e mięǳy
więźniów.

— Ile miała pani wtedy lat?
— Trzy — odpowieǳiała Hayde.
— Hrabio — szepnął Morcerf do Monte Christa. — Czy pozwoli pan, aby signora

opowieǳiała nam coś ze swo ego życia? Zabronił mi pan wspominać o moim o cu, ale,
być może, ona sama coś o nim opowie; nie wyobraża pan sobie, aki byłbym szczęśliwy,
gdybym usłyszał ego imię z tak pięknych ust.
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Monte Christo odwrócił się ku Hayde i podnosząc brwi, dał e znak, aby z uwagą
zastosowała się do polecenia, które usłyszy, po czym rzekł po grecku:

— Opowieǳ nam o losach swo ego o ca, ale ani słowa o zdra cy i same zdraǳie.
Hayde westchnęła głęboko, a e asne czoło zachmurzyło się.
— Co e pan powieǳiał? — szepnął Morcerf.
— Jeszcze raz e powtórzyłem, że est pan naszym przy acielem i że nie musi nic

przed panem ukrywać.
— A zatem — powieǳiał Albert — pani pierwszym wspomnieniem są te wyprawy

dla wsparcia więźniów? Czy coś eszcze pani pamięta?
— Co eszcze? Otóż wiǳę siebie w cieniu sykomorów, nad eziorem, a pośród listowia

prześwitu e drżące zwierciadło wody; mó o ciec sieǳi na poduszkach pod na starszym
i na gęstszym z drzew, a, słabe ǳiecię eszcze, a mo a matka leży u stóp o ca. Bawiłam się
ego siwą brodą opada ącą na piersi, albo kindżałem o ręko eści wysaǳane diamentami,
który trzymał za pasem; od czasu do czasu podchoǳił akiś Albańczyk i mówił coś o cu,
na co a wcale nie zwracałam uwagi, a o ciec odpowiadał na to zawsze tym samym tonem:
„zabĳ!”. Albo: „daru życie!”.

— To ǳiwne, słyszeć podobne rzeczy, akie do te pory słyszałem tylko w teatrze,
z ust tak młode osoby i móc powieǳieć sobie: to nie fikc a. Jakże po tych poetyckich
i cudownych ǳie ach czu e się pani we Franc i?

— Zda e mi się, że to piękny kra — rzekła Hayde. — Wiǳę ednak Franc ę taką, aką
est, bo patrzę na nią oczami kobiety; mó kra zaś przeciwnie, wiǳiałam go tylko oczami
ǳiecka, zawsze więc est zasnuty mgłą świetlistą lub mroczną, stosownie do tego, ak
mo e wspomnienia go przedstawia ą: ako miłą o czystą ziemię czy ako mie sce gorzkich
cierpień.

— Jest pani tak młoda — rzekł Albert, nieświadomie wpada ąc w banał — ak to
możliwe, że tyle pani wycierpiała?

— Dusza luǳka est sumą pierwszych wspomnień, a z wy ątkiem tych, które uż
panu opowieǳiałam, wszystkie inne wspomnienia z mo e młodości są smutne.

— Niech pani opowiada, signora — rzekł Albert. — Przysięgam, że będę pani słuchać
z niewysłowioną przy emnością.

Hayde uśmiechnęła się smutno.
— Miałam cztery lata, gdy pewnego wieczoru matka mnie obuǳiła. Byłyśmy w zam-

ku, w Janinie; matka podniosła mnie z poduszek, na których spałam, a gdy otworzyłam
oczy, spostrzegłam, że est zalana łzami. Wzięła mnie bez słowa. Wiǳąc, że płacze, a
również się rozpłakałam.

— Cicho, mo e ǳiecię! — rzekła.
Nieraz, kapryśna ak każde ǳiecko, pomimo gróźb i pocieszeń nie przestawałam pła-

kać; teraz ednak w głosie mo e matki było tyle strachu, że natychmiast ucichłam.
Szybko wyniosła mnie stamtąd. Schoǳiłyśmy po szerokich schodach; przed nami szły

służące matki, niosąc kuy, sakwy, woreczki ze złotem, szaty i kosztowności. Za służącymi
szło dwuǳiestu strażników uzbro onych w długie strzelby i pistolety, a ubranych w stro e,
akie znacie i we Franc i, od kiedy Grec a oǳyskała niepodległość.

— Proszę mi wierzyć, było coś złowieszczego — dodała Hayde, potrząsa ąc głową
i blednąc na samo wspomnienie — w tym długim szeregu niewolnic i służących, zaspa-
nych eszcze, ak mi się zdawało, bo sama nie byłam dobrze rozbuǳona.

Na schodach kołysały się olbrzymie cienie sosnowych pochodni, wprawia ąc w ruch
wysokie sklepienia.

— Pręǳe — zawołał głos z głębi galerii.
Na dźwięk tego głosu wszyscy pochylili się, ak kłosy pochyla ą się do ziemi, ulega ąc

sile wiatru.
I a zadrżałam. Był to głos mo ego o ca
O ciec szedł ostatni. Oǳiany we wspaniałe szaty, z karabinem w ręku, darowanym

mu przez waszego cesarza, wsparty na ramieniu swo ego faworyta — Selima. Poganiał
nas przed sobą ak pasterz zatrwożoną trzodę.

— Mó o ciec — tu Hayde podniosła głowę — znany był w całe Europie ako Ali
Tebelin, pasza Janiny, przed którym drżała cała Turc a.
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Alberta, nie wieǳieć czemu, przeszedł dreszcz, na dźwięk tych słów wypowieǳianych
tonem osobliwie wyniosłym i godnym; wydawało mu się, że oczy ǳiewczyny rozbły-
sły czymś posępnym i strasznym, gdy podobna do Pytii odprawia ące czary, przywołała
wspomnienie tego krwawego władcy, którego straszna śmierć sprawiła, że stał się olbrzy-
mem w oczach współczesne Europy.

— Wkrótce — rzekła następnie Hayde — pochód zatrzymał się; zeszliśmy uż ze
schodów nad brzeg akiegoś eziora. Matka tuliła mnie do drżących piersi, za nami zo-
baczyłam mo ego o ca, ak rzucał dookoła niespoko ne spo rzenia. Przed nami rozciągały
się cztery marmurowe stopnie, a w dole kołysała się łódka. Z brzegu wiǳieliśmy ma a-
czącą na woǳie pośrodku eziora akąś czarną masę; był to pałacyk, do którego mieliśmy
dotrzeć. Wydawał mi się barǳo oddalony, zapewne z powodu ciemności. Zeszliśmy do
łoǳi. Pamiętam, że zanurzane w woǳie wiosła nie wydawały na mnie szego szelestu, na-
chyliłam się, aby e zobaczyć i spostrzegłam, że były poobwĳane tkaninami. Na łódce nie
było nikogo oprócz wioślarzy, służebnych, mo ego o ca, matki, Selima i mnie.

Wierni o cu żołnierze, palikarowie, pozostali na brzegu eziora, klęcząc na ostatnim
stopniu, a na wypadek pogoni, z trzech wyższych utworzyli sobie szaniec.

Łódź nasza leciała ak wiatr.
— Dlaczego łódka płynie tak prędko? — zapytałam matki.
— Cicho, mo e ǳiecię — rzekła. — My uciekamy.
Nie rozumiałam tego. Dlaczego mó o ciec uciekał? On, tak potężny, on, przed któ-

rym uciekali zawsze inni, on, którego dewizą było: „Nienawiǳą mnie, więc się mnie
bo ą!”.

Rzeczywiście, była to ucieczka na ezioro, zamierzona przez mo ego o ca. Powieǳiał
mi późnie , że garnizon zamku w Janinie znużony długą służbą…

W tym mie scu Hayde utkwiła wymowne spo rzenie na twarzy Monte Christa, który
odtąd nie spuszczał e uż z oczu. ǲiewczyna mówiła więc dale powoli, ak ktoś, kto
zmyśla lub pomĳa pewne zdarzenia.

— Mówiła pani — pod ął Albert, który z naǳwycza ną uwagą słuchał tego opowia-
dania — że garnizon z Janiny znużony długą służbą…

— Rozpoczął układy z seraskierem Kurszydem, wysłanym przez sułtana w celu po -
mania mo ego o ca; to wtedy mó o ciec postanowił uciec, wysyła ąc przedtem do sułtana
ancuskiego oficera, którego darzył bezgranicznym zaufaniem. Mie sce ucieczki przygo-
towane było uż od dawna; nazywał e karaphygion, co znaczy schronienie.

— Czy pamięta pani — zapytał Albert — nazwisko tego oficera?
Monte Christo wymienił z ǳiewczyną szybkie spo rzenie, Morcerf nie dostrzegł tego

ednak.
— Nie przypominam sobie — rzekła — ale być może przypomnę sobie późnie ,

wtedy panu powiem.
Albert uż miał wymienić nazwisko swo ego o ca, gdy Monte Christo podniósł deli-

katnie palec na znak milczenia; młoǳieniec przypomniał sobie o przysięǳe i zamilkł.
— Płynęliśmy do tego pałacyku. Jego parter zdobiły arabeski, tarasy skąpane były

w woǳie, a okna pierwszego piętra wychoǳiły na ezioro. To było wszystko, co można
było stamtąd do rzeć.

Poniże parteru w głąb wyspy ciągnęły się poǳiemia i była tam obszerna askinia,
gǳie zaprowaǳono nas z mo ą matką i służącymi. Piętrzyło się tam sześćǳiesiąt tysięcy
worków i dwieście beczek; w workach zgromaǳonych było dwaǳieścia pięć milionów
w złocie, w beczkach trzyǳieści tysięcy funtów prochu.

Przy beczkach stał Selim, faworyt mo ego o ca, o którym uż wspominałam; dniem
i nocą czuwał z zapalonym na końcu lancy knotem; miał rozkaz wysaǳić wszystko w po-
wietrze, kiosk, straże, samego paszę, kobiety i złoto, na pierwszy znak mo ego o ca.

Pamiętam nasze niewolnice, które świadome tego niebezpieczeństwa, całymi dniami
i nocami modliły się, płakały i zawoǳiły.

Ciągle eszcze wiǳę młodego żołnierza o blade cerze i czarnych oczach; gdy anioł
śmierci po mnie zstąpi, pewna estem, że rozpoznam w nim Selima.

Nie pamiętam, ile dni spęǳiliśmy w takim stanie; wtedy nie wieǳiałam eszcze, co
to czas. Zdarzało się, ale barǳo rzadko, że o ciec wzywał do siebie matkę i mnie na ta-
ras przed pałacem; były to dla mnie chwile prawǳiwe radości, w poǳiemiach bowiem
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wiǳiałam tylko zawoǳące cienie niewolnic i zapaloną lancę Selima. O ciec mó , sieǳąc
przed wielkim oknem, wytężał wzrok, wpatru ąc się posępnie w bezkres horyzontu, ba-
dał uważnie każdy czarny punkt, który po awiał się na powierzchni eziora. Matka mo a,
na pół leżąc przy boku o ca, opierała głowę na ego ramieniu. Ja bawiłam się u ich stóp;
ak każde ǳiecko, pełna poǳiwu i oszołomiona olbrzymimi rozmiarami otacza ącego
mnie świata, woǳiłam wzrokiem po szczytach gór Pindu rysu ących się na horyzon-
cie, po białych i kanciastych zamkach Janiny wyłania ących się z błękitnych wód eziora,
po rozległych kępach ciemne zieleni przykle one ak porosty do górskich skał. Z dala
wyglądały one ak muchy, a z bliska okazywały się gigantycznymi odłami i potężnymi
mirtami.

Pewnego ranka o ciec po nas posłał; był dość spoko ny, tylko bledszy niż zwykle.
— Bądź cierpliwa, mo a Vasiliki — rzekł. — ǲisia wszystko się zakończy; ma przy-

być firman od sułtana i mó los się rozstrzygnie. Jeśli otrzymam całkowitą łaskę, wracamy
natychmiast triumfalnie do Janiny, eśli zaś wieści są niepomyślne, eszcze te nocy uciek-
niemy.

— A eżeli nie pozwolą nam uciec? — spytała mo a matka.
— O to bądź spoko na — odpowieǳiał z uśmiechem Ali. — Selim z zapaloną lancą

to mo a ręko mia. Tamci chcieliby, żebym umarł, ale nie chcą umierać razem ze mną.
Mo a matka westchnęła tylko, nic nie odpowiada ąc na te słowa pocieszenia, w które

o ciec sam zapewne nie wierzył.
Przyrząǳiła mu wodę z lodem, którą pił co chwila, bo od nasze ucieczki paliła go

silna gorączka. Skropiła wonnościami ego siwą brodę i zapaliła mu fa kę, którą całymi
goǳinami palił i roztargnionym wzrokiem wpatrywał się w rozpływa ący się w powietrzu
dym.

Nagle wykonał tak gwałtowny ruch, że aż prze ął mnie strach. Nie odwraca ąc wzroku
od akiegoś punktu, który przyciągnął ego uwagę, zażądał lunety. Matka, bledsza eszcze
od gipsowe podłogi, na które leżała, podała mu lunetę. Spostrzegłam, że ręka mo ego
o ca drżała.

— Łódź… edna!… dwie!… trzy!… cztery! — wyrzekł o ciec stłumionym głosem.
Wstał, chwycił za broń i przypominam sobie, że nasypał prochu na panewki pistole-

tów.
— Vasiliki — odezwał się do mo e matki, drżąc wyraźnie. — Zbliża się chwila, która

rozstrzygnie nasze losy; za pół goǳiny bęǳiemy mieli odpowiedź od wielkiego sułtana;
weź Hayde i wraca cie do poǳiemi.

— Nie opuszczę cię, mó panie — rzekła matka. — Jeśli ty masz umrzeć, chcę umrzeć
z tobą.

— Idź do Selima! — krzyknął o ciec.
— Żegnam cię, panie! — wyszeptała posłusznie matka, i zgięła się w pół, akby po-

czuła na sobie pierwsze tchnienie śmierci.
— Odprowadźcie Vasiliki — rzekł mó o ciec do palikarów.
Ale a, o które zapomniano, podbiegłam do o ca i wyciągnęłam do niego ręce; do-

strzegł mnie, nachylił się nade mną i przycisnął usta do mo ego czoła.
To był ostatni pocałunek, i do ǳiś czu ę go na moim czole.
Schoǳąc, wiǳiałyśmy pomięǳy okratowaniami tarasu łoǳie, które stale rosły na

eziorze, eszcze przed chwilą podobne do czarnych punkcików, przypominały teraz ptaki
tnące powierzchnię wody.

W tym samym czasie dwuǳiestu palikarów, sieǳących u stóp mo ego o ca albo
ukrytych za drewnianą balustradą, śleǳiło nabiegłym krwią wzrokiem nadpływa ące ło-
ǳie. Trzymali w pogotowiu długie fuz e, inkrustowane srebrem i macicą perłową. Wo-
kół leżało mnóstwo amunic i porozrzucane na ziemi. Mó o ciec spoglądał na zegarek
i przechaǳał się, dręczony niepoko em. Takie właśnie wspomnienie o ca wyryło mi się
w pamięci po ego ostatnim pocałunku.

Zeszłyśmy z matką do poǳiemi. Selim, sto ąc wciąż na swoim posterunku, uśmiech-
nął się do nas smutno. Z drugiego końca askini przyniosłyśmy poduszki i usiadłyśmy na
nich przy Selimie. W obliczu wielkich niebezpieczeństw zlęknione serca szuka ą innych,
by się z nimi połączyć, tak i a, choć byłam wtedy ǳieckiem, instynktownie wyczułam,
że nad naszymi głowami wisi wielkie niebezpieczeństwo.
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Albert nieraz słyszał, choć nie od o ca, bo ten nigdy o tym nie mówił, opowieści
o ostatnich chwilach wezyra Janiny. Czytał nawet rozmaite relac e z ego śmierci, ale
właśnie ta historia, która ożyła w osobie i w głosie ǳiewczyny, ta nuta życia brzmiąca
w żałobne elegii, prze mowały go niewymownym zachwytem, ale i zgrozą.

Hayde przerwała na chwilę wspomnienia tragicznych wydarzeń; czoło, niczym kwiat
pochylony pod naporem burzy, oparła na dłoni, a e oczy, przesłonięte mgłą zadumy
akby wpatrzone w horyzont, błąǳiły po zielonych stokach Pindu i po błękitnych wodach
eziora Janiny, które ak magiczne zwierciadło odbĳało zarysy tego posępnego obrazu.
Monte Christo patrzył na nią z wyrazem niewymowne ciekawości i współczucia.

— Mów dale , mo a córko — odezwał się hrabia po grecku.
Hayde podniosła czoło, akby dźwięk tych słów, wypowieǳianych przez Monte Chri-

sta, wyrwał ą ze snu. Zaczęła opowiadać dale :
— Była czwarta po południu; na zewnątrz panował asny ǳień, ale nas otaczały

w poǳiemiach na głębsze ciemności. W całe askini migotał tylko eden promień, po-
dobny do drżące gwiazdy na firmamencie czarnego nieba — była to zapalona lanca Seli-
ma. Mo a matka, chrześcĳanka, odmawiała pacierze. Selim co akiś czas powtarzał te oto
uświęcone słowa:

— Bóg est wielki.
Mo a matka nie straciła eszcze wszelkie naǳiei. Schoǳąc do poǳiemi, zdawało się

e , że dostrzegła Francuza, wysłanego do Konstantynopola. O ciec ufał mu bez reszty,
wieǳąc, że żołnierze ancuskiego sułtana są szlachetni i wspaniałomyślni. Podeszła kilka
kroków do schodów i zaczęła słuchać.

— Nadchoǳą — rzekła. — Oby nam przynieśli pokó i życie.
— Czego się lękasz, Vasiliki? — odpowieǳiał Selim głosem łagodnym i dumnym

zarazem. — Jeżeli nie przynoszą nam poko u, my ofiaru emy im śmierć.
I podsycił płonący knot gestem upodabnia ącym go do Dionizosa z antyczne Krety.
Ja w swe ǳiecięce nieświadomości zlękłam się te odwagi, bo wydała mi się ona

okrutna i szalona. Bałam się te straszliwe śmierci w płomieniach.
Matka mo a odczuwała chyba to samo. Wyraźnie drżała.
— O Boże! Boże! Mamo — zawołałam. — Czy my umrzemy?
Na mo e słowa niewolnice zaczęły modlić się i zawoǳić eszcze donośnie .
— ǲiecko mo e! — rzekła Vasiliki. — Niech Bóg cię ochroni przed tym, byś kie-

dykolwiek pragnęła śmierci, które teraz tak się lękasz.
A potem cisze zapytała:
— Selimie, aki est rozkaz pana?
— Jeśli przyśle mi sztylet, bęǳie to znaczyć, że sułtan nie obdarzył go łaską, a wte-

dy mam podłożyć ogień; eżeli przyśle pierścień, bęǳie to znaczyć, że sułtan przebaczył
i opuszczę prochownię.

— Przy acielu — rzekła mo a matka. — Kiedy przy ǳie rozkaz od pana i bęǳie to
sztylet, przebĳesz nas tym sztyletem, nie chcemy bowiem ginąć z Hayde śmiercią, która
tak nas przeraża.

— Dobrze, Vasiliki — odpowieǳiał spoko nie Selim.
Z dala zaczęły nas dochoǳić głuche krzyki. Poczęłyśmy nadsłuchiwać: były to okrzy-

ki radosne. Nasi palikarowie powtarzali nazwisko Francuza, wysłanego do Konstanty-
nopola. Było oczywiste, że przyniósł on odpowiedź od na wyższego sułtana i to łaskawą
odpowiedź.

— I nie pamięta pani ego nazwiska? — rzekł Morcerf, chcąc dopomóc pamięci
opowiada ące .

Monte Christo dał mu znak.
— Nie przypominam sobie — odpowieǳiała Hayde.
Hałas wzmagał się, słychać było echa zbliża ących się kroków; ktoś schoǳił do pod-

ziemia.
Selim przygotował lancę.
Wkrótce, w błękitnawym blasku, aki tworzyły promienie dnia przenika ące do otwar-

te askini, ukazał się cień.
— Kto tam? — zawołał Selim. — Kimkolwiek esteś, ani kroku dale .
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— Chwała sułtanowi! — wyrzekła postać. — Sułtan uǳielił łaski wezyrowi Alemu;
nie tylko darowane mu est życie, ale zwrócone cały ma ątek i dobra.

Matka mo a krzyknęła z radości i przycisnęła mnie do serca.
— Stó ! — rzekł Selim spostrzegłszy, że mo a matka rzuciła się uż ku wy ściu. —

Wiesz przecież, że muszę mieć pierścień.
— Prawda — odparła ona.
I padła na kolana, podnosząc mnie ku niebu; akby modląc się ǳiękczynnie do Boga,

chciała zarazem ofiarować mnie emu.
Tu po raz drugi Hayde zamilkła dławiona wzruszeniem, a pot zrosił e pobladłe czoło.

Je stłumiony głos akby zanikał, nie mogąc wydostać się ze ściśniętego gardła.
Monte Christo nalał e trochę zimne wody do szklanki. Poda ąc ą, rzekł łagodnie,

a zarazem z nutą tonu rozkazu ącego w głosie:
— Odwagi, mo a córko!
Hayde otarła łzy i czoło, po czym znowu zaczęła mówić.
— Nasze oczy przywykłe uż do ciemności, rozpoznały w postaci posłańca paszy; był

to nasz przy aciel.
Selim też go poznał; ale ten ǳielny młoǳieniec znał tylko edną zasadę: wypełniać

rozkazy!
— W czyim imieniu przychoǳisz? — rzekł.
— Przychoǳę w imieniu naszego pana, Alego Tebelina.
— Jeżeli przychoǳisz w imieniu Alego, wiesz, co powinieneś mi doręczyć?
— Wiem — rzekł posłaniec — i przynoszę ci pierścień.
Uniósł rękę w górę, a że był zbyt daleko, a w askini panował półmrok Selim nie mógł

dostrzec ani rozpoznać pokazywanego przedmiotu.
— Nie wiǳę, co masz w ręku — rzekł Selim.
— Zbliż się — rzekł posłaniec — albo a zbliżę się do ciebie.
— Nie zgaǳam się ani na edno, ani na drugie — odpowieǳiał młody żołnierz. —

Połóż przedmiot w tym mie scu, gǳie stoisz, tam, gǳie pada promień światła, a potem
oddal się, dopóki nie zobaczę, co zostawiłeś.

— Dobrze — rzekł posłaniec.
Położył umówiony przedmiot na wskazanym mie scu i oddalił się.
Serca nam biły, bo rzeczywiście przedmiot ten wydawał się pierścieniem. Tylko czy

był to pierścień mo ego o ca? Selim z zapaloną w ręku lancą podszedł do we ścia i cały
w promieniach wpada ącego do askini słońca schylił się. Podniósł przedmiot.

— To pierścień pana — rzekł cału ąc go. — Wszystko dobrze!
Obrócił zapalony knot ku ziemi i zadeptał płomień.
Posłaniec krzyknął z radości i klasnął w ręce. Na ten znak czterech żołnierzy seraskiera

Kurszyda wpadło do askini i Selim upadł przeszyty pięcioma sztyletami. Chociaż blaǳi
eszcze z trwogi, ale uż upo eni zbrodnią, rzucili się do poǳiemi, szuka ąc wszęǳie ognia
i tarza ąc się na workach ze złotem.

Mo a matka porwała mnie na ręce i biegnąc przez zawiłe korytarze nam tylko znane,
dotarła do ukrytych schodów prowaǳących do pałacu, gǳie panował potworny tumult.
Dolne sale zapełniali czodoarowie Kurszyda, nasi nieprzy aciele.

W chwili gdy mo a matka miała uż otworzyć drzwiczki, rozległ się złowieszczy głos
paszy. Matka przyłożyła oko do szczeliny i a przypadkiem także znalazłam otwór, przez
który mogłam wiǳieć.

— Czego chcecie? — zwrócił się mó o ciec do luǳi, którzy trzymali w rękach papier
zapisany złotymi literami.

— Czego chcemy? — odpowieǳiał eden z nich. — Chcemy ozna mić ci wolę Jego
Wysokości. Czy wiǳisz ten firman?

— Wiǳę — odparł o ciec.
— No to czyta . Sułtan żąda two e głowy.
Mó o ciec wybuchnął śmiechem przeraźliwszym niż groźba — eszcze nie skończył

się śmiać, gdy odda ąc dwa strzały z pistoletu, położył trupem obu tych luǳi. Palikarowie,
spoczywa ący przy moim o cu twarzą do ziemi, zerwali się i dali ognia. Komnata wypełniła
się krzykiem, płomieniami i dymem. W te same chwili ogień rozgorzał także z drugie
strony i kule przeszyły deski wokół nas. Och, ak piękny był, ak wspaniały był wtedy
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wezyr Ali Tebelin, mó o ciec, wśród tych kul, z bułatem w ręku i twarzą poczerniałą od
prochu! A ak uciekali ego wrogowie!

— Selimie! Selimie! — krzyczał. — Strażniku ognia, spełnĳ swó obowiązek!
— Selim zginął! — odpowieǳiał głos dochoǳący akby z otchłani — i ty, mó panie,

esteś zgubiony!
Wtem rozległ się głuchy huk i podłoga wokół mo ego o ca wyleciała w powietrze.
To czodoarowie Kurszyda strzelali teraz od dołu. Kilku palikarów padło od razu.
O ciec ryknął, wsaǳiwszy palce w otwory po kulach, wyrwał z podłogi deskę.
Ale w te chwili przez otwór w podłoǳe posypały się strzały, niczym wylewa ąca się

z krateru lawa buchnęły płomienie i zaczęły ogarniać podłogę i obicia.
Wśród tego straszliwego zgiełku, wśród przeraża ących wrzasków, rozległy się dwa

wystrzały i dwa krzyki barǳie prze mu ące od innych. Krzyki te zmroziły mnie.
Te dwa wystrzały ugoǳiły śmiertelnie mo ego o ca, i to z ego piersi wyrwały się

dwa krzyki. Stał eszcze, przytrzymu ąc się amugi okna. Mo a matka szarpnęła drzwi,
by dostać się do niego i umrzeć razem z nim, ale drzwi były zamknięte od środka. Wokół
niego wili się palikarowie, kona ąc w konwuls ach, pozostali, którzy uniknęli śmiertelnych
strzałów lub byli tylko lekko zranieni, wyskakiwali przez okno.

W te same chwili podłoga zatrzeszczała i zawaliła się. O ciec upadł na kolana, a dwa-
ǳieścia rąk uzbro onych w szable, pistolety i sztylety podniosło się nad nim. Dwaǳieścia
ciosów ugoǳiło ednego człowieka i mó o ciec zniknął w kłębach ognia roznieconego
przez bandę rozwścieczonych demonów, ak gdyby pod ego nogami rozwarły się czeluście
piekieł.

Poczułam, że padam na ziemię; to zemdlała mo a matka.
Hayde opuściła ręce, wyda ąc z siebie rozǳiera ące westchnienie i spo rzała na hra-

biego, akby pytała, czy est zadowolony, że spełniła ego żądanie.
Hrabia wstał, podszedł do nie , wziął za rękę i rzekł po grecku:
— Odpocznĳ, drogie ǳiecko i niech pokrzepi cię myśl, że Bóg karze zdra ców.
— Potworna historia — rzekł Albert przerażony bladością Hayde. — Teraz wyrzucam

sobie, że byłem ciekawy w tak okrutny sposób.
— Nic nie szkoǳi — odpowieǳiał Monte Christo.
I kładąc rękę na głowie ǳiewczyny, rzekł:
— Hayde est odważną kobietą, i często opowiadanie o tych tragicznych wypadkach

przynosi e ulgę.
— To dlatego, mó panie — odpowieǳiała żywo ǳiewczyna — że mo e cierpienia

przypomina ą mi o two e dobroci.
Albert spo rzał z zaciekawieniem na ǳiewczynę, nie opowieǳiała bowiem eszcze

tego, co na goręce pragnął usłyszeć: ak stała się niewolnicą hrabiego.
Hayde wyczytała to samo pragnienie z oczu obu mężczyzn. I pod ęła opowiadanie:
— Gdy mo a matka oǳyskała zmysły, zna dowałyśmy się przed obliczem seraskiera.
— Zabĳ mnie — rzekła matka — nie pozwól zhańbić honoru wdowy po Alim.
— Nie do mnie powinnaś się zwracać — odparł Kurszyd.
— Do kogo więc?
— Do two ego nowego pana.
— Kim on est?
— Oto on.
— I w te chwili Kurszyd wskazał na ednego z tych, którzy na barǳie przyczynili się

do śmierci mo ego o ca — dodała ǳiewczyna z ponurym gniewem.
— A więc — zapytał Albert — stałyście się własnością tego człowieka?
— Nie — odpowieǳiała Hayde. — Nie miał śmiałości zatrzymać nas przy sobie.

Sprzedał nas handlarzom niewolników, którzy podążali do Konstantynopola. Przebyłyśmy
Grec ę i umiera ące dotarłyśmy do bram sułtana. Kłębiący się tłum ciekawskich rozstąpił
się; nagle mo a matka, przenosząc wzrok w kierunku, w którym zwrócone były spo rzenia
tłumu, krzyknęła i padła, pokazu ąc mi wiszącą nad bramą głowę.

Pod głową tą widniał napis:

Oto głowa Alego Tebelina, paszy Janiny.
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Płacząc, starałam się podnieść mo ą matkę: uż nie żyła!
Zaprowaǳono mnie na targ i sprzedano bogatemu Ormianinowi, który przy ął na-

uczycieli i kazał mnie uczyć, a gdy miałam trzynaście lat, sprzedał mnie sułtanowi Mah-
mudowi.

— Od którego a — rzekł Monte Christo — odkupiłem ą, ak uż panu mówiłem,
za szmaragd podobny do tego, w którym trzymam pastylki haszyszu.

— Jesteś dobry i wielki, mó panie — rzekła Hayde, cału ąc dłoń hrabiego — estem
szczęśliwa, że należę do ciebie.

Albert był oszołomiony tym wszystkim, co usłyszał.
— Niech pan wypĳe swo ą kawę — rzekł hrabia. — Opowieść skończona.

.   
Franz wyszedł z poko u Noirtiera chwie ąc się na nogach i tak znękany, że serce Valentine
ścisnął żal.

Villefort, który przez cały czas wy ąkał zaledwie kilka słów zaszył się w swoim gabi-
necie, a dwie goǳiny potem odebrał list następu ące treści:

Po tym, co się okazało, pan Noirtier de Villefort nie może się spoǳiewać,
aby związek mięǳy ego roǳiną i roǳiną pana d’Epinay mógł do ść do
skutku. Pan Franz d’Epinay przerażony est faktem, że pan de Villefort, który
musiał znać opowieǳiane ǳiś wypadki, nie uprzeǳił go o nich.

Ktokolwiek wiǳiałby w te chwili, ak ten cios zdruzgotał prokuratora, nie uwierzyłby,
że był on uż na ten cios przygotowany. On sam nigdy by nie pomyślał, że ego o ciec
posunie się do tego stopnia w swo e szczerości albo racze bezwzględności, by opowieǳieć
podobną historię. To prawda, że pan Noirtier miał racze wzgardliwy stosunek do opinii
swo ego syna, nigdy też nie przedstawił mu asno przebiegu zdarzeń, Villefort myślał
więc zawsze, że generał de Quesnel, czy też ak kto woli — baron d’Epinay, w zależności
od tego, ak się nazywał, czy ak nazywali go inni, został zamordowany, a nie zginął
w po edynku.

List ten tak ostry, choć napisany przez młodego człowieka, do te pory pełnego sza-
cunku, zranił śmiertelnie dumę Villeforta.

Ledwie wszedł do gabinetu, po awiła się tam również ego żona.
Wy ście Franza wezwanego do pana Noirtier tak dalece wszystkich zdumiało, że po-

łożenie pani de Villefort, która została sama z notariuszem i świadkami, z minuty na
minutę stawało się coraz barǳie kłopotliwe. W końcu pani Villefort powzięła decyz ę
i wyszła, oświadcza ąc, że iǳie sprawǳić, co się stało. Pan de Villefort ozna mił e tylko,
że na skutek rozmowy, aką przeprowaǳił z o cem i z panem d’Epinay, narzeczeństwo
Valentine z Franzem zostało zerwane.

Nie sposób było przekazać taką wiadomość oczeku ącym, dlatego też, wchoǳąc, pani
de Villefort oświadczyła edynie, iż spisanie intercyzy musi zostać odłożone na kilka dni,
bo pan Noirtier dostał na początku spotkania ataku apopleks i. Wiadomość ta, akkolwiek
nieprawǳiwa, wydała się zebranym osobliwie pasować do dwóch poprzednich nieszczęść
tego samego roǳa u; słuchacze, spo rzeli po sobie zǳiwieni i odeszli, nie rzekłszy ani
słowa.

Valentine tymczasem, nieco przestraszona, ale szczęśliwa, uściskała i poǳiękowała
słabemu starcowi, co ednym ruchem zerwał cały ten łańcuch, ak się e zdawało niemoż-
liwy do zerwania i poprosiła następnie o pozwolenie ode ścia do siebie, by móc wypocząć.
Noirtier skinieniem zezwolił e na to.

Valentine ednak, zamiast wrócić do siebie, przeszła przez korytarz i małymi drzwicz-
kami czmychnęła do ogrodu. Pośród tylu zdarzeń, tak nieprzerwanie po sobie następu-
ących, e serce ogarnęła głucha trwoga. Obawiała się, że lada chwila przy ǳie Morrel
blady i groźny ak laird Ravenswood z Łucji z Lammermooru.

W rzeczy same powinna była iść uż do kraty ogrodowe . Maksymilian domyślał
się uż przebiegu zdarzeń. Wiǳiał, ak Franz wraz z panem Villefort opuszczali cmen-
tarz, i poszedł za nimi; wiǳiał ak Franz wszedł, wiǳiał także, ak wyszedł, po czym
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wrócił znowu z Albertem i Château-Renaudem. Przeczuwał uż, że nie może mieć żad-
nych złuǳeń. Udał się więc w umówione mie sce, gotowy na wszystko i pewien, że przy
na bliższe sposobności Valentine przybiegnie na spotkanie. Nie zawiódł się. Wypatru ąc
przez szparę do rzał w końcu ǳiewczynę, która nie stosu ąc żadnych środków ostrożno-
ści, biegła ku niemu. Już pierwszy rzut oka na nią sprawił, że Maksymilian uspokoił się,
a po pierwszym słowie podskoczył z radości:

— Ocaleni! — wykrzyknęła Valentine.
— Ocaleni! — powtórzył Morrel, nie dowierza ąc swo emu szczęściu. — Ale kto nas

ocalił?
— Mó ǳiadek. O, pokocha go, drogi Morrelu!
Morrel przysiągł, że bęǳie kochać starca z całe duszy. Przysięga nie była trudna, bo

w te chwili nie kochał go ak przy aciela, czy ak o ca, ale wielbił ak bóstwo.
— Jak to się mogło stać? — zapytał Morrel. — Jakiego użył środka?
Valentine otworzyła uż usta, by wszystko opowieǳieć. Pomyślała ednak, że w głębi

te straszne ta emnicy est przecież coś, co nie dotyczy tylko e ǳiadka.
— Opowiem ci wszystko późnie .
— Kiedy?
— Gdy zostanę two ą żoną.
Zamknąwszy temat tym sposobem, mogła Maksymiliana owinąć sobie wkoło pal-

ca; przystał więc na to, że na razie musi się zadowolić tym, co mu opowieǳiała. Nie
chciał ednak ode ść, dopóki Valentine nie przyrzekła, że przy ǳie na spotkanie również
naza utrz wieczorem.

Świat nagle zmienił się w e oczach. Łatwie było e teraz uwierzyć, że wy ǳie za
Maksymiliana, niż eszcze przed goǳiną uwierzyć, że nie bęǳie poślubiona Franzowi.

W tym czasie pani de Villefort udała się do Noirtiera.
Noirtier spo rzał na nią ponurym i surowym wzrokiem, akim miał zwycza ą witać.
— Drogi o cze — rzekła. — Nie muszę ci ozna miać, że narzeczeństwo Valentine

zostało zerwane, ponieważ zerwanie to dokonało się tuta .
Noirtier sieǳiał niewzruszony.
— Nie wieǳiałeś ednak o cze — rzekła następnie pani de Villefort — że a byłam

zawsze przeciwna temu małżeństwu, i że miało być ono zawarte wbrew mo e woli.
Noirtier spo rzał na synową, oczeku ąc wy aśnień.
— Teraz gdy małżeństwo, które napawało cię taką odrazą, zostało zerwane, ośmielę

się przedstawić o cu prośbę, bo ani mó mąż, ani Valentine nie odważą się z nią zwrócić.
Noirtier zapytał wzrokiem, aka to prośba.
— Przychoǳę cię prosić, o cze — ciągnęła pani Villefort — ponieważ a edna mogę

zwrócić się do ciebie o to ako osoba całkiem niezainteresowana; otóż przychoǳę cię
prosić, abyś przywrócił swo e wnuczce cały ma ątek, nie mówię o przywróceniu łask, bo
wiem, że tego nigdy e nie odmówiłeś.

Na chwilę we wzroku Noirtiera po awiło się wahanie; szukał przyczyn uzasadnia ących
tę prośbę, ale ich nie znalazł.

— Czy mogę mieć naǳie ę — rzekła pani de Villefort — że two e zamiary, o cze, są
zgodne z mo ą prośbą?

— Tak — odpowieǳiał Noirtier.
— W takim razie — rzekła pani de Villefort — odchoǳę wǳięczna i uszczęśliwiona.
Naza utrz Noirtier kazał wezwać notariusza, pierwszy testament został zniszczony,

a spisany nowy, w którym zapisywał cały ma ątek Valentine, pod warunkiem, że wnucz-
ka nie opuści ǳiadka.

Kilka osób obliczyło, że panna Villefort, ǳieǳiczka państwa de Saint-Méran łącznie
z ma ątkiem swo ego ǳiadka bęǳie miała w przyszłości około trzystu tysięcy liwrów
rocznego dochodu.

W tym czasie, gdy u państwa de Villefort ważyły się losy planowanego małżeństwa,
hrabia Morcerf złożył wizytę panu Danglars.

Dla okazania Danglarsowi szacunku Morcerf włożył na siebie paradny mundur ge-
neralski, przypiął do niego wszystkie swo e ordery i kazał zaprzęgnąć na lepsze konie.
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Tak wystro ony po echał na ulicę Chaussée d’Antin i kazał ozna mić swo e przybycie
Danglarsowi. Danglars obliczał właśnie miesięczny bilans. Nie był to na lepszy moment:
od akiegoś czasu owe obliczenia wprawiały bankiera w zły humor. I dlatego na widok
swo ego dawnego przy aciela, Danglars przybrał wyniosłą minę i rozparł się wygodnie
w fotelu.

Morcerf przeciwnie, zwykle nadęty, ǳiś był wesoły i serdeczny. Naturalnie był pewny,
że ego propozyc a spotka się z ak na lepszym przy ęciem i nie bawiąc się w dyplomac ę,
od razu przystąpił do rzeczy.

— Oto przyszedłem baronie, by załatwić to, co uż od dawna choǳi nam po głowach
i o czym uż kiedyś rozmawialiśmy…

Morcerf spoǳiewał się, że po tych słowach bankier rozpromieni się, wyniosłość ego
tłumaczył sobie bowiem własnym długim milczeniem; niewiarygodne, ale twarz Dan-
glarsa stała się eszcze barǳie nieprzystępna i oziębła.

Oto dlaczego Morcerf przerwał w połowie zdania.
— O czym to kiedyś rozmawialiśmy, hrabio? — zapytał bankier, akby stara ąc się na

próżno zrozumieć, o co generałowi choǳi.
— O, wiǳę — rzekł hrabia — że est pan formalistą, mó szanowny panie, i przypo-

minasz mi, iż ceremonia musi się odbywać według wszelkich obrządków. Barǳo dobrze!
Proszę mi darować, ale ponieważ mam tylko ednego syna i pierwszy raz w życiu myślę
o ożenieniu go, więc nie mam w tym eszcze dostateczne wprawy, ale… przechoǳę do
rzeczy.

To powieǳiawszy, Morcerf wstał, uśmiecha ąc się sztucznie, ukłonił się głęboko
i rzekł:

— Baronie, mam zaszczyt prosić pana o rękę pańskie córki, panny Eugenii Danglars,
dla mo ego syna, wicehrabiego Alberta de Morcerf.

Danglars ednak, zamiast przy ąć to oświadczenie przychylnie, czego też spoǳiewał
się Morcerf, zmarszczył brwi i nie prosząc nawet hrabiego, który stał przed nim, by znowu
usiadł, rzekł:

— Panie hrabio, zanim panu odpowiem, muszę się namyślić.
— Jak to namyślić⁈ — zawołał Morcerf coraz barǳie zǳiwiony. — Przez osiem lat,

odkąd po raz pierwszy mówiliśmy o tym związku, mało miał pan czasu do namysłu?
— Panie hrabio — rzekł Danglars. — Coǳiennie zdarza się coś, co sprawia, że raz

pod ęte i przemyślane decyz e wymaga ą ponownego rozważenia.
— Pan wybaczy — przerwał Morcerf — ale czy my nie odgrywamy tuta akie ś

komedii?
— Jak to komedii?
— Wiǳiał się pan z hrabią de Monte Christo?
— Widu ę się z nim barǳo często — rzekł Danglars, poprawia ąc żabot — to mó

dobry przy aciel.
— Otóż ostatnio, kiedy go pan wiǳiał, powieǳiał mu pan, iż chyba zapomniałem

o wspomnianym małżeństwie lub wykazu ę w tym wzglęǳie niezdecydowanie.
— To prawda.
— Dlatego też przyszedłem. Nie zapomniałem i nie estem niezdecydowany, ak pan

wiǳi, skoro przychoǳę tu i nalegam, by dotrzymał pan słowa.
Danglars nic nie odpowieǳiał.
— Czyżby właśnie zmienił pan zdanie? — dodał Morcerf. — Czy też zmusił mnie

pan do powtórzenia mo e prośby, by dla własne przy emności mnie upokorzyć?
Danglars zrozumiał, iż eśli dale bęǳie prowaǳił rozmowę tonem takim, akim ą

rozpoczął, skutki mogą być dla niego opłakane.
— Panie hrabio — rzekł. — Ma pan prawo ǳiwić się mo e rezerwie, rozumiem to.

Niech mi pan ednak uwierzy, że mnie samego barǳo to martwi; ale zmusza ą mnie do
tego nader ważne okoliczności.

— Co za puste słowa, mó kochany panie — rzekł hrabia. — Mógłby pan nimi
zbyć pierwszego lepszego; ale a nie estem pierwszym lepszym i kiedy ktoś taki ak a,
przychoǳi do kogoś i przypomina o danym słowie, a ten ktoś słowa nie dotrzymu e, mam
prawo w mie sce pustych słów żądać wy aśnienia powodów.
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Danglars był tchórzem, nie chciał ednak za takiego uchoǳić. Uraził go też ton Mor-
cerfa.

— Toteż, kochany hrabio, powodów mi nie braku e — odpowieǳiał — ale…
— Co pan przez to rozumie?
— Że trudno by mi e było wy awić.
— Rozumie pan ednak — rzekł Morcerf — że nie może mnie zadowolić pańskie

milczenie; i edna tylko rzecz zda e się być oczywista w całe te sprawie: odmawia pan
związania się z mo ą roǳiną.

— O nie, byna mnie , proszę pana — rzekł Danglars. — Ja tylko wstrzymu ę się na
razie od ostateczne decyz i. To wszystko.

— Nie sąǳę ednak, by pan przypuszczał, że ulegnę pańskim kaprysom i będę spo-
ko nie, z pokorą oczekiwał, aż mnie pan przywróci do łask i względów?

— Jeżeli więc, panie hrabio, nie chce pan czekać, możemy uznać nasze pro ekty za
niebyłe.

Hrabia, z natury dumny i porywczy, przygryzł wargi do krwi, by nie wybuchnąć.
Zrozumiał ednak, że w podobnych okolicznościach byłoby to śmieszne z ego strony.
Kierował się uż ku wy ściu z salonu, gdy wtem rozmyślił się nagle i zawrócił.

Jego czoło zachmurzyło się, ale nad ego obrażoną dumą zaczęły brać górę oznaki
akiegoś nie asnego niepoko u.

— Niech pan posłucha, drogi panie Danglars — rzekł — znamy się uż od wielu
lat, i w związku z tym powinniśmy mieć dla siebie pewne względy. Należy mi się akieś
usprawiedliwienie, abym wieǳiał, z akie nieszczęsne przyczyny mó syn utracił pańską
przychylność.

— Nie choǳi o żadne osobiste uprzeǳenia do wicehrabiego, tyle tylko mogę panu
powieǳieć — odpowieǳiał Danglars, przybiera ąc ton impertynencki, gdy spostrzegł, że
Morcerf łagodnie e.

— Do kogo ma pan więc osobiste uprzeǳenia? — zapytał Morcerf łamiącym się
głosem, a ego czoło pobladło.

Danglars, któremu nie umknęła żadna zmiana na twarzy generała, wymierzył w niego
eszcze pewnie sze niż dotąd spo rzenie.

— Proszę mi racze poǳiękować, że nie dostarczyłem więce wy aśnień.
Gwałtowne drżenie, wynikłe z tłumione wściekłości, wstrząsnęło Morcerfem.
— Mam prawo — odpowieǳiał, czyniąc wielki wysiłek, by się opanować — mam

prawo żądać wy aśnień; czy ma pan coś do zarzucenia pani de Morcerf? Czy mó ma ątek
est niewystarcza ący? Czy może różnimy się zbytnio poglądami…

— Ależ skąd, szanowny panie — odpowieǳiał Danglars. — Nie miałbym wtedy
żadnego usprawiedliwienia, bo dałem słowo, zna ąc to wszystko dobrze. Nie, niech pan
się więce nie doszuku e, bo wstyd mi doprawdy, że robi pan przede mną ten rachunek
sumienia; zostawmy to. Za chwilowe rozwiązanie sprawy przy mĳmy teraz zwłokę, nie
bęǳie to ani zerwanie, ani składanie zobowiązań. Nic nas przecież nie nagli! Mó Boże!
Mo a córka ma siedemnaście lat, pana syn dwaǳieścia eden. Poczeka my eszcze, a czas
zrobi swo e, pokieru e wypadkami; sprawy, które ǳiś wyda ą się nam nie asne, dnia na-
stępnego sta ą się zbyt oczywiste, często, w eden ǳień, obalane zosta ą na okropnie sze
pomówienia.

— Pan powieǳiał, pomówienia? — zawołał Morcerf, sinie ąc. — Ktoś mnie o coś
oskarża?

— Panie hrabio, powieǳiałem panu, da my spokó wy aśnieniom.
— Mam więc znieść spoko nie tę odmowę?
— Przykrą przede wszystkim dla mnie, drogi panie. Tak, przykrze szą dla mnie niż dla

pana, bo liczyłem na zaszczyt połączenia mo ego z pańskim domem, a poza tym zerwane
zaręczyny są zawsze większą szkodą dla narzeczone niż dla narzeczonego.

— Dobrze więc, mó panie, nie bęǳiemy więce o tym mówić — rzekł Morcerf.
I mnąc z wściekłością rękawiczki, wyszedł z poko u.
Danglars zauważył, że Morcerf nie ośmielił się spytać ani razu, czy to on sam nie est

przyczyną zerwania.
Wieczorem odbył długą naradę z wieloma przy aciółmi, a pan Cavalcanti, który prze-

bywał wciąż w salonie z damami, wyszedł z domu bankiera ako ostatni.
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Naza utrz, obuǳiwszy się, Danglars zawołał od razu o ǳienniki. Przyniesiono mu
e natychmiast; odłożył kilka i sięgnął po „Impartial”. Naczelnym redaktorem ǳiennika
był pan Beauchamp. Szybko rozerwał kopertę, z nerwowym pośpiechem rozłożył gaze-
tę, przesunął wzgardliwym wzrokiem po rubryce „Premier Paris” i przeglądnął kronikę
różnych wydarzeń; ze złośliwym uśmiechem zatrzymał wzrok na krótkie wzmiance za-
czyna ące się od słów: Doniesienia z Janiny…

— No, chwała Bogu — rzekł, odkłada ąc gazetę — ten maleńki artykuł na temat
pułkownika Fernanda, według wszelkiego prawdopodobieństwa uwolni mnie od koniecz-
ności tłumaczenia się przed panem hrabią de Morcerf.

W tym samym momencie, to est z wybiciem goǳiny ǳiewiąte , Albert de Morcerf,
ubrany na czarno, ze skrupulatnie zapiętym każdym guzikiem, milczący i podekscytowany
zatrzymał się przed domem na Polach Elize skich.

— Pan hrabia właśnie wyszedł, akieś pół goǳiny temu — rzekł odźwierny.
— Czy wziął ze sobą Baptystę? — zapytał Morcerf.
— Nie, panie wicehrabio.
— Zawoła cie go więc, chcę z nim pomówić.
Odźwierny poszedł po kamerdynera i po chwili wrócili razem.
— Mó przy acielu — rzekł Albert. — Przepraszam cię za mo ą niedyskrec ę, ale

chciałbym dowieǳieć się od ciebie samego, czy rzeczywiście two ego pana nie ma w do-
mu?

— Nie ma, proszę pana. — zapewnił Baptysta.
— Nawet dla mnie?
— Wiem, z aką radością mó pan zawsze pana przy mu e u siebie i nie śmiałbym

nigdy potraktować pana ak resztę bywa ących u hrabiego gości.
— Słusznie, bo muszę z nim pomówić w barǳo ważne sprawie. Jak myślisz, czy

długo go nie bęǳie?
— Nie, bo kazał przygotować śniadanie na goǳinę ǳiesiątą.
— Prze dę się więc trochę po Polach Elize skich i na goǳinę ǳiesiątą będę tu; eżeli

pan hrabia wróci przede mną, poproś go, aby na mnie zaczekał.
— Dobrze, proszę pana, może pan być spoko ny.
Albert zostawił przed domem hrabiego wyna ętą dorożkę, a sam udał się piechotą na

przechaǳkę. Mĳa ąc Ale ę Wdów, wydało mu się, że spostrzegł konie hrabiego przed
bramą strzelnicy Grosseta; podszedł bliże i rozpoznał także stangreta.

— Czy pan hrabia est na strzelnicy? — zapytał go Morcerf.
— Tak, proszę aśnie pana — odpowieǳiał stangret.
Rzeczywiście, gdy Morcerf przechoǳił koło bramy strzelnicy, doszły go stamtąd od-

głosy kilku regularnych wystrzałów.
Wszedł. W ogródku zastał chłopca.
— Przepraszam barǳo pana wicehrabiego, czy nie zechciałby pan tu chwilkę zacze-

kać?
— A to czemu, Filipie? — zapytał Albert, który będąc tu bywalcem, zǳiwił się

barǳo, że go zatrzymano.
— Dlatego, proszę pana, że ten pan, który teraz ćwiczy się w strzelaniu, nie strzela

nigdy w czy e ś obecności.
— A kto nabĳa mu pistolety?
— Służący. Murzyn.
— Tak, tak.
— To zna pan tego pana?
— Właśnie go szukam; to mó przy aciel.
— A, to co innego. Pó dę go uprzeǳić.
I Filip, wieǳiony własną ciekawością, wszedł do pomieszczenia strzelnicy. Po chwili

na progu po awił się Monte Christo.
— Wybacz, kochany hrabio, że nachoǳę pana nawet tuta — rzekł Albert. — Ale

od razu pana uprzeǳam, że to byna mnie nie est wina twoich służących, ale mo e na-
tręctwo. Byłem u pana w domu i powieǳiano mi, że hrabia po echał na spacer, ale ma
wrócić o ǳiesiąte na śniadanie. Poszedłem na przechaǳkę, by zaczekać do ǳiesiąte , ale
przypadkiem spostrzegłem pańskie konie i powóz.
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— Z tego co pan powieǳiał, wnoszę, że chce pan ze mną z eść śniadanie.
— Nie, ǳięku ę, nie choǳi o śniadanie; ale do licha, niemiłe to bęǳie towarzystwo!
— Do diabła, co też pan mówi?
— Kochany hrabio, mam ǳiś po edynek.
— Pan? Po co? Z akiego powodu? Można się bić w zasaǳie o wszystko.
— O obrazę honoru.
— Aha, to sprawa poważna.
— Tak poważna, że właśnie przychoǳę prosić pana o przysługę.
— Jaką?
— Żeby był pan moim sekundantem.
— Nie bęǳiemy o tym mówić tuta , chodźmy do mnie. Ali, poda mi wody.
Hrabia podwinął rękawy i poszedł do przedsionka strzelnicy, gǳie strzela ący zwykle

myli ręce.
— Niech pan we ǳie, panie hrabio — rzekł po cichu Filip. — Zobaczy pan coś

barǳo ciekawego.
Morcerf wszedł. Do tarczy przykle one były karty do gry.
Z daleka Morcerfowi wydało się, że był tam cały komplet, ale karty kończyły się na

ǳiesiątce, począwszy od asa.
— Ho ho! — rzekł Albert. — Grał pan w pikietę?
— Nie — odrzekł hrabia. — Zabierałem się do inne gry.
— Jak to?
— A tak, wiǳi pan tam tylko asy i dwó ki, a a kulami porobiłem z nich tró ki,

piątki, siódemki, ósemki, ǳiewiątki i ǳiesiątki.
Albert zbliżył się.
Rzeczywiście, w mie scach gǳie zwykle zna du ą się oznaczenia kolorów, na kartach

widniały idealnie równe, w perfekcy nie identycznych odległościach otworki po kulach.
Podchoǳąc do tarczy, Morcerf spostrzegł też leżące tu i ówǳie askółki, które przelatu ąc,
nieopatrznie znalazły się w zasięgu wystrzału pistoletowego i popadały od kul hrabiego.

— A niech to diabli! — zakrzyknął Morcerf.
— No cóż, kochany wicehrabio? — rzekł Monte Christo, wyciera ąc ręce w podany

przez Alego ręcznik. — Muszę przecież czymś wypełnić czas w wolnych chwilach; ale
chodźmy uż, estem gotowy.

Wsiedli do powozu hrabiego i wkrótce stanęli przed bramą domu numer trzyǳieści.
Monte Christo wprowaǳił Morcerfa do swo ego gabinetu i wskazał mu krzesło.

Usiedli.
— Z kim pan chce się po edynkować?
— Z panem Beauchamp.
— To przecież pana przy aciel!
— Bo też zwykle po edynku emy się z przy aciółmi.
— Ale musi być akiś powód.
— We wczora szym ǳienniku zna du e się… ale proszę niech pan sam czyta.

Doniesienia z Janiny:
Dotarliśmy do faktów dotąd nieznanych, a przyna mnie niepublikowa-

nych: twierǳe broniące miasta, zostały wydane w ręce Turków przez oficera
ancuskiego, do którego wezyr Ali Tebelin miał bezgraniczne zaufanie. Ofi-
cer ten nazywał się Fernand.

— I co z tego? — zapytał Monte Christo. — Co pan zna du e w tym obraźliwego?
Co pana obchoǳi, że zamki Janiny wydane zostały w ręce Turków przez akiegoś oficera
o imieniu Fernand?

— Obchoǳi mnie, bo imię chrzestne mo ego o ca, hrabiego de Morcerf, brzmi Fer-
nand.

— Czy twó o ciec służył u Ali-Paszy?
— To znaczy walczył tam o niepodległość Grec i; w tym właśnie est pomówienie.
— A, to co innego! Kochany wicehrabio, pomówmy rozsądnie.
— Tego właśnie sobie życzę.
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— No, niech pan powie: kto u diabła może wieǳieć we Franc i, że Fernand i hrabia
de Morcerf to edna i ta sama osoba i kto wreszcie za mu e się ǳiś Janiną, która zda e mi
się, padła w  czy  roku?

— W tym właśnie zawiera się cała perfidia; stało się to przecież tak dawno, a ǳiś
wywleka ą zapomniane wypadki by wywołać skandal i zhańbić znane nazwisko. Dlate-
go a, ako ǳieǳic nazwiska mo ego o ca, nie pozwolę, aby nad tym nazwiskiem ciążył
choć cień wątpliwości. Posyłam do pana Beauchamp, bo w ego ǳienniku ukazała się ta
wzmianka, dwóch świadków. Niech odwoła, co napisał.

— Beauchamp niczego nie odwoła.
— Więc bęǳiemy się bić.
— Nie bęǳie się pan bił, bo on panu odpowie, że w armii greckie mogło być i pięć-

ǳiesięciu ancuskich oficerów o imieniu Fernand.
— Choćby i tak odpowieǳiał, bęǳiemy się bić. To musi być odwołane… Mó o ciec,

taki szlachetny żołnierz, taka świetna kariera wo skowa…
— Może również umieścić notkę: „Mamy podstawy sąǳić, że wzmiankowany Fer-

nand nie ma nic wspólnego z panem hrabią de Morcerf, któremu est również na imię
Fernand”.

— On musi odwołać wszystko i kategorycznie; nie wystarczy mi taka notka!
— Niesłusznie.
— To znaczy, że odmawia mi pan przysługi, o którą proszę?
— Przecież zna pan dobrze mo ą teorię na temat po edynków; przedstawiłem ą panu

w Rzymie, eśli sobie pan przypomina.
— A ednak, kochany hrabio, zastałem pana ǳiś rano na ćwiczeniach niezgodnych

z zasadami te teorii.
— Bo wiǳi pan, mó drogi przy acielu, nigdy nie należy się ograniczać. Gdy ży e się

mięǳy wariatami, trzeba nauczyć się być wariatem; w każde chwili może się zdarzyć,
że akiś zapaleńczy umysł, bez żadnych przyczyn bęǳie szukał ze mną zwady, podobnie
ak na przykład pan szuka e teraz u Beauchampa; przy byle okaz i mnie wyzwie, przyśle
mi swoich świadków, albo mnie znieważy w publicznym mie scu; i co oczywiste, takiego
szaleńca muszę zabić.

— Przyzna e pan więc, że sam by się po edynkował? Dlaczego więc nie chce pan,
żebym a się po edynkował?

— Nie mówię wcale, że nie powinien się pan po edynkować; mówię tylko, iż po e-
dynek est sprawą barǳo poważną, nad którą trzeba się zastanowić.

— A on, czy zastanowił się, znieważa ąc mo ego o ca?
— Jeśli zrobił to nieumyślnie i przyzna się do tego, trzeba dać mu spokó .
— O, kochany hrabio, est pan zbyt pobłażliwy!
— A pan zbyt zasadniczy. Bo przypuśćmy… niech pan posłucha i niech się pan nie

obrazi za to, co powiem! Przypuśćmy, że ta wiadomość est prawǳiwa…
— Syn nigdy nie powinien robić podobnych przypuszczeń szarga ących imię ego

o ca.
— Ech, mó Boże! Ży emy w czasach, kiedy pozwala się na robienie tylu przypuszczeń!
— To właśnie wada nasze epoki.
— Miły Boże! Jakiż pan rygorystyczny!
— Taki właśnie estem.
— Czy uważa mnie pan za swo ego przy aciela?
— Tak.
— Tak więc, zanim pan pośle sekundantów do pana Beauchampa, niech pan na pierw

zasięgnie informac i.
— U kogo?
— Na Boga! Na przykład u Hayde.
— Mieszać w to wszystko kobietę? Co ona może na to poraǳić?
— Ona może panu powieǳieć, że pana o ciec nie miał nic wspólnego z klęską i śmier-

cią e o ca albo przeciwnie… eżeli przypadkiem pana o ciec…
— Powieǳiałem uż panu, mó drogi hrabio, że a nie mogę pozwolić na robienie

podobnych przypuszczeń.
— Odrzuca pan więc takie wy ście?
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— Odrzucam.
— Dam ci więc ostatnią radę.
— Dobrze! Ale niech bęǳie rzeczywiście ostatnia.
— Niech pan nie posyła świadków do Beauchampa. Niech pan sam do niego pó ǳie.
— To wbrew wszelkim zwycza om. A po co a mam pó ść do niego?
— Ponieważ w ten sposób cała sprawa pozostanie mięǳy wami. Jeżeli Beauchamp

gotów est zamieścić sprostowanie, musi mu pan pozwolić wykazać się dobrą wolą, a i tak
stanie się, ak pan sobie życzy; eżeli zaś nie zgoǳi się na to, zawsze bęǳie pan miał dość
czasu, by dopuścić do ta emnicy dwie obce osoby.

— Czyli sąǳi pan, że sam powinienem pó ść do pana Beauchamp.
— Tak. Jeżeli chce pan cokolwiek zyskać na miłości własne człowieka, potrzeba tę

miłość własną oszczęǳać, nawet, eżeli miałoby się na tym ucierpieć.
— Chyba ma pan rac ę. Pó dę sam.
— Niech pan iǳie; ale byłoby eszcze lepie , gdyby pan nie poszedł wcale.
— To niemożliwe.
— Niech więc pan iǳie. Zawsze to bęǳie lepsze, niż to, co chciał pan zrobić.
— W takim razie ednak chciałbym wieǳieć, czy eśli ǳiałania mo e zawiodą i będę

się ednak po edynkował, bęǳie pan hrabio moim sekundantem?
— Kochany wicehrabio — rzekł Monte Christo z na wyższą powagą. — W swoim

czasie dałem panu dowody na to, że w razie potrzeby estem zawsze do two e dyspozyc i;
ednak przysługa, o którą teraz mnie pan prosi, nie wchoǳi w zakres tych, akie mogę
panu wyświadczyć.

— A to czemu?
— Być może kiedyś się pan dowie.
— A teraz?
— Proszę pana o uszanowanie mo e ta emnicy.
— ǲiwny z pana człowiek, mó hrabio! Więc wcale nie chce się pan do tego mieszać?
— Wcale.
— Skończmy więc ten temat. Do wiǳenia.
— Do wiǳenia.
Morcerf wziął cylinder i wyszedł.
Przed bramą czekała na niego dorożka; powstrzymu ąc z całe mocy gniew, kazał się

wieźć do Beauchampa.
Beauchamp był w redakc i ǳiennika, sieǳiał w swoim gabinecie, ciemnym i zaku-

rzonym, akie bywa ą redakc e ǳienników. Albert kazał się do niego zaprowaǳić.
Gdy zaanonsowano Alberta de Morcerf — kazał to sobie powtórzyć dwa razy, w koń-

cu, wciąż nie dowierza ąc, zawołał:
— Proszę!
Albert wszedł.
Beauchamp wydał z siebie okrzyk zǳiwienia, u rzawszy przy aciela grzęznącego w sto-

sach papierów i niezręcznie stąpa ącego po gazetach wszelkiego formatu, pokrywa ących
podłogę biura.

— Tędy, tędy kochany Albercie — rzekł, wyciąga ąc rękę. — Cóż cię tu u diabła
sprowaǳa? Zgubiłeś się ak Tomcio Paluch w lesie, czy też przychoǳisz zaprosić mnie
po prostu na śniadanie?

— Posłucha , Beauchamp — rzekł Albert. — Przychoǳę, by pomówić z tobą o two e
gazecie.

— Ty, Albercie? A czego od nie chcesz?
— Chcę sprostowania.
— Ty? Ale sprostowania czego, Albercie? No usiądź, proszę cię.
— ǲięku ę — odpowieǳiał znowu Albert z lekkim skinieniem głowy.
— O co choǳi?
— Żądam sprostowania pewnych przytoczonych faktów, które goǳą w honor ed-

nego z członków mo e roǳiny.
— A to ciekawe! — rzekł Beauchamp zaskoczony. — Co to za fakty? To chyba

niemożliwe.
— Fakty doniesione z Janiny.
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— Z Janiny?
— Tak, z Janiny. Doprawdy, wyglądasz akbyś naprawdę nie wieǳiał, co mnie tu

sprowaǳa?
— Na mó honor! Nie wiem. Baptysto, przynieś wczora szą gazetę! — zawołał Be-

auchamp.
— Nie trzeba, przyniosłem ą ze sobą.
Beauchamp przeczytał, mrucząc pod nosem:
— Doniesienia z Janiny itd., itd.
— Wiǳisz teraz, że sprawa est poważna — rzekł Morcerf, gdy Beauchamp skończył.
— Czy ten oficer est twoim krewnym? — zapytał ǳiennikarz.
— Tak — odpowieǳiał, rumieniąc się Albert.
— Co więc mogę dla ciebie zrobić? — rzekł Beauchamp łagodnie.
— Chciałbym, mó drogi, żebyś odwołał tę wiadomość.
Beauchamp spo rzał na Alberta z uwagą, która świadczyła o duże życzliwości.
— Słucha — rzekł — musimy na ten temat więce pogadać; przecież odwołanie est

barǳo poważną rzeczą. Siada , eszcze raz to przeczytam.
Albert usiadł, a Beauchamp ponownie odczytał kontrowersy ną wzmiankę, tym razem

z większą uwagą.
— No, sam wiǳisz — rzekł Albert stanowczo, ostro nawet — w twoim ǳienniku

znieważono kogoś z mo e roǳiny, żądam więc odwołania.
— Żądasz?… Z całym szacunkiem, drogi hrabio, ale dyplomatą to ty nie esteś.
— I nie chcę być — odpowieǳiał młoǳieniec, wsta ąc. — Żądam odwołania wia-

domości, zamieszczone wczora w waszym ǳienniku i dopnę swego. Jesteś moim przy-
acielem — rzekł Albert, ceǳąc słowa, gdy spostrzegł, że Beauchamp zaczął dumnie
podnosić głowę — esteś moim przy acielem i znasz mnie chyba, spoǳiewam się więc,
że zrozumiesz mo ą stanowczość w te sprawie.

— Jestem twoim przy acielem, Morcerf, ale two e słowa mogą sprawić, że za chwilę
nim uż nie będę… Ale zastanówmy się eszcze, tylko bez gniewu, przyna mnie na razie…
esteś zaniepoko ony, poirytowany, urażony… powieǳ mi, który twó krewny ma na imię
Fernand?

— To po prostu mó o ciec — rzekł Albert — pan Fernand Mondego, hrabia de
Morcerf, stary żołnierz, który walczył w dwuǳiestu bitwach, a którego szlachetne rany
ǳiś chcą obrzucić rynsztokowym błotem.

— To twó o ciec? — rzekł Beauchamp. — A to co innego; teraz po mu ę, kochany
Albercie, two e oburzenie. Przeczyta my eszcze raz.

I znowu odczytał notatkę, rozważa ąc każde słowo.
— Ale gǳie tu wiǳisz — zapytał Beauchamp — że Fernand, o którym mowa w ar-

tykule, to twó o ciec?
— Nigǳie, wiem dobrze, że to nie on, ale inni tak to odczyta ą. I dlatego żądam, by

ta wiadomość została odwołana.
Na słowo „żądam” Beauchamp podniósł wzrok na Morcerfa, ale natychmiast spuścił

oczy i zamyślił się na chwilę.
— Ogłosisz więc, że ta wiadomość est nieprawǳiwa. Tak, mó Beauchamp? — po-

wtórzył Morcerf z narasta ącym, chociaż hamowanym eszcze, gniewem.
— Tak — rzekł Beauchamp.
— No to wspaniale!
— Ale tylko wtedy, kiedy będę pewny, że est nieprawǳiwa.
— Jak to?
— Tak, bo rzecz warta est wy aśnienia i a ą wy aśnię.
— Ale co według pana należy tu wy aśniać? — wybuchnął Albert. — Jeżeli pan nie

wierzy, że to był mó o ciec, proszę to powieǳieć natychmiast, a eżeli uważa pan, że to
był on, proszę się z tego wytłumaczyć.

Beauchamp spo rzał na Alberta ze swoim specyficznym uśmiechem, którym był w sta-
nie wyrazić każdy roǳa uczucia.

— Drogi panie — odrzekł. — Skoro uż nie esteśmy na ty; eżeli przyszedł pan tu
żądać ode mnie satysfakc i, trzeba było od tego zacząć, a nie mówić mi o przy aźni i innych
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tym podobnych rzeczach, których wysłuchu ę cierpliwie uż od pół goǳiny. Jeśli się nie
mylę, na taki grunt i ton teraz przechoǳimy, czy tak?

— Tak, eżeli nie odwołasz nikczemnego oszczerstwa!
— Chwileczkę! Tylko bez gróźb, łaskawy panie Albercie Mondego, hrabio de Mor-

cerf. Nie znoszę pogróżek ze strony wrogów, a tym barǳie od przy aciół. Chce pan więc,
abym zdementował notatkę na temat pułkownika Fernanda, które zamieszczenie, da ę
na to słowo honoru, nie było moim pomysłem.

— Tak, chcę — rzekł Albert coraz barǳie zamroczony.
— A w przeciwnym razie bĳemy się, tak? — ciągnął Beauchamp z tym samym spo-

ko em.
— Tak — odparł Albert podniesionym głosem.
— Dobrze — rzekł Beauchamp — drogi panie, oto mo a ostateczna odpowiedź: nie a

zamieściłem tę notatkę i nic o nie nie wieǳiałem, ale pan swoim zachowaniem zwrócił na
nią mo ą uwagę; nie zostawię więc te sprawy, dopóki nie sprawię, aby ten, kto zamieścił
tę wiadomość, odwołał ą lub potwierǳił.

— W takim razie, drogi panie — rzekł Albert, wsta ąc — będę miał honor przysłać
panu moich świadków, z którymi uzgodni pan roǳa broni i mie sce.

— Doskonale, drogi panie.
— Tak więc, eśli pan pozwoli, spotkamy się ǳiś wieczorem albo na późnie utro

rano.
— Co to, to nie! Owszem, stawię się, eśli za ǳie taka potrzeba, ale zda e mi się —

mam bowiem prawo sam zdecydować kiedy, ponieważ to a zostałem wyzwany — otóż
zda e mi się, że nie nadeszła eszcze na to pora. Wiem, że pan doskonale włada szpadą, a
znośnie; wiem, że na sześć strzałów chybia pan zaledwie trzy, a raǳę sobie ze strzelaniem
podobnie; wiem, że po edynek mięǳy nami bęǳie poważny, ponieważ est pan mężny,
a i a, ak się zda e, nie ustępu ę w tym panu. Nie chciałbym więc zabić pana albo samemu
narażać się na śmierć bez powodu. Teraz z kolei a postawię sprawę barǳo kategorycznie:
czy tak barǳo zależy panu na tym odwołaniu, że eżeli tego nie zrobię, to mnie pan
zabĳe, mimo że powieǳiałem, powtórzyłem i przysiągłem na honor, że zupełnie o tym
nie wieǳiałem, i mimo że nawet teraz eszcze oświadczam panu, iż niemożliwe est, aby
ktokolwiek, poza panem chyba, połączył imię hrabiego de Morcerf z imieniem owego
Fernanda?

— Zależy mi na tym bezwzględnie!
— Dobrze więc, kochany panie, zgoda, nadstawię panu gardło do poderżnięcia, ale

żądam trzech tygodni czasu; za trzy tygodnie spotkamy się i albo panu powiem: „Tak est,
wiadomość była fałszywa” i odwołam ą, albo też: „Tak est, wiadomość est prawǳiwa”
i oddam się na łaskę pańskie szpady lub pistoletu — pan zdecydu e.

— Trzy tygodnie! — krzyknął Albert. — Ale trzy tygodnie to dla mnie trzy wieki
hańby!

— Gdyby pozostał pan moim przy acielem, odpowieǳiałbym: „Bądź cierpliwy, przy-
acielu”, ǳiś sta e pan przede mną ako wróg, odpowiem więc: „Co mnie to obchoǳi?”.

— Niech tak bęǳie, czekam trzy tygodnie — rzekł Morcerf. — Ale niech pan za-
pamięta, że po trzech tygodniach żadna zwłoka ani żaden wykręt nie uwolni pana…

— Panie Albercie de Morcerf — rzekł Beauchamp, wsta ąc. — Miałbym prawo wy-
rzucić pana przez okno dopiero za trzy tygodnie, to znaczy za dwaǳieścia eden dni, tak
więc ǳiś i pan także nie ma prawa, aby roznieść mnie na strzępy. Mamy ǳisia dwuǳie-
sty ǳiewiąty sierpnia, zobaczymy się dwuǳiestego pierwszego września. Do tego dnia,
raǳę panu ako człowiek uczciwy, przestańmy na siebie szczekać ak dwa uwiązane na
powrozach psy.

I Beauchamp skłonił się poważnie młoǳieńcowi, odwrócił do niego plecami i wyszedł
do drukarni.

Albert zemścił się na stosie gazet, które rozrzucił, smaga ąc z rozmachem szpicrutą,
po czym wyszedł, odwraca ąc się eszcze kilkakrotnie ku drzwiom drukarni.

Po chwili zaczął smagać konia z tą samą zaciętością, z aką przed chwilą wyżywał się
na Bogu ducha winnych papierach. Mĳa ąc bulwar, spostrzegł Morrela, który z zadartą
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głową, błyszczącym okiem i wymachu ąc energicznie rękami przechoǳił obok chińskie
łaźni, idąc, od bramy Św. Marcina, w kierunku kościoła Święte Magdaleny.

— Ech — westchnął Albert. — Oto szczęśliwy człowiek.
I przypadkiem nie mylił się.

. 
Morrel był barǳo szczęśliwy.

Pan Noirtier tylko co po niego posłał, a Morrel tak barǳo pragnął dowieǳieć się
czym pręǳe , aka est przyczyna tego wezwania, że nie wziął dorożki. Wolał zaufać swo-
im własnym nogom niż czterem końskim, wybiegł więc z ulicy Meslay na przedmieście
Świętego Honoriusza.

Morrel szedł sprężystym krokiem, a nieszczęsny Barrois starał się ak mógł dotrzymać
mu kroku: Morrel miał lat trzyǳieści eden, a Barrois sześćǳiesiąt, Morrel był upo ony
miłością, Barrois zaś znużony niezmiernym upałem.

Dwóch tych mężczyzn, różnych zupełnie pod względem wieku i dążeń, przypominało
dwa ramiona tró kąta rozchoǳące się u podstawy, a zbiega ące u wierzchołka.

Wierzchołkiem był pan Noirtier, który posłał po Morrela, i polecił się mu pospieszyć.
Polecenie to, ku wielkie rozpaczy Barroisa, młoǳieniec wypełniał nader gorliwie.

Morrel przyszedł na mie sce, nie zasapawszy się nawet, bo miłość dodała mu skrzydeł;
ale Barrois, który od dawna uż nie kochał, był cały oblany potem.

Stary sługa wpuścił Morrela bocznymi drzwiami, zamknął drzwi gabinetu, a po chwili
szelest sukni sunące po podłoǳe obwieścił przybycie Valentine.

Valentine wyglądała zachwyca ąco w żałobne sukni.
Morrel tak słodko się rozmarzył, że niemal mógł się obe ść bez rozmowy z panem

Noirtier, ale wózek starca zaturkotał po podłoǳe a po chwili ukazał się on sam.
Noirtier życzliwym wzrokiem przy ął wylewne poǳiękowania Morrela za cudowne

włączenie się do sprawy, które uchroniło Valentine i ego od desperac i. Następnie wzrok
Morrela przeniósł się pyta ąco na inny prze aw łaski, którą został obdarzony, czyli na
młodą ǳiewczynę. Onieśmielona, sieǳiała w pewne odległości od młoǳieńca, czeka ąc,
aż ǳiadek nakaże e mówić.

Noirtier także na nią spo rzał.
— Czy mam powieǳieć, to, co mi, ǳiadku, zaleciłeś? — zapytała.
— Tak — odparł Noirtier.
— Panie Morrel — rzekła Valentine do młoǳieńca, który pożerał ą oczami. — Mó

ǳiadunio ma panu do powieǳenia wiele rzeczy, które mnie powieǳiał uż trzy dni temu.
ǲiś posłał po pana, żebym e panu powtórzyła; powtórzę więc wszystko, gdyż ǳiadek
obrał mnie za swo ą pośredniczkę i nie zmienię ani słowa z tego, co od niego usłyszałam.

Valentine spuściła oczy, słodka wydała się ta przepowiednia Morrelowi, bo Valentine
tylko w szczęściu okazywała oznaki słabości.

— Mó ǳiadek chce opuścić ten dom — rzekła. — Barrois szuka mu teraz przyzwo-
itego mieszkania.

— A pani? — rzekł Morrel. — Pani, tak droga i tak potrzebna panu Noirtier?
— Ja — odpowieǳiała ǳiewczyna — nie zostawię mo ego ǳiadka, to uż uzgodni-

liśmy mięǳy sobą. Zamieszkam obok niego. Albo uzyskam na to pozwolenie o ca, albo
też nie pozwoli mi na to; w pierwszym przypadku natychmiast stąd odchoǳę, w drugim
czekam, aż osiągnę pełnoletność, co nastąpi za ǳiesięć miesięcy. Wówczas będę wolna,
będę miała mó własny ma ątek, i…

— I co? — zapytał Morrel.
— I za pozwoleniem drogiego ǳiadka dotrzymam obietnicy, którą panu złożyłam.
Valentine ostatnie słowa wymówiła tak cicho, że Morrel z pewnością by ich nie do-

słyszał, gdyby nie wielkie pragnienie odgadnięcia ich.
— Czy dobrze przedstawiłam two e zamysły, kochany ǳiadku? — dodała Valentine,

zwraca ąc się do pana Noirtier.
— Tak — odparł Noirtier.
— Kiedy zamieszkam z ǳiadkiem, bęǳie mnie pan mógł widywać w obecności tego

zacnego i godnego opiekuna. A eżeli więzy, które zaczęły łączyć nasze nieświadome, czy
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też kapryśne serca, okażą się mocnym i pewnym gwarantem naszego przyszłego szczęścia
(chociaż! mówi się przecież, że serca podsycane przeciwnościami losu gasną w bezpiecz-
nym zaciszu), wtedy bęǳie pan mógł prosić mnie o rękę. Ja zaczekam.

— Och! — zawołał Morrel, a chciało mu się paść na kolana przed starcem ak przed
Bogiem, a przed Valentine ak przed aniołem. — Co tak dobrego zrobiłem w życiu, że na
tyle szczęścia zasłużyłem?

— Aż do te chwili — rzekła następnie ǳiewczyna swym dźwięcznym i poważnym
głosem — bęǳiemy szanować konwenanse i wolę naszych roǳiców, eżeli nie będą oni
dążyć do rozǳielenia nas na zawsze. Jednym słowem — i słowo to powtarzam, ponieważ
est dla nas decydu ące: zaczekamy.

— Jakichkolwiek to słowo wymaga poświęceń — rzekł Morrel do Noirtiera — przy-
sięgam panu, że estem na nie gotowy i to nie z rezygnac ą, ale z radością.

— Odtąd — odezwała się znowu Valentine, a Maksymilian rozpłynął się pod e
spo rzeniem — odtąd, mó przy acielu, nie możemy popełnić żadne nieostrożności. Nie
naraża honoru te , która uż ǳiś uważa się za przeznaczoną, by godnie nosić two e na-
zwisko.

Morrel położył rękę na sercu.
Noirtier spoglądał na nich obo e z czułością. Barrois, przed którym niczego nie ukry-

wano, stał na uboczu i uśmiechał się tylko, ociera ąc wielkie krople potu z czoła.
— O mó Boże! Jak gorąco naszemu poczciwemu Barroisowi — zakrzyknęła Valen-

tine.
— Bo też a, proszę panienki, okropnie się zbiegałem — rzekł Barrois. — Ale muszę

oddać sprawiedliwość panu Morrelowi, że pręǳe biegł ode mnie.
Noirtier wskazał okiem tacę, na które stała karafka z lemoniadą i szklanka. Karafka

nie była pełna, bo pół goǳiny temu trochę lemoniady wypił pan Noirtier.
— Napĳ się, kochany Barrois — rzekła ǳiewczyna. — Napĳ się, mó drogi, bo

wiǳę, że uż oczami pĳesz tę lemoniadę.
— To prawda — rzekł Barrois — że umieram z pragnienia i że chętnie wypiłbym za

zdrowie państwa szklankę lemoniady.
— To wypĳ — rzekła Valentine — i zaraz wraca .
Barrois wyniósł tacę i ledwie znalazł się na korytarzu, przez niedomknięte drzwi wi-

dać było, ak przechyla ąc do tyłu głowę, duszkiem wypił całą szklankę napełnioną przed
chwilą przez Valentine.

Valentine i Morrel żegnali się właśnie w obecności Noirtiera, gdy wtem dał się słyszeć
odgłos ǳwonka na schodach od apartamentu pana Villeforta.

Zwiastowało to czy ąś wizytę. Valentine spo rzała na zegar.
— Już dwunasta — rzekła. — ǲiś sobota, ǳiaǳiu, to na pewno lekarz.
Noirtier dał znak, że faktycznie powinien to być lekarz.
— Przy ǳie tu, trzeba więc, aby pan Morrel wyszedł, czy tak, ǳiaǳiu?
— Tak — odpowieǳiał starzec.
— Barrois — zawołała Valentine. — Barrois! Chodź tuta !
Z daleka dał się słyszeć głos starego sługi:
— Już idę, panienko.
— Barrois odprowaǳi pana do drzwi — rzekła Valentine do Morrela. — I teraz niech

pan, panie oficerze, nie zapomni edne rzeczy, że mó ǳiadek zalecił panu nie czynić nic,
co mogłoby nas skompromitować.

— Obiecałem czekać — rzekł Morrel — i czekać będę.
W te chwili wszedł Barrois.
— Kto to ǳwonił? — zapytała Valentine.
— Pan lekarz d’Avrigny — rzekł Barrois, chwie ąc się na nogach.
— Cóż to, co ci est, mó Barrois? — zawołała Valentine.
Starzec nie odpowieǳiał, spo rzał tylko na swo ego pana przerażonym wzrokiem,

a kurczowo zaciśniętą ręką usiłował znaleźć akieś oparcie, by nie upaść.
— On zaraz upadnie! — zawołał Morrel.
I rzeczywiście, Barrois drżał coraz mocnie ; rysy twarzy zmieniły mu się pod wpływem

konwulsy nych drgnięć mięśni i zwiastowały silny atak nerwowy.
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Noirtier, wiǳąc Barroisa w takim stanie, zaczął nerwowo mrugać oczami, a w e-
go wzroku pełnym życia i przenikliwości, malowały się wszystkie uczucia miota ące ego
sercem.

Barrois zrobił kilka kroków w kierunku swego pana.
— O mó Boże! Boże… Panie! Co mi est? Ja okropnie cierpię… nic uż nie wiǳę —

krzyknął Barrois. — Tysiące ogni spala od środka mo ą czaszkę. Nie dotyka cie mnie, nie
dotyka cie mnie!

Wzrok starca stawał się coraz ostrze szy i coraz barǳie błędny, głowa przechyliła mu
się w tył, a ciało zaczęło sztywnieć.

Valentine przerażona krzyknęła; Morrel ogarnął ą ramionami, akby chciał obronić
od akiegoś niebezpieczeństwa.

— Panie doktorze, panie doktorze! — krzyknęła Valentine stłumionym głosem. —
Do nas, na ratunek!

Barrois obrócił się, zrobił trzy kroki w tył, potknął się i upadł wprost pod nogi No-
irtiera. Opiera ąc się ręką o ego kolana wołał:

— Mó panie! Mó dobry panie!
W tym samym momencie, zwabiony krzykami, ukazał się na progu pan Villefort.
Morrel puścił na pół omdlałą Valentine, cofnął się, i zniknął w kącie poko u, schowany

za portierą. Blady, utkwił nieruchomy wzrok w kona ącym nieszczęśniku.
Noirtier wrzał cały ze zniecierpliwienia i trwogi; całą swo ą duszą rwał się, by biec

starcowi na pomoc. Był on przecież barǳie ego przy acielem niż sługą. Widać było, ak
okrutną walkę stacza w nim właśnie życie ze śmiercią. Na czole starca nabrzmiały żyły,
a wokół oczu niektóre mięśnie ego twarzy drgały eszcze w skurczach.

Barrois ze zmienioną twarzą, z oczami nabiegłymi krwią, z szy ą wygiętą do tyłu,
wyciągnięty był na podłoǳe. Jego ręce biły o ziemię, a nogi miał tak zesztywniałe, że
łatwie byłoby e na pół złamać, niż zgiąć.

Z ust wytoczyło mu się trochę piany; po ękiwał boleśnie.
Villefort stał przez chwilę osłupiały, wpatru ąc się z wytrzeszczonymi oczami w tę

scenę.
Morrela nie dostrzegł. W czasie te krótkie chwili, kiedy niemo obserwował scenę,

twarz ego pobladła, a włosy z eżyły się na głowie:
— Doktorze! Doktorze! — krzyknął, rzuca ąc się ku drzwiom. — Pręǳe !
— Proszę mamy! Proszę mamy! — zawołała Valentine macochę, wybiega ąc na scho-

dy. — Pręǳe ! I niech mama weźmie sole trzeźwiące!
— Co tam się stało? — odezwał się metaliczny i opanowany głos pani de Villefort.
— Ach, pręǳe , niech mama przy ǳie!
— Ale gǳie est lekarz? — wołał Villefort. — Gǳie on est?
Pani de Villefort schoǳiła powoli, a schody skrzypiały pod e stopami. W ednym

ręku trzymała chustkę, którą ocierała sobie twarz, w drugie miała flakonik z solami an-
gielskimi.

Wszedłszy, spo rzała na pierw na Noirtiera, którego twarz pomimo naturalnego w po-
dobnych okolicznościach wzruszenia, nie prze awiała żadnych znamion choroby; potem
wzrok e przeniósł się na kona ącego. Zbladła i przeniosła wzrok ze sługi na pana.

— Ależ na miłość boską! Żono, gǳie est lekarz? — zawołał Villefort. — Wszedł
przecież do ciebie. To akiś apoplektyczny atak, trzeba upuścić krew, żeby go uratować.

— Jadł coś przed chwilą? — zapytała pani Villefort, zmienia ąc temat.
— Matko — rzekła Valentine. — Nie adł ǳiś śniadania, ale barǳo dużo się nabiegał

od rana, bo załatwiał interesy. Jak wrócił, wypił tylko szklankę lemoniady.
— O! A dlaczego nie napił się wina? — zǳiwiła się pani de Villefort. — Lemoniada

est barǳo niezdrowa.
— Lemoniada była pod ręką, w karafce u ǳiadunia; biedny Barrois barǳo chciał się

napić i wypił, co było.
Pani de Villefort zadrżała. Noirtier przenikliwie na nią spo rzał.
— Jaki on ma krótki oddech — rzekła.
— Mo a żono, pytałem, gǳie est lekarz — rzekł Villefort. — Na miłość boską,

odpowieǳ!

  () Hrabia Monte Christo 



— W poko u Edwarda, który est trochę niezdrów — odpowieǳiała pani de Villefort,
nie mogąc uż dłuże zwlekać z odpowieǳią.

Villefort wypadł na schody i pobiegł po lekarza.
— Weź to ode mnie — rzekła pani Villefort, odda ąc flakonik Valentine. — Ja wracam

do siebie, bo krew mu na pewno puszczą, a a nie znoszę widoku krwi.
I wyszła za swoim mężem. Morrel wyszedł ze swo ego ukrycia, gǳie dotąd nikt go

nie do rzał, tak wielkie było ogólne poruszenie.
— Wychodź prędko, Maksymilianie — rzekła Valentine — i czeka , aż cię wezwę.

Idź uż, idź!
Morrel zapytał wzrokiem Noirtiera. Noirtier, który zachował zimną krew, dał znak,

potwierǳa ący słowa wnuczki, przycisnął więc rękę Valentine do serca i wymknął się
chyłkiem przez korytarz. Niemal w te same chwili, drugimi drzwiami, weszli lekarz
i pan Villefort.

Barrois zaczął oǳyskiwać przytomność. Kryzys minął, był w stanie wy ąkać parę słów
i usiłował się podnieść, przyklęka ąc na ednym kolanie.

Lekarz d’Avrigny i pan Villefort przenieśli Barroisa na kanapę.
— Co pan zaleca, doktorze? — zapytał Villefort.
— Niech mi tu przyniosą wodę i eter. I niech ktoś pobiegnie po terpentynę i emetyk.
— Już! — rzekł Villefort.
— A teraz niech wszyscy wy dą.
— Ja też? — zapytała nieśmiało Valentine.
— Tak! Panienka przede wszystkim! — rzekł ostro lekarz.
Valentine spo rzała ze zǳiwieniem na pana d’Avrigny, pocałowała ǳiadka w czoło

i wyszła.
Lekarz, zachmurzony, zamknął za nią drzwi.
— Doktorze, proszę patrzeć, on uż przychoǳi do siebie; widać był to tylko lekki

atak.
Pan d’Avrigny uśmiechnął się ponuro.
— Jak się czu esz, mó Barrois?
— Trochę lepie , panie doktorze.
— Czy mógłbyś wypić tę szklankę wody z eterem?
— Spróbu ę, ale niech mnie pan nie dotyka. Bo zda e mi się, że eśli mnie pan dotknie,

choćby końcem palca, atak natychmiast powróci.
— Wypĳ to.
Barrois wziął szklankę, podniósł ą do zsiniałych ust i wypił prawie do połowy.
— Gǳie cię boli? — zapytał lekarz.
— Wszęǳie, czu ę akby okropne skurcze.
— A ćmi ci się w oczach?
— Tak, panie.
— W uszach ci szumi?
— Okropnie.
— Kiedy cię to napadło?
— Niemal w te chwili.
— A wczora , przedwczora nic nie czułeś?
— Nic.
— Co ǳisia adłeś?
— Nic nie adłem, wypiłem tylko szklankę lemoniady od pana i nic więce .
I ruchem głowy wskazał na pana Noirtier, który nieporuszony sieǳiał w swoim fotelu

i obserwował tę okropną scenę, nie tracąc z nie żadnego słowa i ani żadnego ruchu.
— Gǳie est ta lemoniada? — zapytał natychmiast lekarz.
— W karafce, w kuchni.
— Czy chce pan żebym poszedł i przyniósł ą tuta , doktorze? — zapytał Villefort.
— Nie trzeba, niech pan tu zostanie i postara się, aby chory wypił resztę te wody. Ja

sam po nią pó dę.
D’Avrigny skoczył do drzwi, otworzył e i zbiega ąc po schodach dla służby, o mało

nie przewrócił pani de Villefort, która także szła do kuchni.
Pani de Villefort krzyknęła.
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D’Avrigny zupełnie nie zwrócił na to uwagi i kierowany edną myślą zbiegał po kil-
ka schodów naraz. Wpadł do kuchni i spostrzegł karafkę, która opróżniona w trzech
czwartych, stała na tacy.

Rzucił się na nią ak orzeł na swo ą zdobycz.
Pobiegł znowu na górę i zdyszany wpadł do poko u.
Pani de Villefort wracała powoli po schodach do swoich poko ów.
— Czy to była ta karafka? — zapytał lekarz. — I to ta sama lemoniada, którą piłeś?
— Tak mi się wyda e.
— Jaki smak miała?
— Gorzki.
Lekarz nalał kilka kropel lemoniady na dłoń, dotknął e wargami, wypłukał nimi

usta, akby kosztował wina, po czym wypluł do kominka.
— Niewątpliwie ta sama — rzekł. — Czy pan także ą pił, panie Noirtier?
— Tak — odpowieǳiał starzec.
— I także pan czuł, że była gorzka?
— Tak.
— Och, panie doktorze — zawołał Barrois. — Znowu mi to wraca! O Boże wszech-

mogący, zlitu się nade mną!
— Gdybym miał akiś środek, żeby wpuścić mu powietrze do płuc — rzekł lekarz

rozgląda ąc się wkoło — może w ten sposób zapobiegłbym uduszeniu. Ale nie ma nic!
Nic!

— O, mó panie! — krzyczał Barrois. — Pozwoli mi pan tak umrzeć? Umieram!
Boże mó ! Umieram!

— Pióro, pióro, da cie pióro! — zawołał lekarz.
Spostrzegł pióro na stole.
Próbował włożyć pióro w usta chorego, który w konwuls ach daremnie starał się

zwymiotować, ale szczęki miał tak zaciśnięte, że włożenie pióra okazało się niemożliwe.
Ten atak był dużo silnie szy od pierwszego. Barrois zsunął się z kanapy na ziemię

i zesztywniał.
Lekarz, nie mogąc w żaden sposób ulżyć ego cierpieniu, pozostawił go na podłoǳe

i zbliżył się do Noirtiera:
— Jakże się pan czu e, dobrze? — zapytał pospiesznie cichym głosem.
— Tak.
— Lekko w żołądku, czy czuć akiś ciężar? Lekko?
— Tak.
— Czy tak ak po pigułce, którą pan bierze co nieǳiela, ak panu zaleciłem?
— Tak.
— Czy Barrois przyrząǳił dla pana lemoniadę?
— Tak.
— Czy to pan pozwolił mu się e napić?
— Nie.
— Czy pan de Villefort?
— Nie.
— Pani de Villefort?
— Nie.
— Więc zapewne Valentine?
— Tak.
Wtem Barrois wydał z siebie westchnięcie i ego szczęki rozwarły się z chrzęstem, co

zwróciło uwagę lekarza; zostawił pana Noirtier i pobiegł do chorego.
— Mó Barrois — rzekł lekarz — czy możesz mówić?
Barrois niezrozumiale wybełkotał kilka słów.
— Spróbu mó przy acielu, postara się.
Barrois otworzył przekrwione oczy.
— Kto zrobił lemoniadę?
— Ja.
— Czy od razu po zrobieniu zaniosłeś ą do pana?
— Nie. Zostawiłem w oficynie, bo mnie zawołano.
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— Kto ą tu przyniósł?
— Panna Valentine.
Lekarz klepnął się w czoło.
— O mó Boże! Mó Boże — mruknął do siebie.
— Panie doktorze, panie doktorze — zawołał Barrois, czu ąc, że zbliża się trzeci atak.
— Przyniosą mi ǳiś ten emetyk, czy nie? — krzyknął lekarz.
— Oto przynoszę całą szklankę — rzekł Villefort, wchoǳąc.
— A kto go przygotował?
— Chłopiec aptekarski, który ze mną przyszedł.
— Napĳ się.
— Nie mogę, doktorze, uż za późno; gardło mam ściśnięte; duszę się! Mo e serce!

I głowa!… Co za piekło!… Długo eszcze będę tak cierpiał?
— Nie, mó przy acielu — rzekł lekarz. — Za chwilę przestaniesz cierpieć.
— Ach rozumiem! — zawołał nieszczęśnik. — O mó Boże, zmiłu się nade mną!
Wydał z siebie krzyk i upadł na wznak akby powalony piorunem.
Lekarz przyłożył rękę do ego serca, a do ust zbliżył lusterko.
— I co? — zapytał Villefort.
— Niech pan iǳie do kuchni i każe mi natychmiast przynieść syropu fiołkowego.
Villefort wyszedł w edne chwili.
— Niech pan się nie obawia, panie Noirtier — rzekł lekarz. — Przeniosę chorego do

innego poko u i upuszczę mu krew; przecież tego roǳa u ataki to przeraża ący widok.
Wziął Barroisa pod ręce i przeciągnął go do sąsiedniego poko u; ale natychmiast

wrócił do Noirtiera, by zabrać resztę lemoniady.
Noirtier przymknął prawe oko.
— Valentine? Pragnie pan wiǳieć Valentine, czy tak? — zapytał lekarz. — Zaraz

powiem, żeby ą do pana przysłano.
Villefort uż wracał i lekarz spotkał go na korytarzu.
— No i ak? — zapytał.
— Chodźmy — rzekł lekarz.
I wprowaǳił Villeforta do poko u.
— Wciąż eszcze nieprzytomny? — zapytał prokurator.
— On umarł.
Villefort cofnął się kilka kroków, złapał się za głowę i patrząc na zmarłego, rzekł

z niekłamanym współczuciem:
— Umarł tak prędko…
— Tak, barǳo prędko, prawda? — rzekł lekarz — Ale nie powinno to pana ǳiwić,

bo i państwo de Saint-Méran poumierali prędko. O, w tym domu barǳo prędko się
umiera, panie Villefort!

— Jak to — zawołał prokurator struchlały i zmieszany ednocześnie. — Znowu pan
wraca do te okropne historii?

— Znowu, drogi panie, znowu! — rzekł uroczyście d’Avrigny. — Bo ta historia
wciąż zaprząta mo e myśli i może być pan pewien, że tym razem się nie mylę. Niech pan
posłucha uważnie, panie Villefort.

Villefort zatrząsł się.
— Istnie e trucizna, która zabĳa, nie zostawia ąc niemal śladu. Ja znam barǳo do-

brze tę truciznę, przestudiowałem dokładnie e ǳiałanie, wszystkie ob awy e zażycia.
I tę truciznę rozpoznałem od razu u biednego Barroisa, tak ak rozpoznałem ą rów-
nież w przypadku pani de Saint-Méran. Jest pewien sposób by rozpoznać tę truciznę;
przywraca ona niebieski kolor papierkowi lakmusowemu, który się zaróżowił od kwasu.
Poza tym barwi ona na zielono syrop fiołkowy. Nie mamy tu lakmusowego papierka, ale
właśnie mi niosą syrop fiołkowy, o który prosiłem.

Rzeczywiście słychać było uż kroki w korytarzu; lekarz uchylił drzwi i wziął z rąk
poko ówki naczynie, na ego dnie było parę łyżek syropu. Zamknął drzwi.

— Niech pan popatrzy — rzekł do prokuratora, któremu serce waliło ak młotem. —
Oto est naczynie z fiołkowym syropem, a tu karafka z resztą lemoniady, które napili się
uż pan Noirtier i Barrois. Jeżeli lemoniada est czysta i nie zawiera tru ących składników,
syrop nie zmieni koloru; eżeli est zatruta, syrop stanie się zielony. Niech pan teraz uważa!
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Lekarz, powoli, nalał kilka kropel lemoniady z karafki do naczynia z syropem —
na dnie natychmiast uformował się obłoczek, który początkowo miał kolor niebieskawy,
potem szafirowy, a następnie zaczął wpadać w opal, a z opalu w szmaragd.

Po ostatnie zmianie pozostał w tym samym kolorze. Doświadczenie nie zostawiało
więc żadnych wątpliwości.

— Nieszczęsny Barrois został otruty fałszywą angosturą i orzechem świętego Ignacego
— rzekł lekarz. — Teraz mogę to śmiało przysiąc przed ludźmi i Bogiem.

Villefort nic nie odpowieǳiał, tylko wzniósł ręce do nieba, otworzył szeroko błędne
oczy i, ak powalony piorunem, opadł na fotel.

.  
D’Avrigny ocucił natychmiast prokuratora, który w tym grobowym poko u wyglądał
niczym drugi trup.

— O, śmierć est w moim domu! — zawołał Villefort.
— Niech pan racze powie: zbrodnia — odrzekł lekarz.
— Panie d’Avrigny! — zawołał Villefort. — Nie potrafię wyrazić tego, co się w te

chwili we mnie ǳie e: bo ogarnia mnie groza, boleść i szaleństwo zarazem.
— Zapewne — rzekł lekarz z imponu ącym spoko em. — Ale zda e mi się, że na -

wyższy czas, abyśmy zaczęli ǳiałać; nadszedł czas, byśmy powstrzymali ten strumień
śmierci. Co do mnie, nie potrafię uż dłuże w żaden sposób ukrywać takie ta emnicy,
nie mogąc mieć naǳiei, że sprawiedliwości stanie się zadość i że społeczeństwo pomści
śmierć ofiar.

Villefort roze rzał się wokół ponurym wzrokiem.
— I to w moim domu! — wyszeptał. — W moim domu!
— Ależ panie prokuratorze — rzekł lekarz. — Niech pan bęǳie człowiekiem. Pan

przecież zna się na prawie, to może panu przynieść zaszczyt, ale bęǳie pan musiał się
zdobyć na całkowitą ofiarę.

— Pan mnie przeraża, doktorze! Ofiara! Pode rzewa pan kogoś?
— Nie pode rzewam nikogo; śmierć puka do pańskich drzwi, wchoǳi, ale nie błąǳi

na ślepo, tylko z rozmysłem przechoǳi z poko u do poko u. A a podążam ciągle w ślad
za nią, rozpozna ę e kroki! Sięgam do mądrości starożytnych, i błąǳę po omacku; bo
mo a przy aźń i szacunek dla pana i pańskie roǳiny są ak opaska, która przesłania mo e
oczy. Ale ednak…

— Niech pan mówi, niech pan mówi, doktorze, a zna dę odwagę.
— Trzeba znaleźć tego, komu zbrodnia przyniesie korzyść, mówi zasada prawa.
— Doktorze — zawołał Villefort. — Doktorze, ileż razy sprawiedliwość luǳką zmy-

liły te okropne słowa! Nie wiem, nie wiem, ale zda e mi się, że ta zbrodnia…
— Przyzna e pan więc w końcu, że miała tu mie sce zbrodnia?
— Tak, przyzna ę. Cóż począć. Rzecz nie ulega wątpliwości, proszę pozwolić mi ed-

nak mówić dale . Zda e mi się, że ta zbrodnia spada przede wszystkim na mnie, a nie na
ofiary. Mam przeczucie, że za tymi wszystkimi klęskami innych, czai się mo a klęska.

— O człowieku — wyszeptał lekarz — na barǳie egoistyczny ze wszystkich zwierząt,
na barǳie egocentryczny ze wszystkich stworzeń. Zawsze zda e ci się, że Ziemia kręci się
tylko wokół ciebie, że słońce świeci wyłącznie dla ciebie, że śmierć zbiera żniwo tylko dla
ciebie. Mrówko, co złorzeczysz Bogu z wierzchołka trawy! Czy ci, co stracili życie, nic nie
stracili? Pani de Saint-Méran, pan de Saint-Méran, pan Noirtier…

— Jak to pan Noirtier?
— A tak! Czy według pana, komuś zależało na śmierci tego biednego sługi? Wcale

nie. Jak Poloniusz u Szekspira, on zginął za kogoś innego. To dla pana Noirtier została
przygotowana lemoniada i to on, a nie kto inny, według logicznego porządku, miał ą
wypić ako pierwszy. Służący napił się e przypadkiem, i chociaż umarł Barrois, umrzeć
miał pan Noirtier.

— Dlaczego więc nie umarł o ciec?
— Już to panu mówiłem kiedyś w ogroǳie, po śmierci pani de Saint-Méran. Jego

ciało est uodpornione na tę truciznę. Dawka, która dla niego est nieszkodliwa, dla innego
est śmiertelna; ponieważ nikt nie wie, nawet morderca, że od roku leczę brucyną paraliż

  () Hrabia Monte Christo 



pana Noirtier, zbrodniarz zaś est przekonany, a doświadczenie go w tym upewniło, że
brucyna est na gwałtownie szą trucizną.

— O mó Boże! Mó Boże! — zawołał Villefort, załamu ąc ręce.
— Szuka my tylko śladu zbrodniarza; on zabił pana de Saint-Méran… Gotów estem

przysiąc, że tak było. Wszystkie symptomy, o których mi mówiono, w pełni zgaǳa ą się
z tymi, które wiǳiałem na własne oczy.

Villefort poddał się i wydał z siebie bolesny ęk.
— Zabił pana de Saint-Méran — powtórzył lekarz — zabił panią de Saint-Méran:

po nich ǳieǳiczy podwó ny spadek.
Villefort otarł czoło oblane potem.
— Pan Noirtier — ciągnął bezlitośnie lekarz. — Pan Noirtier sporząǳił niegdyś

testament, w którym przeznaczył cały swó ma ątek dla ubogich, a nie dla pana lub pań-
skie roǳiny. Trudno było wtedy czegokolwiek od niego oczekiwać, więc zostawiono go
w spoko u. Ale gdy tylko zniszczył swó pierwszy testament i sporząǳił drugi, z obawy,
aby nie zdążył sporząǳić trzeciego, zada e mu się śmiertelny cios. Jak mi się zda e, drugi
testament został zrobiony przedwczora ; sam pan więc wiǳi, że czasu się tu nie traci.

— Litości, panie d’Avrigny! Ulitu się nad mo ą córką! — zawołał stłumionym głosem
Villefort.

— Sam pan wiǳi, że to pan, a nie a, wymienił e imię. Pan, e o ciec!
— Mie litość nad Valentine! Przecież to niemożliwe! Wolałbym uż oskarżyć samego

siebie! Valentine ma serce czyste ak kryształ, to lilia niewinności!
— Panie prokuratorze! Żadne litości, bo zbrodnia est oczywista. Panna de Ville-

fort sama zapakowała lekarstwa, które zostały posłane panu de Saint-Méran i pan de
Saint-Méran umarł. Panna de Villefort sama przyrząǳiła napar z ziół dla pani de Sa-
int-Méran i pani de Saint-Méran umarła. Panna de Villefort wzięła z rąk Barrois, który
musiał wy ść, karafkę lemoniady, przygotowaną dla pana Noirtier i starzec cudem tylko
uszedł z tego z życiem. To panna de Villefort est winowa czynią! To ona est trucicielką!
Panie prokuratorze, oskarżam pannę de Villefort winną zbrodni; niech pan czyni swo ą
powinność.

— Doktorze, uż się panu nie sprzeciwiam, nie bronię się, i wierzę panu; ednak przez
litość, niech pan oszczęǳi mo e życie, mó honor!

— Panie de Villefort — powieǳiał lekarz z rosnącą siłą. — Zdarza ą się okoliczności,
kiedy nie oglądam się na luǳkie względy. Gdyby pana córka popełniła tylko pierwszą
zbrodnię i gdybym zobaczył, że planu e następną, powieǳiałbym wówczas: „Proszę ą
przestrzec, proszę ą ukarać, niech spęǳi resztę życia w akimś klasztorze, niech płacze
i modli się”. Gdyby popełniła drugą zbrodnię, powieǳiałbym panu: „Panie de Villefort,
oto trucizna, na którą nie ma żadnego antidotum, nagła ak myśl, szybka ak błyskawica,
śmiertelna ak uderzenie piorunem; da e tę truciznę i każ e ą zażyć, poleca ąc duszę
Bogu. W ten sposób ocali pan swó honor i życie, ponieważ ona przy ǳie także do pana.
Już ą wiǳę, ak czule przemawia ąc, z obłudnym uśmiechem zbliża się do pańskiego
łóżka. Biada panu, panie de Villefort, eśli nie uderzy pan pierwszy!”. Oto, co bym panu
powieǳiał, gdyby zabiła ona te dwie osoby. Ale e oczy oglądały trzy agonie, była świad-
kiem trzech śmierci, klęczała przy trzech trupach; taka trucicielka musi zostać ukarana!
Pan mówi o swoim honorze? Niech pan zrobi, ak mówię, a czeka pana nieśmiertelność!

Villefort padł na kolana.
— Proszę posłuchać — rzekł — nie estem tak silny ak pan, ale pan też by nie był,

gdyby nie choǳiło tu o mo ą Valentine, ale o pańską Magdalenę.
Lekarz zbladł.
— Doktorze, każdy człowiek zroǳony z niewiasty, uroǳił się po to, by cierpieć

i umrzeć. Doktorze, będę cierpiał i czekał na śmierć.
— Niech pan pamięta — rzekł lekarz — że śmierć ta bęǳie powolna. Bęǳie pan

patrzył ak się zbliża, poprzez śmierć pańskiego o ca, żony, może nawet syna.
Villefort chwycił lekarza za ramiona i ledwie był w stanie mówić:
— Posłucha mnie pan! — wykrzyknął. — Zlitu się nade mną… dopomóż mi…

Mo a córka est niewinna… Zaciągnĳ nas przed trybunał; a a powtórzę: „Mo a córka
est niewinna”… W moim domu nie ma zbrodni… a nie chcę, rozumie mnie pan, aby
w moim domu była zbrodnia; bo eśli gǳiekolwiek po awia się zbrodnia, est ak śmierć,
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nie wchoǳi nigdy sama. Niech pan posłucha, co pana to obchoǳi, że zostanę zamordo-
wany?… Czy est pan moim przy acielem, czy est pan człowiekiem, czy ma pan serce?
Nie. Pan est lekarzem!… Więc a panu mówię: a mo e córki nie oddam w ręce kata!…
Ach, ta rozǳiera ąca myśl doprowaǳa mnie do szaleństwa!… Tak, że zacznę rozszarpy-
wać sobie paznokciami piersi! A gdyby się pan mylił, doktorze, gdyby to był kto inny,
nie mo a córka! Gdybym kiedykolwiek przyszedł do pana blady ak śmierć i powieǳiał:
„Morderco! Ty zabiłeś mo ą córkę!”. Jestem chrześcĳaninem, ale na pana mie scu ode-
brałbym sobie wtedy życie!

— Dobrze więc — rzekł lekarz po chwili milczenia. — Zaczekam.
Villefort spo rzał na niego, akby eszcze własnym uszom nie wierzył.
— Ale niech pan pamięta — rzekł następnie pan d’Avrigny głosem wolnym i uro-

czystym. — Jeżeli ktokolwiek w tym domu zachoru e, nawet eżeli panu samemu się
coś przytrafi, nie posyła cie po mnie, bo nie przy dę. Będę ǳielił z panem tę potworną
ta emnicę, ale nie chcę, aby wstyd i wyrzuty zawładnęły moim sercem i zaczęły rosnąć
oraz mnożyć się, ak zbrodnia i nieszczęście narasta ą oraz mnożą się w pana domu.

— Więc opuszcza mnie pan, doktorze?
— Wszystkie te okropności, które zawładnęły teraz moimi myślami, czynią mi pański

dom obrzydłym i strasznym. Żegnam pana!
— Jeszcze tylko edno słowo, doktorze! Odchoǳi pan i zostawia mnie w tym strasz-

nym położeniu, które sam pan zaognił, wy awia ąc mi tę przeraża ącą prawdę. Ale co teraz
powieǳą o te nagłe śmierci biednego starego sługi?

— Rzeczywiście — rzekł lekarz. — Proszę mnie odprowaǳić.
Lekarz wyszedł pierwszy, a Villefort podążył za nim. Na korytarzach i na schodach,

którędy lekarz przechoǳił, stała zaniepoko ona służba.
— Panie de Villefort — rzekł lekarz głośno, tak aby wszyscy słyszeli. — Biedny Bar-

rois od kilku lat mało się ruszał. On, który przywykł przemierzać wraz ze swoim panem,
konno czy powozem, wszystkie krańce Europy, nie wytrzymał monotonne służby, krę-
cąc się tylko wokół ednego fotela. Krew mu zgęstniała. Przytył, szy ę miał tłustą i krótką,
i ten nagły atak apopleks i powalił go, a mnie za późno dano znać.

— Aha — dodał z cicha. — Niech pan nie zapomni wylać fiołkowy syrop do ko-
minka, w popiół.

To powieǳiawszy, lekarz wyszedł, nie poda ąc nawet Villefortowi ręki i nie wraca ąc
do tego, o czym mówili; do drzwi odprowaǳiły go łzy i zawoǳenia wszystkich domow-
ników.

Tego samego wieczora służący Villeforta zebrali się w kuchni i po długie naraǳie
przyszli do pani de Villefort prosząc o zwolnienie ze służby. Nie pomogły prośby ani
zapewnienia o wyższych zarobkach. Na wszystko mieli edną odpowiedź: „Chcemy ode ść,
bo śmierć zawładnęła tym domem”.

Na nic zdały się prośby. Odeszli, ozna miwszy, że barǳo przykro im zostawiać tak
dobrych państwa, a zwłaszcza pannę Valentine, taką miłą, łagodną panienkę, o tak gołębim
sercu.

Pan Villefort, słysząc te słowa, spo rzał na Valentine.
Płakała.
ǲiwne, ale pod wpływem wzruszenia, które poczuł, wiǳąc łzy córki, spo rzał rów-

nież na żonę i wydało mu się, że dostrzegł na e wąskich wargach przelotny i złowieszczy
uśmieszek, podobny do niepoko ących meteorów, które prześlizgu ą się mięǳy chmu-
rami po burzliwym niebie.

.    
Tego samego dnia, kiedy hrabia de Morcerf, wściekły i upokorzony, co zrozumiałe, chłod-
nym przy ęciem, opuścił dom pana Danglarsa, pan Andrea Cavalcanti, uyzowany i wy-
pomadowany, z podkręconym wąsem, w białych rękawiczkach, pod którymi rysowały się
wyraźnie paznokcie, za echał, niemal sto ąc w swym faetonie, na ǳieǳiniec u państwa
Danglars.

Po ǳiesięciu minutach rozmowy w salonie, znalazł sposób, by zaprowaǳić bankiera
w stronę okna, gǳie w okienne niszy wyłożył panu Danglarsowi wszystkie zgryzoty, akie
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trawią ego duszę po wy eźǳie o ca. I tak zwierzył się, że po wspomnianym wy eźǳie
właśnie w roǳinie bankiera, gǳie czuł się traktowany ak roǳony syn, znalazł nie tylko
na więce życzliwości, ale także naǳie ę na przyszłe szczęście, którego każdy mężczyzna
powinien szukać, nim ulegnie kaprysom uczucia, a co do samego uczucia, to miał wielkie
szczęście odnaleźć e w pięknych oczach panny Eugenii.

Danglars słuchał tego z na większą uwagą, uż bowiem od blisko trzech dni czekał
na takie wyznanie ze strony pana Andrei i gdy w końcu e usłyszał, ego oczy otwarły
się szeroko i rozpromieniły z tą samą mocą, z aką zmrużyły i zasępiły w czasie rozmowy
z panem de Morcerf.

Jednakowoż nie chciał od razu przy mować propozyc i Andrei i postanowił wybadać
lepie zamiary młoǳieńca.

— Drogi panie — rzekł — czy nie est pan zbyt młody, aby myśleć o małżeństwie?
— Ależ nie, proszę pana — odparł Cavalcanti — wcale tak nie uważam: we Włoszech

wielcy panowie żenią się przeważnie w młodym wieku, to zresztą logiczne. Życie est tak
krótkie, że należy chwytać szczęście, gdy tylko zapuka do naszych drzwi.

— W takim razie, drogi panie Cavalcanti, zakłada ąc, że pańska propozyc a, która
przynosi mi zaszczyt, zostanie przy ęta przychylnie przez mo ą żonę i córkę, z kim bę-
ǳiemy rozmawiać o interesach? Są to, ak sąǳę, pertraktac e dość istotne i tylko o cowie
potrafią mówić o nich tak, by wyszły na dobre ǳieciom.

— Panie, mó o ciec, człowiek mądry, rozsądny i szanu ący konwenanse przewiǳiał
tego roǳa u okoliczność, na wypadek gdybym miał zamiar pozostać we Franc i. Od eż-
dża ąc, zostawił mi wszystkie dokumenty, które potwierǳa ą mo ą tożsamość, oraz list,
który w przypadku, eśli dokonam wyboru zgodnego z ego wolą, zapewnia mi sto pięć-
ǳiesiąt tysięcy liwrów dochodu, począwszy od dnia ślubu. Jest to, ak mi się zda e, mnie
więce czwarta część ma ątku mo ego o ca.

— Ja zawsze miałem zamiar — rzekł Danglars — dać mo e córce w posagu pięćset
tysięcy anków, zresztą est ona mo ą edyną spadkobierczynią.

— Wiǳi pan więc — rzekł Andrea — że wszystko układa się ak na lepie , zakłada ąc,
że pani baronowa i panna Eugenia nie odrzucą mo e oferty. W takim razie bęǳiemy mieli
sto siedemǳiesiąt pięć tysięcy liwrów rocznego dochodu. Przypuśćmy eszcze edno: że
o ciec zgoǳi się wypłacić mi zamiast rocznego dochodu kapitał; nie bęǳie to łatwe,
dobrze wiem, ale może się uda, pan z pewnością lepie obracałby tymi dwoma lub trzema
milionami. Dwa, trzy miliony w rękach zręcznego człowieka mogą przynieść i ǳiesięć
procent zysku na rok.

— Ja zawsze da ę tylko cztery procent, a nawet trzy i pół — rzekł bankier — ednak
mo emu zięciowi dałbym i pięć, a zyski byśmy ǳielili.

— Wybornie, kochany teściu! — rzekł Cavalcanti, nie panu ąc nad swo ą, bądź co
bądź, nieco prostacką naturą, która — wbrew wysiłkom, akie czynił — od czasu do czasu
dawała o sobie znać pomimo arystokratycznych manier, pod którymi chciał ą ukryć.

Po chwili ednak zreflektował się:
— Przepraszam, przepraszam na mocnie , drogi panie, sama naǳie a doprowaǳa

mnie prawie do szaleństwa, a co dopiero, gdy się ziści?
— Jednak — rzekł Danglars, który nawet nie spostrzegł, kiedy ta bezinteresowna

na początku konwersac a przeroǳiła się w rozmowę o interesach — istnie e z pewnością
eszcze akaś część pańskiego ma ątku, które o ciec nie może panu odmówić?

— A to aka? — zapytał młoǳieniec.
— Ma ątek po pańskie matce.
— A, naturalnie, ma ątek po mo e matce, Leonorze Corsinari.
— Ile on może wynosić?
— Przyznam się panu — rzekł Andrea — że nigdy się nad tym nie zastanawiałem,

sąǳę ednak, że musi wynosić co na mnie akieś dwa miliony.
Danglars poczuł, ak radość zapiera mu dech w piersiach. Było to uczucie, akiego

dozna e skąpiec, gdy odna du e zagubiony skarb, albo tonący, który zamiast wciąga ące
go otchłani, poczu e pod stopami ziemię.

— A więc, panie baronie — rzekł Andrea, odda ąc bankierowi pełen serdeczności
i szacunku ukłon. — Czy mogę mieć naǳie ę…?
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— Panie Cavalcanti — rzekł Danglars. — Proszę mieć naǳie ę i może pan być prze-
konany, że eśli żadna przeszkoda z pańskie strony nie zatrzyma biegu wypadków, może
pan uważać naszą umowę za zawartą. Ale — rzekł Danglars, zastanowiwszy się chwilę
— ak to możliwe, że pan hrabia de Monte Christo, pana paryski opiekun, nie przyszedł
z panem, by złożyć te ofertę?

Andrea lekko się zarumienił.
— Właśnie w te chwili wracam od hrabiego — rzekł. — Nie da się zaprzeczyć, że est

to człowiek niezwykle czaru ący, ale również niebywały oryginał. Barǳo pochwalił mo e
zamiary, powieǳiał mi nawet, że, ak mu się zda e, o ciec bez wahania zgoǳi się oddać
mi kapitał zamiast renty; przyrzekł nawet użyć swoich wpływów, by dopomóc mi w te
sprawie. Na końcu ednak dodał, że nie chce osobiście się do tego mieszać, i że nigdy nie
brał i nie chce brać na siebie odpowieǳialności proszenia o rękę w czyimś imieniu. Muszę
mu ednak oddać sprawiedliwość, bo dodał potem, że w tym ednym przypadku — gǳie
choǳi o mnie — przykro mu odmawiać, ale pewien est, iż planowany związek bęǳie
szczęśliwy i dobrany. I mimo tego, że nie chce występować ofic alnie, gotów est w każde
chwili porozmawiać z baronem o te sprawie, gdy tylko pan na ten temat wspomni.

— No to świetnie.
— A teraz — rzekł Andrea, uśmiecha ąc się na przymilnie , ak umiał — kiedy za-

kończyłem rozmowę z teściem, chciałbym porozmawiać z bankierem.
— A to ciekawe, słucham, o co choǳi? — roześmiał się Danglars.
— Po utrze będę miał przy emność odebrać u pana akieś cztery tysiące anków;

hrabia ednak zrozumiał mo e położenie, i to, że w tym miesiącu mo e wydatki mogą
się trochę zwiększyć, a mo a kawalerska pens a mogłaby nie wystarczyć, dał mi więc bon
na dwaǳieścia tysięcy anków, zaznacza ąc ednak, że nie pożycza mi ich, ale darowu e.
Podpisany ego ręką, ak pan wiǳi. Chyba nie ma pan zastrzeżeń?

— Może mi pan przynieść taki kwitek nawet na milion, i też go chętnie przy mę
— rzekł Danglars, chowa ąc weksel do kieszeni. — Niech pan powie, o które , a mó
posłaniec wstąpi utro do pana i przyniesie dwaǳieścia cztery tysiące anków.

— Jeżeli można prosić, to niech pan przyśle pieniąǳe na ǳiesiątą rano; im wcześnie
tym lepie , chciałbym wy echać utro na wieś.

— Dobrze, o ǳiesiąte . Mieszka pan nadal w Hotelu Książęcym?
— Tak.
Naza utrz, z na większą punktualnością przynoszącą chlubę precyzy ności bankiera,

młoǳieńcowi przyniesiono dwaǳieścia cztery tysiące anków. Andrea właśnie wycho-
ǳił. Wychoǳąc, zostawił dwieście anków dla Caderousse’a.

To wczesne wy ście miało uchronić go od spotkania z niebezpiecznym przy acielem;
z tego też powodu wrócił do domu późną nocą.

Ledwie ednak wszedł na ǳieǳiniec, spotkał się z portierem hotelowym, który czekał
na niego z czapką w ręku.

— Panie — rzekł. — Był tu ten człowiek.
— Jaki człowiek? — zapytał niedbale Andrea, akby nie pamiętał o kogo choǳi,

a pamiętał aż nazbyt dobrze.
— Ten, któremu ekscelenc a wypłaca pensy kę.
— A tak! Ten stary sługa mo ego o ca — rzekł Andrea. — No dobrze, i oddałeś mu

dwieście anków, które dla niego zostawiłem?
— Tak, ekscelenc o, oczywiście.
Andrea kazał nazywać się ekscelenc ą.
— Ale on — ciągnął portier — nie chciał ich przy ąć.
Andrea zbladł i tylko ǳięki panu ącym ciemnościom nikt tego nie dostrzegł.
— Jak to! Nie chciał ich przy ąć? — spytał lekko zmienionym głosem.
— Nie. Chciał tylko wiǳieć się z ekscelenc ą. Odpowieǳiałem, że pan wyszedł, on

ednak nalegał, wreszcie dał się przekonać i oddał mi dla pana ten opieczętowany list.
— Zobaczmy — rzekł Andrea.
Przeczytał przy świetle latarni swo ego faetonu:

Wiesz, gǳie mieszkam. Czekam na ciebie utro o ǳiewiąte rano.
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Andrea obe rzał pieczątkę, czy nie była uszkoǳona i czy ktoś ciekawy nie za rzał do
listu, był on ednak tak dokładnie złożony, pozaginany na bokach i na rogach, że nie dało
się go przeczytać bez naruszenia pieczęci, a ta wyraźnie była nietknięta.

— Barǳo dobrze — rzekł. — Biedaczysko! To taki poczciwy człowiek.
Odszedł, zostawia ąc portiera, który tak był podbudowany tymi słowami, że nie wie-

ǳiał, kogo ma obdarzyć większym uwielbieniem — młodego pana czy starego sługę.
— Wyprzęga natychmiast i przy dź do mnie — rzekł Andrea do sta ennego.
Andrea skoczył do swo ego poko u i natychmiast spalił list Caderousse’a, tak że został

z niego tylko pył.
Gdy skończył tę czynność, wszedł sta enny.
— Jesteś tego samego wzrostu co a, mó Piotrze — rzekł Andrea — i masz, zda e

się nową liberię, którą ci wczora przyniesiono?
— Tak, panie.
— Mam interes do edne gryzetki, i nie chciałbym, aby wieǳiała kim estem i a-

kie mam pochoǳenie; pożycz mi liberię i przynieś mi swo e papiery, w razie gdybym
potrzebował przespać się w oberży.

Piotr spełnił rozkaz.
Pięć minut potem Andrea, w przebraniu i nierozpoznany przez nikogo, wychoǳił

z hotelu. Wsiadł do dorożki i kazał się zawieźć do oberży Pod Czerwonym Koniem, w po-
bliżu bramy Picpus.

Naza utrz wyszedł z oberży i tu także nikt nie zwrócił na niego uwagi. Udał się przed-
mieściem Świętego Antoniego, a następnie bulwarem aż na ulicę Ménilmontant i zatrzy-
mał się przed bramą trzeciego domu na lewo. Nie było widać stróża, więc roze rzał się za
kimś, kto mógł mu uǳielić potrzebnych informac i.

— Czego to szukasz, mó piękny chłopcze? — spytała handlarka owocami sieǳąca
naprzeciwko.

— Pana Pailletin byłego piekarza, mateczko — odpowieǳiał Andrea.
— W głębi podwórza, na lewo, trzecie piętro.
Andrea poszedł we wskazanym kierunku, a na trzecim piętrze pociągnął z uczuciem

rozdrażnienia za za ęczą łapkę wiszącą u drzwi. Odezwał się ǳwonek.
Po chwili w okratowanym okienku po awił się Caderousse.
— O, esteś punktualny.
I odsunął rygiel.
— E, do diabła! — rzekł, wchoǳąc, Andrea.
Rzucił czapką od liberii, a że nie trafił na krzesło, czapka upadła na ziemię i potoczyła

się po poko u.
— No, no, mó mały, nie złość się — rzekł Caderousse. — Wiǳisz, pomyślałem

o tobie, no popatrz tylko, przygotowałem ci śniadanko; same rzeczy, za którymi przepa-
dasz, ale pal licho!

Rzeczywiście Andrea poczuł zapachy dolatu ące z kuchni, które mimo swe plebe -
skości nęciły zgłodniały żołądek. Była to mieszanina świeżego tłuszczu z czosnkiem, co
zwiastowało kuchnię prowansalską pośledniego gatunku; czuło się też smażoną rybę, ale
na silnie szy był ostry zapach gałki muszkatołowe i goźǳików. Wszystkie te zapachy pa-
rowały z dwóch nakrytych półmisków, sto ących na dwóch piecykach i z rondelka, który
skwierczał w piecu.

W drugim poko u Andrea do rzał dość czysty stół z dwoma nakryciami i dwiema
butelkami wina zapieczętowanymi eszcze na zielono i na żółto, była też prawie pełna
karafka wódki, a na fa ansowym talerzu sałatka owocowa ułożona z artyzmem na liściu
kapusty.

— No i co, ak ci się to podoba, mó mały? — rzekł Caderousse. — Nieźle pachnie?
Do diabła! Wiesz dobrze, że byłem wtedy dobrym kucharzem! Pamiętasz, ak oblizywano
palce po moich potrawach? A ty pierwszy kosztowałeś zawsze wszystkich moich sosów
i nie garǳiłeś nimi.

I zaczął obierać resztę przygotowane cebuli.
— Ładnie, ładnie — rzekł Andrea zirytowany. — Jeżeli ednak wezwałeś mnie, żebym

z adł z tobą śniadanie, to niech cię diabli wezmą!
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— Mó synku — rzekł sentenc onalnie Caderousse. — Przy eǳeniu można poga-
węǳić. Jaki też z ciebie niewǳięcznik, czy nie est ci miło zobaczyć się z przy acielem?
Ja, wiǳisz, aż płaczę z radości.

Caderousse rzeczywiście płakał; trudno było ednak stwierǳić, czy z radości, czy od
cebuli, którą obierał dawny oberżysta z Pont-du-Gard.

— Cicho bądź, ty obłudniku — rzekł Andrea. — Już wiǳę, ak mnie kochasz.
— Niech mnie diabli wezmą, lubię cię barǳo. Mam akąś słabość do ciebie i nic na

to nie poraǳę. To silnie sze ode mnie.
— Nie przeszkoǳiło ci to ednak wezwać mnie do siebie, pewnie choǳi o akieś nowe

machlo ki.
— E, da spokó — rzekł Caderousse, wyciera ąc szeroki nóż o fartuch. — Gdy-

bym cię nie lubił, czy zgoǳiłbym się na to nęǳne życie, na które mnie skazałeś? Popatrz
tylko, masz na sobie liberię swo ego służącego, masz więc służącego, a a go nie mam
i muszę sam obierać arzyny. Krzywisz się na mo ą kuchnię, bo adasz przy stole Hotelu
Książęcego albo w Café de Paris. A przecież a także mógłbym mieć służącego; mógłbym
mieć własne tilbury, a także mógłbym adać, gǳie bym zechciał. Dlaczego więc odma-
wiam sobie tego wszystkiego? Bo nie chcę robić kłopotów mo emu małemu Benedetto.
Sam przyzna , że mógłbym… prawda? — i barǳo wymowne spo rzenie Caderousse’a
uzupełniło niedokończone zdanie.

— No dobrze — powieǳiał Andrea — przypuśćmy, że mnie kochasz, dlaczego więc
domagasz się, żebym przychoǳił do ciebie na śniadanie?

— Żeby się z tobą zobaczyć, mó mały.
— Po co chciałeś się ze mną zobaczyć? Przecież uż ustaliliśmy wszystkie warunki.
— Mó drogi przy acielu, czy akikolwiek testament może się obe ść bez kodycylu?

Ale przyszedłeś tu przede wszystkim na śniadanie, czy tak? No to usiądź sobie wygodnie
i zacznĳmy od sardynek i świeżego masła, które masz tu, na listku winnym, spec alnie
dla ciebie, ty niecnoto. Aha! Rozglądasz się po moim poko u, cztery wyplatane krzesła,
obrazki po trzy anki sztuka. Co robić? To nie Hotel Książęcy.

— Już ci się, wiǳę, nie podoba — rzekł Andrea. — Już nie esteś szczęśliwy, a wcze-
śnie marzyłeś tylko o tym, żeby wyglądać na byłego piekarza.

Caderousse westchnął.
— No i czego ci eszcze braku e? Two e marzenie się ziściło.
— No właśnie, mó drogi Benedetto, wiesz, akie est to marzenie: były piekarz est

człowiekiem bogatym, ma rentę.
— Do licha, masz ą, przecież da ę ci co miesiąc dwieście anków.
Caderousse wzruszył ramionami.
— To upokarza ące, otrzymywać pieniąǳe w ten sposób, z przymusu. Darowizna,

która w każde chwili może zostać zatrzymana, która ǳiś est, a utro może e nie być.
Wiesz przecież, że muszę oszczęǳać na wypadek, gdyby two e tłuste lata nagle się skoń-
czyły. A fortuna, mó przy acielu, est barǳo zmienna, ak mawiał kapelan… pułku.
Wiem, że uda e ci się wszystko ak mało komu, ty nicponiu. Żenisz się z córką Dan-
glarsa.

— Co ty gadasz⁉
— A tak, z córką Danglarsa! Czy o to ci choǳi, że nie powieǳiałem „z córką barona

Danglarsa”? To prawie akbym powieǳiał „hrabia Benedetto”… Przecież Danglars to mó
były przy aciel, i gdyby tylko nie popsuła mu się pamięć, zaprosiłby mnie na two e we-
sele… Bo musisz wieǳieć, że on był na moim… Tak, tak, był na moim! Do kroćset! Nie
był wtedy taki nadęty i nie zaǳierał tak nosa; był sobie po prostu zwykłym subiektem
u poczciwego pana Morrela. Nie raz adałem obiady z nim i z hrabią de Morcerf… a tak!
Wiǳisz, akie mam zna omości i gdybym tylko zechciał e podtrzymać, bywalibyśmy
teraz razem w tych samych salonach.

— E, nie pleć! Zazdrość całkiem przesłoniła ci oczy.
— Niech i tak bęǳie, Benedetto mio, ale a wiem, co mówię. A być może, że pew-

nego dnia i a założę nieǳielne ubranie, stanę przed akąś bramą i zawołam „Otwierać”.
Tymczasem siada i eǳmy uż.
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Caderousse dał przykład i zaczął z apetytem za adać, zachwala ąc kole no każdą poda-
waną gościowi potrawę. Andrea wreszcie zaczął mężnie odkorkowywać butelki, za adać
prowansalską zupę i pałaszować zapiekanego w czosnku i oliwie dorsza.

— No ak, mó bratku — rzekł Caderousse. — Wiǳę, że przesta esz się uż dąsać na
swo ego dawnego ochmistrza. I co, smaku e ci, łotrze?

— A tak, tak — odpowieǳiał Andrea, którego młodość i wigor sprawiły, że górę nad
wszystkim wziął wilczy apetyt. — Nie rozumiem, ak człowiek, co potrafi przyrząǳić takie
ykasy i e ada, może żalić się, że życie mu doskwiera.

— Wiesz dlaczego? Bo edna myśl zatruwa mi to szczęście.
— Jaka myśl?
— To, że ży ę na koszt przy aciela. Ja, co zawsze umiałem, i to dobrze, zarobić na

siebie.
— Ho! Ho! Nie prze mu się, doprawdy — rzekł Andrea. — To co mam, wystarczy

dla dwóch. Nie obawia się.
— Nie mogę się nie prze mować. Wierz mi albo nie, ale mówię ci, że pod koniec

każdego miesiąca mam wyrzuty sumienia. Do tego stopnia, że wczora w żaden sposób
nie mogłem przy ąć tych dwustu anków.

— I chciałeś ze mną pomówić, ale czy to choǳi o two e sumienie?
— Jak na barǳie . I oprócz tego przyszła mi do głowy edna myśl.
Andrea zadrżał. Zawsze drżał, gdy słyszał o nowym pomyśle Caderousse’a.
— Bo to takie niemiłe — rzekł następnie — tak czekać i czekać na koniec miesiąca.
— No cóż — rzekł filozoficznie Andrea, by przekonać się, do czego zmierza Cadero-

usse. — Czy nasze życie nie est ciągłym czekaniem? A a na przykład, co robię innego?
Czekam. Uzbra am się w cierpliwość i czekam.

— Tak, ale ty nie czekasz na nęǳnych dwieście anków, ale na akieś pięć, sześć, być
może ǳiesięć, a nawet i dwanaście tysięcy; czort cię tam wie, bo ty skryty esteś. Ty zawsze
coś tam miałeś pochowane, akieś sakiewki, skarbonki, bo próbowałeś okpić swo ego
biednego przy aciela Caderousse’a. Na szczęście, wspomniany przy aciel Caderousse miał
nosa.

— Dałbyś uż spokó , znowu zaczynasz te swo e brednie — rzekł Andrea — gadasz
i gadasz ciągle o starych rzeczach! Na co ci to, pytam, klepiesz tylko w kółko o ednym.

— Dlatego, wiǳisz, że ty masz lat dwaǳieścia eden i mógłbyś szybko zapomnieć
stare czasy; a mam lat pięćǳiesiąt i estem zmuszony, by wszystko pamiętać. Ale mnie sza
o to, wróćmy do interesów. Chciałem ci powieǳieć, że gdybym był na twoim mie scu…

— To co?
— Poprosiłbym, żeby wypłacono mi za pół roku z góry, pod pretekstem, że chciałbym

kandydować w wyborach i kupić folwark, a potem zniknąłbym z mo ą półroczną wypłatą.
— No popatrz, popatrz — rzekł Andrea. — Może to i niezła myśl…
— Mó drogi przy acielu — rzekł Caderousse. — Jada w moim domu i słucha rad,

a ręczę, że na dobre ci to wy ǳie i fizycznie, i duchowo.
— No dobrze — rzekł Andrea — ale dlaczego ty sam nie korzystasz z rad, które

da esz? Dlaczego nie weźmiesz pienięǳy za kwartał z góry, za cały rok nawet i nie ulotnisz
się, na przykład do Brukseli? Zamiast udawać byłego piekarza, wyglądałbyś na bankruta,
to przecież robi dobre wrażenie.

— Co ty u diabła? Chcesz, żebym uciekał, ma ąc przy sobie edyne tysiąc dwieście
anków?

— Ho ho, przy acielu — rzekł Andrea. — Jaki ty się zrobiłeś wymaga ący! Przed
dwoma miesiącami umierałeś z głodu.

— Apetyt rośnie w miarę eǳenia — odparł Caderousse, wyszczerza ąc zęby ak
śmie ąca się małpa albo ak tygrys, który pomruku e. — Otóż — dodał, odgryza ąc tymi,
pomimo wieku, białymi i ostrymi zębami olbrzymi kęs chleba — mam plan.

Plany Caderousse’a prze mowały zawsze Andreę eszcze większą trwogą niż ego po-
mysły; pomysł był dopiero zarodkiem, a plan — realizac ą.

— Ciekawy estem two ego planu — rzekł. — Musi być interesu ący.
— Dlaczego nie? A plan, ǳięki któremu udało nam się wymknąć z pewnego pen-

s onaciku, kto wymyślił, ha? Zda e się, że a, a i plan nie był taki zły, skoro tu esteśmy?
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— Wcale nie przeczę — odpowieǳiał Andrea. — Czasami masz szczęśliwe pomysły;
no, ale akiż to plan?

— Powieǳ mi — rzekł następnie Caderousse — czy mógłbyś, nie tracąc nic z własne
kieszeni, zdobyć dla mnie akieś piętnaście tysięcy anków?… Nie, to za mało, piętnaście
tysięcy, za te pieniąǳe nie mógłbym stać się przyzwoitym człowiekiem, potrzeba mi co
na mnie trzyǳieści tysięcy.

— Nie — odpowieǳiał oschle Andrea. — To niemożliwe.
— Nie zrozumiałeś mnie chyba dobrze, ak mi się zda e — odpowieǳiał Caderousse

lodowato, ale spoko nie. — Powieǳiałem ci przecież, że bez żadne straty dla ciebie.
— Chciałbyś może, żebym kradł? Żebym popsuł szyki nie tylko sobie, ale i tobie,

a potem żebyśmy znowu tam trafili?
— Mnie est wszystko edno — rzekł Caderousse. — Niech mnie złapią. Ja mam

taką ǳiwną naturę, że mi czasem nudno bez starych kolegów; ale ty nie masz serca,
na chętnie byś ich uż nigdy nie oglądał!

Andrea nie zadrżał, ale uż tym razem zbladł.
— No, no, Caderousse, nie gada głupstw.
— Możesz być spoko ny, mó mały Benedetto; wskaż mi tylko akiś sposób na zdo-

bycie tych trzyǳiestu tysięcy anków, ale tak, żebyś się do niczego nie musiał mieszać,
sam to załatwię! Tylko tyle.

— Dobrze! Zobaczę, postaram się — rzekł Andrea.
— A tymczasem dasz mi w tym miesiącu pięćset anków. Coś mnie napadło i ko-

niecznie chciałbym przy ąć sobie służącą!
— Dobrze! Dostaniesz pięćset anków — odparł Andrea. — Ale to, Caderousse

utrudni mi życie… Ty nadużywasz…
— Ale, tam! Przecież czerpiesz z worków, które nie ma ą dna.
Andrea tak akby czekał na te słowa, w ego oku po awił się błysk, który ednak

natychmiast zgasł.
— To prawda — odpowieǳiał. — Mam wspaniałego opiekuna.
— O tak, dobry opiekun — rzekł Caderousse. — Ile on ci da e na miesiąc?
— Pięć tysięcy anków — rzekł Andrea.
— To znaczy tyle tysięcy, ile ty mi da esz setek — skwitował Caderousse. — Nie ma

co, zawsze powtarzam, że tylko bękart ma szczęście. Pięć tysięcy anków na miesiąc…
Co ty z tym do diabła robisz?

— Ech, dobry Boże, od razu się rozchoǳi. Co do ednego się zgaǳamy, chciałbym
mieć akiś kapitał.

— Kapitał… tak… rozumiem… Każdy chciałby mieć akiś kapitał.
— A tak, i a go będę miał.
— A skąd go weźmiesz? Od two ego księcia?
— Tak, od mo ego księcia; niestety, muszę zaczekać.
— Na co zaczekać? — zapytał Caderousse.
— Na ego śmierć.
— A to dlaczego?
— Bo est dla mnie akiś zapis w ego testamencie.
— Na ile?
— Na pół miliona.
— Tylko tyle? Kłaniam się uniżenie.
— Mówię ci, że tyle.
— E tam, to niemożliwe.
— Dobrze. Wy awię ci więc pewną ta emnicę. Otóż, wyda e mi się…
Andrea zamilkł i roze rzał się.
— Wyda e ci się… Nie bó się, do diabła, nie ma tu nikogo.
— Wyda e mi się, że odnalazłem o ca.
— Two ego prawǳiwego o ca?
— Tak.
— Ale nie choǳi o Cavalcantiego?
— Nie, tamten uż od echał. Prawǳiwego, ak mówisz.
— I tym o cem est…
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— Mó drogi, tym o cem est hrabia de Monte Christo.
— Do diaska!
— Tak; rozumiesz, teraz wszystko est asne. Nie może tak od razu się do tego przy-

znać, ale podstawił pana Cavalcantiego, żeby mnie uznał za syna i wypłaca mu za to
pięćǳiesiąt tysięcy anków.

— Pięćǳiesiąt tysięcy anków za to, żeby być twoim o cem! Jak mogłeś nie pomyśleć
o mnie, ty niewǳięczniku?

— A czy a mogłem o tym wieǳieć; to wszystko się ǳiało, kiedy byliśmy tam.
— A rac a. I mówisz, że w testamencie est…
— Zapis dla mnie na pół miliona.
— O, łaskawy o ciec, poczciwy o ciec, na zacnie szy z o ców! — wykrzykiwał Cade-

rousse, wywĳa ąc talerzem, który trzymał w obu rękach.
— I powieǳ eszcze teraz, że a coś przed tobą kry ę!
— Niech mnie Bóg broni! To zaufanie doda e ci zacności w moich oczach. Twó

o ciec-książę est więc bogaty, szalenie bogaty?
— Na to wygląda. Podobno sam nawet nie wie, ile ma.
— A to możliwe?
— Przecież, do licha, dobrze wiǳę, a bywam u niego, kiedy zechcę. Pewnego dnia

posłaniec od bankiera przyniósł mu pięćǳiesiąt tysięcy anków w pugilaresie tak grubym
ak two a sakiewka, a wczora sam bankier przyniósł mu sto tysięcy anków w złocie.

Caderousse oniemiał; zdawało mu się, że słowa młoǳieńca pobrzęku ą niczym metal
i że słyszy w nich sypiące się kaskadami dukaty.

— I ty bywasz w tym domu? — zapytał prostodusznie.
— Kiedy mi się zechce.
Caderousse zamyślił się na chwilę. Widać było, że choǳiła mu po głowie akaś upo-

rczywa myśl. Po czym rzekł:
— Jak a bym chciał to wszystko wiǳieć — westchnął głośno — akie to wszystko

musi być pięknie!
— To prawda — rzekł Andrea. — To wszystko est zachwyca ące.
— Nie mieszka on czasem na Polach Elize skich pod trzyǳiestym?
— Tak. Przepiękny dom, na uboczu, z ǳieǳińcem i ogrodem, nie wiǳiałeś eszcze

czegoś podobnego.
— O, z pewnością; ale mnie nie obchoǳi, ak wygląda z zewnątrz, ciekawy estem,

ak wygląda w środku. Słucha , musisz mnie tam kiedyś wziąć ze sobą.
— Co ty wygadu esz! Pod akim pretekstem?
— Rac a; ale takiego narobiłeś mi apetytu, że aż mi ślinka cieknie. Muszę to zobaczyć

i zna dę na to akiś sposób.
— Caderousse, nie rób głupstw!
— Ech, do diabła! Muszę więc zadowolić się samą wyobraźnią.
— I wierz mi, że tak bęǳie na lepie .
— Opowieǳ mi ednak choć trochę, ak to wygląda. Czy to duże mieszkanie?
— Ani duże, ani małe.
— A aki ma rozkład?
— Do pioruna! Da mi kawałek papieru i atrament, to ci narysu ę plan.
— To masz, proszę! — ożywił się Caderousse.
I wy ął ze swo ego starego biurka arkusz białego papieru, kałamarz i pióro. Andrea,

z ledwie dostrzegalnym uśmiechem, wziął pióro i zaczął rysować.
— Jak ci mówiłem, dom stoi w ogroǳie, a przed nim est ǳieǳiniec. O tak, wiǳisz?
I Andrea naszkicował linie ogrodu, ǳieǳińca i domu.
— A mury wysokie?
— Jakieś osiem do ǳiesięciu stóp. Nie więce .
— Ale nieostrożność — zauważył Caderousse.
— Na ǳieǳińcu są drzewa pomarańczowe w donicach, trawniki i klomby z kwiatami.
— A sta nie gǳie?
— Po obu stronach bramy, o, tak ak tuta , wiǳisz?
I Andrea rysował dale .
— A ak wygląda parter? — spytał Caderousse.
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— Parter — adalnia, dwa salony, sala bilardowa; schody do sieni i schody dla służby.
— A okna?
— Okna wspaniałe, tak piękne, tak szerokie, że mówię ci, pewien estem, że człowiek

two e postury mógłby się zmieścić z łatwością w edne szybce.
— A gǳie śpi służba?
— W osobnym domu. Jest to prześliczny budynek, który zna du e się po prawe

stronie od we ścia. Trzyma ą tam drabiny, na piętrze są poko e dla służby i ǳwonki do
każdego poko u.

— O do diabła, są ǳwonki!
— Co mówisz?
— Ja? Nic. Mówiłem, że sporo kosztu e założenie takich ǳwonków; a powieǳ mi,

na co im one?
— Dawnie był tam pies, który w nocy pilnował ǳieǳińca, ale zawieźli go do Auteuil.

Wiesz, do którego, byłeś tam.
— A, tak.
— Mówiłem mu i to eszcze wczora : „To nierozsądnie z pana strony, hrabio, bo kiedy

eǳie pan z całą służbą do Auteuil, dom zosta e bez opieki”. „I co z tego?” on na to, a a:
„To z tego, że pewnego dnia ktoś pana okradnie”.

— I co odpowieǳiał?
— Odpowieǳiał: „A co mnie to obchoǳi, że mnie okradną?”.
— Posłucha Andrea, a est tam może akiś mechaniczny sekretarzyk?
— Jaki sekretarzyk?
— No taki, co ak złoǳie się do niego zbliży, to zatrzasku e się za nim krata i po-

zytywka zaczyna grać akąś melodię. Mówiono mi, że na ostatnie wystawie było coś
takiego.

— Jest tam zwycza ny, mahoniowy sekretarzyk, przy którym zawsze wiǳiałem klu-
czyk.

— I nikt go nie okrada?
— Nie, luǳie, którzy tam służą, są mu barǳo oddani.
— Musi tam coś być w tym sekretarzyku, co?… akieś pieniąǳe? Gǳie on stoi?
— Może i są… ale kto go tam wie. Na pierwszym piętrze.
— Naszkicu mi też syneczku, plan pierwszego piętra, tak mnie więce , ak parteru.
— Nic łatwie szego.
I Andrea znowu wziął pióro.
— Na pierwszym piętrze, o tu, popatrz, est przedpokó i salon. Na prawo od sa-

lonu est biblioteka i gabinet; na lewo od salonu sypialnia i gotowalnia. Otóż właśnie
w gotowalni zna du e się ów sławetny sekretarzyk.

Caderousse rozmarzył się.
— I on często wy eżdża do Auteuil? — zapytał.
— Dwa, trzy razy na tyǳień. Ma tam echać na przykład utro i zostać na noc.
— A niech go! To est dopiero życie! — wykrzyknął Caderousse. — Dom w mieście,

dom na wsi!
— Oto, co znaczy być bogatym.
— A bęǳiesz tam na obieǳie?
— Prawdopodobnie.
— Jak esteś tam na obieǳie, to i na noc zosta esz?
— Jeśli tylko mam na to ochotę. U hrabiego estem przy mowany, akbym był we

własnym domu.
Caderousse tak spo rzał na młoǳieńca, akby chciał mu wydrzeć akąś prawdę ukry-

tą w na głębszych zakamarkach serca. Ale Andrea wy ął z kieszeni pudełko hawańskich
cygar, wziął edno, podpalił spoko nie i bez emoc i zaczął wypuszczać kłęby dymu.

— Kiedyż chcesz te pięćset anków? — zapytał Caderousse’a.
— Nawet od razu, eśli e przy sobie masz.
Andrea wy ął z kieszeni dwaǳieścia pięć ludwików.
— Złoto? — rzekł Caderousse. — O nie, barǳo ǳięku ę!
— Jak to, nie chcesz? Garǳisz złotem?
— Przeciwnie, barǳo szanu ę złoto. Ale go nie chcę.
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— Głupcze, przecież zarobisz, ak e wymienisz; pięć sous na sztuce.
— Barǳo możliwe, ale potem właściciel kantoru bęǳie śleǳić poczciwego Cadero-

usse’a, weźmie go za aki i każe mu się wytłumaczyć, co za ǳierżawcy płacą mu należno-
ści złotem. Nie, syneczku, wolne żarty! Dawa mi zwycza ne pieniąǳe, okrągłe srebrniki
z wizerunkiem akiegokolwiek monarchy. Z pięcioankówką w kieszeni może choǳić
każdy człowiek na świecie.

— Ale a nie mam przy sobie pięciuset anków w monecie, musiałbym chyba wyna ąć
tragarza.

— No dobrze, to zostaw e u two ego portiera, to porządny człowiek, a a po nie
przy dę.

— Niech i tak bęǳie, zostawię ci te pieniąǳe, wy eżdża ąc utro do Auteuil.
— Rozumiem, że mogę na ciebie liczyć?
— Niewątpliwie.
— Bo, rozumiesz, chciałbym uż ǳiś wyna ąć sobie służącą.
— Zaczeka no; ale pamięta , że na tym koniec! Nie bęǳiesz mnie więce męczył?
— Nigdy!
Caderousse zasępił się tak barǳo, że Andrea aż przeląkł się te nagłe zmiany. By to

zatuszować, zaczął udawać eszcze większą wesołość i swobodę.
— Jaki esteś wesoły — rzekł Caderousse. — Można by pomyśleć, że masz uż w rę-

kach ten spadek.
— Niestety, eszcze nie! Ale przy ǳie ǳień, w którym go odbiorę…
— A wtedy?
— Wtedy nie zapomnę o przy aciołach. Więce nie powiem.
— A rzeczywiście, masz przecież dobrą pamięć.
— Co ty gadasz? A a myślałem, że chcesz zedrzeć ze mnie akiś okup.
— Ja? Z ciebie? Co za pomysł! Ja, przeciwnie, chcę ci eszcze dać przy acielską radę.
— Jaką radę?
— Żebyś zostawił tuta ten diament, który masz na palcu. Chcesz, żeby nas złapali?

Chcesz nas obu zgubić. Jak można robić takie głupstwo? Wkładasz liberię, przebierasz się
za służącego, i nosisz na palcu diament warty akieś pięć tysięcy anków.

— Do licha! Dobrze oszacowałeś. Dlaczego nie zostałeś taksatorem?
— Znam się na diamentach, miałem kiedyś eden.
— A chwal się, chwal! — rzekł Andrea, nie gniewa ąc się o ten nowy szantaż, czego

obawiał się Caderousse, i zd ął pierścionek z palca.
Caderousse przy rzał się z bliska diamentowi, i Andrea od razu się domyślił, że bada,

czy kanty szlifu są odpowiednio ostre.
— To fałszywy diament — rzekł Caderousse.
— E, nie żartu sobie — odpowieǳiał Andrea.
— No nie gniewa się, można to sprawǳić.
Caderousse podszedł do okna i prze echał kamieniem po szybie. Szyba zazgrzytała.
— Confiteor! Przyzna ę! — rzekł Caderousse, wkłada ąc pierścionek na mały pa-

lec. Pomyliłem się, ale ci złoǳie e ubilerzy, tak dobrze umie ą teraz fałszować kamienie
szlachetne, że człowiek nie ma nawet ochoty okradać ich sklepów. Jeszcze edna gałąź
przemysłu sparaliżowana!

— Czy na tym koniec? — rzekł Andrea. — Może chciałbyś mnie eszcze o coś po-
prosić i sobie wziąć? Doprawdy, nie krepu się.

— Nie, esteś przecież w gruncie rzeczy dobrym kompanem. Nie zatrzymu ę cię dłuże
i postaram się wyleczyć z moich ambic i.

— Ale zapamięta sobie, że eśli sprzedasz ten diament, możesz napytać sobie te same
biedy, co gdybyś sprzedawał złoto.

— Nie sprzedam go, bądź spoko ny.
„Będę, ale nie ǳiś, tylko po utrze” — pomyślał Andrea.
— Szczęściarz z ciebie, łotrze! — rzekł Caderousse. — Iǳiesz teraz do swo e służby,

koni, powozów i do swo e narzeczone . Mam tylko naǳie ę, że dostanę od ciebie akiś
prezent ślubny w dniu, kiedy poślubisz córkę mo ego przy aciela Danglarsa.

— Mówiłem ci uż, że coś ci się w głowie uroiło i pleciesz.
— Jaki ma posag?
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— Powtarzam ci…
— Milionik?
Andrea wzruszył ramionami.
— Dobry i milion — rzekł Caderousse. — I tak nigdy nie bęǳiesz miał tyle, żeby

ci wystarczyło na mo e potrzeby.
— ǲięku ę ci — odparł młoǳieniec.
— No, nie złość się! To z dobrego serca — rzekł Caderousse, śmie ąc się rubasznie

na całe gardło. — Czeka , odprowaǳę cię.
— Nie fatygu się.
— Muszę.
— A to dlaczego?
— Bo wiǳisz, drzwi te kry ą w sobie pewien sekret. Rozwaga podpowieǳiała mi, że

przezorność nigdy nie zaszkoǳi. Zamek firmy Huret i Fichet, rozpracowany i udosko-
nalony przez Kaspra Caderousse. Taki sam ci zma stru ę, kiedy zostaniesz kapitalistą.

— ǲięku ę — odrzekł Andrea. — Uprzeǳę cię o tym tyǳień wcześnie .
Rozstali się. Caderousse stał na schodach i obserwował chłopaka, dopóki ten nie

zszedł na dół i nie zniknął w bramie. Potem wpadł szybko do poko u, zatrzasnął drzwi
i z miną doświadczonego architekta zaczął oglądać plan, który mu zostawił Andrea.

— Poczciwy Benedetto — rzekł do siebie. — Sąǳę, że się nie pogniewa, eśli ktoś
przyspieszy chwilę, w które oǳieǳiczy te pół miliona anków, i poǳięku e mu ak
przy acielowi.

.  
Naza utrz po przytoczone rozmowie hrabia de Monte Christo rzeczywiście po echał do
Auteuil, zabiera ąc ze sobą Alego i kilkoro służących. Wziął też konie — chciał e wy-
próbować.

ǲień wcześnie hrabia nawet nie myślał o wy eźǳie do Auteuil, o czym tym barǳie
nie mógł mieć po ęcia Andrea. O wy eźǳie tym przesąǳiło przede wszystkim przybycie
Bertuccia, który wrócił z Normandii, przywożąc wiadomości o domu i korwecie. Dom
był zakupiony, a korweta uż od tygodnia stała na kotwicy w małe przystani; wszelkie
formalności zostały dopełnione i załoga składa ąca się z sześciu luǳi tylko czekała, by
wypłynąć w morze.

Hrabia pochwalił gorliwość Bertuccia i kazał mu poczynić przygotowania do rychłego
wy azdu, albowiem mieli eszcze pozostać we Franc i nie dłuże niż miesiąc.

— Barǳo możliwe — rzekł hrabia — że będę musiał w edną noc do echać do
Tréport. Dlatego chcę, aby po droǳe w ośmiu mie scach czekały na mnie przygotowane
konie. Zrobię wtedy pięćǳiesiąt mil w ǳiesięć goǳin.

— Ekscelenc a uż raz wyraził to życzenie — rzekł Bertuccio — i konie są gotowe. Sam
e kupiłem i porozstawiałem w na dogodnie szych mie scach, to est po wsiach, w których
nikt się zwykle nie zatrzymu e.

— Dobrze — rzekł Monte Christo. — Zabawię tu eszcze ǳień albo dwa, przygotu
więc wszystko ak należy.

Gdy Bertuccio miał ode ść, aby wydać rozporząǳenia dotyczące tego pobytu, drzwi
się otwarły i wszedł Baptysta, trzyma ąc na pozłacane tacy list.

— Co ty tu robisz? — zapytał hrabia, spostrzegłszy, że Baptysta cały okryty est
kurzem. — Zda e mi się, że cię nie wzywałem?

Baptysta zbliżył się bez słowa do hrabiego i podał mu list.
— Ważny i pilny — rzekł.
Hrabia rozpieczętował list i przeczytał:

Ostrzegam Pana de Monte Christo, że eszcze te nocy do ego domu
na Polach Elize skich zakradnie się pewien mężczyzna, by wykraść papiery
zna du ące się w sekretarzyku sto ącym w gotowalni. Wiadomo, że Pan Hra-
bia de Monte Christo, znany ze swe odwagi, nie zechce zawiadomić polic i,
mogłoby to bowiem narazić na barǳo poważne nieprzy emności autora tego
listu. Pan Hrabia sam bęǳie mógł wymierzyć sprawiedliwość, zaczaiwszy się
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w drzwiach z sypialni do gotowalni albo w same gotowalni. Zbyt duża ilość
luǳi i awne środki ostrożności mogą spłoszyć złoczyńcę, tak że Pan Hrabia
nie bęǳie miał okaz i, by poznać nieprzy aciela, którego przypadkiem od-
krył autor tego listu. Nie będę również w stanie ponownie uprzeǳić Pana
Hrabiego, gdyby po pierwszym nieudanym włamaniu złoczyńca odważył się
na drugą próbę.

W pierwsze chwili hrabia pomyślał, że to tylko zwycza ny podstęp, złoǳie ska pu-
łapka: ostrzegano go przed mnie szym niebezpieczeństwem, aby wystawić na prawǳiwe.

Już więc chciał zanieść list komisarzowi polic i, nie bacząc na zalecenie anonimowego
przy aciela, a może właśnie ze względu na to zastrzeżenie, gdy wpadła mu nagle do głowy
myśl, że może to być akiś ego osobisty wróg, którego tylko on sam potrafi rozpoznać
i wyciągnąć z tego korzyść dla siebie.

Znamy uż dobrze hrabiego. Nie potrzebu emy więc mówić, że ów człowiek o nie-
spotykane odwaǳe i energii był gotów, aby stawiać czoła niemożliwemu z zuchwałością
właściwą tylko luǳiom nieprzeciętnym.

— Nie chcą ukraść mi żadnych papierów — stwierǳił Monte Christo — chcą mnie
zabić. To nie rabusie, a mordercy. Nie chcę, aby prefekt polic i mieszał się do moich
prywatnych spraw. Do licha, estem na to wystarcza ąco bogaty, po co mam obciążać
budżet ego administrac i?

Hrabia przywołał Baptystę.
— Wrócisz zaraz do Paryża — rzekł — i sprowaǳisz tu wszystkich moich służących.

ǲiś wszyscy bęǳiecie mi potrzebni w Auteuil.
— I nikt, panie hrabio, nie ma zostać w domu? — zaniepokoił się Baptysta.
— Zostanie odźwierny.
— Ale niech pan hrabia raczy pomyśleć, aka odległość ǳieli ego domek od pałacu.
— I co z tego?
— Mogliby okraść cały dom, a on nie usłyszy nawet szmeru.
— Kto mógłby to zrobić?
— No, rabusie.
— Głupiec z ciebie, mości Baptysto. Złoǳie e mogliby okraść mó dom, a i tak mnie

wyprowaǳiłoby mnie to z równowagi, niż gdyby źle wykonano akiś mó rozkaz.
Baptysta skłonił się.
— Słyszałeś — rzekł hrabia. — Masz przywieźć tu wszystkich swoich kolegów, co do

ednego, ale niech wszystko w domu zostanie bez zmian, pozamyka cie tylko okiennice
na parterze.

— A na piętrze?
— Wiesz przecież, że nigdy nie są zamykane. Ode dź!
Hrabia zapowieǳiał, że z e obiad u siebie i że chce by usługiwał mu tylko Ali. Z adł ze

spoko em obiad — i ze zwykłą sobie wstrzemięźliwością; po obieǳie dał znak Alemu, aby
poszedł za nim. Wyszli przez furtkę i spacerowym krokiem przeszli przez Lasek Buloński
na drogę do Paryża. O zmroku stanęli naprzeciw domu na Polach Elize skich.

Wszęǳie panowały ciemności, tylko w mieszkaniu odźwiernego, odległego o czter-
ǳieści kroków od domu, arzyło się słabe światełko.

Monte Christo oparł się o drzewo i wzrokiem, który go tak rzadko mylił, ął sondować
ale e; badał przechodniów i lustrował sąsiednie ulice, by upewnić się, czy nikt nie czai się
w pobliżu. Po ǳiesięciu minutach przekonał się, że nikt na niego nie czatu e.

Podbiegli natychmiast z Alim do furtki i przemknęli się do domu. Schodami dla
służby, od których hrabia miał przy sobie klucz, dostali się do sypialni. Nie drgnęła nawet
edna firanka; nawet odźwierny nie mógłby się domyślić, że do pustego domu zawitał ego
główny lokator.

W sypialni hrabia dał Alemu znak, by tu pozostał, a sam poszedł do gotowalni i obe -
rzał ą dokładnie. Wszystko tu było ak zawsze. Szacowny sekretarzyk stał na swoim mie -
scu, w zamku tkwił kluczyk. Zamknął sekretarzyk na dwa spusty, wziął klucz, podszedł
do drzwi sypialni, odsunął podwó ną zasuwkę i wrócił.

  () Hrabia Monte Christo 



Przez ten czas Ali ułożył na stole broń, o którą poprosił go hrabia: krótki karabinek
i parę pistoletów o podwó nych lufach, które były tak niezawodne, ak pistolety używane
w po edynkach. Tak uzbro ony, hrabia miał w swoich rękach życie pięciu luǳi.

Było uż prawie wpół do ǳiesiąte . Hrabia z Alim z edli naprędce po kawałku chleba,
popili hiszpańskim winem, po czym Monte Christo uniósł nieco w górę płótno ednego
z obrazów, aby przez niewidoczną szparę obserwować drugi pokó .

Miał przy sobie pistolety i karabin, Ali natomiast trzymał w ręku małą arabską sie-
kierkę. Takie same używano uż za czasów wypraw krzyżowych.

Przez edno z okien sypialni hrabia mógł obserwować ulicę.
Tak upłynęły dwie goǳiny.
Zapadły zupełne ciemności, lecz oba — Ali ǳięki swym wroǳonym zdolnościom,

a hrabia ǳięki tym, które w sobie wyrobił — byli w stanie dostrzec w tych ciemnościach
na drobnie sze ruchy gałązek drzew na ǳieǳińcu.

Światełko w mieszkaniu odźwiernego dawno uż zgasło.
Należało się spoǳiewać, że złoczyńcy, eśli rzeczywiście miało nastąpić akieś włama-

nie, wedrą się przez schody na parterze, a nie przez okno.
Monte Christo domniemywał, że choǳiło tu o ego życie, a nie o pieniąǳe.
A więc złoczyńcy zakradną się na pierw do sypialni, dokąd mogą się dostać albo przez

schody dla służby, albo przez okno w gotowalni. Postawił więc Alego przy drzwiach wio-
dących na schody, a sam zaczaił się przy gotowalni.

Zegar Inwalidów wybił trzy kwadranse po edenaste . Zachodni wiatr przyniósł w wil-
gotnych powiewach ponure dźwięki trzech uderzeń.

Gdy cichło echo ostatniego uderzenia, hrabiemu wydało się, że słyszy lekki szmer od
strony gotowalni; po tym pierwszym szmerze, albo racze zgrzytnięciu, nastąpiło dru-
gie zgrzytnięcie, potem trzecie, a przy czwartym hrabia wieǳiał uż, o co choǳi. Silna
i wprawna ręka nacinała szybę diamentem.

Hrabia poczuł, że serce zabiło mu mocnie .
Nawet luǳie na barǳie zahartowani w niebezpieczeństwie, eśli są na nie przygoto-

wani, nie mogą pohamować drżenia serca i dreszczu przebiega ącego im ciało. Uświada-
mia im to różnicę pomięǳy snem a rzeczywistością, pomięǳy zamiarem a ego wyko-
naniem.

Mimo to hrabia uprzeǳił Alego ednym tylko skinieniem; ten, zrozumiawszy, iż
niebezpieczeństwo nadciąga od strony gotowalni, przysunął się o krok do pana.

Monte Christo aż palił się z ciekawości, kim są wrogowie i ilu ich rzeczywiście est.
Okno, przy którym ma strował włamywacz, zna dowało się naprzeciw szpary, przez

którą hrabia obserwował gotowalnię. Utkwił wzrok w oknie: rysował się za nim niewy-
raźny cień akie ś postaci.

Po chwili szyba pociemniała eszcze barǳie , akby ktoś zakrył ą z zewnątrz papierem,
potem delikatnie brzęknęła, ale nie upadła. Przez otwór wsunęła się ręka, szuka ąc klamki;
okno skrzypnęło na zawiasach i wszedł akiś człowiek. Był sam.

— A to zuchwały łotr! — mruknął hrabia.
W te chwili Ali trącił go lekko w ramię. Hrabia obe rzał się: Ali wskazywał mu okno

poko u wychoǳące na ulicę. Monte Christo podszedł do okna — znał ostry wzrok i czuły
słuch wiernego sługi. Rzeczywiście, na ulicy odkleił się od bramy akiś cień i wspiął na
kamienny słupek, akby chciał zobaczyć, co się ǳie e u hrabiego.

— Dobrze! — rzekł do siebie. — Czyli est dwóch; eden ǳiała, drugi pilnu e.
Dał znak Alemu, aby nie spuszczał z oka człowieka, który stał na ulicy, a sam ął

z powrotem obserwować złoǳie a w gotowalni.
Włamywacz po omacku, z wyciągniętymi rękami, posuwał się naprzód.
Po chwili zorientował się w otoczeniu. W gabinecie było dwo e drzwi — zatrzasnął

zasuwy w ednych i w drugich.
Gdy zbliżył się do drzwi sypialni, Monte Christo, sąǳąc, że włamywacz tam we ǳie,

przygotował pistolet, ale usłyszał tylko zgrzyt zasuwek. Była to tylko zwykła ostrożność.
Nocny gość nie wieǳiał, że hrabia usunął żelazne klamry, w które wchoǳiły zasuwy;

mógł się więc czuć ak u siebie i sąǳić, że może spoko nie ǳiałać.

  () Hrabia Monte Christo 



Sam, uspoko ony co do własnego bezpieczeństwa, wyciągnął coś ze swo e przepast-
ne kieszeni — co, tego hrabia nie wiǳiał — i położył to coś na stoliku. Podszedł do
sekretarzyka, namacał ręką zamek i spostrzegł, że brakowało w nim kluczyka — tego się
nie spoǳiewał.

Był ednak człowiekiem przezornym i przewiǳiał wszystko. Wkrótce też hrabia usły-
szał szczęk kluczy, których całe pęki przynoszą zwykle ślusarze, gdy muszą otworzyć ko-
muś drzwi. Złoǳie e nazywa ą e wytrychami lub słowikami, bez wątpienia ze względu
na przy emność, akiego nocą dostarcza im zna omy zgrzyt wytrycha ociera ącego się
o mechanizm zamka.

— Aha! — szepnął do siebie Monte Christo i uśmiechnął się z rozczarowaniem. —
To tylko zwycza ny złoǳie .

Włamywacz nie mógł sobie poraǳić w ciemnościach z doborem stosownego narzę-
ǳia. Wziął więc przedmiot położony wcześnie na stoliku, nacisnął sprężynę i natych-
miast blade, ale dość asne światło rzuciło złotawy poblask na ego ręce i twarz.

— A niech to! — szepnął Monte Christo, cofa ąc się w zǳiwieniu. — Przecież to…
Ali podniósł siekierę.
— Nie rusza się — szepnął Monte Christo. — Zostaw siekierę, nie bęǳiemy e

potrzebować.
Po czym dodał eszcze kilka słów barǳie zniżonym głosem, gdy bowiem szepnął po

raz pierwszy, rabuś drgnął i zastygł w pozie antycznego szlifierza.
Był to akiś rozkaz, gdyż sługa odszedł na palcach i zd ął ze ściany czarny ubiór i tró -

graniasty kapelusz. W tym czasie Monte Christo zd ął szybko surdut, kamizelkę oraz
koszulę. Przy blasku światła sączącego się przez szparę dostrzec można było na piersi hra-
biego cieniutką, stalową koszulkę. Po raz ostatni może używał takie koszulki we Franc i,
w które uż ǳiś nikt nie lęka się sztyletów. Ludwik XVI obawiał się śmierci od sztyletu
— a i tak zginął na gilotynie.

Koszulka znikła pod długą sutanną, włosy hrabiego zakryła peruka z tonsurą; tró -
graniasty kapelusz ostatecznie zmienił go w księǳa.

Tymczasem włamywacz, nie słysząc uż żadnych szmerów, podszedł znów do sekre-
tarzyka i rozległ się zgrzyt wytrycha.

„Dobrze”, pomyślał hrabia, ufa ąc z pewnością wymyślnemu zamkowi, który opierał
się skutecznie włamywaczowi. „Świetnie, za mie ci to parę minut”.

I podszedł do okna.
Człowiek, który wcześnie wdrapywał się na słupek, przechaǳał się teraz po ulicy i co

ciekawe, zamiast niepokoić się tym, że w każde chwili ktoś może nade ść — czy to od
strony Pól Elize skich, czy to od Przedmieścia Saint-Honoré, pochłonięty był tylko tym,
co ǳiało się u hrabiego. Starał się za wszelką cenę do rzeć, co ǳiało się w gotowalni.

Monte Christo uderzył się nagle w czoło i usta zadrgały mu w uśmiechu.
Podszedł do Alego.
— Zostań tu — rzekł szeptem do służącego — ukry się w cieniu. I cokolwiek byś

słyszał, nie wychodź i nie pokazu się, aż cię nie zawołam.
Ali skinął głową, że rozumie i bęǳie posłuszny.
Monte Christo wy ął z szufladki świecę i w chwili, kiedy złoǳie szperał coraz nie-

cierpliwie w zamku, otwarł cicho drzwi, trzyma ąc świecę tak, by e światło padało mu
wprost na twarz.

Drzwi otwarły się tak cicho, że złoǳie nie dosłyszał na mnie szego szmeru.
Toteż wielkie było ego zdumienie, gdy w poko u zabłysło światło.
Odwrócił się.
— A, dobry wieczór, kochany panie Caderousse! — rzekł Monte Christo. — Co pan

tu u diabła robi o te porze?
— Ksiąǳ Busoni! — krzyknął Caderousse.
I nie po mu ąc, skąd wzięło się to nagłe z awisko — zważywszy, że pozamykał do-

kładnie za sobą drzwi — upuścił pęk wytrychów i znieruchomiał w osłupieniu.
Hrabia stanął pomięǳy nim a oknem, odcina ąc mu drogę ucieczki.
— Ksiąǳ Busoni! — powtórzył Caderousse z wytrzeszczonymi oczami.
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— Tak, bez wątpienia, ksiąǳ Busoni we własne osobie — pod ął Monte Christo. —
I barǳo estem rad, że mnie pan od razu poznał, drogi panie Caderousse; dowoǳi to,
że oba mamy dobrą pamięć, bo eżeli się nie mylę, to uż blisko ǳiesięć lat minęło od
naszego ostatniego spotkania.

Ten spokó , ironia i pewność siebie tak przeraziły Caderousse’a, że aż zakręciło mu się
w głowie.

— Ksiąǳ… ksiąǳ… — wy ąkał, zaciska ąc pięści i ǳwoniąc zębami.
— Chcieliśmy więc okraść hrabiego de Monte Christo? — zagadnął rzekomy ksiąǳ.
— Księże dobroǳie u — bełkotał Caderousse, usiłu ąc przesunąć się do okna, do

którego dostęp zasłaniał mu hrabia. — Księże dobroǳie u, a nie wiem… proszę, niech
mi ksiąǳ uwierzy… przysięgam…

— Wycięta szyba — ciągnął Monte Christo — ślepa latarnia, pęk wytrychów, zamek
do sekretarzyka prawie wyłamany; to chyba asne?

Caderousse’a zaczęło dusić w gardle; wypatrywał uż tylko mysie ǳiury, w którą
mógłby się wcisnąć i wymknąć stąd.

— No, no — rzekł hrabia. — Wiǳę, że nic się nie zmieniłeś, panie morderco.
— Księże dobroǳie u! Ksiąǳ przecież wie wszystko, to i na pewno ksiąǳ też wie, że

to nie a zrobiłem, ale Karkontka; przecież dowiodłem tego w procesie i dlatego skazano
mnie tylko na galery.

— Czyli odsieǳiałeś uż karę, skoro spotykam cię w chwili, gdy robisz wszystko, by
tam znowu wrócić?

— Nie odsieǳiałem wszystkiego, księże dobroǳie u, zostałem przez kogoś uwol-
niony.

— Ten ktoś wyświadczył społeczeństwu ładną przysługę!
— Ach! — westchnął Caderousse. — Przyrzekłem uroczyście…
— Czyli złamałeś przysięgę, tak? — przerwał Monte Christo.
— No tak — rzekł Caderousse, mocno zaniepoko ony.
— Szkaradna recydywa!… Jeśli się nie mylę, może to cię zawieść prosto na plac Gréve.

O źle, barǳo źle, al diavolo, ak mawia się w moim kra u.
— Proszę księǳa, zostałem w to wciągnięty…
— Tak mówią wszyscy zbrodniarze.
— Nęǳa…
— Da że pan spokó — rzekł z pogardą Busoni. — Nęǳa może zmusić człowieka do

pó ścia na żebry, do kraǳieży bochenka w piekarni, ale żeby włamywać się do sekretarzyka
w pozornie opuszczonym domu? A kiedy ubiler Joannes odliczył ci czterǳieści pięć
tysięcy anków za diament, który ci podarowałem, a ty go zabiłeś, żeby mieć i pieniąǳe,
i diament, czy to też zrobiłeś z nęǳy?

— Niech mi ksiąǳ przebaczy. Już raz mnie ksiąǳ ocalił, niech mnie ksiąǳ ocali po
raz drugi.

— Niezbyt mam ochotę.
— Sam ksiąǳ dobroǳie est? — zapytał Caderousse, składa ąc ręce. — Czy są uż

na dole żandarmi, którzy czeka ą, aby mnie po mać?
— Jestem sam — odparł ksiąǳ — i ulitu ę się nad tobą. Puszczę cię wolno, ryzyku ąc,

że swo ą wyrozumiałością sprowaǳę na luǳi nowe nieszczęścia. Ale musisz mi powieǳieć
całą prawdę.

— Och, księże dobroǳie u! — zawołał Caderousse i składa ąc ręce, zbliżył się o krok
do hrabiego. — Śmiało mogę powieǳieć, że est ksiąǳ moim prawǳiwym zbawcą.

— Mówisz więc, że ktoś cię uwolnił z galer?
— Tak, proszę księǳa, akem Caderousse!
— Kto taki?
— Pewien Anglik. Lord Wilmore.
— Znam go. Dowiem się, eśli kłamiesz.
— Księże dobroǳie u, mówię szczerą prawdę.
— Więc ten Anglik zaopiekował się tobą?
— Nie mną, ale pewnym młodym Korsykańczykiem, z którym byłem skuty.
— Jakże się nazywał ten Korsykańczyk?
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— Benedetto.
— Ale to tylko imię!
— Nie miał nazwiska, był podrzutkiem.
— I uciekł razem z tobą? Jak to się stało?
— Pracowaliśmy razem w Saint-Mandrier pod Tulonem. Zna o ciec Saint-Mandrier?
— Znam.
— Otóż kiedy inni wypoczywali, my odeszliśmy trochę na bok, przepiłowaliśmy ka -

dany piłką, którą dostaliśmy od Anglika i uciekliśmy wpław.
— I co się stało z Benedettem?
— Nie mam po ęcia. Rozstaliśmy się w Hyères.
I aby nadać swoim zapewnieniom większą wagę, Caderousse zrobił eszcze krok w stro-

nę księǳa. Ksiąǳ stał nieporuszony, zamierza ąc pytać dale .
— Kłamiesz! — powieǳiał ksiąǳ Busoni stanowczo. — Ten człowiek wciąż est

twoim przy acielem, a może nawet twoim wspólnikiem, co?
— Dobroǳie u!
— Gdy opuściłeś Tulon, ak żyłeś? Odpowiada !
— Jak się dało.
— Kłamiesz! — powtórzył ksiąǳ po raz trzeci i eszcze barǳie władczo.
Caderousse spo rzał nań zmartwiały.
— Żyłeś za pieniąǳe, które on ci dawał.
— Tak, to prawda — przyznał się Caderousse. — Benedetto okazał się synem wiel-

kiego pana.
— A kim ma być ten wielki pan?
— To hrabia de Monte Christo, ten, u którego teraz esteśmy.
— Benedetto synem hrabiego? — zapytał zdumiony Monte Christo.
— Do diabła, chyba tak, bo hrabia wyszukał mu fałszywego o ca, da e mu cztery

tysiące anków na miesiąc, a w testamencie zapisał mu pół miliona anków.
— Aha, aha — powieǳiał rzekomy ksiąǳ, zaczynał bowiem powoli po mować. —

Jak nazywa się teraz ten młoǳieniec?
— Andrea Cavalcanti.
— O, więc to ten sam młoǳieniec, którego mó przy aciel hrabia przy mu e u siebie

i który ma się żenić z panną Danglars?…
— Tak.
— I ak ty to możesz znieść, nęǳniku, zna ąc ego życie i zbrodnie?
— Dlaczego miałbym wchoǳić w drogę koleǳe, kiedy zaczyna mu się powoǳić?
— Rac a, i to nie ty, ale a powinienem uprzeǳić pana Danglarsa.
— Niech ksiąǳ tego nie robi!
— A to dlaczego?
— Bo tym sposobem pozbawi nas ksiąǳ naszego chleba.
— I ty myślisz, że aby tacy ła dacy, ak wy, mieli chleb, zostanę waszym wspólnikiem?

Że pomogę wam w tym oszustwie?
— Księże dobroǳie u… — rzekł Caderousse, podchoǳąc eszcze bliże .
— Powiem wszystko.
— Komu?
— Panu Danglarsowi.
— A niech cię diabli! — wrzasnął Caderousse, wyciąga ąc nóż otwarty z zanadrza

i uderza ąc hrabiego w pierś. — Teraz uż nic nie powiesz!
Ale ku ego zaskoczeniu sztylet ześliznął się stępiony.
W te że chwili hrabia chwycił rękę, w które morderca trzymał sztylet i wykręcił ą

z taką siłą, że nóż wypadł mu z palców. Caderousse krzyknął z bólu.
Hrabia nie poprzestał na tym. Dotąd wykręcał bandycie rękę, aż ten runął na kolana,

a potem zwalił się twarzą do ziemi, oparł mu stopę na głowie i rzekł:
— Nie wiem, co mnie powstrzymu e od roztrzaskania ci czaszki, zbrodniarzu.
— O, litości! Litości! — krzyczał Caderousse.
Hrabia zd ął nogę.
— Wstań! — rzekł.
Caderousse podniósł się.
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— Do kroćset! Ale ksiąǳ ma rękę! — rzekł Caderousse rozciera ąc ramię zdrętwiałe
od żelaznego uścisku hrabiego. — Niech to diabli, co za ręka!

— Milcz! Bóg dał mi siłę, żebym mógł u arzmiać takie ǳikie bestie ak ty! ǲiałam
w imieniu Boga! Zapamięta to sobie, nęǳniku! A eśli oszczęǳę cię teraz, to tylko po
to, byś służył eszcze ego zamiarom. Weź pióro, papier i pisz, co ci podyktu ę.

— O ! — ęknął obolały Caderousse. — Nie umiem pisać.
— Kłamiesz! Bierz pióro i pisz!
Caderousse, posłuszny te nadluǳkie potęǳe, usiadł i napisał:

Szanowny Panie, człowiek, którego przy mu e Pan u siebie i któremu
chce Pan oddać za żonę swo ą córkę, to były więzień, który uciekł ze mną
z galer w Tulonie. Miał numer , a a .

Na imię było mu Benedetto, ale nie zna swo ego prawǳiwego nazwiska,
bo nigdy nie znał swoich roǳiców.

— Podpisz — rozkazał hrabia.
— Więc chce mnie ksiąǳ zgubić?
— Ty durniu, gdybym chciał cię zgubić, oddałbym cię w ręce pierwszego lepsze-

go żandarma. Zresztą, kiedy ten bilecik zostanie oddany pod wskazany adres, racze nie
bęǳiesz musiał się uż niczego obawiać. Podpisz.

Caderousse podpisał.
— Jeszcze adres: Wielmożny Pan Baron Danglars, bankier, ulica Chaussée-d’Antin.
Ksiąǳ wziął bilecik.
— A teraz — rzekł — idź precz.
— Którędy?
— Drogą, którą przyszedłeś.
— Chce ksiąǳ dobroǳie , żebym wyszedł przez okno?
— Przecież tędy wszedłeś.
— Ksiąǳ coś uż knu e przeciw mnie, prawda?
— Głupcze, co miałbym knuć?
— Dlaczego nie mogę wy ść drzwiami?
— Po cóż buǳić odźwiernego?
— Niech ksiąǳ powie, że nie chce mo e śmierci.
— Chcę tego, czego chce Bóg.
— Ale niech mi ksiąǳ przysięgnie, że nie zabĳe mnie ksiąǳ, gdy będę złaził.
— Głupiec i tchórz z ciebie! Sam się zastanów. Próbowałem uczynić cię szczęśliwym,

a zrobiłem z ciebie zbrodniarza.
— Niech ksiąǳ spróbu e ostatni raz.
— Cóż, dobrze. Wiesz, że dotrzymu ę słowa, prawda? Jeśli więc wrócisz do domu cały

i zdrowy…
— Czegóż mam się obawiać? Chyba tylko księǳa?
— Jeśli wrócisz do domu cały i zdrowy, opuść Paryż, wy edź z Franc i, i gǳiekolwiek

trafisz, ży uczciwie, a a będę posyłał ci małą pensy kę; bo eśli wrócisz do domu cały
i zdrowy, to…

— To co? — zadrżał Caderousse.
— To bęǳie znaczyło, że Bóg ci przebaczył, a wtedy a także ci przebaczę.
— Jakem chrześcĳanin — wybełkotał Caderousse i cofnął się — bo ę się o ca!…
— Dale , wynoś się! — rzekł hrabia, wskazu ąc Caderousse’owi okno.
Caderousse, nie ufa ąc eszcze do końca obietnicy księǳa, przełożył edną nogę za

okno i oparł stopę na szczeblu drabiny.
Zatrzymał się na chwilę, dygocząc ze strachu.
— Złaź — rzekł ksiąǳ, założywszy ręce.
Caderousse po ął, że ze strony księǳa nic mu uż nie grozi i zaczął schoǳić.
Hrabia zbliżył się wtedy ze świecą do okna, tak by z Pól Elize skich było dokładnie

widać, że akiś człowiek wychoǳi z okna.
— Co ksiąǳ robi! — przestraszył się Caderousse. — Gdyby przechoǳił patrol…
Zdmuchnął świecę. I znów zaczął złazić, ale uspokoił się dopiero, gdy poczuł pod

nogami ziemię.
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Monte Christo wszedł do sypialni i ednym spo rzeniem ogarnął ogród i ulicę. Do-
strzegł na pierw, ak Caderousse obszedł ogród dookoła i przystawił drabinę w rogu mu-
ru, aby wy ść z inne strony, niż przyszedł.

Człowiek, który czatował na ulicy, pobiegł w tym samym kierunku i stanął za rogiem.
Caderousse wspiął się powoli po drabinie, a gdy był na same górze, wytknął głowę

za mur, by sprawǳić, czy ulica na pewno est pusta. Nie było nikogo, dookoła panowała
cisza.

Zegar Inwalidów wybił pierwszą.
Caderousse usiadł okrakiem na murze, wciągnął drabinę, przeniósł ą na drugą stronę

i zamiast schoǳić, zaczął się racze po nie ześlizgiwać. Robił to z wprawą świadczącą, że
często miał okaz ę powtarzać to ćwiczenie.

Ale z eżdża ąc w dół, nie mógł się uż zatrzymać, gdy w połowie drogi u rzał, ak
z cienia wypada akiś człowiek. Gdy dotykał stopami ziemi, czy aś ręka uniosła się nad
nim — nim zdążył przy ąć postawę obronną, ręka ta wymierzyła mu silny cios w plecy.

Wypuścił drabinę i krzyknął:
— Na pomoc!
Drugi cios otrzymał w bok. Pada ąc, krzyknął:
— Mordu ą!
I gdy zwalił się na ziemię, napastnik złapał go za włosy i wbił mu nóż w pierś.
Caderousse chciał eszcze krzyknąć, ale zamiast krzyku wydał z siebie tylko ęk;

z trzech ran buchnęła krew. Nie krzyczał uż; morderca chwycił go więc za włosy i pod-
niósł mu głowę. Caderousse miał zamknięte oczy i wykrzywione usta. Morderca, prze-
konany, że go zabił, puścił głowę ofiary i zniknął.

Czu ąc, że napastnik odszedł, Caderousse podniósł się na łokciu i zawołał resztką sił:
— Mordu ą! Umieram! Proszę księǳa, na pomoc!
Rozpaczliwe to wołanie niosło się pośród ciemne nocy. Drzwi od bocznych schodów

otwarły się, skrzypnęła furtka i nadbiegli ze światłem Ali i ego pan.

.   
Caderousse ęczał wciąż rozǳiera ąco:

— Już po mnie… Przyszliście za późno, zobaczycie uż tylko, ak umieram… O, co za
ciosy… Ile krwi…

I stracił przytomność.
Ali wraz z panem podnieśli rannego i zanieśli go do sypialni. Tu Monte Christo dał

Alemu znak, aby rozebrał Caderousse’a — i u rzał trzy straszliwe rany.
— Boże — rzekł — czasami długo zwlekasz, nim wymierzysz karę, ale two a zemsta,

gdy uż kogoś dosięgnie, est całkowita.
Ali spo rzał pyta ąco na pana, nie wieǳąc co ma robić dale .
— Pó ǳiesz na Przedmieście Saint-Honoré do pana prokuratora de Villefort i przy-

prowadź go tuta . Po droǳe obudź odźwiernego i każ mu sprowaǳić lekarza.
Ali wyszedł, pozostawia ąc rzekomego kapłana z nieprzytomnym Caderousse’em.
Gdy nieszczęśnik otworzył oczy, hrabia sieǳiał obok i wpatrywał się w niego posęp-

nie, ale i z litością. Jego usta poruszały się, akby odmawiał modlitwę.
— Doktora, o cze — stęknął Caderousse. — Każ wezwać doktora.
— Już po niego posłałem.
— Wiem, że to niepotrzebne, nie uratu e mi uż życia, ale może doda mi sił i będę

mógł złożyć zeznania.
— Dotyczące czego?
— Mo ego mordercy.
— Więc go znasz?
— Ba, czy go znam! To Benedetto.
— Twó kompan?
— Tak… Dał mi plan domu hrabiego w naǳiei, że go zabĳę, i że oǳieǳiczy po nim

ma ątek. Potem chciał zabić mnie, żeby się raz na zawsze ode mnie uwolnić. I dlatego
czatował na ulicy, i mnie zamordował.

— Posłałem po lekarza i po prokuratora.
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— Przy ǳie za późno, za późno… Czu ę, ak cała krew ze mnie uchoǳi.
— Poczeka — rzekł Monte Christo.
Wyszedł i po pięciu minutach wrócił z akimś flakonem. Zatrwożone oczy kona ącego

nie odrywały się ani na chwilę od drzwi, przez które, ak instynktownie wyczuwał, miała
nade ść pomoc.

— Pręǳe , księże dobroǳie u, pręǳe !… Czu ę, że znowu tracę przytomność.
Monte Christo podszedł i wlał w posiniałe usta rannego kilka kropel płynu z flaszecz-

ki.
Caderousse westchnął.
— Ach, o cze!… Życie we mnie wlewasz! Jeszcze, eszcze…
— Dwie krople więce i uż byś nie żył.
— O, niech uż przy ǳie ktoś, przed kim będę mógł oskarżyć tego ła daka…
— Jeśli chcesz, spiszę two e zeznanie, a ty e podpiszesz.
— Dobrze… dobrze… — rzekł Caderousse i oczy rozbłysły mu na myśl o te po-

śmiertne zemście.
Monte Christo napisał:

Umieram zabity przez Korsykańczyka o imieniu Benedetto, mo ego to-
warzysza z więzienia w Tulonie, który miał numer .

Następnie podał Caderousse’owi pióro. Ranny zebrał resztkę sił, podpisał, opadł zno-
wu na łóżko i rzekł:

— Resztę ksiąǳ sam opowie; że występu e pod imieniem Andrea Cavalcanti, że
mieszka w Hotelu Książęcym, że… Boże… Boże, umieram…

I Caderousse znowu zemdlał. Ksiąǳ zbliżył mu do nosa flakonik. Ranny znowu otwo-
rzył oczy. Pragnienie zemsty nie opuściło go nawet, gdy był nieprzytomny.

— Ksiąǳ powie im to wszystko, prawda?
— Powiem, że dał ci plan tego domu, w naǳiei, że hrabia cię zabĳe. Powiem, że

uprzeǳił hrabiego, wysyła ąc mu list. Powiem, że ponieważ hrabiego nie było, to a ode-
brałem list i czekałem tuta na ciebie.

— Pó ǳie za to na gilotynę, prawda? Czeka go szafot? Niech mi ksiąǳ da słowo, że
tak bęǳie… — stękał Caderousse. — Z tą naǳie ą umieram, lże mi bęǳie konać…

— Powiem, że przyszedł za tobą, że przez cały czas na ciebie czatował, i ak tylko
wyszedłeś, ukrył się za rogiem muru.

— Ksiąǳ wiǳiał to wszystko?
— Przypomnĳ sobie mo e słowa: Jeśli wrócisz do domu cały i zdrowy to bęǳie

znaczyło, że Bóg ci przebaczył, a wtedy i a ci przebaczę.
— I nie ostrzegł mnie ksiąǳ? — zawołał Caderousse, usiłu ąc podnieść się na łokciu.

Wieǳiał ksiąǳ, że kiedy stąd wy dę, zostanę zabity i nie uprzeǳił mnie o tym?
— Tak; bo uznałem Benedetta za narzęǳie boskie sprawiedliwości. Świętokraǳ-

twem byłoby sprzeciwienie się zamiarom Opatrzności.
— Boska sprawiedliwość! Niech ksiąǳ przestanie. Sam ksiąǳ na lepie wie, że gdyby

istniała boska sprawiedliwość, nie choǳiłoby bezkarnie po świecie tylu łotrów.
— Cierpliwości — rzekł ksiąǳ takim tonem, że kona ący zadrżał. — Cierpliwości!
Caderousse spo rzał nań zǳiwiony.
— A ponadto — ciągnął ksiąǳ — Bóg est pełen miłosierǳia i ma e dla wszystkich.

I tobie e okazał. Jest przede wszystkim o cem, dopiero potem sęǳią.
— O, to ksiąǳ wierzy w Boga?
— Gdybym miał nieszczęście nie wierzyć w Niego aż do te chwili, teraz, patrząc na

ciebie, na pewno bym uwierzył.
Caderousse zacisnął pięści i wzniósł e do nieba.
— Posłucha — rzekł ksiąǳ, wyciąga ąc ręce nad rannym, akby chciał przelać w nie-

go wiarę. — Patrz, co zrobił dla ciebie ten Bóg, którego ty nie chcesz uznać nawet w ostat-
nie chwili życia. Dał ci zdrowie, siłę, pracę, a nawet przy aciół. Dał ci też życie spoko ne,
akie powinien wieść człowiek o czystym sumieniu. A ty, co zrobiłeś, zamiast korzy-
stać z tych darów Pana, które przecież tak rzadko zsyła w całości luǳiom? Oddałeś się
próżniactwu i pĳaństwu, a po pĳanemu zdraǳiłeś na lepszego przy aciela.
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— Pomocy! — krzyknął Caderousse. — Ja nie potrzebu ę księǳa, ale doktora! Może
nie estem śmiertelnie ranny, może eszcze nie umrę, może da się mnie uratować!

— Jesteś śmiertelnie ranny i gdyby nie trzy krople, które ci dałem przed chwilą, uż
byś nie żył. Słucha więc.

— Co za kapłan z ciebie! Zamiast pocieszyć umiera ącego, przyprawiasz go o eszcze
większą rozpacz.

— Słucha — pod ął ksiąǳ. — Kiedy zdraǳiłeś przy aciela, Bóg nie zaczął cię eszcze
karać, ale zaczął cię ostrzegać; poznałeś co to nęǳa i głód; dopadła cię zazdrość i żal, że
zmarnotrawiłeś połowę życia. Już wtedy obmyślałeś zbrodnię, tłumacząc ą koniecznością.
Bóg ednak uczynił dla ciebie cud — za moim pośrednictwem zesłał ci wśród nęǳy for-
tunę, wspaniałą ak dla ciebie, nęǳarza, który nigdy nic nie miałeś. Ale ciebie ta fortuna,
nieoczekiwana, niesłychana i niespoǳiewana, nie zadowoliła. Skoro uż ą miałeś w ręku,
postanowiłeś ą podwoić. A ak? Morderstwem. Podwoiłeś ą, a wtedy Bóg pozbawił cię
e i oddał w ręce luǳkie sprawiedliwości.

— To nie a chciałem zabić tego Żyda, ale Karkontka.
— Tak. Dlatego Bóg, nie w swo e sprawiedliwości, bo sprawiedliwość ego odebrałaby

ci życie, ale w nieskończonym swoim miłosierǳiu sprawił, że sęǳiowie, wzruszeni twoimi
słowami, darowali ci życie.

— A pewnie! I skazali mnie dożywotnio na galery! Ładna mi łaska!
— Nęǳniku, a ednak uważałeś tę łaskę za dobroǳie stwo. Two e podłe serce, które

drżało na myśl o śmierci, podskoczyło z radości, gdy dowieǳiałeś się, że do końca życia
bęǳiesz cierpiał hańbę. Powieǳiałeś sobie wtedy to, co mówią wszyscy zbrodniarze: „Z
galer można wy ść, z grobu nie”. I miałeś rac ę, bo drzwi two ego więzienia otwarły się
dla ciebie w sposób cudowny i niespoǳiewany. Pewien Anglik zwieǳał Tulon; uczy-
nił kiedyś ślub, iż uwolni dwóch luǳi od niesławy. Jego wybór padł na ciebie i twego
towarzysza. Po raz drugi uśmiecha się do ciebie los: otrzymu esz pieniąǳe, oǳysku esz
spokó , możesz rozpocząć nowe życie pomięǳy ludźmi, ty, który zostałeś skazany, aby
żyć wśród zbrodniarzy. I wtedy, nęǳniku, wtedy ośmieliłeś się po raz trzeci wystawić
Boga na próbę. „Mało”, mówisz sobie, chociaż masz więce niż kiedykolwiek dotąd —
popełniasz trzecią zbrodnię, zupełnie bez powodu, niczym nieusprawiedliwioną. Bóg się
tym zmęczył i Bóg cię ukarał.

Caderousse słabł w oczach.
— Pić! — ęknął. — Pić… pali mnie!
Monte Christo podał mu szklankę wody.
— I wymknie się ten ła dak Benedetto — stęknął Caderousse, odda ąc szklankę.
— Nikogo nie minie kara, obiecu ę ci to… Benedetto zostanie ukarany.
— Czyli i ksiąǳ zostanie ukarany, bo nie dopełnił kapłańskiego obowiązku… Powi-

nien był ksiąǳ udaremnić plany Benedetta…
— Ja — rzekł hrabia z uśmiechem, który zmroził umiera ącego — a miałem uda-

remnić plany Benedetta, kiedy twó nóż ześliznął się po koszulce na mo e piersi!… Tak,
może nie pozwoliłbym ci zginąć z ego ręki, gdybym tylko wiǳiał, że się korzysz, że czu-
esz skruchę. Ale ty byłeś pyszny i żądny krwi — więc pozwoliłem, aby spełniła się wola
boża.

— Nie wierzę w Boga! — wrzasnął Caderousse. — I ty także nie wierzysz… Łżesz…
Łżesz…

— Milcz, bo utracisz resztę krwi, ak bęǳiesz się tak wysilał… Nie wierzysz w Boga,
ale umierasz ugoǳony ego ręką!… Nie wierzysz w Boga, ale ten Bóg mimo wszystko
tylko czeka na two ą modlitwę, na edno słowo, edną łzę, by móc ci przebaczyć… Bóg,
który mógłby tak pokierować sztyletem mordercy, że zginąłbyś na mie scu… ten Bóg dał
ci kwadrans na okazanie skruchy… Opamięta się, nieszczęsny, i okaż żal za grzechy.

— Nie… — ęknął Caderousse. — Nie okażę skruchy, nie ma Boga i nie ma Opatrz-
ności, wszystkim rząǳi przypadek…

— Jest Opatrzność i est Bóg. A oto dowód na to: ty ęczysz, konasz w rozpaczy, wy-
pierasz się Boga, a a sto ę tu przed tobą bogaty, szczęśliwy, cały i zdrowy, i składam ręce
przed tym Bogiem, w którego ty chciałbyś nie wierzyć, a ednak w głębi serca wierzysz.

— Kim ksiąǳ właściwie est? — stęknął Caderousse i utkwił gasnący wzrok w hrabi.
— Przy rzy mi się dobrze! — rzekł Monte Christo i przysunął świecę do twarzy.

  () Hrabia Monte Christo 



— No, to przecież ksiąǳ… ksiąǳ Busoni…
Monte Christo zd ął perukę: na ramiona opadły mu piękne, czarne włosy i okoliły

bladą twarz.
— Och — rzekł Caderousse z przerażeniem — gdyby nie te czarne włosy, powie-

ǳiałbym, że mam przed sobą tego Anglika, lorda Wilmore.
— Nie estem ani księǳem Busonim ani lordem Wilmore. Przy rzy się lepie i dłuże ,

przywoła dawne wspomnienia.
Słowa hrabiego wibrowały akimś magnetyzmem, pod wpływem którego osłabione

zmysły nieszczęśnika wyostrzyły się po raz ostatni.
— O tak, zda e mi się, że uż cię kiedyś wiǳiałem… że cię kiedyś znałem…
— Tak, wiǳiałeś mnie kiedyś i znałeś.
— Kim więc esteś? I dlaczego, skoro mnie znałeś, pozwalasz mi teraz umrzeć?
— Nic nie może cię uż uratować, bo two e rany są śmiertelne. Gdybym mógł cię

eszcze ocalić, uznałbym to za ostatni znak boskiego miłosierǳia i usiłowałbym, przy-
sięgam ci to na grób mo ego o ca, usiłowałbym eszcze ratować cię, byś odpokutował za
swo e grzechy.

— Na grób two ego o ca! — zawołał Caderousse i akby ożywiony akąś świętą iskrą
podniósł się, żeby lepie zobaczyć człowieka, który wymówił tak uroczystą dla wszystkich
luǳi przysięgę. — Kim esteś?

Hrabia śleǳił pilnie wszystkie oznaki postępu ące agonii. Zrozumiał, że był to uż
ostatni zryw życia w umiera ącym. Podszedł do niego i spo rzawszy na niego spoko nym,
a zarazem smutnym wzrokiem, wyszeptał mu do ucha:

— Jestem…
I ledwie uchyla ąc usta wypowieǳiał nazwisko głosem tak cichym, akby sam bał się

e usłyszeć.
Caderousse podniósł się na kolana, wyciągnął ręce, próbował się cofnąć — w końcu

złożył dłonie i wznosząc e w ostatnim wysiłku do nieba, wyrzekł:
— O Boże, Boże, przebacz mi, że wyparłem się ciebie! Istnie esz. I esteś o cem luǳi

w niebie, a sęǳią luǳi na ziemi. Panie Boże, tak długo o tobie zapomniałem! Przebacz
mi. Przy mĳ mo ą duszę!

Zamknął oczy i upadł w tył, wyda ąc z siebie ostatni krzyk i ostatnie westchnienie.
Krew stygła na ego ranach. Skonał.

— Pierwszy! — rzekł ta emniczo hrabia, patrząc na wykrzywioną śmiercią twarz.
ǲiesięć minut późnie przybyli lekarz i prokurator; ednego przyprowaǳił odźwierny,

drugiego Ali. Zastali księǳa Busoniego, ak modlił się przy zmarłym.

. 
Przez następne dwa tygodnie w Paryżu nie mówiono o niczym poza zuchwałym wła-
maniem do domu hrabiego. Umiera ący podpisał zeznanie, w którym ako mordercę
wskazywał nie akiego Benedetta. Polic a rozesłała swoich agentów, aby wyśleǳili mor-
dercę.

Nóż Caderousse’a, ślepa latarnia, pęk wytrychów i ubranie, z wy ątkiem kamizelki,
które nie można było znaleźć, złożono w kancelarii sądowe . Ciało zostało przewiezione
do kostnicy.

Hrabia mówił wszystkim, że wypadek zdarzył się w czasie ego pobytu w Auteuil, i że
o wszystkim dowieǳiał się dopiero od księǳa Busoniego, który przypadkiem właśnie
tę noc spęǳał w ego domu, by móc prze rzeć akieś cenne księgi, akie hrabia posiadał
w swoich bibliotecznych zbiorach.

Jeden Bertuccio bladł na każdą wzmiankę o Benedetcie; ale dlaczego ktoś miałby
zauważyć, że taki Bertuccio blednie?

Villefort, wezwany na mie sce zbrodni, sporząǳił akt oskarżenia i zarząǳił śleǳtwo,
a prowaǳił e z taką zawziętością, ak wszystkie sprawy, w których występował z urzędu.
Upłynęły ednak trzy tygodnie, a gorliwe poszukiwania nie przyniosły żadnego rezulta-
tu. Powoli zaczynano zapominać o włamaniu i zabó stwie. Cały Paryż za mował się teraz
ma ącym się wkrótce odbyć ślubem panny Danglars z wicehrabią Andreą Cavalcanti.
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Mariaż ten był uż niemal ofic alnie zapowieǳiany i młoǳieniec bywał w domu ban-
kiera w charakterze narzeczonego.

Wysłano list do pana ma ora Cavalcanti, który barǳo pochwalił ten związek, ubo-
lewa ąc niezmiernie nad tym, że obowiązki nie pozwala ą mu opuścić Parmy. Zapewnił
również, iż wypłaci synowi sumę przynoszącą sto pięćǳiesiąt tysięcy liwrów renty.

Uzgodniono, że owe trzy miliony zostaną złożone u Danglarsa, i że bęǳie on ni-
mi obracał. Znaleźli się tacy, co ostrzegli młoǳieńca, że pozyc a ego przyszłego teścia
est nieco zachwiana, baron bowiem od akiegoś czasu ponosił na giełǳie ciągłe straty.
Cavalcanti ednak, bezinteresowny i pełen zaufania, nie zważał na te wszystkie pogłoski
i przez delikatność nie wspomniał nic o tym baronowi.

Tak więc baron wprost przepadał za wicehrabią Cavalcantim.
Inacze rzecz się miała z panną Eugenią Danglars. W swo e instynktowne niechęci

do małżeństwa, ǳiewczyna przychylnie przy mowała Andreę, bo był to dobry sposób,
aby pozbyć się Morcerfa; ale teraz, gdy Andrea za mował coraz barǳie mie sce Alberta,
zaczęła odczuwać do niego awną odrazę. Być może baron zauważył coś, ale tłumaczył to
sobie zwykłym kobiecym kaprysem i udawał, że niczego nie dostrzega.

Tymczasem termin, którego zażądał Beauchamp, prawie uż upłynął. Teraz też dopie-
ro Albert miał okaz ę docenić wartość rady uǳielone mu przez Monte Christa, który
powtarzał mu, że lepie zostawić tę sprawę własnemu biegowi. Nikt nie odniósł te wia-
domości do generała i nikt nie upatrywał w oficerze, który wydał twierǳę w Janinie,
szlachetnego hrabiego, członka Izby Parów.

Niemnie Albert nadal czuł się obrażony, ponieważ zniewaga była bez wątpienia w in-
tenc i osoby, która zamieściła w gazecie tych kilka zdań. Ponadto sposób, w aki Beau-
champ zakończył rozmowę, napełnił go szczególną goryczą. Pielęgnował więc w sobie
myśl o przyszłym po edynku, spoǳiewa ąc się, że eśli tylko Beauchamp pode mie wy-
zwanie, zdoła ukryć prawdę o całe sprawie, nawet przed sekundantami.

Beauchamp nie dawał znaku życia od ostatnie wizyty Alberta i każdemu, kto chciał
się z nim wiǳieć, odpowiadano, że wy echał na kilka dni. Gǳie był? Tego nie wieǳiał
nikt.

Któregoś ranka loka obuǳił Alberta i ozna mił mu wizytę redaktora.
Albert przetarł oczy i kazał zaprowaǳić pana Beauchampa do małego saloniku na

dole. Ubrał się prędko i zszedł.
Redaktor przechaǳał się po salonie wzdłuż i wszerz, a na widok Alberta przystanął.
— Wizyta, którą mi pan składa, nie czeka ąc na mo ą, którą miałem panu ǳiś złożyć,

zda e mi się dobrą wróżbą — rzekł Albert. — Ciekaw estem, czy będę mógł podać panu
rękę i powieǳieć: „Beauchamp, przyzna się do błędu i pozostań moim przy acielem”, czy
będę musiał zapytać: „Jaką pan wybiera broń?”.

— Albercie — rzekł Beauchamp ze smutkiem, który zdumiał młoǳieńca. — Usiądź-
my na pierw i porozmawia my.

— Wyda e mi się, że wprost przeciwnie, mó panie, zanim usiąǳiemy, powinien mi
pan odpowieǳieć.

— Albercie — powieǳiał ǳiennikarz. — Pewne okoliczności sprawia ą, że trudno
mi est odpowieǳieć.

— Mogę to panu ułatwić, ponawia ąc pytanie: odwoła pan czy nie?
— Nie wystarczy odpowieǳieć tak lub nie, gdy choǳi o honor, pozyc ę towarzyską

i życie takiego człowieka, akim est generał porucznik, par Franc i, hrabia de Morcerf.
— Co więc należy zrobić?
— Należy, Albercie, zrobić, tak ak a zrobiłem. Należy sobie powieǳieć, że pienią-

ǳe, czas i trud są niczym, gdy choǳi o reputac ę całe roǳiny. Nie wystarczy prawdo-
podobieństwo, trzeba mieć całkowitą pewność, aby zgoǳić się walczyć na śmierć z przy-
acielem. Jeśli podniosę szpadę albo eśli strzelę z pistoletu do człowieka, któremu przez
trzy lata ściskałem dłoń, muszę przyna mnie wieǳieć, dlaczego się do tego posuwam
— aby stanąć do walki ze spoko nym sercem i z czystym sumieniem, skoro mam bronić
swo ego życia.

— No dobrze, dobrze, ale co to wszystko ma znaczyć? — zapytał Morcerf zniecier-
pliwiony.

— To znaczy, że wracam z Janiny.
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— To niemożliwe!
— Kochany Albercie, spó rz, oto mó paszport, a w nim wizy: Genewa, Mediolan,

Wenec a, Triest, Dobrudża, Janina.
Albert spo rzał na paszport, a potem utkwił zǳiwiony wzrok w twarzy Beauchampa.
— Byłeś w Janinie?
— Albercie, gdybyś był cuǳoziemcem, niezna omym albo akimś tam lordem, ak

ten Anglik, który żądał ode mnie satysfakc i przed kilkoma miesiącami, a którego zabiłem
dla pozbycia się kłopotu, rozumiesz chyba, że nie zadałbym sobie takiego trudu. Wydało
mi się ednak, że tobie należy się z mo e strony ten dowód szacunku i przy aźni.

— O Boże, Boże! Jaki długi wstęp! Czemu nie mówisz mi tego, na co tak czekam!
— Bo w rzeczywistości…
— Boisz się wyznać, że twó korespondent cię oszukał? O, da sobie spokó z tą

miłością własną, przyzna się uż, przecież nie braku e ci odwagi.
— Nie o to wcale choǳi — rzekł cisze ǳiennikarz. — Przeciwnie…
Albert zbladł okropnie. Chciał coś powieǳieć, ale słowa zamarły mu na ustach.
— Przy acielu — rzekł Beauchamp serdecznie — wierz mi, byłbym barǳo szczęśliwy,

gdybym mógł cię przeprosić, uczyniłbym to z całego serca, ale niestety!…
— Jak to? Ten ancuski oficer… Ten zdra ca, co wydał zamek swo ego dobroczyńcy…
— Wybacz mi, że muszę ci to powieǳieć, mó przy acielu — to był twó o ciec.
Albert spiął się, aby rzucić się na Beauchampa, ale powstrzymała go nawet nie tyle

ego wyciągnięta ręka, ile ego łagodne spo rzenie.
— Proszę — rzekł, wyciąga ąc akiś papier z kieszeni — oto dowód.
Albert rozłożył kartkę. Było to oświadczenie czterech notabli z Janiny, stwierǳa ące,

że pułkownik Fernand Mondego, instruktor wo sk w armii wezyra Alego Tebelina wydał
twierǳę za dwa tysiące worków złota. Podpisy były potwierǳone przez konsula.

Albert zachwiał się i padł zrozpaczony na fotel.
Nie było żadne wątpliwości; na dokumencie widniało ego nazwisko.
Milczał chwilę głucho, a potem serce wezbrało mu bólem, żyły na skroniach na-

brzmiały i z oczu trysnęły mu łzy.
Beauchamp z głębokim współczuciem przyglądał się cierpiącemu młoǳieńcowi. Pod-

szedł do niego i odezwał się:
— Albercie, rozumiesz mnie teraz, prawda? Chciałem wszystko zobaczyć na własne

oczy i sam osąǳić, w naǳiei, że wy aśnienie bęǳie korzystne dla two ego o ca i że będę
mógł oddać mu należną sprawiedliwość. Ale okazało się, że est inacze .

Albert ukrył twarz w dłoniach, akby nie chciał, aby dosięgło go światło ǳienne.
— Przybiegłem czym pręǳe do ciebie — ciągnął Beauchamp — żeby ci powieǳieć:

Albercie! Błędy o ców, które popełnili w tamtych burzliwych czasach, nie dotyczą ǳie-
ci. Niewielu zdołało przetrwać tę rewoluc ę, w czasie które się uroǳiliśmy, nie plamiąc
błotem lub krwią żołnierskiego munduru czy sęǳiowskie togi. Albercie, teraz, kiedy
mam w ręku dowody i estem panem two e ta emnicy, nikt na świecie nie zmusi mnie
do walki, którą, estem przekonany, two e sumienie wyrzucałoby ci ako zbrodnię; ale
to, czego nie mógłbyś ode mnie żądać, a sam chcę ci ofiarować. Chcesz, żeby te dowo-
dy, wy aśnienia, świadectwa, które a eden posiadam, zniknęły? Chcesz, żeby ta straszna
ta emnica została na zawsze pochowana mięǳy mną i tobą? Dam ci słowo honoru, że
nigdy i nikomu e nie zdraǳę.

Albert rzucił się Beauchampowi na szy ę.
— O, szlachetne serce! — zawołał.
— Weź to — rzekł Beauchamp, poda ąc Albertowi papiery.
Albert złapał e kurczowo, zmiął i uż chciał e podrzeć, powstrzymał się ednak ze

strachu, że pewnego dnia akiś strzęp tych kart powróci do niego niesiony wiatrem i ude-
rzy go w twarz. Podszedł do palące się stale świecy, która służyła do zapalania cygar i spalił
e na drobny popiół.

— Niech przepadną ak zły sen — rzekł Beauchamp. — Niech znikną ak te ostatnie
iskry igra ące na poczerniałym papierze, niech się ulotnią ak resztki dymu unoszące się
z tych niemych popiołów…

— O tak, tak — rzekł Albert — i niech zostanie tylko wieczna przy aźń, które
dochowam mo emu zbawcy, przy aźń, którą mo e ǳieci dochowa ą twoim, przy aźń, która
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zawsze bęǳie mi uż przypominać, że tobie zawǳięczam życie i honor. Bo gdyby to
wszystko wyszło na aw, palnąłbym sobie w łeb. Nie! A mo a biedna matka? Taki cios by
ą zabił. Opuściłbym racze Franc ę.

Po chwili ednak ta nagła, nienaturalna radość opuściła młoǳieńca i ogarnął go eszcze
większy smutek.

— Co ci est, przy acielu? — zatroskał się Beauchamp.
— Wiǳisz, coś pękło mi w sercu, nie można w edne chwili wyrzec się szacunku,

zaufania i te dumy, aką czu e syn, prze mu ąc po o cu ego nieskazitelne imię. Przy acielu,
ak a teraz będę się do niego zwracał? Mam cofnąć czoło, gdy zechce mnie pocałować?
Mam cofnąć rękę, gdy o ciec poda mi swo ą? O mo a matko, mo a biedna matko! —
mówił Albert, patrząc przez łzy na portret matki. — Gdybyś tylko o tym wieǳiała, ak
barǳo musiałabyś cierpieć!

— Odwagi — rzekł Beauchamp, biorąc go za ręce.
— Ale kto nadesłał tamtą pierwszą wiadomość, która ukazała się w twoim ǳienniku?

— zawołał Albert. — Za tym wszystkim kry e się czy aś ukryta nienawiść, akiś nieznany
wróg.

— Tym barǳie zdobądź się na odwagę. Nie okazu ani śladu niepoko u. Noś w sobie
ten ból, ak chmura nosząca w sobie zniszczenie do chwili, kiedy wybucha burza. Dale ,
przy acielu, oszczęǳa siły na moment, kiedy burza wybuchnie.

— Sąǳisz więc, że to wszystko eszcze się nie skończyło? — przeraził się Albert.
— Czy wciąż masz zamiar poślubić pannę Danglars?
— Dlaczego pytasz mnie o to właśnie teraz?
— Ponieważ, mam wrażenie, że zerwanie lub urzeczywistnienie się tego małżeństwa

est w ścisłym związku z tematem nasze ǳisie sze rozmowy.
— Jak to? — rzekł Albert, znów się rozpala ąc. — Myślisz, że pan Danglars…
— Pytam cię tylko, co z twoim przyszłym małżeństwem! Do diabła, nie dopatru się

w moich słowach czegoś, czego w nich nie ma, nie szuka w nich akiś ukrytych znaczeń!
— Nie szukam. A narzeczeństwo zostało zerwane.
— No tak — powieǳiał Beauchamp.
A wiǳąc, że młoǳieniec znowu popada w melancholię, rzekł:
— Słucha , Albercie, wy dźmy na spacer. Prze eǳiemy się konno albo faetonem.

Rozerwiesz się. Wstąpimy gǳieś na śniadanie, a potem ty pó ǳiesz do swoich, a a do
moich spraw.

— Chętnie — rzekł Albert. — Ale prze dźmy się piechotą, bo zda e mi się, że ak
się zmęczę, to mi dobrze zrobi.

— Dobrze — rzekł Beauchamp.
Przy aciele wyszli na ulicę i poszli przez bulwar aż do kościoła Święte Magdaleny.
— Słucha — rzekł Beauchamp. — Skoro uż tu esteśmy, może wstąpimy na mo-

ment do hrabiego de Monte Christo, rozerwiesz się. To człowiek stworzony do pokrze-
piania duszy. On nigdy o nic nie pyta, a moim zdaniem, na lepszymi pocieszycielami są
ci, którzy nigdy o nic nie pyta ą.

— Dobrze — rzekł Albert. — Chodźmy do niego. Lubię go.

. 
Monte Christo aż krzyknął z radości, wiǳąc, że młoǳieńcy przyszli razem.

— No, spoǳiewam się, że wszystko uż skończone i wy aśnione?
— Tak — odpowieǳiał Beauchamp. — Niedorzeczne pogłoski przycichły same,

a eśli zaczęłyby się znowu szerzyć, we mnie znalazłyby na większego przeciwnika. Nie
mówmy więc uż o tym.

— Niech Albert powie panu — rzekł hrabia — że dałem mu taką właśnie radę.
Ale dobrze, że tu esteście, bo spęǳiłem ǳisia tak fatalny ranek, aki mi się eszcze nie
zdarzył.

— Ale co pan robi? — spytał Albert. — Porządku e pan swo e papiery?
— Mo e? ǲięki Bogu nie! W moich papierach est zawsze porządek, po prostu

dlatego, że ich nie mam. To papiery pana Cavalcanti.
— Jakiego pana Cavalcanti? — zapytał Beauchamp.
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— A tak! Nie wiesz? To młody człowiek, którego pan hrabia wprowaǳa do towa-
rzystwa. — wy aśnił Morcerf.

— Zaraz, zaraz, chwileczkę — zaoponował hrabia — nikogo nie wprowaǳam, a tym
barǳie pana Cavalcantiego.

— I który ma za ąć mo e mie sce przy pannie Danglars — dodał Albert, siląc się na
uśmiech — co mnie barǳo martwi, ak się zapewne domyślasz, mó kochany.

— Jak to? Cavalcanti żeni się z panną Danglars? — zdumiał się Beauchamp.
— Cóż to, wraca pan z dalekich kra ów? — zǳiwił się Monte Christo. — I to pan,

ǳiennikarz ożeniony z plotką nic o tym nie wiesz! Cały Paryż o niczym innym nie mówi.
— To pan sko arzyłeś to małżeństwo? — zapytał Beauchamp.
— Ja? Panie ciekawski, niech pan nie opowiada podobnych rzeczy! Ja miałbym ko a-

rzyć małżeństwa! Pan mnie eszcze naprawdę nie zna. Sprzeciwiałem się temu ze wszyst-
kich sił, odmówiłem nawet pośredniczenia.

— Teraz rozumiem — rzekł Beauchamp. — Zapewne przez wzgląd na naszego przy-
aciela, Alberta?

— Przez wzgląd na mnie? — spytał młoǳieniec. — Nie, na pewno nie. Niech hra-
bia sam przyzna i zaświadczy, że ciągle pana prosiłem o pomoc w zerwaniu tego na-
rzeczeństwa. Na szczęście zostało zerwane. Hrabia utrzymu e, że nie emu powinienem
ǳiękować, wzniosę więc wzorem starożytnych ołtarz deo ignoto.

— Panowie — rzekł Monte Christo — tak barǳo nie wtrącałem się do te sprawy, że
mo e stosunki zarówno z teściem, ak i z tym młodym człowiekiem nieco się ochłoǳiły.
Chyba tylko panna Eugenia, które na widocznie wcale nie spieszy się do małżeństwa,
zachowała dla mnie trochę przy aznych uczuć, bo zobaczyła, że nie mam zamiaru nastawać
na e ukochaną wolność.

— Mówi pan więc, że do ǳie do tego małżeństwa?
— O Boże, oczywiście, i to mimo tego, co na ten temat mówiłem. Ja wcale nie znam

tego młodego człowieka — mówi się, że est bogaty i z dobre roǳiny, ale dla mnie to
wszystko oparte est na pogłoskach. Powtarzałem to panu Danglarsowi do znuǳenia,
ale emu ten Toskańczyk zawrócił w głowie. Doszło do tego, że wspomniałem o pew-
ne okoliczności, która est chyba dość istotna: młoǳieniec został eszcze ako niemowlę
porwany przez Cyganów czy zgubiony przez guwernera… Licho zresztą wie. Można być
pewnym tylko ednego: o ciec stracił go z oczu na co na mnie ǳiesięć lat. Co on robił
przez te ǳiesięć lat, gǳie się włóczył, Bóg eden wie. Nie zrobiło to ednak na baronie
żadnego wrażenia. Poprosił mnie tylko, żebym napisał do ma ora, aby przysłał papiery,
i oto one. Odsyłam e baronowi i ak Piłat umywam ręce.

— A panna d’Armilly, ak się do pana odnosi teraz, kiedy e zabierasz uczennicę? —
spytał Beauchamp.

— E, skąd mogę wieǳieć. Wy eżdża podobno do Włoch. Pani Danglars mówiła
mi o tym i prosiła, abym dał e listy rekomendacy ne do impresariów. Napisałem parę
słów do dyrektora teatru Valle, który ma wobec mnie pewne zobowiązania. Ale co panu
est, Albercie? Tak pan posmutniał. Nie est pan aby, sam o tym nie wieǳąc, zakochany
w pannie Danglars?

— O ile wiem, nie — odpowieǳiał Albert, uśmiecha ąc się smutno.
Beauchamp zaczął oglądać obrazy.
— Ale mimo wszystko — mówił Monte Christo — chyba nie esteś pan w humorze.
— Mam migrenę.
— A wie pan, kochany wicehrabio — rzekł Monte Christo — mam na tę chorobę

niezawodne dla pana lekarstwo. Pomaga mi ono za każdym razem, gdy natykam się na
akieś przeciwności.

— Cóż to takiego? — zapytał młoǳieniec.
— Zmiana mie sca.
— Naprawdę?
— Tak. Teraz na przykład spotkały mnie pewne przykrości — więc wy eżdżam. Chce

pan po echać ze mną?
— Spotkały pana przykrości? — zǳiwił się Beauchamp. — To niesłychane! Jakie?
— Mówi pan o tym tak nieasobliwie… Barǳo chciałbym zobaczyć, aką miałby pan

minę, gdyby w pańskim domu toczyło się śleǳtwo!
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— Śleǳtwo? Jakie śleǳtwo?
— No przecież pan de Villefort prowaǳi dochoǳenie przeciw memu zacnemu mor-

dercy. To podobno bandyta, uciekinier z galer.
— A, prawda — rzekł Beauchamp. — Czytałem o tym w ǳiennikach. Co to za

eden, ten Caderousse?
— Zda e się, że pochoǳił z Prowans i. Pan de Villefort słyszał o nim, gdy był eszcze

w Marsylii, a i pan Danglars przypomina sobie, że skądś go zna. Toteż prokurator barǳo
wziął sobie całą sprawę do serca. Zainteresowała też mocno prefekta polic i. I w konse-
kwenc i tego ogólnego zainteresowania, za które estem niezmiernie wǳięczny, przysyła ą
mi tu od dwóch tygodni na rozmaitszych bandytów z Paryża i okolic, pod pretekstem,
że est wśród nich zabó ca Caderousse’a. Jeśli tak dale pó ǳie, to uż za trzy miesiące
w całym pięknym królestwie ancuskim nie bęǳie ani ednego złoǳie a czy bandyty,
który nie miałby w małym palcu rozkładu mo ego domu. I dlatego zamierzam zostawić
im mó dom i czmychnąć, gǳie mnie oczy poniosą. Niech pan eǳie ze mną, Albercie,
nie pożału e pan.

— Chętnie.
— A więc postanowione?
— Postanowione, ale dokąd?
— Nad morze, mó hrabio, nad morze. Musi pan wieǳieć, że estem marynarzem.

Jestem ǳieckiem wykołysanym w ramionach starego Okeanosa i wypieszczonym na łonie
piękne Amfitryty; baraszkowałem na ego zielonym płaszczu i na e błękitne sukni.
Kocham morze, tak ak kocha się kochankę, i gdy go długo nie wiǳę, zaczynam tęsknić.

— Jedźmy, hrabio, edźmy!
— No to, mó drogi Albercie, ǳiś wieczór na ǳieǳińcu bęǳie czekała podróżna

bryka, w które można się wyciągnąć tak doskonale ak w łóżku; bęǳie zaprzężona w czte-
ry pocztowe konie. Panie Beauchamp, może zabierze się pan z nami? Starczy mie sca i dla
czterech osób, zmieścimy się.

— Barǳo ǳięku ę; właśnie wracam znad morza.
— Jak to znad morza?
— Albo prawie, to była taka mała wycieczka.
— No to co z tego, edź z nami! — zawołał Albert.
— Nie, kochany Albercie. Zrozum, że skoro odmawiam, to znaczy, że naprawdę nie

mogę echać. Zresztą muszę przecież — dodał cisze — pozostać w Paryżu, choćby po to,
aby pilnować listów, akie napływa ą do gazety.

— Jesteś wspaniałym przy acielem. Tak, masz rac ę, zostań, pilnu i postara się odkryć
wroga, który zamieścił to ogłoszenie.

Beauchamp wyszedł. Ostatni uścisk dłoni, aki wymienili z Albertem wyraził wszyst-
ko to, czego nie mogli sobie powieǳieć w obecności hrabiego.

— Co to za wspaniały chłopak, ten Beauchamp — rzekł Monte Christo po wy ściu
redaktora. — Prawda, panie Albercie?

— O tak, sama szlachetność, mogę za to ręczyć. Kocham go z całe duszy. Ale skoro
uż esteśmy sami, to niechże mi pan powie, dokąd się udamy?

— Do Normandii, eśli się pan zgoǳi.
— Cudownie. Na głuchą wieś, prawda? Żadnego towarzystwa, żadnych sąsiadów…
— Bęǳiemy tam sam na sam z końmi, z psami do polowania i łódką, eśli zechcemy

wypłynąć na ryby.
— Tego mi trzeba, uprzeǳę tylko matkę i estem na pańskie rozkazy.
— Ale czy pozwoli panu, by wy echał pan z człowiekiem, którego nazywa ą hrabią de

Monte Christo…
— Hrabio, aką ma pan krótką pamięć.
— Jak to?
— Czy nie mówiłem uż panu wielokrotnie, że matka darzy pana szczególną sympatią?
— Kobieta zmienną est, ak mówił Franciszek I; kobieta to fala, ak mawiał Szekspir,

eden był wielkim monarchą, drugi wielkim poetą, musieli więc znać się na kobietach.
— Na kobietach tak; ale mo a matka est kobietą edyną w swoim roǳa u. Jest nie-

zmiernie oszczędna w okazywaniu uczuć, ale gdy uż nimi kogoś obdarzy, to na zawsze.
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— Ach, doprawdy?… — westchnął Monte Christo. — I według pana pańska matka
zaszczyca mnie innym uczuciem niż tylko doskonałą obo ętnością?

— Już to panu mówiłem, ale powtórzę eszcze raz. Jest pan naprawdę barǳo ǳiwnym
człowiekiem i doprawdy ponadprzeciętnym.

— Ho ho!
— Tak, bo mo a matka nie tylko est panem zaciekawiona, ale est wyraźnie zainte-

resowana. Gdy esteśmy sami, rozmawiamy wyłącznie o panu.
— I nie przestrzegła pana przede mną?
— Wprost przeciwnie. Powieǳiała mi: Albercie, estem przekonana, że hrabia est

człowiekiem głęboko szlachetnym, stara się pozyskać ego przy aźń.
Monte Christo spuścił oczy i westchnął.
— Doprawdy?
— Tak więc nie tylko nie bęǳie się sprzeciwiać mo e podróży, ale pochwali ą z całego

serca, bo w ten sposób będę mógł spełnić e zalecenie, które powtarza mi co ǳień.
— Niech pan więc iǳie. I do wieczora, czekam o piąte . Bęǳiemy na mie scu o pół-

nocy, na późnie o wpół do pierwsze .
— Gǳie? W Tréport⁈ W osiem goǳin chce pan prze echać czterǳieści osiem mil?
— Można i pręǳe — odparł Monte Christo.
— Jesteś pan naprawdę cudotwórcą! Jeszcze trochę, a prześcignie pan nie tylko kole e

żelazne, co we Franc i nie bęǳie szczególnie trudne, ale nawet telegraf!
— A tymczasem niech pan bęǳie punktualny, bo czeka nas akieś siedem, osiem

goǳin drogi.
— Proszę się nie martwić, będę musiał się tylko spakować.
Albert wyszedł. Monte Christo uśmiechnął się eszcze skinąwszy mu głową, po czym

przystanął na chwilę, pogrąża ąc się w zadumie. W końcu przesunął dłonią po czole, akby
chciał w ten sposób rozpęǳić akieś myśli, podszedł do ǳwonka i zaǳwonił dwa razy.

Wszedł Bertuccio.
— Panie Bertuccio — rzekł — nie utro, ani nie po utrze, ak zamierzałem na po-

czątku, ale ǳiś eszcze wy eżdżam do Normandii. Zda e mi się, że do piąte ma pan dość
czasu. Każ uprzeǳić koniuszych na pierwsze stac i. Pan de Morcerf eǳie ze mną.

Bertuccio wyszedł i natychmiast spełnił rozkaz. Foryś popęǳił do Pontoise z wia-
domością, że powóz nad eǳie o szóste . Z Pontoise natychmiast wyruszył goniec do
następne stac i i tak po sześciu goǳinach wzdłuż całe drogi czekały gotowe konie.

Przed wy azdem hrabia poszedł do Hayde, zawiadomił ą o podróży i oddał cały dom
pod e rozkazy.

Albert przybył punktualnie.
Podróż, z początku smętna, stała się intrygu ąca na skutek szybkości, akie nabrali.

Albert nie wyobrażał sobie nawet, że można tak pęǳić.
— No tak — rzekł Monte Christo — waszymi dyliżansami eǳie się ledwo dwie mile

na goǳinę, a przy tym macie to głupie prawo, które mówi, że nie wolno wyprzeǳać
innych podróżnych bez odpowiedniego pozwolenia. Dlatego też ktoś chory i marudny
może zmusić wesołych i zdrowych, by się za nim wlekli. Unikam więc, ak mogę tych
niedogodności — eżdżę z własnym pocztylionem i własnymi końmi, czy nie tak, Ali?

To mówiąc, hrabia wychylił się przez okienko i krzyknął lekko, co akby dodało ko-
niom skrzydeł. Nie biegły uż, a leciały.

Powóz dudnił ak grom, tocząc się po królewskim gościńcu; zdumieni przechodnie
oglądali się za tym ognistym meteorem. Ali pokrzykiwał na konie i uśmiechał się, łyska ąc
białymi zębami i ściska ąc w silnych dłoniach ocieka ące pianą le ce; grzywy pęǳących
koni powiewały na wietrze. Ali, ǳiecię pustyni, był teraz w swoim żywiole.

— Oto rozkosz, akie nie znałem — westchnął Morcerf — rozkosz, aką da e pręd-
kość.

Jego twarz rozchmurzyła się, akby ostatnie z pokrywa ących ą chmur zostały unie-
sione przez wiatr.

— Skąd, u diabła, bierze pan takie konie? — zapytał. — Chyba robią e panu na
zamówienie?

— Ależ właśnie tak — odparł hrabia. — Sześć lat temu znalazłem na Węgrzech
doskonałego ogiera, który słynął z wy ątkowe szybkości i kupiłem go; nie pamiętam
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uż za ile, bo płacił Bertuccio. Tego samego roku spłoǳił trzyǳieści dwa źrebaki. ǲiś
prze rzymy sobie całą ich generac ę, bo wszystkie te rumaki pochoǳą z ednego o ca.
Wszystkie są do siebie podobne, zupełnie czarne, z edną tylko gwiazdką na czole. Mó
ogier był w stadninie ak pasza, wybierano mu faworyty.

— To fenomenalne!… Niech mi pan powie, co pan robi z tymi wszystkimi końmi?
— Wiǳi pan: podróżu ę.
— Ale przecież nie podróżu e pan bez przerwy?
— Kiedy uż nie będę ich potrzebował, Bertuccio e sprzeda, a twierǳi, że zarobi na

tym interesie do czterǳiestu tysięcy anków.
— Wątpię, czy w Europie zna ǳie się monarcha dość bogaty, by e mógł kupić.
— Sprzeda e wtedy pierwszemu lepszemu wezyrowi ze Wschodu, który opróżni swó

skarbiec, by e kupić, a potem znowu go napełni, bĳąc poddanych rózgami po piętach.
— Zda e mi się, że po panu Bertuccio est na bogatszym człowiekiem w Europie.
— Otóż mylisz się, mó wicehrabio. Jestem przekonany, że gdybyś pan przetrząsnął

kieszenie Bertuccia, znalazłbyś może z ǳiesięć sous.
— Jak to możliwe? — zǳiwił się młoǳieniec. — Z tego Bertuccia to akiś fenomen.

Na miłość boską, kochany hrabio, niech mnie pan przestanie zasypywać takimi cudami,
bo ostrzegam — przestanę panu wierzyć.

— U mnie nie ma żadnych cudów, Albercie: tylko liczby i rozsądek. Niech pan
posłucha: kradnie każdy intendent, ale dlaczego kradnie?

— Do licha! Bo złoǳie stwo to ego druga natura, tak przyna mnie mi się zda e.
— Otóż myli się pan, mó drogi. Kradnie, bo ma żonę, ǳieci i wielkie ambic e w sto-

sunku do siebie i w stosunku do swo e roǳiny. Kradnie przede wszystkim dlatego, że nie
est pewien, ak długo eszcze bęǳie u pana, chce więc zapewnić sobie przyszłość. Ber-
tuccio zaś est na świecie sam. Bierze z mo e kasy tyle, ile chce, nie zda e mi rachunku,
i ma pewność, że go nigdy nie odprawię.

— Skąd ta pewność?
— Bo nie zna dę nikogo lepszego od niego.
— Jest pan w akimś błędnym kole przypuszczeń.
— Byna mnie . Jestem zupełnie pewien swoich luǳi, bo dla mnie dobry sługa to ten,

którego życie i śmierć zależy ode mnie.
— Czyli życie i śmierć Bertuccia zależą od pana?
— Tak — odparł chłodno hrabia.
Istnie ą słowa, które zamyka ą rozmowę ak żelazna brama. Taką siłę miało słowo „tak”

wypowieǳiane przez hrabiego.
Cała podróż przebiegła z tą samą szybkością; trzyǳieści dwa konie, czeka ące czwór-

kami na ośmiu stac ach, pozwoliły im pokonać czterǳieści osiem mil w osiem goǳin.
W środku nocy za echali przed bramę pięknego parku. Odźwierny czekał przy otwar-

te bramie. O przy eźǳie pana uprzeǳił go posłaniec wysłany z ostatnie stac i.
Było wpół do trzecie nad ranem. Zaprowaǳono Morcerfa do ego apartamentu,

gǳie czekały nań uż i kąpiel, i kolac a. Służący, który echał z tyłu powozu, był na
usługi Alberta. Baptysta, który przez drogę sieǳiał na koźle, miał ak zwykle usługiwać
hrabiemu.

Albert wykąpał się, z adł kolac ę i położył się spać. Przez całą noc kołysał go melan-
cholĳny szum fal.

Kiedy się zbuǳił, podszedł od razu do okna, otworzył e, po czym wyszedł na mały
taras: przed nim rozpościerało się bezkresne morze, a z tyłu widać było śliczny park, który
łączył się z niewielkim lasem.

W niewielkie zatoczce kołysała się zakotwiczona korweta o smukłych masztach. Na
szczycie na wyższego z nich powiewała flaga z herbem hrabiego de Monte Christo. Na
tarczy widniała złota góra na tle prze rzystego, błękitnego morza. Na wierzchołku góry
wznosił się szkarłatny krzyż. Mogła to być zarówno aluz a do nazwiska hrabiego, przypo-
mina ącego o Kalwarii, górze, którą męka Pana Naszego uczyniła droższą od złota, i do
krzyża, hańbiącego narzęǳia śmierci, które uświęciła boska krew — ak i do akichś oso-
bistych wspomnień. W spowite mrokiem przeszłości tego człowieka zdawały się bowiem
skrywać akieś wielkie, nieznane cierpienia i równie ta emnicze odroǳenie.
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Wokół korwety aż roiło się od rybackich łódek należących do chłopów z okolicznych
wiosek. Łoǳie te przypominały pokornych poddanych, oczeku ących na rozkazy kró-
lowe . Wszystko tuta , ak i w każdym innym mie scu, w którym Monte Christo bawił
choćby tylko dwa dni, było urząǳone z na wyższym komfortem. Życie w edne chwili
stawało się tu wygodne i łatwe.

Albert zastał w przedpoko u dwie strzelby i wszelkie przybory myśliwskie.
Na parterze zna dowało się dość wysokie pomieszczenie, zawiera ące zestaw urząǳeń

przeznaczonych do wędkowania, stosowanych przez Anglików, wielkich pas onatów ło-
wienia ryb (co wynika z tego, że są zarazem cierpliwi i leniwi); ak dotąd, nie zdołali
oni ednak zarazić upodobaniem do tych zmyślnych urząǳeń zawodowych rybaków we
Franc i.

Cały ǳień upłynął na rozmaitych rozrywkach, w których wyna dywaniu hrabia Mon-
te Christo był wprost niezrównany. Ustrzelili w parku dwanaście bażantów, złowili w stru-
mykach tyle samo pstrągów, obiad z edli w altanie z widokiem na morze, a herbatę wypili
w bibliotece.

Trzeciego dnia wieczorem Albert zasnął w fotelu przy oknie, wyczerpany nieco takim
trybem życia, które dla Monte Christa wydawało się aszką. Hrabia tymczasem opraco-
wywał z architektem plan oranżerii, którą chciał tu postawić. Nagle młoǳieniec obuǳił
się, wyrwany ze snu przez tętent konia galopu ącego po kamiennym gościńcu. Wy rzał
przez okno i ze zǳiwieniem, a zarazem z niepoko em stwierǳił, że był to ego loka ,
którego nie wziął ze sobą, żeby nie sprawiać hrabiemu kłopotu.

— Florentin tuta ? — zawołał, zrywa ąc się z krzesła. — Czyżby mo a matka zacho-
rowała?

I rzucił się do drzwi.
Monte Christo odprowaǳił go spo rzeniem. Albert zbliżył się do zasapanego eszcze

loka a, który wy ął z kieszeni akiś pakiecik i wręczył go Albertowi.
W pakiecie była gazeta i list.
— Od kogo ten list? — zapytał żywo Albert.
— Od pana Beauchamp — odpowieǳiał Florentin.
— To Beauchamp cię tu przysyła?
— Tak, proszę aśnie pana.
Zimny dreszcz przebiegł Alberta. Rozpieczętował list.
A przeczytawszy pierwszą linĳkę, krzyknął i drżącymi rękoma porwał za gazetę.
Nagle zrobiło mu się ciemno przed oczami, zachwiał się i gdyby nie służący, który go

podtrzymał, upadłby na ziemię.
— Biedny chłopak — szepnął Monte Christo tak cicho, że sam nie usłyszał nawet

tych pełnych współczucia słów. — A powieǳiano, że za winy o ców ich ǳieci będą
cierpieć aż do czwartego pokolenia.

Albert tymczasem oǳyskał siły. Przeczytał list do końca, mierzwiąc ręką spocone
włosy, po czym, mnąc w dłoni list i gazetę, rzekł:

— Florentin, czy twó koń mógłby odbyć eszcze drogę powrotną do Paryża?
— E, to nęǳna pocztowa szkapa.
— Boże! A aka atmosfera panowała w domu, kiedy wy eżdżałeś?
— Było dosyć spoko nie. Ale kiedy wróciłem od pana Beauchamp, zastałem panią

we łzach. Spytała mnie, czy nie wiem, kiedy pan wróci. Powieǳiałem, że właśnie a-
dę po aśnie pana z rozkazu pana Beauchamp. W pierwszym odruchu wyciągnęła rękę,
akby mnie chciała zatrzymać, ale po chwili namysłu rzekła: „Dobrze, edź natychmiast
i powieǳ, żeby wracał”.

— Tak, mamo, wracam. — rzekł Albert. — Wracam natychmiast, bądź spoko na
i biada te kanalii… Ale przede wszystkim muszę wy echać.

Wrócił do poko u, w którym został Monte Christo. Nie był to uż ten sam czło-
wiek. Pięć minut wystarczyło, by w Albercie dokonała się akaś straszna zmiana. Twarz
miał rozpaloną, oczy błyszczały mu gorączkowo, powieki mu posiniały, a krok miał tak
chwie ny, akby był pĳany.

— Hrabio — rzekł — ǳięku ę panu za gościnność, z które chciałbym korzystać ak
na dłuże ; ale muszę wracać do Paryża.

— Cóż się stało?
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— Wielkie nieszczęście. Niech mnie pan nie zatrzymu e, bo choǳi tu o rzecz dużo
cennie szą niż mo e życie. Proszę o nic nie pytać, błagam tylko pana o konia!

— Mo e sta nie są do pańskie dyspozyc i, ale adąc konno padnie pan ze zmęczenia,
niech pan lepie weźmie kolasę, karetę, no, akiś powóz.

— Nie, to by trwało za długo, a przy tym a potrzebu ę tego zmęczenia, którego
chciałby mi pan oszczęǳić. Dobrze mi to zrobi.

I Albert zatoczył się ak trafiony kulą, pada ąc na krzesło przy drzwiach.
Monte Christo nie spostrzegł tego, bo uż był przy oknie i wołał:
— Ali! Konia dla pana de Morcerf, tylko prędko, bo się spieszy!
Te słowa przywróciły Alberta do życia; wybiegł z poko u, a hrabia za nim.
— ǲięku ę! — szepnął młoǳieniec wskaku ąc na siodło. — Florentin, wraca ak

bęǳiesz mógł na pręǳe . Trzeba znać akieś hasło, żeby pańscy luǳie dali mi konie na
posto ach?

— Nie. Zsiąǳie pan tylko z konia, a następny uż bęǳie osiodłany.
— Na pewno uważa pan mó nagły od azd za ǳiwaczny i szalony — rzekł. — Ale nie

wyobraża pan sobie, do akie rozpaczy może doprowaǳić człowieka kilka wersów wy-
drukowanych w gazecie. Otóż — tu rzucił hrabiemu ǳiennik — niech pan to przeczyta,
ale dopiero ak stąd od adę, żeby nie wiǳiał pan rumieńca na mo e twarzy.

I gdy hrabia podnosił ǳiennik, Albert spiął konia ostrogami, które przed chwilą
przymocowano mu do butów, a koń, zaskoczony, że eźǳiec ośmielił się zachęcić go
w ten sposób, ruszył i pomknął ak strzała.

Hrabia odprowaǳił młoǳieńca spo rzeniem, w którym malowało się ogromne współ-
czucie, i dopiero gdy Albert zniknął mu zupełnie z oczu, przeniósł wzrok na gazetę i prze-
czytał:

Oficer ancuski w służbie Ali Paszy, wezyra Janiny, o którym przed trze-
ma tygodniami wspomniał ǳiennik „Impartial”, nie tylko wydał twierǳę
Janiny w ręce nieprzy aciela, ale także sprzedał swo ego pana i dobroczyń-
cę Turkom. Nazywał się wówczas, ak donosi nasz szanowny korespondent,
Fernand, późnie ednak dodał do swo ego imienia chrzestnego szlacheckie
nazwisko i tytuł.

ǲisia występu e ako hrabia de Morcerf i est członkiem Izby Parów.

.  
O goǳinie ósme rano Albert wpadł ak burza do Beauchampa. Loka był uż uprzeǳony
i wprowaǳił go do poko u swego pana, który właśnie zażywał kąpieli.

— To potworne! — zawołał Albert.
— Biedaku, czekałem na ciebie.
— Dlatego estem. Nie pytam cię, mó drogi, czy to ty wy awiłeś komuś tę ta emnicę,

bo wiem, że esteś dobry i lo alny. Nie traćmy więc czasu na czcze gadanie. Nie domyślasz
się, skąd mógł paść ten cios?

— Powiem ci to zaraz w dwóch słowach.
— Dobrze, ale przede wszystkim opowieǳ mi dokładnie historię te nikczemne

zdrady.
Beauchamp opowieǳiał Albertowi wszystkie wypadki, które tu pokrótce przytacza-

my.
Artykuł ukazał się przed dwoma dniami, nie w ǳienniku Beauchampa, ale w gazecie

rządowe , co nadało całe sprawie eszcze większe wagi. Beauchamp adł właśnie śniadanie,
gdy spostrzegł notatkę w gazecie. Posłał natychmiast po dorożkę i nie dokończywszy
śniadania, po echał do redakc i gazety rządowe .

Chociaż miał zupełnie inne poglądy polityczne niż redaktor naczelny owego ǳiennika,
byli szczerymi przy aciółmi, co zdarza się czasem, a nawet całkiem często.

Redaktor czytał właśnie gazetę i wyraźnie zachwycał się artykułem o cukrze buracza-
nym. Notka owa zapewne wyszła spod ego własnego pióra.

— Barǳo dobrze! — rzekł Beauchamp. — Ponieważ masz w ręku własną gazetę, nie
muszę ci mówić, co mnie tu sprowaǳa.
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— Chyba nie esteś zwolennikiem trzciny cukrowe ?
— Nie, skąd! Zupełnie się na tym nie znam. Przychoǳę w inne sprawie.
— W akie to?
— Choǳi mi o Morcerfa.
— Ach tak! Prawda, że to ciekawa sprawa?
— Tak ciekawa, że opublikowałeś oszczerstwo i narażasz się tym samym na proces,

którego racze nie wygrasz.
— Nieprawda, bo wraz z artykułem otrzymaliśmy wszystkie dowody i pewni esteśmy,

że pan de Morcerf bęǳie sieǳiał cicho. Zresztą wyświadczamy przysługę całemu kra owi,
demasku ąc nikczemników, którzy nie zasługu ą na oddawane im zaszczyty.

Beauchamp oniemiał.
— Ale kto uǳielił ci tak dokładnych informac i? — spytał. — Bo mo a gazeta, która

ako pierwsza poruszyła tę kwestię, musiała ą z braku dowodów zostawić, choć nam
barǳie zależy na zdemaskowaniu pana de Morcerf — est parem Franc i, a my należymy
do opozyc i.

— O Boże, to barǳo proste. Przecież nie szukaliśmy na siłę tego skandalu, sam
wpadł nam w ręce. Jakiś człowiek przybył wczora z Janiny i przyniósł nam ogromny plik
papierów, a kiedy zaczęliśmy się wahać, czy oskarżyć Morcerfa, oświadczył, że artykuł
i tak zostanie opublikowany w innym ǳienniku. Mó kochany, wiesz przecież dobrze,
co dla nas znaczy taka sensac a, nie mogliśmy e przepuścić. Cios uż padł i rozniesie się
echem aż po krańce Europy.

Beauchamp przekonał się, że nie pozostało mu nic, tylko spuścić głowę; wyszedł
zrozpaczony i posłał natychmiast po Alberta.

Ale nie mógł napisać Albertowi — bo stało się to późnie — że tego dnia w Izbie
Parów, tak zwykle spoko ne i nobliwe , zapanowało wielkie poruszenie. Członkowie Izby
przybyli na ses ę dużo wcześnie i żywo rozprawiali na temat owego nieszczęsnego wy-
darzenia, które obuǳiło powszechną uwagę opinii publiczne , kieru ąc ą na ednego
z członków tak świetne instytuc i.

Odczytywano po cichu artykuł, komentowano go i przypominano różne zdarzenia
z przeszłości, mogące rzucić dodatkowe światło na obecną sprawę.

Hrabia de Morcerf nie był lubiany przez kolegów. Jak wszyscy parweniusze, zmuszo-
ny był okazywać wszem i wobec swo ą wyższość otoczeniu, aby potwierǳać swó status
arystokraty. Wielka arystokrac a śmiała się z niego, luǳie wybitni nie mieli dla niego
poważania, a luǳie, którzy zdobyli pozyc ę uczciwie, garǳili nim instynktownie.

Hrabia znalazł się w nad wyraz przykrym położeniu kozła ofiarnego.
Gdy uż raz palec boży wskazał na niego ako na ofiarę, wszyscy gotowali się, by

krzyknąć: „Na niego!”.
Ale hrabia de Morcerf eszcze o niczym nie wieǳiał. Nie otrzymywał ǳiennika,

w którym ukazała się ta hańbiąca wiadomość, spęǳił więc ranek na pisaniu listów i u eż-
dżaniu konia.

Przybył na posieǳenie o zwykłe porze; z podniesioną głową, spogląda ąc dumnie,
wysiadł z powozu, pewnym krokiem przeszedł przez korytarze i wszedł do sali, nie spo-
strzega ąc, że woźni przepuszczali go z wahaniem, a koleǳy ledwo raczyli mu się kłaniać.

Gdy Morcerf przybył, obrady trwały uż od pół goǳiny. I choć hrabia, ak uż mówili-
śmy, nic eszcze o niczym nie wieǳiał i zachowywał się tak, ak zawsze, ego dumny chód
i spo rzenie wydawały się wszystkim eszcze barǳie pyszne niż zwykle. Zgromaǳenie,
wrażliwe na punkcie swo ego honoru, uznało więc ego obecność za zachowanie wybit-
nie wyzywa ące; wszyscy potraktowali ą ak nietakt, niektórzy wzięli to za zuchwalstwo,
a paru nawet za zniewagę. Cała Izba aż wrzała, by poruszyć tę kwestię.

Wszyscy trzymali w ręku ǳiennik zawiera ący oskarżenie, nikt ednak nie chciał wziąć
na siebie odpowieǳialności i zaatakować pierwszy.

Wreszcie eden z czcigodnych parów, awny nieprzy aciel Morcerfa, wyszedł uroczy-
stym krokiem na mównicę, co zapowiadało, że nadeszła oczekiwana chwila.

Zapadło złowrogie milczenie. Jeden Morcerf nie przeczuwał nawet, dlaczego sala
wpatru e się w takim skupieniu w mówcę, którego nie zawsze słuchano z uwagą.

Hrabia wysłuchał wstępu, w którym mówca prosił kolegów o ak na większą uwagę,
bo zamierzał zabrać głos w kwestii naǳwycza ważne , drażliwe i żywotne dla Izby.
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Przy pierwsze wzmiance o Janinie i pułkowniku Fernanǳie, hrabia zbladł tak strasz-
liwie, że wśród obecnych, którzy cały czas wpatrywali się w niego, zapanowało wielkie
poruszenie.

Rany natury moralne ma ą to do siebie, że mogą się zabliźnić, ale nigdy nie zago ą
się zupełnie; pozosta ą wciąż żywe, bolą, ątrzą się i krwawią przy byle dotknięciu.

Mówca przeczytał wzmiankę wśród ogólnego milczenia. Ciszę przerywały tylko szme-
ry, które ustały, gdy znów zaczął rozwĳać swo ą myśl, przedstawia ąc swo e skrupuły i tłu-
macząc trudność położenia. Utrzymywał, że podnosząc na forum publicznym te drażliwe
kwestie osobiste chciał ocalić honor Morcerfa i honor całe Izby. Na koniec zażądał, aby
wszczęte zostało śleǳtwo, które ak na szybcie położy kres tym uwłacza ącym kalum-
niom, nim zdążą się one upublicznić.

W ten sposób pomści się hrabiego de Morcerfa i przywróci pozyc ę, aką za mował
w oczach opinii publiczne .

Ten cios spadł na Morcerfa równie niespoǳiewanie i tak go przytłoczył, że hrabia
zdołał wybąkać zaledwie kilka słów, rozgląda ąc się błędnym wzrokiem po twarzach ko-
legów. To onieśmielenie, które równie dobrze mogło wynikać ze wstydu winowa cy, ak
i ze zdumienia niewinnego, z ednało mu nieco sympatii.

Luǳie prawǳiwie szlachetni zawsze gotowi są współczuć, gdy nieszczęście ich wro-
gów przekracza granice nienawiści, aką do nich powzięli.

Prezydent zarząǳił głosowanie. Głosowano poprzez powstanie z mie sc; w wyniku
pod ęto decyz ę, że należy wdrożyć śleǳtwo. Zapytano hrabiego, ile potrzebu e czasu na
przygotowanie obrony.

Morcerfowi wróciła odwaga, kiedy poczuł, że mimo tego straszliwego ciosu eszcze
ży e.

— Wysoka Izbo — odpowieǳiał — zwłoka nie pomoże na ten atak, który skierowali
na mnie nieznani wrogowie, ukryci w cieniu, bo widocznie obawia ą się światła. Muszę
natychmiast odpowieǳieć na tę błyskawicę, co oślepiła mnie tylko chwilowo, i to od-
powieǳieć gromem. O, gdybym mógł od razu, zamiast się usprawiedliwiać, zmazać tę
hańbę krwią, by przekonać was, szanowni koleǳy, że goǳien estem stać tuta , mięǳy
wami…

Słowa te wywarły na słuchaczach dość korzystne wrażenie.
— Żądam więc, aby śleǳtwo rozpoczęło się ak na pręǳe , a zaś dostarczę Wysokie

Izbie wszystkie dowody do tego potrzebne.
— Jaki wyznaczasz pan termin? — zapytał prezydent.
— Od ǳiś estem do dyspozyc i Wysokie Izby — odpowieǳiał hrabia.
Prezydent potrząsnął ǳwonkiem.
— Czy Wysoka Izba zgaǳa się — zapytał — aby eszcze ǳiś rozpoczęto dochoǳenie?
— Tak! — odpowieǳiało ednogłośnie całe zgromaǳenie.
Wyznaczono czternastoosobową komis ę, która miała prze rzeć dokumenty przedsta-

wione przez Morcerfa. Pierwsze posieǳenie komis i miało się odbyć o ósme wieczorem,
w biurach Izby.

Po uchwaleniu tego postanowienia, Morcerf poprosił, aby pozwolono mu opuścić salę.
Dowody, które miał dostarczyć na swo ą obronę, zgromaǳił uż dawno, bo ów szczwany
i nieugięty człowiek przewiǳiał, że może bęǳie musiał stawić kiedyś czoła takie burzy.

Beauchamp opowieǳiał przy acielowi wszystkie szczegóły, które tu przytoczyliśmy;
ednak ego opowiadanie miało tę przewagę nad naszym, że przekazywane było na gorąco.

Albert słuchał go, to drżąc z naǳiei, to z gniewu, to znów ze wstydu. Wieǳiał uż
bowiem od przy aciela, że ego o ciec ponosił za to wszystko winę, a skoro tak, to akim
sposobem mógłby teraz dowieść swo e niewinności?

Dotarłszy w opowiadaniu do tego mie sca, Beauchamp zamilkł.
— I co dale ? — zapytał Albert.
— Mó drogi, to pytanie zmusi mnie do uǳielenia ci przykre odpowieǳi. Na pewno

chcesz wieǳieć, co było dale ?
— Muszę to absolutnie wieǳieć. A wolę dowieǳieć się o tym od ciebie niż od kogoś

innego.
— No to dobrze. Uzbró się w na większą odwagę, bo zapewne uż nigdy nie bęǳiesz

potrzebować większe .

  () Hrabia Monte Christo 



Albert przeciągnął ręką po czole, chcąc upewnić się o własnych siłach, podobnie ak
ktoś, kto ma ąc bronić swego życia, sprawǳa swó pancerz i ogląda klingę szabli. Poczuł
się silny, gdyż swo e rozgorączkowanie wziął za energię.

— No, gada — rzekł.
— Nadszedł wieczór — zaczął Beauchamp. — Cały Paryż oczekiwał na rozwó wy-

padków. Wielu utrzymywało, że twó o ciec obali oskarżenie, zaraz ak się po awi. Inni
twierǳili, że się wcale nie stawi, ktoś nawet zapewniał, że wiǳiał go uż w droǳe do
Brukseli, niektórzy byli na polic i, żeby się dowieǳieć, czy to prawda, że hrabia zabrał
paszport. Przyznam ci się, że stanąłem na głowie, aby eden z członków komis i, a mó
przy aciel, taki eden par, wprowaǳił mnie na coś w roǳa u trybuny. O siódme przyszedł
więc po mnie, zabrał ze sobą i nim eszcze ktokolwiek przyszedł, powierzył woźnemu.
Woźny zamknął mnie w czymś, co przypominało lożę. Zasłaniała mnie duża kolumna,
a na dodatek było ciemno: spoǳiewałem się więc, że bez kłopotu obe rzę całą okropną
scenę, która miała się przede mną rozegrać.

Wszyscy przybyli punktualnie o ósme . Pan de Morcerf wszedł wraz z ostatnim ude-
rzeniem zegara. Miał w ręku akieś papiery i zdawał się tak spoko ny, ak nigdy. Wbrew
zwycza owi wszedł skromnie, ubrany z wytworną prostotą. Jak to czynią często byli wo -
skowi, ak zapiął na wszystkie guziki — od góry do dołu. Już na we ściu sprawił ak
na lepsze wrażenie. Komis a była nastawiona do niego przychylnie, wielu z członków
podeszło do hrabiego i podało mu na powitanie rękę.

Albert miał wrażenie, że gdy bęǳie słuchał tych wszystkich szczegółów, w końcu
pęknie mu serce; a ednak w ego boleść wśliznęło się uczucie wǳięczności. Chętnie
uściskałby tych luǳi, co dali ego o cu ów dowód szacunku, choć ego honor stał pod
takim znakiem zapytania.

W te chwili wszedł woźny i podał prezydentowi list.
„Odda ę panu głos, panie de Morcerf ” — rzekł prezydent, rozpieczętowu ąc podany

list.
Hrabia rozpoczął swo ą obronę i mogę cię zapewnić, Albercie — mówił Beauchamp

— że był tak elokwentny i tak zręcznie to robił, że aż się zdumiałem. Przedstawił do-
wody potwierǳa ące, że wezyr Janiny darzył go swoim zaufaniem aż do ostatnie chwili
i zlecił mu mis ę, od które zależało ego życie i śmierć. Pokazał pierścień, oznakę właǳy,
którym Ali Pasza pieczętował zwykle listy. Pierścień ten hrabia dostał od wezyra, aby
mieć do niego wstęp o każde porze dnia i nocy, nawet gdyby właśnie przebywał w hare-
mie. Na nieszczęście ego poselstwo nie powiodło się i gdy wrócił, żeby bronić swo ego
dobroczyńcy, Ali Pasza był w agonii.

Zaufanie ego, mówił hrabia, było tak wielkie, że umiera ąc, Ali Pasza oddał mu pod
opiekę ukochaną faworytę i córkę.

Na te słowa Albert zadrżał, bowiem w miarę ak Beauchamp rozwĳał opowiadanie,
przypominała mu się Hayde — to, co mówiła mu o mis i, o pierścieniu, o tym, ak została
sprzedana i stała się niewolnicą.

— Jakie wrażenie wywarła przemowa o ca? — zapytał niespoko nie Albert.
— Przyznam ci się, że czułem się wzruszony, ale nie tylko a, bo i całe zgromaǳenie

— rzekł Beauchamp.
Tymczasem prezydent rzucił niedbale okiem na list, który mu przyniesiono; ale uż

przy pierwsze linĳce ożywił się, przeczytał do końca, potem eszcze raz… I wpatru ąc się
uważnie w hrabiego, rzekł:

„Panie hrabio, powieǳiał pan nam przed chwilą, że wezyr Janiny oddał panu pod
opiekę swo ą żonę i córkę?”.

„Tak. Pech ednak prześladował mnie we wszystkim zarówno tam, ak i tuta . Kiedy
wróciłem, Vasiliki i e córka Hayde gǳieś zaginęły”.

„Znał e pan?”.
„Widywałem e dosyć często, bo łączyły mnie z paszą ścisłe stosunki. W nagrodę za

wierność darzył mnie on na wyższym zaufaniem”.
„Wiesz pan może albo się domyślasz, co mogło się z nimi stać?”.
„Owszem, wiem. Mówiono mi, że umarły ze zgryzoty, a może i nęǳy. Nie byłem

bogaty, wiodłem życie pełne niebezpieczeństw i mimo na większego żalu nie mogłem
wyruszyć na poszukiwania ich”.
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Prezydent zmarszczył lekko brwi.
„Panowie — rzekł. — Wysłuchaliście obrony pana hrabiego de Morcerf. Panie hrabio,

czy mógłby pan na poparcie swoich wy aśnień przedstawić akiegoś świadka?”.
„Niestety, ale nie mogę. Wszyscy, co otaczali wezyra i znali mnie tam, poumierali albo

rozproszyli się po świecie. Jako edyny z moich rodaków, tak mi się przyna mnie zda e,
przeżyłem tę straszliwą rzeź. Mam tylko listy Alego Tebelina, które panom przedstawi-
łem; i mam pierścień, który otrzymałem w dowód przy aźni — oto i on. Mam wreszcie
na barǳie przekonywa ący dowód, aki mogę przedstawić; est nim fakt, że mó oskar-
życiel i samo oskarżenie są anonimowe i nie po awił się tu nikt, kto zaprzeczyłby moim
słowom. Słowom uczciwego człowieka i wo skowego wiernego żołnierskim zasadom”.

Przez całe zgromaǳenie przebiegł szmer aprobaty. Gdyby w te chwili nic się nie
wydarzyło, twó o ciec, Albercie, wygrałby sprawę.

Trzeba uż było tylko rozpocząć głosowanie, gdy zabrał eszcze głos prezydent.
„Sąǳę, że panowie — rzekł — a i pan, hrabio, nie bęǳiecie mieli nic przeciwko

przesłuchaniu barǳo ważnego świadka, który stawił się tu sam, z własne inic atywy.
Świadek ten, nie wątpimy — po tym wszystkim, co opowieǳiał nam hrabia — potwierǳi
zupełną ego niewinność. Oto list, który otrzymałem właśnie w te sprawie. Czy chcecie
panowie, abym go przeczytał, czy też uważacie, że należy pominąć ten incydent?”.

Pan de Morcerf zbladł i zacisnął palce na papierach, które trzymał. Kartki zaszeleściły.
Komis a opowieǳiała się za odczytaniem listu.
Hrabia wpadł w zadumę i nie wyraził swo e opinii.
Prezydent odczytał list następu ące treści:

Panie Prezydencie!
Oświadczam, że mogę uǳielić komis i dokładnych informac i na temat

generała le tnanta hrabiego de Morcerf i ego ǳiałalności w Epirze i Mace-
donii, którą ma rozpatrzyć komis a.

Prezydent na chwilę przerwał.
Hrabia de Morcerf zbladł; prezydent skierował pyta ące spo rzenie na słucha ących.
— Dale , niech pan czyta! — rozległo się zewsząd.
Prezydent pod ął lekturę:

Byłam przy śmierci Ali Paszy; wiǳiałam ostatnie chwile ego życia.
Wiem, co się stało z Vasiliki i z Hayde.
Stawiam się do dyspozyc i komis i, a nawet domagam się, by uǳielono

mi tego zaszczytu i wysłuchano mnie. Kiedy list ten trafi do pańskich rąk,
będę czekać w westybulu przed salą obrad.

„I kimże ma być świadek albo racze nieprzy aciel?” — zapytał hrabia wyraźnie zmie-
nionym głosem.

„Za chwilę się dowiemy — odpowieǳiał prezydent. — Czy komis a zgaǳa się na
przesłuchanie tego świadka?”

„Zgaǳamy się!” — odezwali się ednogłośnie zebrani.
Przywołano woźnego.
„Czy ktoś czeka w westybulu?” — zapytał prezydent.
„Tak, panie prezydencie”.
„I któż to est?”
„Jakaś dama ze służącym”.
Wszyscy spo rzeli po sobie.
„Proszę wprowaǳić tę damę” — rzekł prezydent.
Po pięciu minutach woźny wrócił. Oczy wszystkich zwróciły się w kierunku drzwi.

Mnie także — mówił Beauchamp — uǳielił się ten powszechny nastró oczekiwania,
przesycony niepoko em.

Za woźnym weszła kobieta otulona od stóp do głów wielkim szalem. Kształty, akie
rysowały się pod szalem i zapach perfum zdraǳały, że est to kobieta młoda i elegancka.

Prezydent poprosił niezna omą, aby odsłoniła twarz i u rzeliśmy, że ubrana była na
wzór grecki; e niezwykła uroda aż olśniewała.
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— Ach! To ona! — szepnął Albert.
— Jaka znowu ona?
— Hayde.
— Skąd wiesz?
— Niestety, odgadłem! Ale proszę cię, Beauchamp, mów dale . Wiǳisz, że estem

spoko ny i trzymam się akoś, a koniec opowieści chyba uż blisko.
— Pan de Morcerf — pod ął Beauchamp — przypatrywał się kobiecie zǳiwiony

i przerażony zarazem. Z tych zachwyca ących ust miał paść wyrok, skazu ący go na śmierć
lub przywraca ący mu życie. Dla wszystkich zresztą było to wydarzenie tak ǳiwne i za-
skaku ące, że zbawienie czy zguba pana de Morcerf przestały na chwilę obchoǳić kogo-
kolwiek.

Prezydent wskazał damie krzesło; ona ednak potrząsnęła głową, da ąc do zrozumienia,
że chce stać.

Hrabia osunął się na fotel. Na widocznie nogi odmówiły mu posłuszeństwa.
„Napisała pani do komis i — rzekł prezydent — że może uǳielić informac i doty-

czących wydarzeń w Janinie. Twierǳi pani, że była pani ich naocznym świadkiem”.
„Rzeczywiście, byłam ich świadkiem” — odpowieǳiała niezna oma głosem pełnym

urzeka ącego smutku. Głos ów brzmiał w charakterystyczny, dźwięczny sposób, właściwy
luǳiom Wschodu.

„Aczkolwiek — dodał prezydent — pozwolę sobie zauważyć, że musiała być pani
wtedy barǳo młoǳiutka”.

„Miałam cztery lata; ale że wypadki te były dla mnie szczególnie ważne, zachowałam
w pamięci każdy na drobnie szy szczegół”.

„Jakie znaczenie mogły mieć dla pani te wszystkie wypadki? I kim pani est, że ta
wielka tragedia zapadła pani tak głęboko w pamięć?”.

„Choǳiło o życie lub śmierć mo ego o ca — odparła ǳiewczyna. — Nazywam się
Hayde, estem córką paszy Janiny — Ali Tebelina i Vasiliki, ego ukochane żony”.

Rumieniec skromności i dumy pokrył twarz ǳiewczyny. Ogień w e oczach i god-
ność, z aką wypowieǳiała te słowa, wywarły na całym zgromaǳeniu nieopisane wraże-
nie.

Gdyby w te chwili uderzył piorun i pod nogami Morcerfa otworzył przepaść, nie
mógłby być chyba barǳie unicestwiony.

„Droga pani — rzekł prezydent składa ąc e ukłon pełen szacunku — proszę pozwo-
lić, że zadam eszcze edno pytanie. Byna mnie nie podda ę w wątpliwość pani słów, ale
czy może pani akoś udokumentować ich prawǳiwość?”.

„Mogę — odrzekła Hayde, wy mu ąc spod szaty wonny atłasowy woreczek. — Oto
akt mo ego uroǳenia spisany przez o ca i podpisany przez ego na wyższych urzędni-
ków. Oto akt mo ego chrztu, gdyż o ciec pozwolił, abym wychowywała się w wierze
mo e matki. Akt opatrzony est pieczęcią arcybiskupa Macedonii i Epiru. Oto wreszcie
na ważnie szy dokument. Jest to akt sprzedaży. Francuski oficer sprzedał mnie i mo ą
matkę El-Kobbirowi, ormiańskiemu handlarzowi niewolników. W swoim haniebnym
ukłaǳie z Portą zastrzegł on sobie, że córka i żona ego dobroczyńcy będą stanowić część
przypada ącego mu łupu. Potem sprzedał nas za tysiąc cekinów, czyli za sumę, która
w przybliżeniu wynosi akieś czterysta tysięcy anków”.

Hrabia de Morcerf zrobił się zielony, oczy nabiegły mu krwią. Wobec tak straszliwych
oskarżeń na sali zapadło złowrogie milczenie.

Hayde wciąż spoko na, ale w spoko u tym dużo groźnie sza niż ktoś inny mógłby być
w gniewie, podała prezydentowi akt sprzedaży, sporząǳony w ęzyku arabskim. Jako że
spoǳiewano się, iż niektóre dowody mogą być napisane w ęzyku arabskim, nowogreckim
albo tureckim, na posieǳenie uż wcześnie zawezwano tłumacza.

Jeden z dosto nych parów, który poznał był ęzyk arabski w czasie świetne kampanii
egipskie , przebiegł wzrokiem akt, który tłumacz odczytał na głos:

Ja, El-Kobbir, handlarz niewolników i dostawca haremu Sułtana zezna-
ę, iż odebrałem dla Jego Królewskie Mości od hrabiego de Monte Christo,
magnata Franków, szmaragd wartości dwóch tysięcy cekinów, ako zapłatę
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za chrześcĳańską niewolnicę, ma ącą edenaście lat, imieniem Hayde, cór-
kę zmarłego Ali Tebelina, wezyra Janiny i Vasiliki, ego faworyty. Hayde
i e matkę, która zmarła po przybyciu do Konstantynopola, kupiłem przed
siedmioma laty od Fernanda Mondego, pułkownika ankĳskiego w służbie
wezyra.

Zakupu tego dokonałem na zlecenie Jego Królewskie Mości, który prze-
znaczył na ten cel sumę tysiąca cekinów.

Spisano w Konstantynopolu za upoważnieniem Jego Sułtańskie Mości,
w roku  roku hidżry.

Podpisano: El-Kobbir

Dla rozwiania wszelkich zastrzeżeń co do autentyczności ninie szego ak-
tu, zostanie opatrzony pieczęcią sułtańską, którą sprzeda ący zobowiązu e się
tu złożyć.

Istotnie, obok podpisu kupca widniała pieczęć sułtana.
Po odczytaniu aktu i gdy przy rzano się pieczęci, w sali nastało okropne milczenie.

Wydawało się, że w hrabi żyły uż tylko oczy — i hrabia nie mógł tych rozognionych,
nabiegłych krwią oczu oderwać od Hayde.

„Droga pani — rzekł prezydent — czy byłoby możliwe wezwać tu do nas hrabiego
Monte Christo, który, ak mi się zda e, est obecnie w Paryżu?”.

„Hrabia Monte Christo, mó drugi o ciec, przebywa od trzech dni w Normandii”.
„Kto więc doraǳił pani, aby zdobyła się pani na krok, za który esteśmy pani wǳięcz-

ni? Krok ten zresztą est zupełnie naturalny, eśli wziąć pod uwagę, że est pani córką Ali
Paszy i że spotkało panią tyle nieszczęść”.

„Krok ten — odpowieǳiała Hayde — podyktowały mi ból i szacunek dla pamięci
o ca. Chociaż estem chrześcĳanką, zawsze czekałam — Boże, wybacz mi — na ǳień,
w którym będę mogła pomścić mo ego o ca. Gdy tylko znalazłam się we Franc i i dowie-
ǳiałam się, że zdra ca mieszka w Paryżu, mo e oczy i uszy były uż stale czu ne. Mieszka-
łam samotnie w domu mo ego szlachetnego opiekuna, ale żyłam tak, ponieważ lubię ciszę
i cień; ǳięki nim mogę w spoko u rozmyślać. Pan hrabia de Monte Christo otacza mnie
o cowską opieką i dlatego życie światowe nie est mi obce. Wolę ednak przysłuchiwać
się z daleka ego echom wrzawy. Czytam więc gazety, otrzymu ę też albumy z rycinami
i na nowsze nuty. I tak śleǳę życie, nie angażu ąc się w nie. ǲiś rano dowieǳiałam się
o tym, co się wydarzyło w Izbie Parów, i że wieczorem ma się zebrać komis a… Napisałam
więc list”.

„Czyli hrabia nic nie wie o pani kroku?” — zapytał prezydent.
„Nie wie o niczym i obawiam się nawet, że może tego nie pochwalić. A ednak est to

piękny ǳień w moim życiu — dodała ǳiewczyna wznosząc ku niebu płomienny wzrok
— ǳień, w którym mogę pomścić mo ego o ca!”.

Hrabia przez cały ten czas nie wyrzekł ni słowa. Koleǳy spoglądali na niego i bez
wątpienia litowali się nad tą karierą rozwianą w pył wonnym tchnieniem kobiety. Rozpacz
wypełzała coraz wyraźnie na ego twarz.

„Panie de Morcerf — rzekł prezydent — czy rozpozna e pan w te damie córkę Alego
Tebelina, paszy Janiny?”

„Nie — odpowieǳiał Morcerf wsta ąc z trudem. — To akiś spisek moich nieprzy-
aciół”.

Hayde, która utkwiła właśnie wzrok we drzwiach, akby czekała, że ktoś we ǳie, od-
wróciła się nagle i spostrzegłszy hrabiego, krzyknęła okropnie:

„Nie pozna esz mnie? Ale na szczęście a pozna ę ciebie! Jesteś Fernand Mondego,
oficer ancuski, instruktor armii mo ego szlachetnego o ca! To ty wydałeś twierǳę! To
ty zostałeś wysłany z poselstwem do Konstantynopola, by paktować z sułtanem w sprawie
śmierci lub życia two ego dobroczyńcy, a wróciłeś z fałszywym firmanem zawiera ącym
ułaskawienie! To ty zwiodłeś tym firmanem mo ego o ca, by dostać od niego pierścień
— znak zmusza ący Selima, strażnika ognia, do posłuszeństwa! To ty sprzedałeś nas El-
-Kobbirowi! Morderco, morderco, morderco! Na czole masz wciąż krew two ego pana!
Patrzcie wszyscy!”.
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Słowa te wypowieǳiała z takim żarem, że oczy wszystkich zwróciły się na hrabiego,
a on sam podniósł rękę do czoła, akby była na nim ciepła eszcze krew Alego Tebelina.

„Oświadcza więc pani ostatecznie, że w panu de Morcerf rozpozna e oficera Fernanda
Mondego?”.

„Czy a go pozna ę? — zawołała Hayde. — O mo a matko, powieǳiałaś mi: byłaś
wolna, miałaś kocha ącego o ca, przeznaczono cię uż prawie do korony! Przypatrz się do-
brze temu człowiekowi, on cię uczynił niewolnicą, on naǳiał na włócznię głowę two ego
o ca, on nas sprzedał, on nas wydał w ręce nieprzy aciół! Przypatrz się dobrze ego prawe
ręce, ma tam szeroką bliznę. Jeśli zapomnisz ego twarzy, poznasz go po te ręce, na którą
El-Kobbir odliczał złote monety! Czy go pozna ę? O, niech tylko spróbu e powieǳieć,
że mnie nie pozna e!”.

Każde słowo raziło Morcerfa niczym ostrze miecza; stopniowo tracił resztki sił. Mimo
woli cofnął gwałtownie prawą rękę, na które miał bliznę, wsunął ą za ak i opadł na fotel,
podda ąc się ponure desperac i.

Na sali zapanowało ogromne wzburzenie — akby to powiał północny wiatr i zakręcił
w gwałtownym podmuchu zeschłymi liśćmi.

„Panie de Morcerf — rzekł prezydent. — Niech pan pode mie walkę, niech pan od-
powie: nasza sprawiedliwość est taka ak sprawiedliwość boska — nie zna różnic mięǳy
ludźmi; nie pozwoli zatriumfować pana nieprzy aciołom, nie da ąc panu możliwości obro-
ny. Chce pan, byśmy zarząǳili nowe śleǳtwo? A może mam wysłać dwóch członków
Izby do Janiny? Niech pan odpowie”.

Morcerf milczał.
Członkowie komis i spo rzeli po sobie ze zgrozą. Znali energiczny i gwałtowny cha-

rakter hrabiego. Trzeba było naprawdę wy ątkowe siły, aby unicestwić wolę walki u tego
człowieka. Spoǳiewali się, że po tym milczeniu, podobnym do chwilowego uśpienia
nastąpi wybuch przypomina ący uderzenie piorunu.

„Więc ak? — zapytał prezydent. — Co pan postanowił?”
„Nic” — odpowieǳiał głucho hrabia de Morcerf powsta ąc.
„Czyżby córka Ali Tebelina — zapytał prezydent — mówiła prawdę? Czyżby rzeczy-

wiście była ednym z tych straszliwych świadków, których zeznaniom winowa ca nie śmie
zaprzeczyć? Naprawdę uczynił pan to wszystko?”.

Hrabia roze rzał się wokół z taką rozpaczą, że wzruszyłby nim ǳiką bestię — ale nie
mógł tym poruszyć sęǳiów.

Wzniósł oczy w górę, ale spuścił e natychmiast, akby z obawy, że się rozstąpi skle-
pienie i za aśnie e w nim inny, niebiański trybunał z sęǳią na wyższym — Bogiem.

Gwałtownie rozpiął ak, w którym się dusił i wypadł z sali ak szaleniec.
Na korytarzu zadudniły ego kroki; zaraz potem z kopyta ruszyły konie i rozległ się

turkot powozu, aż zadrżał florencki portyk gmachu.
„Panowie — rzekł prezydent, gdy zapadła cisza. — Czy uważacie, że pan hrabia de

Morcerf est winny wiarołomstwa, zdrady i wszystkich tych nikczemnych czynów?”.
„Tak!” — odpowieǳieli ednogłośnie wszyscy członkowie komis i.
Hayde pozostała na sali do końca posieǳenia. Wysłuchała wyroku z twarzą obo ętną,

nie ob awia ąc ani radości, ani żalu.
Zasłoniła tylko twarz woalem, ukłoniła się ma estatycznie członkom komis i i wyszła

krokiem, aki Wergiliusz podpatrzył u bogiń.

. 
Wtedy — mówił Beauchamp — korzysta ąc z ciemności panu ących na sali, wymknąłem
się niepostrzeżenie. Woźny, który mnie wprowaǳił czekał na mnie przy drzwiach. Popro-
waǳił mnie korytarzami aż do bocznego we ścia, to est od ulicy Vaugirard. Wyszedłem
zdruzgotany, ale ednocześnie, przebacz mi to, Albercie, zachwycony. Zdruzgotany, bo
myślałem o tobie, a zachwycony — bo tak wspaniała była ta ǳiewczyna, które zależało
na pomszczeniu o ca. Ale przysięgam ci, Albercie, że kimkolwiek est ten, kto odkrył tę
ta emnicę, choćby był nawet wrogiem, przekonany estem, że zesłała go Opatrzność.

Albert sieǳiał z twarzą ukrytą w dłoniach. Teraz podniósł głowę. Zalany łzami, czer-
wienił się ze wstydu. Pochwycił Beauchampa za rękę i rzekł:
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— Przy acielu, mo e życie uż się skończyło. I nie mogę powieǳieć ak ty, że Opatrz-
ność wymierzyła we mnie ten cios; muszę odnaleźć człowieka, który darzy nas nienawi-
ścią; a kiedy go zna dę, zabĳę go albo on zabĳe mnie. Mam naǳie ę, że ako przy aciel
pomożesz mi w tych poszukiwaniach. No, chyba że pogarda zgasiła w tobie przy aźń.

— Bogu ǳięki nie ży emy uż w czasach, kiedy na ǳieci spadała odpowieǳialność
za czyny ich o ców. Przy rzy się swo emu życiu, Albercie, wzeszło ono tak niedawno!
Uwierz mi, esteś przecież taki młody, bogaty, opuść Franc ę. W tym Babilonie, gǳie
wszystko się kotłu e i nieustannie zmienia ą się gusta, wszystko natychmiast puszcza się
w niepamięć! Wrócisz za trzy, cztery lata, poślubisz akąś rosy ską księżniczkę i nikt nie
bęǳie uż myślał o tym, co się stało wczora , a tym barǳie o tym, co zdarzyło się przed
szesnastu laty.

— ǲięku ę ci, mó kochany, za te słowa, dyktu ą ci e na szlachetnie sze intenc e; ale
to niemożliwe. Powieǳiałem ci uż, czego pragnę, a teraz dodam, że to pragnienie est
mo ą wolą. Moim zdaniem Opatrzność ma z tym wszystkim niewiele wspólnego, i całe
szczęście, bo a mam naǳie ę, że zamiast niewiǳialne i nieuchwytne wysłanniczki, co
zsyła nagrody i kary niebieskie, zna dę wiǳialnego i uchwytnego człowieka, na którym się
zemszczę! Przysięgam ci, zemszczę się za wszystko, co wycierpiałem przez ostatni miesiąc.
I powtarzam ci, że wracam do życia, mięǳy luǳi, a ty, eśli — ak twierǳisz — wciąż
esteś moim przy acielem, dopomóż mi odnaleźć rękę, która zadała cios.

— Jeśli postanowiłeś odnaleźć wroga, pomogę ci w tym. I zna dę go, bo mó honor
zainteresowany est w te sprawie prawie tak samo ak twó .

— A więc zacznĳmy natychmiast. Każda minuta zwłoki to dla mnie wieczność. Do-
nosiciel nie został eszcze ukarany, ma więc naǳie ę, że go ona ominie. Ale klnę się
honorem — eśli tak myśli, to myli się sromotnie.

— No to posłucha .
— Beauchamp! Wiǳę, że coś wiesz! Przy acielu, przywracasz mi życie!
— Nie traktu tego za pewnik, bo to dopiero światełko w ciemnościach, ale idąc za

tym światełkiem być może trafimy do celu.
— Mów, błagam cię, wiǳisz przecie, że umieram z niecierpliwości.
— Było tak: w Janinie, aby zasięgnąć informac i, udałem się naturalnie na pierw do

na bogatszego bankiera. Ledwie wspomniałem o te sprawie, zanim eszcze wymieniłem
nazwisko two ego o ca…

„Ach, wiem — rzekł do mnie — domyślam się, co pana tu sprowaǳa”.
„Jak to?”.
„Ano tak; pytano mnie o to samo przed dwoma tygodniami”.
„A kto taki?”.
„Pewien paryski bankier, mó korespondent”.
„A akże się nazywa?”.
„Danglars”.
— On? — zawołał Albert. — A tak. To on przecież uż od dawna prześladu e z zawiści

mo ego biednego o ca; on, który rzekomo opowiada się za lewicą, nie potrafi darować
hrabiemu de Morcerf, że est parem Franc i. No oczywiście, nawet to nagłe zerwanie
narzeczeństwa, bez żadnego powodu… No tak, esteśmy w domu.

— Tylko spoko nie, Albercie, to uż stary człowiek.
— Tak będę zważał na ego wiek, ak i on zważał na honor mo e roǳiny! Jeżeli miał

akiś żal do mo ego o ca, to dlaczego nie powieǳiał mu tego wprost? Ale on bał się stanąć
twarzą w twarz z prawǳiwym mężczyzną.

— Nie potępiam cię, tylko chcę cię trochę pohamować. ǲiała roztropnie.
— O, nie obawia się, zresztą pó ǳiesz ze mną, sprawy tak uroczyste powinny odby-

wać się przy świadkach. Jeśli tylko Danglars okaże się winnym, to nim minie ten ǳień,
eden z nas zginie. Do licha, chcę, aby mó honor miał piękny pogrzeb!

— To cóż, skoro decyz a uż powzięta, trzeba natychmiast przystąpić do e wykonania.
Chcesz iść do pana Danglarsa? To chodźmy.

Posłali po dorożkę.
Przed pałacem bankiera stał faeton pana Cavalcanti. W drzwiach czekał ego służący.
— Do diabła, nieźle się składa! — rzekł ponuro Albert. — Jeżeli Danglars nie zechce

się ze mną po edynkować, to zabĳę mu zięcia. O tak, Cavalcanti musi się bić!

  () Hrabia Monte Christo 



Zaanonsowano Alberta bankierowi. Danglars, wieǳąc, co wydarzyło się w przed-
ǳień, zabronił go wpuszczać.

Było uż ednak za późno, Albert szedł zaraz za loka em.
Słysząc rozkaz Danglarsa, pchnął drzwi i wpadł do gabinetu bankiera, a za nim Be-

auchamp.
— Mó panie! — zawołał bankier. — Chyba u siebie w domu mam prawo przy mować

albo nie przy mować kogo mi się spodoba? Pan się zapomina!
— O nie, proszę pana — rzekł lodowato Morcerf. — Istnie ą okoliczności, kiedy

esteśmy zmuszeni być dla pewnych osób w domu. Chyba że woli pan stchórzyć — zo-
stawiam panu tę furtkę.

— Czegóż pan chce ode mnie?
— Chcę — rzekł Morcerf, nie zwraca ąc uwagi na Cavalcantiego, który stał oparty

o kominek — zaproponować panu spotkanie w ustronnym mie scu, gǳie nikt nam nie
przeszkoǳi. Potrwa to nie dłuże niż ǳiesięć minut i eden z nas uż tam zostanie, aż go
liście pokry ą. Nic więce nie chcę.

Danglars zbladł.
Cavalcanti wzdrygnął się. Albert zwrócił się ku niemu:
— Ależ doprawdy, pan też może się z nami wybrać, zapraszam; należy pan uż prawie

do roǳiny, a a gotów estem spotkać się tam ze wszystkimi, którzy tylko zechcą przy ąć
mo e zaproszenie.

Cavalcanti spo rzał osłupiały na Danglarsa, który dźwignął się z fotela, sta ąc mięǳy
Albertem a Cavalcantim.

Atak Morcerfa na Andreę sprowaǳał sprawę na inny grunt. Danglars pomyślał z na-
ǳie ą, że odwieǳiny Alberta zawǳięczał czemuś innemu, niż sąǳił z początku.

— Aha! No, eśli przyszedł pan tuta szukać zaczepki z panem Cavalcantim — rzekł
do Alberta — bo przedłożyłem go nad pana, uprzeǳam, że gotów estem skierować tę
sprawę do prokuratora królewskiego.

— Mylisz się pan barǳo — odparł Albert, uśmiecha ąc się ponuro. — Nie mówię tu
wcale o mariażu. Zwróciłem się do pana Cavalcantiego tylko dlatego, że zdawało mi się,
iż miał zamiar wtrącić się do nasze rozmowy. Ale patrz pan, poza tym masz pan rac ę:
szukam ǳiś zaczepki z całym światem, ale proszę się nie obawiać, panie baronie, ma pan
pierwszeństwo.

— Mó panie — odparł Danglars, pobladły z gniewu i ze strachu — uprzeǳam pana,
że kiedy spotykam na swe droǳe wściekłego psa, zabĳam go, nie czu ąc się wcale win-
nym, a przeciwnie, uważam, że wyświadczyłem społeczeństwu przysługę. Jeśli dotknęła
pana wścieklizna i chce mnie pan ugryźć, ostrzegam, że zabĳę bez litości. Czyż to mo a
wina, że pański o ciec został zniesławiony?

— Tak, kanalio! — krzyknął Albert. — Two a!
Danglars cofnął się.
— Mo a? Mo a? Ależ pan oszalał! Czy a znam historię Grec i? Czy to a włóczyłem

się po tych wszystkich kraikach? Czy to a doraǳiłem pańskiemu o cu, żeby sprzedał
twierǳę Janiny? Żeby zdraǳił…

— Milcz! — rzekł głucho Albert. — To nie pan ściągnął to całe nieszczęście i nie
pan wywołał skandal, ale pan go podstępnie sprowokował.

— Ja?
— Tak, pan! Skąd się wzięły te rewelac e?
— No chyba wyczytałeś pan w gazecie wyraźnie: z Janiny, do stu diabłów!
— Kto napisał do Janiny z prośbą o przysłanie wiadomości na temat mo ego o ca?
— Zda e mi się, że wszystkim wolno pisywać do Janiny?
— A ednak napisała tylko edna osoba.
— Jedna?
— Tak! I tą osobą est pan!
— Owszem, napisałem. Wyda e mi się, że kiedy ma się wydać własną córkę za mąż,

o ciec ma prawo zasięgnąć informac i na temat ego roǳiny; więce nawet — ma nie
prawo, a obowiązek.

— Napisałeś pan, wieǳąc doskonale, aka przy ǳie odpowiedź.

  () Hrabia Monte Christo 



— Ja? Mogę panu przysiąc! — zawołał Danglars ze szczerością i przekonaniem, które
wynikały nie tyle ze strachu, ile z sympatii, aką w głębi duszy żywił dla nieszczęśliwego
młoǳieńca. — Przysięgam panu, że nigdy nawet mi przez myśl nie przyszło, żeby pisać
do Janiny. Przecież a nie wieǳiałem nic o tragedii Ali Paszy!

— Czyżby ktoś to panu podszepnął?
— Właśnie tak.
— Kto? Niech pan mówi!
— Do licha, odbyło się to barǳo prosto. Gdy mówiłem o przeszłości pańskiego o -

ca, wspomniałem również, że nie wiadomo, ak się dorobił takie fortuny. Osoba, z którą
rozmawiałem, zapytała mnie, gǳie wobec tego pański o ciec zbił ten ma ątek. Odpowie-
ǳiałem: „w Grec i” i powieǳiano mi: „więc niech pan napisze do Janiny”.

— I kto to panu doraǳił?
— Do diabła, no kto, ak nie hrabia Monte Christo, pański przy aciel.
— Hrabia Monte Christo namówił pana, żeby napisał pan do Janiny?
— No tak, i napisałem. Jeżeli chce pan zobaczyć tę korespondenc ę, mogę ą panu

pokazać.
Albert i Beauchamp spo rzeli po sobie.
— Mó panie — Beauchamp zabrał głos po raz pierwszy — oskarża pan hrabiego

w chwili, kiedy nie ma go w Paryżu i nie może się wytłumaczyć.
— Panie kochany — rzekł Danglars. — Ja nikogo nie oskarżam, a po prostu to

mówię i mogę to samo powtórzyć w obecności hrabiego.
— Czy hrabia wie, aką pan otrzymał odpowiedź?
— Pokazałem mu ą.
— A wieǳiał przedtem, że Fernand to imię chrzestne mo ego o ca, a Mondego to

ego nazwisko rodowe?
— Wieǳiał to ode mnie uż od dawna. Nie zrobiłem nic, czego kto inny nie zrobiłby

na moim mie scu. Gdy naza utrz po otrzymaniu te odpowieǳi, za namową hrabiego
Monte Christo przyszedł do mnie pański o ciec, aby ofic alnie, ak każe obycza , poprosić
o rękę Eugenii, odmówiłem. Odmówiłem po prawǳie asno i krótko, ale bez żadnych
wy aśnień i nie robiąc skandalu, bo dlaczego miałbym go robić? Co mnie obchoǳi honor
albo niesława pana de Morcerf? Od tego kursy akc i ani nie rosną, ani nie spada ą.

Albert poczuł, że twarz mu płonie. Nie było wątpliwości: Danglars bronił się tchórz-
liwie, ale stanowczo, z pewnością siebie, ak człowiek, który eśli nie mówi nawet całe
prawdy, to przyna mnie e część, a dyktu e mu to nie tyle sumienie, ile strach.

A zresztą, czego chciał Albert? Przecież nie choǳiło mu o winę Danglarsa czy Monte
Christa. Szukał po prostu kogoś, kto mógł mu odpowieǳieć za zniewagę i stanąć z nim
do po edynku. Tu zaś było oczywiste, że Danglars bić się nie bęǳie. Teraz wszystkie
zapomniane lub niedostrzegane dawnie szczegóły stawały mu przed oczyma i ożywały
w ego pamięci.

Monte Christo wieǳiał wszystko, przecież to on kupił córkę Ali Paszy.
A wieǳąc o wszystkim, doraǳił Danglarsowi, by napisał do Janiny.
Zna ąc odpowiedź, uległ prośbie Alberta i przedstawił go Hayde; i tak pokierował

rozmową, by Hayde wspomniała o śmierci o ca. Pozwolił e opowieǳieć o tym wszyst-
kim, ale przecież wyrzekł też do nie coś po grecku — były to na pewno akieś instrukc e.
A wcześnie eszcze zabronił Albertowi wymawiać w obecności Hayde nazwisko ego o ca.
Na koniec wywiózł Alberta do Normandii w momencie, kiedy miał wybuchnąć skandal.
Nie było wątpliwości. Wszystko to zostało dokładnie obmyślone, a Monte Christo ǳiałał
w porozumieniu z nieprzy aciółmi o ca Alberta.

Albert wziął Beauchampa na stronę i przedstawił mu swo e domysły.
— Rac a — odpowieǳiał Beauchamp. — Pan Danglars wykonał tuta tylko na bar-

ǳie mokrą robotę. To od hrabiego Monte Christo powinieneś żądać wy aśnień.
Albert odwrócił się do Danglarsa i rzekł:
— Rozumie pan, że nie uważam nasze rozmowy za definitywnie zakończoną. Muszę

na pierw dowieǳieć się, czy pańskie oświadczenia są zgodne z prawdą. Uda ę się natych-
miast do pana de Monte Christo.

Skłonił się bankierowi i wyszedł, nie spo rzawszy nawet na Cavalcantiego. Beauchamp
podążył za nim.

  () Hrabia Monte Christo 



Danglars odprowaǳił ich aż do drzwi i przy drzwiach eszcze raz zapewnił Alberta,
że osobiście nie żywi żadnych wrogich uczuć do pana hrabiego de Morcerf.

. 
Za drzwiami Beauchamp zatrzymał Morcerfa.

— Zaczeka — rzekł mu. — Przed chwilą powieǳiałem ci, że powinieneś żądać
wy aśnień od hrabiego de Monte Christo, tak?

— Tak, iǳiemy do niego.
— Chwileczkę, na pierw się zastanówmy.
— Nad czym chcesz się zastanawiać?
— No tak. Pan Danglars to finansista, a ak wiesz, tacy luǳie przywiązani są do

swoich kapitałów i trudno est skłonić ich do po edynku. A hrabia to zupełnie coś innego.
Jest szlachcicem, na to przyna mnie wygląda, ale nie lękasz się, że pod suknią szlachcica
zna ǳiesz bandytę?

— Ja się lękam ednego: że nie zechce się ze mną bić.
— O to możesz być spoko ny. Na pewno bęǳie się bił. Obawiam się tylko, czy nie

bęǳie się bił aż zbyt dobrze. Przemyśl to.
— Przy acielu — rzekł Albert z dumnym uśmiechem — tego właśnie teraz pragnę.

Na większym szczęściem, o akim teraz marzę, to zginąć za o ca. Ta śmierć ocaliłaby nas
wszystkich.

— Two a biedna matka nie przeżyłaby tego!
— Biedaczka — szepnął Albert, przeciąga ąc ręką po oczach. — Wiem o tym. Ale

lepie , by umarła z bólu niż ze wstydu.
— To znaczy, że uż postanowiłeś?
— Tak.
Wsiedli do powozu i kazali się zawieźć na Pola Elize skie.
Beauchamp chciał sam pó ść do hrabiego, Albert ednak wytłumaczył mu, że w tak

ważne sprawie można odstąpić od kodeksu, rząǳącego po edynkami.
Młoǳieniec ǳiałał w tak święte sprawie, że Beauchamp nie miał wy ścia i posłusznie

podporządkowywał się ego woli. Teraz również mu ustąpił — i poszedł za nim.
Albert minął domek portiera i wpadł na ganek. Powitał go Baptysta.
Hrabia rzeczywiście wrócił do Paryża, ale brał akurat kąpiel i nie pozwolił wpuszczać

do siebie nikogo, nawet gdyby to był papież.
— A po kąpieli? — zapytał Morcerf.
— Jaśnie pan z e obiad. Potem goǳinę bęǳie spał, a późnie iǳie do Opery.
— Jesteś tego pewien? — zapytał Albert.
— Pewien absolutnie. Pan hrabia kazał przygotować konie punktualnie na ósmą.
— Barǳo dobrze — powieǳiał Albert. — To wszystko, czego chciałem się dowie-

ǳieć.
I zwrócił się do Beauchampa:
— Jeśli masz coś teraz do załatwienia, załatw to natychmiast, eśli masz akieś spo-

tkanie ǳiś wieczorem, odłóż e na utro. Jak się domyślasz, liczę, że pó ǳiesz ze mną do
Opery. Jeżeli możesz, przyprowadź ze sobą Château-Renauda.

Beauchamp rozstał się z Albertem, ale przyrzekł, że przy ǳie po niego za kwadrans
ósma.

Albert wrócił do domu i natychmiast napisał do Franza, Debray’a i Morrela, że chciał-
by się z nimi tego wieczoru zobaczyć w Operze.

Potem poszedł do swo e matki, która od wczora nikogo u siebie nie przy mowała i nie
wychoǳiła z poko u. Zastał ą w łóżku; była zrozpaczona tym publicznym upokorzeniem.
Widok Alberta wywarł na Mercedes skutek, akiego można się było spoǳiewać: ścisnęła
syna za rękę i zaniosła się płaczem.

Łzy te ednak przyniosły e ulgę.
Albert stał przez chwilę, milcząc i wpatru ąc się w matkę. Z e blade twarzy i zmarsz-

czonych brwi można było poznać, że pragnienie zemsty powoli w nie wygasało.
— Matko — zaczął Albert — czy pan de Morcerf ma akichś wrogów?
Mercedes wzdrygnęła się, słysząc, że młoǳieniec nie powieǳiał: „mó o ciec”.

  () Hrabia Monte Christo 



— ǲiecko — odpowieǳiała — luǳie o pozyc i two ego o ca ma ą wielu nieprzy a-
ciół, o których nie wieǳą. Zresztą, sam wiesz na lepie , że awni nieprzy aciele nie należą
do na barǳie niebezpiecznych.

— Tak, wiem o tym. I dlatego odwołu ę się do two e wielkie przenikliwości. Jesteś,
mamo, kobietą tak czu ną, że nic nie u ǳie two emu oku.

— Dlaczego mówisz mi to wszystko?
— Bo zauważyłaś, na przykład, że na balu, który wydaliśmy, pan de Monte Christo

nic nie wypił ani nie z adł.
Mercedes podniosła się nagle i oparła na ręce, rozpalona gorączką.
— Hrabia Monte Christo? — zawołała. — A akiż on może mieć związek z pytaniem,

które mi zadałeś?
— Wszak wiesz, mamo, że pan de Monte Christo, może się prawie uważać za czło-

wieka Wschodu, a według wschodnich obycza ów, by nie utracić prawa do zemsty, nie
ada się nigdy ani nie pĳe w domu nieprzy aciela.

— Twierǳisz, że pan de Monte Christo est naszym nieprzy acielem? — zapytała
Mercedes bledsza od pościeli, w które spoczywała. — Kto ci naopowiadał takich rze-
czy? Dlaczego? Oszalałeś chyba. Od pana de Monte Christo spotykały nas zawsze tylko
uprze mości. Ocalił ci życie i to ty sam nam go przedstawiłeś. Błagam cię, ǳiecko, wybĳ
sobie z głowy tę myśl, porzuć ą i eśli mogę ci cokolwiek poraǳić, a nawet nie raǳić,
a prosić, to pozostań z nim w ak na lepszych stosunkach.

— Mamo — odparł młoǳieniec, patrząc ponuro — z pewnością masz swo e powody,
że każesz mi oszczęǳać tego człowieka.

Mercedes znowu zadrżała i spo rzała badawczo na Alberta.
— ǲiwne rzeczy mi mówisz; zda e mi się, że powziąłeś do niego akieś ǳiwne uprze-

ǳenie. Co takiego ci zrobił hrabia? Jeszcze trzy dni temu byłeś z nim w Normandii; trzy
dni temu i ty, i a uważaliśmy go za naszego na lepszego przy aciela.

Usta Alberta wygięły się w szyderczym uśmiechu. Mercedes spostrzegła ten uśmiech,
a kieru ąc się podwó nym instynktem kobiety i matki, odgadła wszystko. Roztropność
nakazała e ednak ukryć niepokó .

Albert nie oǳywał się, więc po chwili hrabina sama pod ęła rozmowę.
— Pytałeś mnie niedawno, ak się czu ę? Odpowiem ci szczerze: nie na lepie . Powi-

nieneś dotrzymywać mi towarzystwa; nie chcę być teraz sama.
— Byłbym do dyspozyc i, a wie mama, ak lubię z mamą przebywać, gdybym tylko

nie miał ǳiś za ętego całego wieczoru. Muszę wy ść w pewne barǳo ważne sprawie.
— Dobrze — westchnęła Mercedes. — Nie chciałabym robić z ciebie niewolnika

synowskich uczuć.
Albert udał, że nie słyszy, ukłonił się i wyszedł.
Ledwie zamknęły się za nim drzwi, Mercedes zawołała zaufanego sługę i kazała mu

śleǳić Alberta przez cały wieczór, a potem zdać e z tego relac ę.
Następnie zaǳwoniła na poko ówkę i chociaż była eszcze barǳo słaba, ubrała się, aby

być na wszelki wypadek gotową.
Mis a zlecona służącemu nie była zbyt trudna.
Albert poszedł do siebie i ubrał się ze skromną eleganc ą. Za ǳiesięć ósma przyszedł

do niego Beauchamp. Spotkał się z Château-Renaudem, który przyrzekł, że bęǳie na
parterze Opery przed podniesieniem kurtyny.

Wsiedli oba do powozu Alberta, a że nie zamierzali się ukrywać, młoǳieniec krzyk-
nął:

— Do Opery!
Tak się niecierpliwił, że wszedł na salę przed podniesieniem kurtyny.
Château-Renaud uż na nich czekał. Albert nie musiał uǳielać mu żadnych wy a-

śnień, gdyż Beauchamp wszystko mu uż naświetlił.
Syn chciał zemścić się za o ca — było to dla Château-Renauda rzeczą tak naturalną,

że nie próbował nawet odwoǳić Alberta od tego zamiaru, oświadczył tylko eszcze raz,
że est w zupełności do dyspozyc i Alberta.

ǲwonek wezwał wszystkich do za ęcia swoich mie sc i Albert usiadł na parterze po-
mięǳy Château-Renaudem i Beauchampem.

  () Hrabia Monte Christo 



Ani na chwilę nie spuszczał z oka loży pomięǳy kolumnami, która ak na złość przez
cały pierwszy akt była zamknięta.

Wreszcie, gdy Albert po raz setny spo rzał na zegarek i rozpoczynał się uż drugi akt,
drzwi loży otwarły się i wszedł Monte Christo, cały w czerni. Oparł się dłońmi o parapet
i roze rzał po sali.

Tuż za nim wszedł Morrel i także ął się rozglądać, poszuku ąc siostry i szwagra.
Spostrzegł ich w loży na drugim piętrze i pomachał im ręką.

Ogarnia ąc salę spo rzeniem, hrabia natknął się na bladą twarz i gore ące oczy, które
wyraźnie usiłowały przyciągnąć ego uwagę. Poznał Alberta, ale wzburzenie, widnie ące
na ego twarzy, skłoniło hrabiego, aby udać, że go nie dostrzegł. Nie zdraǳił się, nawet
nie drgnął — siadł tylko spoko nie, wy ął lornetkę i ął spoglądać w przeciwną stronę.

Choć ednak udawał, że go nie wiǳi, nie spuszczał Alberta z oka i gdy kurtyna opa-
dła na koniec aktu, dostrzegł, że młoǳieniec w towarzystwie dwóch swoich przy aciół
opuszcza widownię. Po chwili też do rzał ego twarz w loży naprzeciw.

Hrabia czuł nadciąga ącą burzę i gdy usłyszał zgrzyt klucza w drzwiach loży, nie prze-
rwał wesołe pogawędki z Morrelem, ale rozumiał uż wszystko i na wszystko był uż
przygotowany.

Drzwi się otwarły.
Monte Christo odwrócił się dopiero teraz — Albert stał blady i rozdygotany. Za nim

weszli Beauchamp i Château-Renaud.
— No proszę! — zawołał ze swo ą zwykłą życzliwością, która tak odróżniała ego

powitania od banalnych grzeczności cywilizowanego świata. — Wiǳę, że mó eźǳiec
dotarł szczęśliwie do celu. Dobry wieczór, panie Albercie!

I w twarzy hrabiego, który ak nikt inny potrafił nad sobą panować, można było
wyczytać niekłamaną serdeczność.

Morrel dopiero teraz przypomniał sobie, że dostał od wicehrabiego list, w którym
Albert prosił go bez żadnych wy aśnień, aby stawił się w Operze.

Domyślił się teraz, że za chwilę wydarzy się tu coś okropnego.
— Nie przychoǳimy tu, aby bawić się w obłudną grzeczność i zapewniać się o fał-

szywe przy aźni — odezwał się Albert. — Przyszliśmy, by żądać od pana pewnych wy-
aśnień.

Drżący głos młoǳieńca z trudem przeciskał mu się przez zaciśnięte zęby.
— Wy aśnienia w Operze? — rzekł hrabia tak spoko nym tonem i patrząc tak prze-

nikliwie, ak zwykł był mówić człowiek o niezachwiane pewności siebie. — Jakkolwiek
mało estem eszcze oswo ony z paryskimi zwycza ami, nie sąǳę, mó panie, aby to było
odpowiednie mie sce do wy aśnień.

— Ale kiedy ktoś się ukrywa — odparł Albert — kiedy w żaden sposób nie można
się do kogoś dostać, pod pretekstem, że est w kąpieli, przy obieǳie albo w łóżku, trzeba
niepokoić go tam, gǳie można go spotkać.

— Nie est mnie trudno spotkać; przecież eśli mnie pamięć nie myli, eszcze wczora
byłeś pan u mnie.

— Wczora — odparł młoǳieniec, tracąc panowanie nad sobą — byłem u pana, bo
nie wieǳiałem eszcze, z kim mam do czynienia.

Mówiąc to, tak podniósł głos, że dosłyszano go w sąsiednich lożach i na korytarzu.
Tak więc wiǳowie sieǳący w lożach odwrócili się w ich kierunku, a osoby spaceru ące po
korytarzu zatrzymały się na odgłos kłótni, tuż za Beauchampem i Château-Renaudem.

— Co się z panem ǳie e? — spytał Monte Christo, nie okazu ąc akiegokolwiek
zdenerwowania. — Zda e mi się, żeś pan postradał zmysły.

— Jestem na tyle przy zdrowych zmysłach, aby po ąć pańską przewrotność i aby
oświadczyć panu, że mam zamiar się zemścić, na to wystarczy mi rozumu — krzyknął
rozwścieczony Albert.

— Wcale pana nie rozumiem — odparł Monte Christo — a gdybym nawet pana
rozumiał, i tak nie uprawniałoby to pana do tego, by tak wysoko podnosić głos. Jestem
tu u siebie i tylko a eden mam tu do tego prawo. Proszę wy ść!

I wskazał Albertowi drzwi imponu ącym, rozkazu ącym gestem.
— O, a uż stąd pana wypłoszę! — zawołał Albert, mnąc kurczowo w dłoniach

rękawiczkę, które Monte Christo nie spuszczał z oka.

  () Hrabia Monte Christo 



— Dobrze, dobrze — rzekł flegmatycznie Monte Christo. — Wiǳę wyraźnie, że
szuka pan ze mną zwady, ale dam panu radę i weź ą pod uwagę: to zły nawyk, rzu-
cać komuś tak głośno wyzwanie. Rozgłos nie każdemu wychoǳi na zdrowie, panie de
Morcerf!

Na dźwięk tego nazwiska dał się słyszeć głuchy szmer zǳiwienia.
Od wczora nazwisko Morcerfów było na ustach wszystkich.
Albert zrozumiał tę aluz ę błyskawicznie i lepie niż ktokolwiek — uczynił więc gwał-

towny ruch, akby chciał rzucić hrabiemu w twarz rękawiczkę, ale Morrel złapał go za
rękę, a Beauchamp i Château-Renaud, w obawie, żeby scena nie wykroczyła zbyt daleko,
przytrzymali go z tyłu.

Hrabia nie podniósł się nawet z fotela, pochylił się tylko, wyciągnął rękę i wy ął z za-
ciśniętych palców młoǳieńca wilgotną i zgniecioną rękawiczkę:

— Uważam, żeś mi pan rzucił tę rękawiczkę — powieǳiał, a głos zabrzmiał mu
złowrogo — odeślę ą panu owinąwszy w nią kulę. A teraz wynoś się pan, bo zawołam
służbę i każę pana wyrzucić za drzwi.

Półprzytomny, oszołomiony, z oczyma nabiegłymi krwią, Albert cofnął się w tył.
Morrel skorzystał z tego, aby zamknąć drzwi.
Monte Christo wziął znowu lornetkę i zaczął rozglądać się po sali, akby nie zaszło nic

naǳwycza nego.
Człowiek ten miał żelazne serce i twarz z marmuru.
Morrel nachylił się mu do ucha i rzekł:
— Co mu pan zrobił?
— Ja? Nic. A przyna mnie nie osobiście.
— Ale przecież to szczególne za ście musi mieć akiś powód?
— Cała ta awantura z hrabią de Morcerf doprowaǳiła Alberta do rozpaczy.
— Jest pan w nią zamieszany?
— To Hayde opowieǳiała Izbie o zdraǳie Morcerfa.
— Albert napisał ǳiś do mnie, prosząc o przybycie do Opery. Oczywiście, chciał

mnie uczynić świadkiem zniewagi, aką panu zadał.
— Barǳo możliwe — odparł Monte Christo z niezachwianym spoko em.
— I co pan z nim zrobi?
— Z Albertem? — odpowieǳiał Monte Christo równie spoko nie. — Co z nim

zrobię? Zabĳę go utro przed ǳiesiątą rano. To pewne ak to, że sieǳisz tu ze mną.
Morrel u ął dłoń Monte Christa i zadrżał, czu ąc, aka est spoko na i zimna.
— O, hrabio, o ciec tak barǳo go kocha!
— Proszę nie mówić mi takich rzeczy! — zawołał Monte Christo po raz pierwszy

unosząc się gniewem. — Bęǳie cierpiał! Chcę tego.
Morrel osłupiał i wypuścił rękę hrabiego.
— Ależ hrabio, hrabio!… — rzekł.
— Drogi panie Maksymilianie — przerwał hrabia — posłucha tylko, ak przecu-

downie Duprez śpiewa tę azę: „O Matyldo! Bóstwo mo e duszy”. Czy wiesz, że to a
ako pierwszy odkryłem w Neapolu ten wielki talent i ako pierwszy go oklaskiwałem?
Brawo! Brawo!

Morrel zrozumiał, że na tym rozmowa skończona i postanowił zaczekać.
Kurtyna opadła. Ktoś zapukał do drzwi.
— Proszę we ść — rzekł Monte Christo; ego głos nie zdraǳał na mnie szego wzru-

szenia.
Wszedł Beauchamp.
— Dobry wieczór — rzekł Monte Christo, akby go zobaczył pierwszy raz tego wie-

czora. — Proszę, niech pan siada.
Beauchamp skłonił się, wszedł i usiadł.
— Jak pan zapewne zauważył — odezwał się — przed chwilą towarzyszyłem panu de

Morcerf.
— Co znaczy — odpowieǳiał, śmie ąc się Monte Christo — że byliście zapewne

razem na obieǳie. Cieszy mnie barǳo, panie Beauchamp, że est pan po nim trzeźwie szy
niż pan Albert.

  () Hrabia Monte Christo 



— Panie hrabio — rzekł Beauchamp — przyzna ę, że Albert nie miał prawa tak się
unosić, przychoǳę więc przeprosić pana za to, ale tylko w swoim imieniu; pan hrabia
rozumie? To tyle, eśli choǳi o mnie. A teraz chciałem pana prosić o pewne wy aśnie-
nia w kwestii pańskich stosunków z mieszkańcami Janiny i nie wątpię, że ako człowiek
honorowy nie odmówi mi ich pan. Na koniec dodam parę słów na temat te młode
Greczynki.

Monte Christo wydął wargi i spo rzał tak, że Beauchamp natychmiast zamilkł.
— No i tak — rzekł z uśmiechem. — Przepadły wszystkie mo e naǳie e.
— Jakie naǳie e? — zapytał Beauchamp.
— Naturalnie robisz mi pan na lewo i prawo opinię człowieka ekscentrycznego; we-

dług pana estem akimś Larą, Manedem czy lordem Ruthwenem. Gdy uż się pan
przyzwyczaiłeś do mo e ekscentryczności, próbu e pan zrobić ze mnie człowieka banal-
nego. Mam być nagle kimś pospolitym, wręcz prostakiem; a w końcu przychoǳisz tu
pan i żądasz wy aśnień. No wie pan, to doprawdy akieś żarty.

— Są ednak okoliczności, w których uczciwość nakazu e… — odparł wyniośle Be-
auchamp.

— Panie Beauchamp — przerwał hrabia — panu hrabiemu de Monte Christo może
rozkazywać wyłącznie pan hrabia de Monte Christo. Proszę, ani słowa więce na ten temat.
Robię zawsze to, co mi się podoba, mó panie, i proszę mi wierzyć, że robię to dobrze.

— Nie zbywa się w ten sposób luǳi dobrze wychowanych, panie hrabio. Trzeba
gwaranc i honoru.

— Mó panie, sam estem choǳącą gwaranc ą — odpowieǳiał spoko nie Monte
Christo, a w ego oczach po awiły się złowrogie błyski. — Nam obu płynie w żyłach
krew i oba chcemy ą przelać. To est nasza wza emna gwaranc a. Taką odpowiedź proszę
zanieść wicehrabiemu i proszę mu powieǳieć, że utro przed ǳiesiątą popłynie ego krew.

— Pozosta e mi tylko uzgodnić warunki po edynku.
— To dla mnie zupełnie obo ętne, drogi panie. Dla takich szczegółów niepotrzebnie

przerywał mi pan spektakl. We Franc i luǳie bĳą się na szpady lub pistolety, w kolo-
niach na karabiny, w Arabii na sztylety. Niech pan powie swo emu klientowi, że choć to
a zostałem znieważony, wytrwam do końca w roli ǳiwaka i zostawiam mu wybór bro-
ni. Przy mę bez dyskus i i oporów wszelkie warunki. Dobrześ pan zrozumiał? Wszelkie.
Zgoǳę się nawet na ciągnięcie losów, choć uważam to za na większą głupotę. Ale a to
co innego, estem pewien zwycięstwa.

— Pewien zwycięstwa! — powtórzył Beauchamp, spogląda ąc z trwogą na hrabiego.
— Och, oczywiście — rzekł Monte Christo, wzrusza ąc lekko ramionami. — Inacze

nie biłbym się z panem de Morcerf. Zabĳę go, bo tak trzeba, więc tak się stanie. Proszę
mnie tylko poinformować ǳiś wieczorem o roǳa u broni i goǳinie spotkania. Nie lubię,
by na mnie czekano.

— Na pistolety, o ósme rano, w lasku Vincennes — rzekł Beauchamp zupełnie uż
zbity z tropu, sam nie wieǳąc, czy ma do czynienia z niezna ącym granic pyszałkiem czy
z akąś istotą nadprzyroǳoną.

— Barǳo dobrze — rzekł Monte Christo. — Skoro wszystko uzgodnione, to proszę,
aby mi pan dłuże nie przeszkaǳał, bo chciałbym posłuchać opery. Aha, i proszę też
powtórzyć pańskiemu przy acielowi Albertowi, żeby uż więce do mnie nie przychoǳił.
Mógłby sobie tylko zaszkoǳić kole nymi grubiaństwami. Niech wraca do domu i się
prześpi.

Beauchamp wyszedł osłupiały.
— A teraz — rzekł Monte Christo zwraca ąc się do Morrela — chyba mogę na pana

liczyć?
— Oczywiście — odparł Morrel — estem do pańskie dyspozyc i; ale…
— Ale?
— Zależałoby mi na tym, żeby poznać prawǳiwą przyczynę…
— To znaczy, że odmawia mi pan?
— Ależ skąd!
— Prawǳiwa przyczyna, panie kapitanie? Nie zna e nawet ten młody człowiek,

porusza się po omacku. Prawǳiwą przyczynę zna tylko Bóg i a; mogę ednak dać panu
słowo honoru, że Bóg, który zna tę przyczynę, bęǳie z nami.

  () Hrabia Monte Christo 



— To wystarczy, hrabio. Kto bęǳie pańskim drugim świadkiem?
— Nie znam w Paryżu nikogo, kto byłby godny tego zaszczytu, oprócz ciebie i two ego

szwagra Emanuela. Sąǳisz pan, że Emanuel zechciałby wyświadczyć mi tę przysługę?
— Ręczę za niego.
— Dobrze, więce nie potrzebu ę. A więc utro o siódme , u mnie?
— Bęǳiemy oba .
— Cśś!… Kurtyna iǳie w górę, posłucha my. Staram się zawsze nie tracić ani edne

nuty z te opery. Nie ma pięknie sze muzyki niż w Wilhelmie Tellu!

. 
Monte Christo, ak to miał w zwycza u, zaczekał, aż Duprez odśpiewa do końca słynną
arię Pójdź za mną, po czym wstał i wyszedł.

Morrel pożegnał się z nim u drzwi, powtarza ąc obietnicę, że naza utrz o siódme rano
stawi się u niego z Emanuelem.

Hrabia wsiadł do powozu ak zawsze spoko ny i uśmiechnięty.
Pięć minut późnie był uż w domu.
Kto ednak dobrze znał hrabiego, szybko domyśliłby się, akie targa ą nim uczucia,

słysząc, ak Monte Christo krzyknął od progu do Nubĳczyka:
— Ali! Pistolety oprawne w kość słoniową!
Ali przyniósł panu pudełko, a hrabia zaczął oglądać broń ze starannością naturalną

u człowieka, który ma zdać swo e życie na łaskę żelaza i ołowiu.
Były to spec alne pistolety, z których hrabia de Monte Christo strzelał do celu u siebie

w domu. Były tak skonstruowane, że wytwarzała się siła wystarcza ąca, aby wyrzucić kulę
z lu, ale strzały były niemal bezgłośne. Ktoś sieǳący w przyległym poko u nigdy by się
nie domyślił, że hrabia właśnie wprawia rękę w strzelaniu.

Wziął pistolet i mierzył w akiś mały punkt na blaszane płytce, która służyła mu
za tarczę strzelniczą, gdy drzwi do gabinetu otwarły się i wszedł Baptysta. Nie zdążył
się eszcze odezwać, gdy hrabia spostrzegł w uchylonych drzwiach zawoalowaną kobietę.
Weszła tuż za Baptystą i stała w sąsiednim poko u, spowita półmrokiem. Spostrzegłszy
pistolet w ręku hrabiego i dwie szpady na stole, rzuciła się do gabinetu.

Baptysta spo rzał pyta ąco na pana. Hrabia dał mu znak — i Baptysta wyszedł, za-
myka ąc za sobą drzwi.

— Kim pani est? — spytał hrabia.
Niezna oma roze rzała się wokół, chcąc się akby przekonać, czy są sami, a potem

pochyliła się, akby chciała paść na kolana, złożyła ręce w geście rozpaczy i rzekła:
— Edmunǳie! Nie zabĳa mi syna!
Hrabia cofnął się, wydał słaby krzyk, broń wypadła mu z ręki.
— Cóż to za imię wymówiła pani hrabina?
— Two e! — krzyknęła, zrzuca ąc woal. — Two e, którego chyba a edna nie zapo-

mniałam. Edmunǳie, nie przychoǳi do ciebie pani de Morcerf, ale Mercedes.
— Mercedes umarła, pani, a a nie znam nikogo więce o takim imieniu.
— Mercedes ży e, Mercedes pamięta! Ona edna cię rozpoznała, ak tylko zobaczyła

cię po raz pierwszy, a nawet zanim cię zobaczyła, poznała cię po głosie, Edmunǳie, po
twoim głosie. Od te chwili iǳie krok w krok za tobą, śleǳi cię i lęka się. Ona nie
potrzebowała pytać, czy a ręka wymierzyła cios w pana de Morcerf.

— Fernanda, chciała pani zapewne powieǳieć? — pod ął Monte Christo z gorz-
ką ironią. — Skoro przypominamy sobie teraz nasze imiona, przypomnĳmyż e sobie
wszystkie.

Monte Christo wypowieǳiał to imię z taką nienawiścią, że dreszcz wstrząsnął całym
ciałem Mercedes.

— Wiǳisz więc, Edmunǳie, że nie pomyliłam się — zawołała Mercedes — i że
mam prawo powieǳieć ci: nie zabĳa mi syna!

— A kto pani powieǳiał, że a czegoś chcę od pani syna?
— Nikt, na Boga! Ale matki ma ą instynkt. Odgadłam wszystko; poszłam za nim

ǳiś wieczorem do Opery i z ukrycia wiǳiałam wszystko.

  () Hrabia Monte Christo 



— Jeśli wiǳiałaś pani wszystko, wiǳiałaś pani również, że syn Fernanda znieważył
mnie publicznie — rzekł Monte Christo ze strasznym spoko em w głosie.

— Litości!
— Wiǳiałaś pani — ciągnął hrabia — że gdyby mó przy aciel nie przytrzymał go za

rękę, rzuciłby mi w twarz rękawiczkę.
— Posłucha mnie. Mó syn również się domyślił i tobie przypisu e wszystkie nie-

szczęścia, które spadły na ego o ca.
— Droga pani, mylisz pewne po ęcia; to nie nieszczęścia, ale kara. I to nie a zesłałem

ą na pana de Morcerf, to Opatrzność go ukarała.
— A dlaczegóż to ǳiałasz pan w imieniu Opatrzności? — wykrzyknęła Mercedes.

— Dlaczego pamiętasz o rzeczach, o których ona zapomniała? Co ciebie, Edmunǳie,
obchoǳi Janina i e wezyr? Jaką krzywdę wyrząǳił ci Fernand Mondego, zdraǳa ąc Ali
Tebelina?

— Toteż, pani, est to sprawa pomięǳy ancuskim oficerem i córką Vasiliki. Nie do-
tyczy mnie to w na mnie szym stopniu, masz pani rac ę. I eżeli poprzysiągłem zemstę, to
nie ancuskiemu oficerowi, ani hrabiemu de Morcerf, ale rybakowi Fernandowi, mężowi
Katalonki Mercedes.

— O, aka to okropna zemsta za błąd, do którego doprowaǳił mnie los! Bo winna
estem tu a, Edmunǳie. I eżeli masz się na kimś mścić, to zemścĳ się na mnie: za to,
że zabrakło mi siły, by wytrzymać two ą nieobecność i własną samotność.

— A dlaczegóż to — zawołał Monte Christo — byłem nieobecny? I dlaczego pani
byłaś samotna?

— Ależ… bo cię aresztowano, bo zostałeś wtrącony do więzienia.
— A dlaczego mnie aresztowano? Dlaczego wtrącono mnie do więzienia?
— Tego nie wiem.
— O nie, tego pani nie wiesz. A taką mam przyna mnie naǳie ę. No to a pani

powiem. Zostałem po many i wtrącony do więzienia, ponieważ w altance karczmy Pamfila,
w przedǳień naszego ślubu, pewien człowiek o nazwisku Danglars napisał ten oto list,
a rybak Fernand pod ął się zanieść go na pocztę.

I Monte Christo podszedł do sekretarzyka, a otworzywszy szufladę, wy ął z nie po-
żółkłą kartkę, na które atrament nabrał rudawe barwy. Podstawił ą Mercedes pod oczy.

Był to list Danglarsa adresowany do prokuratora. Hrabia de Monte Christo wy ął ą
z akt sprawy Edmunda Dantèsa tego dnia, kiedy przebrany za wysłannika firmy Thomson
i French, wypłacił sumę dwustu tysięcy anków panu de Boville.

Mercedes ze zgrozą przeczytała tych kilka linĳek:

Wierny poddany tronu i religii zawiadamia pana prokuratora królew-
skiego, że nie aki Edmund Dantès, oficer ze statku „Faraon”, przybyły w dniu
ǳisie szym ze Smyrny, zawitawszy po droǳe do Neapolu i Portoferraio,
otrzymał list od Murata do uzurpatora i od uzurpatora do stronnictwa bo-
napartystowskiego w Paryżu.

Można przekonać się o występku Dantèsa po aresztowaniu go, ako że
list ów zna du e się albo przy nim, albo u ego o ca, albo w ego pokoiku na
statku „Faraon”.

— O miłosierny Boże! — zawołała Mercedes, przesuwa ąc ręką po spoconym czole.
— I ten list…

— Odkupiłem go za dwieście tysięcy anków — rzekł Monte Christo — ale to dobra
cena, skoro ǳiś mogę ǳięki niemu oczyścić się w pani oczach.

— I co wynikło z tego listu?
— Wiesz pani, że zostałem aresztowany; ale nie wiesz pani, ile to trwało lat. Nie

wiesz pani, że przez czternaście lat przebywałem o ćwierć mili od pani domu, w lochach
zamku If. Nie wiesz pani, że każdego dnia przez te czternaście lat ponawiałem przysięgę
o zemście, począwszy od pierwszego dnia niewoli; a przecież nie wieǳiałem eszcze, że
została pani żoną Fernanda, który na mnie doniósł, i że mó o ciec umarł… z głodu!

— Boże sprawiedliwy! — krzyknęła Mercedes, chwie ąc się na nogach.
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— Dowieǳiałem się o tym dopiero po czternastu latach, po wy ściu z więzienia.
I poprzysiągłem Fernandowi zemstę, ślubu ąc na życie Mercedes i na śmierć o ca. I…
i mszczę się.

— Jesteś pewien, że uczynił to ten nieszczęśnik Fernand?
— Przysięgam pani na mo ą duszę, że wszystko, co powieǳiałem, est prawdą. Zresz-

tą, to przecież nie eden ego ohydny czyn: Franc a to ego przybrana o czyzna, a on prze-
szedł do Anglików! Będąc rodowitym Hiszpanem, walczył przeciw Hiszpanom, a będąc
na żołǳie u Alego, zdraǳił go i zamordował. W porównaniu z tymi zbrodniami, czym
est ten list, który pani przeczytałaś? Podstępem zakochanego, który kobieta może mężo-
wi przebaczyć, dobrze to rozumiem. Ale nie wybaczy mu go mężczyzna, co sam tę kobietę
miał poślubić. Francuzi nie zemścili się na zdra cy; Hiszpanie zdra cy nie rozstrzelali; Ali
spoczywa w grobie. Ale a, zdraǳony, zamordowany, także wtrącony do grobu, powsta-
łem z tego grobu ǳięki boże łasce. I Bogu estem winien tę zemstę; po to mnie zesłał.
Oto estem.

Nieszczęsna kobieta ukryła twarz w dłoniach; nogi się pod nią ugięły, padła na kolana.
— Przebacz, Edmunǳie, przebacz przez wzgląd na mnie, bo wciąż cię kocham!
Godność kobiety zamężne pohamowała w nie ednak poryw kochanki i matki.
Pochylone e czoło prawie dotykało ziemi. Podbiegł i podniósł ą.
Usiadłszy w fotelu, spoglądała przez łzy na surową twarz Monte Christa, którą cier-

pienie i nienawiść czyniły eszcze groźnie szą.
— Niepodobna, pani, niepodobna! Muszę zetrzeć na proch to przeklęte plemię! Nie

mogę sprzeciwiać się woli Boga, który mnie wskrzesił, by tamten został ukarany.
— Edmunǳie — odezwała się biedna matka, chwyta ąc się wszelkich środków. —

Boże mó , skoro a cię nazywam Edmundem, dlaczego ty nie mówisz do mnie Mercedes?
— Mercedes — powtórzył Monte Christo. — Mercedes! Dobrze, masz pani rac ę,

wciąż eszcze wymawiam to imię z rozkoszą i po raz pierwszy od tylu lat tak czysto za-
dźwięczało w moich ustach. O, Mercedes! Wymawiałem two e imię wśród westchnień
tęsknoty, ęcząc z bólu i krzycząc w obłąkaniu; wymawiałem e przemarznięty do szpiku
kości, gdy leżałem skulony na słomie, wymawiałem e w palące gorączce, i gdy tarzałem
się po kamienne podłoǳe mo e ciemnicy! Mercedes! Ja muszę się zemścić, bo cierpia-
łem przez czternaście lat, przez czternaście lat płakałem i złorzeczyłem. Teraz, Mercedes,
powtarzam ci, muszę się zemścić.

I hrabia, obawia ąc się, że ulegnie prośbom kobiety, którą kiedyś tak barǳo kochał,
ął przywoływać wspomnienia, by roz ątrzyć swo ą nienawiść.

— Zemścĳ się, Edmunǳie! — zawołała nieszczęsna matka — ale zemścĳ się na
winnych, zemścĳ się na nim, na mnie, ale się nie mścĳ na moim synu!

— W Piśmie Świętym napisano: „Za winy o ców cierpieć będą ǳieci aż do trzecie-
go i czwartego pokolenia”. Skoro sam Bóg podyktował takie słowa swo emu prorokowi,
czemuż miałbym być lepszy od Boga?

— Bo Bóg ma czas i wieczność, dwie rzeczy dla luǳi nieuchwytne.
Monte Christo westchnął, ale to westchnienie przypominało ęk; i porwał się za swo e

piękne włosy.
— Edmunǳie! — pod ęła Mercedes, wyciąga ąc do niego ręce. — Edmunǳie! Od

kiedy cię poznałam, czciłam zawsze two e imię, szanowałam pamięć o tobie. Edmunǳie,
przy acielu… Nie pozwól, aby zamącił się ten szlachetny i czysty obraz w moim sercu,
co odbĳa się w nim ak w zwierciadle. O, gdybyś słyszał te wszystkie modlitwy, które
zanosiłam do Boga w two e intenc i, kiedy eszcze wierzyłam, że u rzę cię żywym, i potem,
gdy uż myślałam, żeś umarł! Tak, niestety, umarł! Wyobrażałam sobie, że two e ciało
zagrzebano w ciemnym lochu albo w akie ś wieży, myślałam, że rzucono e w przepaść,
i że leży tam, pośród trupów i kości innych więźniów; i płakałam! Bo co a mogłam dla
ciebie zrobić? Tylko modlić się i płakać… Słucha : przez ǳiesięć lat, co noc, miałam ten
sam sen. Mówiono, że chciałeś uciec z więzienia, że wśliznąłeś się w całun umarłego,
że wyrzucono cię wtedy — ciebie, żywego trupa — z murów If i że twó krzyk, kiedy
spadłeś i rozbiłeś się o skały, wy awił tę zamianę twoim grabarzom, co stali się twoimi
katami. Otóż, przysięgam ci na głowę mo ego syna, o którego życie ǳisia cię błagam:
przez ǳiesięć lat co noc wiǳiałam luǳi sto ących na szczycie skały i kołyszących akiś
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bezkształtny, zagadkowy przedmiot. Przez ǳiesięć lat co noc okropny krzyk buǳił mnie
ze snu, drżącą i oblaną zimnym potem. Edmunǳie, wierz mi, że a też, choć zawiniłam,
przecierpiałam wiele, o tak, wiele!

— A czy wyobrażałaś sobie, ak umierał twó o ciec, samotny, bez ciebie? — zawołał
Monte Christo, szarpiąc się znowu za włosy. — Ty nie wiǳiałaś, kona ąc na dnie lochu,
ak ukochana odda e rękę rywalowi!

— Nie — przerwała Mercedes. — Ale wiǳę, ak człowiek, którego kochałam, sta e
się mordercą mo ego syna.

Wymówiła te słowa tak boleśnie i z taką rozpaczą, że z piersi hrabiego wyrwał się
gwałtowny szloch. Lew został u arzmiony. Mściciel — zwyciężony.

— Czego ode mnie żądasz? — spytał. — Aby żył twó syn? A więc bęǳie żył…
Mercedes krzyknęła, a w oczach hrabiego zakręciły się dwie łzy. Znikły ednak zaraz

— to zapewne Bóg zesłał na ziemię anioła, aby zebrał te łzy, cennie sze niż na cennie sze
perły Guzaraty i Ofiru.

— O, ǳięki ci, ǳięki, Edmunǳie! — zawołała Mercedes, chwyta ąc rękę hrabiego
i podnosząc ą do ust. — Jesteś taki, akim byłeś w moich marzeniach, akim zawsze cię
kochałam. O, teraz mogę ci to uż powieǳieć.

— Tym lepie — odpowieǳiał Monte Christo — bo biedny Edmund niedługo bęǳie
mógł być przez ciebie kochany. Umarły zstąpi do grobu, widmo powróci do królestwa
nocy.

— Co mówisz?
— Cóż, umrę, skoro takie est two e życzenie.
— Umrzesz⁈ A kto ci to powieǳiał? Skąd ci to przyszło do głowy?
— Chyba nie sąǳisz pani, że po te publiczne zniewaǳe, wobec całe sali, wobec

przy aciół pani i pani syna, wyzwany przez młokosa, który bęǳie się chlubić moim prze-
baczeniem ak zwycięstwem, nie sąǳisz pani chyba, że bęǳie we mnie choć cień chęci
do życia. To, co na barǳie pokochałem po tobie, Mercedes, to estem a sam, to znaczy
mo a godność osobista, mo a siła, która dała mi wyższość nad innymi ludźmi. Ta siła była
moim życiem. Zdruzgotałaś ą ednym swoim słowem. Umrę więc.

— Ależ nie bęǳie tego po edynku, Edmunǳie, przecież przebaczyłeś.
— Owszem, bęǳie, łaskawa pani. Tylko że zamiast krwi two ego syna, popłynie mo a.
Mercedes krzyknęła i rzuciła się ku Monte Christowi, nagle ednak zatrzymała się.
— Edmunǳie — rzekła. — Bóg istnie e i czuwa nad nami, skoro ży esz, skoro zno-

wu cię zobaczyłam, pokładam w nim całą mo ą ufność. Będę czekać na ego wsparcie,
a tymczasem zda ę się na two e słowo. Powieǳiałeś, że mó syn nie zginie, bęǳie żył?

— Tak, pani, bęǳie żył — odparł Monte Christo, zaskoczony, że Mercedes bez wa-
hania przy ęła ego ofiarę.

Mercedes podała rękę hrabiemu.
— Edmunǳie — rzekła i spo rzała na niego oczyma pełnymi łez — ak to pięknie

z two e strony! Jakie to wielkoduszne! Jakie to wspaniałe, że ulitowałeś się nad nieszczęsną
kobietą, która zdała się tylko na two e serce, prawie bez szans na powoǳenie. Niestety,
zestarzałam się barǳie od zgryzot niż z rac i wieku; i ani spo rzeniem, ani uśmiechem
nie mogę uż mo emu Edmundowi przypomnieć te Mercedes, w którą mógł się kiedyś
wpatrywać goǳinami. Uwierz mi, powtarzam, że a także barǳo wiele przecierpiałam;
a teraz powtórzę, że okropnie tak spęǳić życie, nie mogąc przywołać w pamięci ani edne
radości, nie ma ąc uż żadne naǳiei. Ale to dowód na to, że nie wszystko kończy się tuta ,
na ziemi. O nie, nie wszystko się tu kończy, czu ę to, bo coś eszcze tli się w moim sercu.
O tak! Powtarzam ci, Edmunǳie, że to piękne, szlachetne i wspaniałe przebaczać, tak ak
ty umiałeś przebaczyć!

— Tak mówisz, Mercedes; ale co byś powieǳiała, gdybyś wieǳiała, ak wielką ofia-
rę czynię dla ciebie? Wyobraź sobie, ak Pan stwarza świat, zapładnia chaos, po czym
zatrzymu e się w momencie, kiedy została mu uż tylko edna trzecia ǳieła, po to, aby
oszczęǳić łez ednemu aniołowi. Łez, które popłynęłyby z ego nieśmiertelnych oczu na
widok naszych zbrodni. Wyobraź sobie, ak po tylu przygotowaniach, gdy wszystko uż
est wymieszane i zapłodnione, gdy pozostało edynie zasiąść i poǳiwiać doskonałość
ǳieła, Bóg gasi słońce i popycha nogą świat w otchłanie wieczne nocy… Wyobraź sobie
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to, a wtedy zrozumiesz… a może nie? Nie, eszcze nie byłabyś w stanie zrozumieć, ile
tracę, tracąc w te chwili życie.

Mercedes spo rzała na hrabiego wzrokiem, w którym malowało się zǳiwienie, uwiel-
bienie i wǳięczność. Monte Christo oparł czoło na rozpalonych dłoniach, akby nie mógł
uż unieść ciężaru swoich myśli.

— Edmunǳie — odezwała się Mercedes — chcę ci powieǳieć eszcze tylko edno.
Hrabia uśmiechnął się gorzko.
— Edmunǳie, choć twarz mi pobladła, mo e oczy straciły blask, a mo a uroda przy-

gasła, chociaż podobna estem do dawne Mercedes uż tylko w rysach twarzy, zobaczysz,
że serce est we mnie wciąż to samo!… Żegna więc, Edmunǳie! O nic uż nie będę
prosić Boga… Spotkałam cię, esteś tak samo szlachetny i wspaniały, ak kiedyś. Żegna ,
Edmunǳie… Żegna … i ǳięku ę.

Lecz hrabia nie odpowieǳiał nic.
Mercedes otwarła drzwi gabinetu i znikła, nim hrabia wyrwał się z bolesne , głębokie

zadumy, w które pogrążyła go myśl o niedokończone zemście.
Na zegarze Inwalidów wybiła pierwsza, gdy powóz unoszący panią de Morcerf zatur-

kotał po bruku Pól Elize skich i hrabia de Monte Christo uniósł głowę.
— Szaleńcze — szepnął do siebie. — Czemuż w dniu, gdym postanowił się zemścić,

nie wyrwałem sobie serca?

. 
Po od eźǳie Mercedes hrabia de Monte Christo popadł w mroczną zadumę. Jego myśli
zatrzymały się, a energia omdlała, ak omdlewa ciało po na większym wysiłku.

— I tak to — mówił sam do siebie; lampa i świece pełgały coraz słabie ; służba
niecierpliwie oczekiwała w przedpoko u. — I tak to, długo wznoszony i postawiony z ta-
kim mozołem gmach zawalił się pod ednym uderzeniem, pod ednym słowem, ednym
dmuchnięciem! I cóż? Ja, który wierzyłem w siebie, który byłem tak z siebie dumny,
który czułem się taki mały w lochach zamku If, a który wzniosłem się późnie tak wyso-
ko, utro mam się obrócić w garstkę prochu! Ech, nie bo ę się śmierci, bo unicestwienie
życia est przecież odpoczynkiem, do którego dąży wszystko, za którym tęskni każda na -
marnie sza istota. To przecież ów spokó materii, za którym tyle lat wzdychałem, który
chciałem osiągnąć głodem, nim Faria stanął w moim więzieniu. Czymże est śmierć? To
eden krok głębie w spokó , a może i w ciszę. Nie, nie żału ę życia, żału ę, że nic nie bęǳie
z moich zamiarów, które tak długo i pracowicie obmyślałem. Myślałem, że Opatrzność
e wspiera, ale nie, est im przeciwna. A zatem Bóg nie chciał, aby się spełniły!

Ciężar, który dźwignąłem, ważył niemal tyle, co świat; zdawało mi się, że doniosę go
do celu — ale okazało się, że brak mi na to sił. Będę go musiał zostawić w połowie drogi.

O, czyżbym znów miał się stać fatalistą? Ja, który po czternastu latach rozpaczy i ǳie-
sięciu latach naǳiei nauczyłem się wierzyć w Opatrzność?

I to wszystko, Boże mó , dlatego, że mo e serce, które uważałem za martwe, było tylko
odrętwiałe; wszystko dlatego, że się zbuǳiło, że zabiło, że ustąpiłem, bo głos kobiety
obuǳił we mnie cierpienie!

A ednak — ciągnął hrabia, zagłębia ąc się w myślach nad tym, co przyniesie mu
owo straszliwe utro, na które zgoǳiła się Mercedes — a ednak to niemożliwe, aby ta
kobieta o tak szlachetne duszy, zgoǳiła się, powodowana egoizmem, abym zginął, a,
pełen energii i woli życia! To niemożliwe, żeby posunęła ą do tego miłość albo racze
akieś macierzyńskie obłąkanie! Są cnoty, które, gdy doprowaǳić e do przesady, sta ą się
zbrodnią.

Nie. Na pewno chce urząǳić akąś patetyczną scenę, rzuci się mięǳy szpady — i to,
co tuta było wzniosłe, tam bęǳie tylko śmieszne.

I na policzki hrabiego wystąpił rumieniec dumy.
— Śmieszne! — powtórzył. — I ta śmieszność spadnie na mnie… Ja, wystawiony na

śmiech! E, to uż wolę umrzeć.
I wyolbrzymia ąc tak tragiczne wydarzenie, akie miało nastąpić następnego dnia, a na

które sam się skazał, przyrzeka ąc Mercedes, że daru e życie e synowi, powieǳiał wreszcie
do siebie:
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— Głupota, głupota, głupota! To głupota, taka szlachetność: wystawianie się bez-
czynnie na kule tego chłopaka! Przecież on nigdy nie uwierzy, że to było samobó stwo!
A ednak ze względu na mó honor i pamięć po mnie — Boże, powieǳ, że to nie zwykła
próżność, ale usprawiedliwiona duma! — świat musi się dowieǳieć, że z własne i nie-
przymuszone woli wstrzymałem własne, potężne ramię, które uż wznosiłem do ciosu,
i że skierowałem e przeciw samemu sobie! Musi tak być. I tak uczynię.

Chwyta ąc pióro, wy ął ze skrytki w sekretarzyku akiś papier — był to testament,
który sporząǳił po przy eźǳie do Paryża — i dopisał u dołu notkę, która wy aśniłaby
na mnie domyślnym luǳiom, aka spotkała go śmierć.

— Boże! Czynię to — powieǳiał, wznosząc oczy do nieba — tak ze względu na Two ą
chwałę, ak i na mo ą. Od ǳiesięciu lat poczytywałem się za wysłannika Two e zemsty.
Niech ci nęǳnicy, Morcerf, Danglars i Villefort nie wyobraża ą sobie, że to przypadek
uwolnił ich od wroga. Przeciwnie, niech się dowieǳą, że Opatrzność, która uż wydała na
nich wyrok, zrezygnowała z wykonania go tylko ǳięki sile mo e woli. Niech wieǳą, że
kara, które umknęli na tym świecie, czeka ich na tamtym. Niech wieǳą, że wymienili
czas na wieczność.

Gdy tak przechoǳił z edne ponure myśli do drugie — to mary, akie dopada ą
człowieka, zbuǳonego ze snu przez cierpienie — świt rozświetlił szyby i roz aśnił nie-
bieskawą kartkę papieru, na które hrabia skreślił uzasadnienie wyroków Opatrzności.

Była piąta rano. Nagle do ego uszu doleciał akiś szmer. Wydało mu się, akby ktoś
stłumił westchnienie. Odwrócił się, roze rzał — nie było nikogo.

Ale szmer powtórzył się i był na tyle wyraźny, żeby hrabia nabrał pewności.
Wstał i ostrożnie otworzył drzwi salonu. Na fotelu spała Hayde: ręce zwisały bez-

władnie, śliczna główka odchyliła się e w tył. Postawiła fotel przy samych drzwiach, aby
nie mógł e nie zobaczyć, wychoǳąc, ale wśród tego nużącego czuwania zaskoczył ą sen,
tak potężny u młodych luǳi.

Skrzypnięcie drzwi nie wyrwało e ze snu. Monte Christo spo rzał na nią ciepło, ale
i ze smutkiem.

— Ona pamiętała, że ma syna — rzekł — a a zapomniałem, że mam córkę!
— I potrząsnął głową, przygnębiony.
— Biedna Hayde! Chciała się ze mną zobaczyć, chciała porozmawiać, przestraszyła się

czegoś, a może domyśliła… O, nie mogę e zostawić bez pożegnania, nie mogę umrzeć,
zanim nie powierzę e czy e ś opiece.

Podszedł cicho do sekretarzyka i napisał, co następu e:
Zapisu ę Maksymilianowi Morrelowi, kapitanowi spahisów, synowi mo-

ego dawnego pryncypała, Piotra Morrela — armatora z Marsylii, sumę
dwuǳiestu milionów anków, z które część przekaże swo e siostrze i szwa-
growi, eśli nie uzna, że taki nadmiar fortuny nie zaszkoǳi ich szczęściu.

Pieniąǳe te ukryte są w grocie na Monte Christo; e sekret zna Ber-
tuccio.

Jeśli serce kapitana est wolne, niech poślubi Hayde, córkę Alego, paszy
Janiny; wychowałem tę ǳiewczynę, kocha ąc ą ak własną córkę, ona zaś
darzy mnie uczuciem ak o ca. Maksymilian Morrel spełni w ten sposób
byna mnie nie mo ą ostatnią wolę — tylko mo e ostatnie życzenie.

Ninie szy testament uczynił uż Hayde spadkobierczynią reszty mo e
fortuny — ma ątków ziemskich, umeblowania moich pałaców i domów oraz
lokat kapitału w Anglii, Austrii i Holandii. Po od ęciu wzmiankowanych
dwuǳiestu milionów oraz zapisów dla służby, wartość te fortuny bęǳie
sięgać około sześćǳiesięciu milionów.

Kończył właśnie ostatnie zdanie, gdy usłyszał za sobą krzyk tak przeraźliwy, że pióro
wypadło mu z ręki.

— Hayde — spytał — przeczytałaś to?
Istotnie, asne światło poranka obuǳiło ǳiewczynę; wstała więc i podeszła do hra-

biego; dywan stłumił e lekkie kroki.
— Panie mó — rzekła, składa ąc ręce — czemu piszesz o takie porze? Czemu zapi-

su esz mi cały ma ątek? Czyżbyś mnie opuszczał?

  () Hrabia Monte Christo 



— Aniele, muszę wy echać w podróż — odparł Monte Christo z trudną do opisania
melancholią i czułością. — Gdyby mnie spotkało coś złego… — Urwał.

— I cóż dale ?… — zapytała ǳiewczyna niezwykłym dla nie , a tak stanowczym to-
nem, że hrabia aż drgnął.

— Cóż, gdyby stało mi się coś złego, chciałbym, aby mo a córka była szczęśliwa.
Hayde uśmiechnęła się ze smutkiem i potrząsnęła głową.
— Myślisz o śmierci, mó panie, prawda?
— ǲiecko, ak mówi pewien mędrzec, to myśl zbawienna.
— Ale eśli masz umrzeć, to zapisz sobie ma ątek komu innemu; bo eśli umrzesz…

niczego uż potrzebować nie będę.
Wzięła papier, rozdarła go na cztery części, i rzuciła na środek salonu. Po czym, wy-

czerpana tak niezwykłym dla siebie dowodem energii upadła zemdlona na ziemię.
Monte Christo pochylił się nad nią i chwycił w ramiona; a wiǳąc tę bladość na

piękne twarzy, zamknięte oczy i bezwład ciała, po raz pierwszy dopuścił do siebie myśl,
że Hayde kocha go może inacze niż córka o ca.

— Niestety! — szepnął z przygnębieniem. — A więc eszcze mógłbym być szczę-
śliwy. — Zaniósł Hayde do e poko u i oddał zemdloną w ręce poko ówek; wróciwszy
do gabinetu, zatrzasnął drzwi i przepisał zniszczony testament. Gdy kończył, na ǳie-
ǳińcu rozległ się turkot powozu. Monte Christo poszedł do okna i u rzał, ak z powozu
wysiada ą Maksymilian i Emanuel.

— Prawda — rzekł do siebie — na wyższy czas! — I zapieczętował testament w trzech
mie scach.

Po chwili usłyszał w salonie kroki i poszedł otworzyć drzwi gabinetu. Na progu stanął
Morrel. Przyszedł dwaǳieścia minut przed umówioną goǳiną.

— Może przychoǳę trochę za wcześnie, panie hrabio — rzekł — ale wyznam panu
szczerze, że całą noc nie mogłem zasnąć ani na chwilę, nikt zresztą u nas nie zmrużył oka.
Aby do ść do siebie, trzeba mi było zobaczyć pańską odwagę i spokó .

Monte Christo nie mógł się powstrzymać wobec takiego dowodu przy aźni i wyciągnął
do kapitana uż nie dłoń, ale obie ręce.

— Maksymilianie — rzekł, a w ego głosie brzmiało wzruszenie — to dla mnie piękny
ǳień, ǳień, w którym czu ę, że taki człowiek ak pan est moim przy acielem. ǲień
dobry, panie Emanuelu! To eǳie pan ze mną, Maksymilianie?

— Do diabła! Wątpił pan o tym?
— No, bo eśli a niesłusznie…
— Proszę posłuchać: patrzyłem na pana podczas całe te wczora sze sceny, myślałem

o pańskim spoko u przez całą noc i powieǳiałem sobie, że albo słuszność est po pańskie
stronie, albo uznamy, że luǳkim twarzom nigdy nie można wierzyć.

— Ale, panie Maksymilianie, Albert est pańskim przy acielem.
— Tylko zna omym, panie hrabio.
— Zobaczył go pan po raz pierwszy w dniu, w którym poznał pan i mnie.
— Tak, to prawda, i cóż z tego? Już o tym nie pamiętałem, aż mi pan musiał przy-

pomnieć.
— ǲięku ę, panie Maksymilianie.
I hrabia uderzył raz w ǳwonek.
— Weź to — rzekł do Alego, gdy ten się z awił — i zanieś do mo ego notariusza.

Panie Maksymilianie, to mó testament. Po mo e śmierci dowiesz się, co zawiera.
— Jak to, po pańskie śmierci? — obruszył się Morrel.
— E, przy acielu, trzeba być przewidu ącym. Co robiłeś wczora , po naszym rozstaniu?
— Byłem u Tortoniego, gǳie, ak się spoǳiewałem, zastałem Beauchampa i Château-

-Renauda. Przyznam ci się, hrabio, że chciałem się z nimi spotkać.
— Ale dlaczego, eśli wszystko zostało ustalone?
— Panie hrabio, proszę posłuchać: sprawa est poważna, nie da się uniknąć tego

po edynku.
— Wątpiłeś pan w to?
— Nie. Albert znieważył pana publicznie, wszyscy uż o tym mówią. Myślałem, że

uda mi się zmienić broń, z pistoletów na szpady. Pistolet est ślepy.
— I udało ci się? — zapytał żywo Monte Christo, bo zaświtał mu promyk naǳiei.

  () Hrabia Monte Christo 



— Nie, bo wieǳą, ak się pan świetnie fechtu esz.
— E… A kto mnie zdraǳił?
— Nauczyciele szermierki, których pan pobiłeś.
— Maksymilianie, czy wiǳiał pan kiedykolwiek, ak strzelam z pistoletu?
— Nie.
— No, to mamy eszcze trochę czasu, niech pan patrzy.
Monte Christo wziął pistolety, które trzymał, gdy weszła Mercedes, przymocował do

ściany asa treflowego i czterema strzałami trafił po kolei wszystkie cztery listki.
Po każdym wystrzale Morrel bladł coraz barǳie . Obe rzał kule, którymi Monte

Christo dokazał tych cudów zręczności i przekonał się, że były wielkości śrutu na sar-
ny.

— To przeraża ące — rzekł. — Popatrz no, Emanuelu.
A zwraca ąc się do Monte Christa, dodał:
— Hrabio, na litość, nie zabĳa Alberta! Ten nieszczęśnik ma matkę!
— To prawda. A a nie mam matki…
Słowa te wyrzekł takim tonem, że Morrel aż zadrżał.
— Pan został obrażony. To znaczy, że strzelasz pan pierwszy.
— Ja strzelam pierwszy?
— O, uzyskałem to, albo racze wymogłem. Zrobiliśmy i tak dosyć ustępstw, nie

mogli nam tego odmówić.
— Na ile kroków?
— Na dwaǳieścia.
Straszliwy uśmiech przemknął przez usta hrabiego.
— I dlatego liczę tylko na to, że Alberta ocali pańskie dobre serce, albo też pańska

wspaniałomyślność, drogi przy acielu. Wieǳąc, ak pan strzela, mogę panu powieǳieć
coś, czego nie mógłbym powieǳieć komu innemu, bo byłoby to śmieszne.

— Cóż takiego?
— Niech mu pan roztrzaska rękę, niech go pan zrani, ale niech go pan nie zabĳa.
— Posłucha mnie, Maksymilianie, nie trzeba mnie namawiać, abym oszczęǳał pana

de Morcerf. Z mie sca oświadczam panu, że pan de Morcerf bęǳie tak oszczęǳany, że
wróci ak na spoko nie do domu z przy aciółmi, a mnie…

— A pana?
— A mnie odniosą.
— Ale cóż znowu! — krzyknął Maksymilian, tracąc panowanie nad sobą.
— Tak, drogi Maksymilianie, potwierǳam: pan de Morcerf mnie zabĳe.
Morrel spo rzał na hrabiego i widać było, że nic nie rozumie.
— Co się panu stało od wczora ?
— To samo, co Brutusowi w przedǳień bitwy pod Filippi: u rzałem z awę. I ta z awa,

Maksymilianie, powieǳiała mi, że uż dosyć żyłem.
Maksymilian i Emanuel spo rzeli po sobie. Monte Christo wy ął zegarek.
— Jedźmy, edźmy — rzekł. — Już pięć po siódme , a po edynek ma być o ósme .
Powóz uż czekał. Monte Christo wsiadł razem z sekundantami.
Kiedy przechoǳili korytarzem, Monte Christo zatrzymał się przed akimiś drzwia-

mi, zda ąc się nasłuchiwać. Maksymilian i Emanuel dyskretnie podeszli kilka kroków do
przodu; posłyszeli ednak szloch, na który hrabia odpowieǳiał westchnieniem.

Gdy stanęli na mie scu, była ósma.
— Jesteśmy — rzekł Morrel, wygląda ąc z powozu — i to chyba ako pierwsi.
— Niech mi pan wybaczy — odezwał się Baptysta, który po echał z nimi, trzęsąc się

z trwogi — ale tam, pod drzewami, wiǳę chyba powóz.
Monte Christo wyskoczył lekko na ziemię i wyciągnął rękę, aby pomóc Emanuelowi

i Maksymilianowi.
Maksymilian przytrzymał w dłoniach rękę hrabiego.
— Brawo — rzekł. — Podoba mi się taka pewna ręka u człowieka, którego życie

zależy od słuszności ego sprawy.
— No tak — odezwał się Emanuel. — Są tam acyś dwa młoǳi luǳie, przechaǳa ą

się, akby na kogoś czekali.
Monte Christo pociągnął Morrela za rękę i zatrzymał go z tyłu.

  () Hrabia Monte Christo 



— Maksymilianie — zapytał — czy pańskie serce est wolne?
Morrel spo rzał zǳiwiony na hrabiego.
— Nie chcę, przy acielu, żebyś mi się zwierzał. To tylko proste pytanie, odpowieǳ

mi „tak” lub „nie”, to wszystko, o co cię proszę.
— Kocham pewną panienkę.
— Barǳo ą kochasz?
— Nad życie.
— Cóż, eszcze edna mo a naǳie a mnie omyliła.
I wyszeptał z westchnieniem:
— Biedna Hayde!
— Hrabio, naprawdę! — zawołał Morrel. — Gdybym nie znał pana dobrze, sąǳił-

bym, że nie est pan tak odważny, ak sąǳiłem!
— Bo myślę teraz o kimś, kogo opuszczam, dlatego westchnąłem. E że, Maksymilia-

nie, czy to przystoi żołnierzowi tak źle się znać na odwaǳe? Sąǳisz, że mi żal życia? Życie
czy śmierć, to dla mnie nieważne, dwaǳieścia lat spęǳiłem mięǳy życiem a śmiercią.
A zresztą, bądź spoko ny, eśli to nawet była słabość, to nikt poza panem e nie u rzy.
Wiem, że świat to salon, z którego trzeba wy ść grzecznie i uczciwie, to znaczy, ukłonić
się i zapłacić wcześnie wszystkie długi z hazardu.

— Taką mowę to rozumiem. Ale, ale, wziął pan ze sobą broń?
— Ja? A po co? Sąǳę, że przynieśli ą ci panowie.
— Pó dę zapytać.
— Dobrze, ale pamięta , nie wchodź w żadne układy.
— O, niech pana o to głowa nie boli.
Morrel skierował się w stronę Beauchampa i Château-Renauda. Wiǳąc to, sami

podeszli kilka kroków. Przywitali się, eśli nie przy aźnie, to z pewnością grzecznie.
— Panowie daru ą — zagadnął Morrel — ale nie wiǳę pana de Morcerf?
— ǲiś rano dał nam znać — odparł Château-Renaud — że dołączy do nas uż na

mie scu.
Beauchamp wy ął zegarek.
— Pięć po ósme — stwierǳił. — To nie est eszcze wielkie spóźnienie, panie ka-

pitanie.
— O, nie mówiłem tego wcale w te myśli — odparł Maksymilian.
— A zresztą patrz pan — przerwał Château-Renaud — nad eżdża powóz.
Istotnie, ale ą, łączącą się ze skrzyżowaniem, na którym stali, zbliżał się powóz; konie

biegły tęgim kłusem.
— Panowie macie zapewne ze sobą pistolety? — upewnił się Morrel. — Pan de

Monte Christo oświadczył, że zrzeka się prawa do użycia swo e broni.
— Przewiǳieliśmy tę delikatność ze strony hrabiego — odpowieǳiał Beauchamp.

— Przywiozłem pistolety, które kupiłem niedawno, sąǳąc, że mogą mi się przydać w po-
dobne sprawie. Są całkiem nowe, nikt z nich eszcze nie korzystał. Chce pan e obe rzeć?

— O, skoro mówisz pan — rzekł z ukłonem Morrel — że pan de Morcerf nie zna
eszcze te broni, to przecież pańskie słowo mi wystarczy.

— Panowie — odezwał się Château-Renaud. — To nie Morcerf przy echał, ale, do
diabła! Franz i Debray.

Wyże wymienieni podeszli.
— Wy tuta ? — rzekł Château-Renaud, ściska ąc im dłonie. — A co to za przypadek?
— Albert prosił nas, abyśmy się stawili na mie sce spotkania — wy aśnił Debray.
Beauchamp i Château-Renaud spo rzeli po sobie zǳiwieni.
— Panowie, chyba rozumiem — rzekł Morrel. — Wczora po południu odebrałem

list od pana de Morcerf, abym przyszedł do Opery.
— I a też — powieǳiał Debray.
— I a też — powieǳiał Franz.
— I my też — odezwali się Château-Renaud i Beauchamp.
— Chciał, abyście byli obecni przy wyzwaniu — rzekł Morrel — a teraz chce, abyście

byli świadkami po edynku.
— No tak — odezwali się wszyscy. — Masz pan rac ę, panie Maksymilianie, chyba

dobrze odgadłeś.

  () Hrabia Monte Christo 



— Ale mimo to — mruknął Château-Renaud — Alberta eszcze nie ma. Spóźnił się
uż ǳiesięć minut.

— Oto i on — zawołał Beauchamp. — Jeǳie konno, tak pęǳi, że koń niemal szoru e
brzuchem po ziemi, a za nim loka .

— Co za nieostrożność — obruszył się Château-Renaud — echać konno przed walką
na pistolety! A tyle go uczyłem!

— No, popatrzcie tylko! — zawtórował Beauchamp. — Kołnierz wysta e mu spod
halsztuka, ak rozpięty, biała kamizelka! Dlaczego sobie eszcze kółka nie wymalował na
brzuchu? Jeszcze łatwie byłoby celować!

Tymczasem Albert był uż tylko ǳiesięć kroków od grupki świadków; zatrzymał ko-
nia, zeskoczył i rzucił cugle służącemu.

Był blady, oczy miał zaczerwienione i podpuchnięte. Widać było, że przez całą noc
ani na chwilę nie zmrużył oka.

— ǲięku ę, panowie, żeście raczyli przy echać — rzekł. — Wierzcie, że estem wam
niezmiernie wǳięczny za ten dowód przy aźni.

Gdy Albert do nich podszedł, Morrel odszedł kilka kroków w tył i stanął na uboczu.
— I panu też ǳięku ę, panie kapitanie — ciągnął Albert. — Niech pan pode ǳie,

nie est pan tu zbyteczny.
— Może pan o tym nie wie — rzekł Maksymilian — ale estem sekundantem pana

de Monte Christo.
— Nie byłem pewien, ale domyślałem się. Tym lepie ! Im więce bęǳie tu luǳi

honoru, tym barǳie będę się cieszył.
— Panie kapitanie — wtrącił Château-Renaud — może pan teraz powieǳieć panu

hrabiemu, że pan de Morcerf uż przy echał i że esteśmy do ego dyspozyc i.
Morrel ruszył, by spełnić polecenie.
Beauchamp wy mował z powozu pudło z pistoletami.
— Zaczeka cie, panowie — rzekł Albert. — Muszę na pierw powieǳieć dwa słowa

panu hrabiemu de Monte Christo.
— Na osobności? — zapytał Morrel.
— Nie, przy wszystkich.
Świadkowie Alberta spo rzeli po sobie zdumieni. Franz i Debray wymienili szeptem

parę słów, a Morrel uradowany z tak nieoczekiwanego obrotu rzeczy, podszedł do hra-
biego, który przechaǳał się z Emanuelem w boczne ale ce.

— Czegóż on chce ode mnie? — zdumiał się Monte Christo.
— Nie wiem, ale chce z hrabią pomówić.
— O, byle tylko nie kusił Boga akąś kole ną zniewagą!
— Nie myślę, aby miał taki zamiar — odrzekł Morrel.
Hrabia poszedł więc naprzód w towarzystwie Maksymiliana i Emanuela. Spokó i po-

goda malu ące się na ego twarzy stanowiły osobliwy kontrast ze wzburzeniem Alberta,
który kierował się właśnie w ego stronę; cztere sekundanci szli za nim.

Albert i hrabia stanęli w odległości trzech kroków od siebie.
— Zbliżcie się, panowie — odezwał się Albert. — Pragnę, byście nie uronili ani słowa

z tego, co będę miał zaszczyt powieǳieć panu hrabiemu. Chcę bowiem, abyście rozgłosili
wszystkim to, co powiem, choćby nawet wydało się to wam barǳo ǳiwne.

— Słucham pana — rzekł hrabia.
— Panie hrabio — zaczął Albert drżącym z początku głosem, który z każdą chwilą

nabierał ednak większe pewności — zarzuciłem panu, żeś rozgłosił publicznie, co mó
o ciec czynił w Epirze. Nie sąǳiłem, abyś miał pan prawo go karać, niezależnie od tego,
aką winę ponosi. Ale ǳiś wiem uż, że miałeś do tego prawo. Skłoniła mnie do tego
wyznania nie zdrada Fernanda Mondego wobec Ali Paszy, ale zdrada, akie rybak Fernand
dopuścił się wobec ciebie, bo pociągnęła za sobą niesłychane nieszczęścia. A więc i mówię
panu, i głośno oświadczam: miałeś pan prawo do zemsty na moim o cu, a a, ego syn,
ǳięku ę ci, że two a zemsta ograniczyła się tylko do tego.

Gdyby z asnego nieba padł pomięǳy wiǳów te sceny grom, nie zdumiałby ich tak,
ak oświadczenie Alberta.

  () Hrabia Monte Christo 



Monte Christo powoli wzniósł oczy ku niebu z wyrazem nieskończone wǳięczno-
ści. Nie mógł po ąć, ak porywczy charakter Alberta, który tak zuchwale zachowywał się
wśród rzymskich bandytów, mógł się nagiąć do takiego upokorzenia. Domyślił się, że
stało się to pod wpływem Mercedes, i zrozumiał, dlaczego szlachetna kobieta nie sprze-
ciwiła się ego ofierze — wieǳiała, że nie bęǳie musiał e dokonać.

— A teraz — ciągnął Albert — eśli uzna esz pan, że mo e przeprosiny ci wystarczą,
proszę, poda mi rękę. Posiadasz pan, ak się zda e, na wyższą z zalet — nieomylność.
Sąǳę, że zaraz po nie iǳie ednak umie ętność przyznawania się do błędu. Ale to, że się
przyznałem, dotyczy tylko mnie. ǲiałałem zgodnie z prawami luǳkimi, ale pan ǳiałałeś
zgodnie z prawami bożymi. Anioł tylko mógł ednego z nas uratować od śmierci i ów anioł
zstąpił z nieba, a eśli nie po to, by nas połączyć więzią przy aźni — niestety, fatalny los
to uniemożliwił — to przyna mnie więzią wza emnego szacunku.

Monte Christo poczuł łzy w oczach, wzruszenie uniosło mu pierś; wyciągnął do Al-
berta rękę — Albert pochwycił ą i uścisnął z szacunkiem przemieszanym z trwogą.

— Panowie — rzekł — pan de Monte Christo zechciał przy ąć mo e przeprosiny.
Postąpiłem wobec niego porywczo. Porywczość to zła doradczyni: postąpiłem źle. Teraz
błąd ten naprawiłem. Mam naǳie ę, że świat nie uzna mnie za tchórza, ponieważ zrobiłem
to, co nakazywało mi sumienie. Ale w każdym razie, gdyby ktoś pomylił się na mó temat
— dodał, podnosząc dumnie głowę, akby rzucał wyzwanie zarówno przy aciołom, ak
i wrogom — będę się starał prostować te mylne opinie.

— Cóż to się mogło stać ǳiś w nocy? — zapytał Beauchamp Château-Renauda. —
Zda e mi się, że odgrywamy tu barǳo smutną rolę.

— No tak. To, co zrobił Albert, est albo barǳo nęǳne, albo barǳo piękne — odparł
Raul.

— E, do licha — zwrócił się do Franza Debray — o co w tym choǳi? Jak to! Hrabia
Monte Christo okrywa niesławą pana de Morcerf i w oczach ego syna miał do tego prawo?
Ależ gdyby mo a roǳina miała na sumieniu ǳiesięć takich Janin i tak bym uważał, że
mam tylko eden obowiązek: stanąć do ǳiesięciu po edynków.

A Monte Christo pochylił głowę, opuścił bezwładnie ręce i zgięty pod ciężarem ponad
dwuǳiestu lat wspomnień, nie myślał ani o Albercie, ani o nikim z obecnych. Przed
oczyma stała mu wciąż ta odważna kobieta, która przyszła błagać o życie dla syna i które
on chciał złożyć w ofierze swo e. A ona ocaliła go, odkrywa ąc przed synem straszliwą
ta emnicę roǳinną, która mogła na zawsze zniszczyć w chłopcu szacunek do o ca.

— I znów Opatrzność! — wyszeptał. — O, dopiero ǳiś estem pewien, że to Bóg
mnie tu przysłał!
.   
Hrabia de Monte Christo pożegnał młodych luǳi uśmiechem pełnym godności i me-
lancholii, po czym wsiadł do powozu z Maksymilianem i Emanuelem.

Albert, Beauchamp i Château-Renaud pozostali sami na polu bitwy.
Młoǳieniec spo rzał na świadków — ego wzrok byna mnie nie był nieśmiały —

pyta ąc akby, co o tym wszystkim sąǳą.
— No, kochany przy acielu — odezwał się nareszcie Beauchamp, pierwszy przery-

wa ąc milczenie, może dlatego, że był wrażliwszy od innych, a może, że mnie umiał
udawać. — Pozwól sobie powinszować; zakończyłeś w sposób zupełnie niespoǳiewany
barǳo przykrą sprawę.

Albert milczał, sto ąc w zamyśleniu. Château-Renaud uderzał giętką trzciną po bu-
tach.

— Jeǳiemy? — rzekł po chwili kłopotliwego milczenia.
— Kiedy zechcesz — odpowieǳiał Beauchamp. — Ale pozwól mi eszcze raz powin-

szować Albertowi. Dał bowiem ǳiś dowód tak rycerskie szlachetności… tak rzadkie !
— Ach, no tak — rzekł Château-Renaud.
— To wspaniałe — mówił dale Beauchamp — tak umieć panować nad sobą.
— O, z pewnością. Ja bym tak nie potrafił — rzekł Château-Renaud z oziębłością,

która mówiła sama za siebie.
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— Sąǳę, panowie — przerwał Albert — żeście nie zrozumieli dobrze, że pomięǳy
mną i panem de Monte Christo zaszło coś nader ważnego…

— Owszem, owszem, my rozumiemy — odezwał się natychmiast Beauchamp. —
Ale nasi salonowi głupcy nie zrozumie ą tego heroizmu i pręǳe czy późnie bęǳiesz
zmuszony dobitnie wyłożyć im tę sprawę. Mogę ci dać przy acielską radę? Wy edź do
Neapolu, Hagi albo Petersburga; to krainy spoko ne, gǳie luǳie inteligentnie podcho-
ǳą do spraw honoru niż te nasze gorące paryskie głowy. Tam ucz się strzelać, fechtować;
i gdy za parę lat wrócisz do Franc i, to albo nikt uż nie bęǳie o tobie pamiętał, albo
bęǳiesz takim strzelcem i takim fechmistrzem, że nikt cię nawet nie zaczepi. Panie de
Château-Renaud, czy nie mam rac i?

— Jestem zupełnie tego samego zdania. Nic człowieka tak nie naraża na niebezpieczne
po edynki, ak po edynek, co nie przyszedł do skutku.

— ǲięku ę panom — odpowieǳiał Albert z zimnym uśmiechem. — Pó dę za waszą
radą, chociaż i tak miałem zamiar opuścić Franc ę. ǲięku ę, żeście raczyli wyświadczyć mi
przysługę i być moimi świadkami. Pamięć o te przysłuǳe mocno wyryła mi się w sercu
i po waszych słowach będę mógł pamiętać tylko o nie .

Château-Renaud i Beauchamp spo rzeli po sobie.
Słowa Alberta wywarły na obu wrażenie, a w ego głosie brzmiało takie zdecydowanie,

że sytuac a mogła stać się kłopotliwa, gdyby rozmowa trwała dłuże .
— Bywa zdrów, Albercie — odezwał się nagle Beauchamp, poda ąc mu niedbale

rękę.
Ale pożegnanie nie wyrwało Alberta z odrętwienia. Zdawać by się mogło, że nie

zauważył wyciągnięte ręki.
— Żegna — powieǳiał z kolei Château-Renaud, trzyma ąc w lewe ręce laseczkę,

a prawą pozdrawia ąc Alberta.
Usta Alberta poruszyły się i usłyszeli ciche:
— Bądźcie zdrowi!
Ale ego spo rzenie było barǳie wymowne; zawierało cały poemat wstrzymywanego

gniewu, dumne pogardy i szlachetnego oburzenia.
Oba sekundanci wsiedli do powozu, a Albert stał eszcze nieruchomo czas akiś

w melancholĳne postawie; potem nagle odwiązał konia od drzewa, lekko wskoczył na
siodło i galopem popęǳił drogą do Paryża.

W ciągu kwadransa do echał do domu przy ulicy Helderskie .
Gdy zsiadał z konia, wydało mu się, że za firanką w sypialni mignęła blada twarz o ca;

westchnął, odwrócił głowę i wszedł do swo ego pawilonu.
Tuta raz ostatni popatrzył na te wszystkie bogactwa, ǳięki którym od ǳieciństwa

pęǳił tak pogodne, przy emne życie.
Spo rzał eszcze raz na obrazy — postacie na nich zdawały się uśmiechać do niego,

a kra obrazy mieniły się barwami.
Wyrwał ze złoconych ram portret matki i zwinął go; w złotych ramach pozostała

czarna pustka.
Następnie uporządkował piękną broń turecką, angielskie fuz e, porcelanę apońską,

puchary, brązy artystyczne z podpisami na znakomitszych mistrzów; prze rzał wszystkie
sza i przy każde zostawił kluczyk; wszystkie pieniąǳe, akie miał przy sobie, wrzucił
do szuflady sekretarzyka; dorzucił do nich kle noty i fantazy ną biżuterię; zrobił dokładny
inwentarz i położył go na stole w mie scu na barǳie widocznym, uprzątnąwszy na pierw
wszystkie książki i papiery, które się tam walały.

Gdy zaczynał te porządki, do poko u, mimo zakazu, wszedł loka .
— Czego tu chcesz? — zapytał go Albert tonem barǳie smutnym niż gniewnym.
— Przepraszam wielmożnego pana — odpowieǳiał służący. — Wiem, że zabronił

mi pan tu przychoǳić, ale pan hrabia nakazał mi przy ść do siebie.
— No i co?
— Nie chciałem iść do pana hrabiego, nie zapytawszy wcześnie pana o rozkazy.
— Ale po co?
— Pan hrabia na pewno wie, że po echałem z panem na mie sce po edynku.
— Być może.
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— Jeżeli po mnie posłał, to na pewno po to, aby wypytać, co się tam stało. Co mam
powieǳieć?

— Prawdę.
— Mam powieǳieć, że po edynku nie było?
— Możesz powieǳieć, że przeprosiłem pana hrabiego de Monte Christo; idź.
Służący skłonił się i wyszedł. Albert zabrał się znowu do spisywania inwentarza.
Gdy kończył tę pracę na ǳieǳińcu rozległ się stukot kopyt i szyby zadrżały od turkotu

powozu; Albert podszedł do okna i zobaczył, że o ciec wy eżdża gǳieś powozem.
Zaledwie brama pałacu zamknęła się za hrabią, Albert pobiegł do matki, a ponieważ

nie było nikogo, kto mógłby go zapowieǳieć, wszedł dale , aż do sypialni Mercedes.
Zatrzymał się na progu i serce mu się ścisnęło.
Jakby tych dwo e ożywiał ten sam duch, Mercedes robiła to, co Albert właśnie skoń-

czył.
Wszystko było uż poukładane: koronki, stro e, biżuteria, srebra leżały w szufladach,

a hrabina właśnie wiązała starannie klucze.
Zrozumiawszy, czemu służą te przygotowania, Albert krzyknął:
— Mamo! — i rzucił się Mercedes na szy ę.
Gdyby akiś malarz zdołał uchwycić wyraz twarzy tych dwóch postaci, namalowałby

zaiste piękny obraz.
Rzeczywiście — wszystkie te przygotowania do realizac i pod ęte decyz i nie przera-

żały Alberta, ale zatrwożył się, gdy u rzał, że matka czyni to samo.
— Co robisz, mamo? — zapytał.
— A ty, co robiłeś? — odpowieǳiała Mercedes.
— O, mamo! — zawołał Albert głosem zdławionym ze wzruszenia — ale ty to co

innego! Nie, nie możesz pod ąć takie decyz i ak a, przyszedłem ci właśnie powieǳieć,
że opuszczam dom… i ciebie.

— Ja także wy eżdżam. Przyznam ci się: liczyłam, że mó syn bęǳie mi towarzyszył;
czyżbym się myliła?

— Mamo — rzekł Albert stanowczo — nie mogę zgoǳić się na to, abyś ǳieliła
mó los, aki sobie sam obrałem; muszę teraz żyć nieznany, bez ma ątku. A żeby zacząć
naukę tego twardego życia, pożyczę od przy aciela bochen chleba, który ma mi wystar-
czyć do chwili, gdy zarobię na drugi. I tak, kochana mamo, idę do Franza, poprosić go
o pożyczenie małe sumki, która pokry e na niezbędnie sze potrzeby.

— Ty, mo e biedne ǳiecko — zawołała Mercedes — ty masz cierpieć nęǳę i głód!
O, nie mów mi tak, bo zniszczysz wszystkie mo e postanowienia!

— Ale mo e są nieodwołalne, mamo — odparł Albert. — Jestem młody, silny, zda e
mi się, że odwagi mi nie braku e. Wczora dowieǳiałem się, co można osiągnąć ǳię-
ki woli. Są luǳie, co tyle wycierpieli, a ednak nie tylko nie umarli, ale nawet wznieśli
wspaniałą fortunę na gruzach obietnic szczęścia, które niebo im dało, na ruinach na-
ǳiei, aką zesłał im Bóg! Dowieǳiałem się tego, wiǳiałem tych luǳi; wiem, że z głębin
przepaści, w którą pogrążył ich wróg, powstali z taką siłą i takim blaskiem, że zwyciężyli
wroga i ego zepchnęli z kolei w przepaść. Tak, mamo, ǳiś zerwałem z przeszłością, od
ǳiś nic od nie nie przy mu ę, odrzucam nawet nazwisko, bo… ty to rozumiesz, prawda?
Nie mogę nosić nazwiska człowieka, który musi rumienić się przed innymi!

— Albercie, ǳiecko! Gdybym miała silnie sze serce, dałabym ci taką samą radę. Two-
e sumienie przemówiło, gdy przygasły głos mó milczał; słucha sumienia, synku. Miałeś
przy aciół, zerwĳ z nimi na razie, ale nie wpada w rozpacz, błagam cię ako two a matka!
Życie w twoim wieku est eszcze piękne, masz przecież zaledwie dwaǳieścia dwa lata.
A skoro tak czystemu sercu ak two e potrzeba nazwiska bez skazy, przy mĳ nazwisko
mo ego o ca: Herrera. Znam cię, Albercie; akąkolwiek wybierzesz karierę, wkrótce two-
e nazwisko stanie się głośne. Wtedy, mó kochany, wrócisz znów na salony, w blasku
wszystkich nieszczęść, akie przeżyłeś. A eżeli tak się nie stanie, mimo wszystkich moich
przewidywań, zostaw mi przyna mnie taką naǳie ę. Bęǳie to dla mnie edyna naǳie a,
bo dla mnie przyszłość uż nie istnie e, bo dla mnie grób zaczyna się za progiem tego
domu.

— Zrobię tak, ak pragniesz, mamo! Ja mam tę samą naǳie ę. Gniew nieba nie bę-
ǳie nas ścigać, bo ty esteś nieskazitelna, a a niewinny. Ale eśli uż postanowiliśmy,
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co mamy czynić, ǳiała my szybko. O ciec wy echał z domu pół goǳiny temu; możemy
więc uniknąć scen i wy aśnień.

— Czekam na ciebie, synku — odparła Mercedes.
Albert pobiegł na bulwar, by sprowaǳić fiakra. Znał pewien pens onacik przy uli-

cy des Saints-Pères, gǳie matka mogłaby zamieszkać skromnie, ale w nie na gorszych
warunkach.

W chwili gdy dorożka za echała przed dom i Albert wysiadł z nie , podszedł doń akiś
człowiek i wręczył mu list.

Albert poznał intendenta.
— Od pana hrabiego — rzekł Bertuccio.
Albert wziął list, rozpieczętował i przeczytał.
Potem roze rzał się za Bertucciem, ale uż go nie było.
Albert ze łzami w oczach, z mocno bĳącym od wzruszenia sercem wrócił do Mercedes

i nie mówiąc ni słowa, podał e list.
Mercedes przeczytała:

Albercie!
Okazu ąc Ci, że domyśliłem się Twoich zamiarów, spoǳiewam się prze-

konać Cię zarazem, że umiem zachować się delikatnie.
Jesteś wolny, opuszczasz pałac hrabiego i zabierasz ze sobą matkę, która

też zerwała dawne więzy. Zastanów się ednak, Albercie: więce esteś e
winien, niż możesz e teraz dać, biedny, szlachetny chłopcze.

Stań do walki, nie unika cierpienia — ale e oszczędź nęǳy, która — to
nieuniknione — bęǳie Ci towarzyszyć w Twoich początkowych wysiłkach.
Two a matka nie zasłużyła na to, by dotknął ą eszcze kiedyś choćby cień
nieszczęścia, które spotkało ą ǳiś — Opatrzność nie chce, by niewinny
cierpiał za winowa cę.

Wiem, że obo e macie ǳiś porzucić dom i nic ze sobą nie bierzecie. Nie
stara się dowieǳieć, ak się o tym dowieǳiałem. Wiem, i tyle.

Posłucha , Albercie.
Przed dwuǳiestu czterema laty, wesoły i pełen dumy wracałem do o -

czyzny. Miałem narzeczoną, świętą ǳiewczynę, którą uwielbiałem. Przy-
wiozłem e sto pięćǳiesiąt ludwików, zebranych mozolnie, ciężką pracą.
Pieniąǳe te były dla nie , a wieǳąc, ak zdradliwe est morze, skarb nasz za-
kopałem w ogródku przy domu na Ale ach Meilhańskich, w którym miesz-
kał mó o ciec.

Matka Two a, Albercie, zna dobrze ten biedny, kochany dom.
Niedawno temu, adąc do Paryża, prze eżdżałem przez Marsylię, posze-

dłem zobaczyć ten dom, z którym związanych est dla mnie tyle bolesnych
wspomnień; wieczorem skopałem łopatą kąt ogródka, w którym zakopałem
pieniąǳe. Żelazna szkatułka była na swoim mie scu, niczy a ręka e nie do-
tknęła. I nadal est w tym kącie, pod pięknym figowcem, który o ciec mó
zasaǳił w ǳień moich uroǳin.

Otóż, Albercie, pieniąǳe te miały niegdyś pomóc i zapewnić spoko -
ny byt kobiecie, którą ubóstwiałem. ǲiś, przez szczególny, okropny zbieg
okoliczności, pieniąǳe te mogą e wreszcie posłużyć. O, zrozum mnie do-
brze — mnie, który mógłbym te biedne kobiecie ofiarować miliony, a da ę
e tylko kawałek czarnego chleba, zapomniany pod moim dachem od dnia,
gdym się rozstał z tą, którą kochałem.

Albercie, esteś człowiekiem szlachetnym — ale może zaślepiać Cię du-
ma lub akieś uprzeǳenie. Jeśli mi odmówisz, eśli poprosisz kogo innego
o to, co mam prawo Ci ofiarować, powiem, że czynisz nieszlachetnie: od-
rzuciłbyś pomoc ofiarowaną Two e matce przez człowieka, którego o ciec
umierał przez Two ego o ca w piekle głodu i rozpaczy.

Gdy matka skończyła lekturę, Albert czekał blady i nieruchomy na to, co postanowi.
Mercedes podniosła wzrok ku niebu z wyrazem, który trudno oddać.
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— Przy mu ę — rzekła. — Ma prawo zapłacić mi posag, który zaniosę do klasztoru.
I przyciska ąc list do serca, u ęła syna pod ramię i krokiem pewnie szym, niż sama

mogła się spoǳiewać, skierowała się ku schodom.

. 
Tymczasem Monte Christo także wrócił do miasta w towarzystwie Emanuela i Maksy-
miliana.

Powrót był wesoły. Emanuel nie ukrywał radości, że po wo nie nastąpił pokó i głośno
rozprawiał o swoich filantropĳnych uczuciach.

Morrel sieǳiał w kącie powozu, nie przerywał radosnych wynurzeń szwagra i sam
cieszył się szczerze w duchu, ale radość lśniła mu tylko w oczach.

Na rogatce du Trône spotkali Bertuccia; czekał tam nieruchomy ak szyldwach na
warcie.

Monte Christo wychylił głowę z powozu, rozmówił się z nim szeptem i intendent
znikł.

— Panie hrabio — rzekł Emanuel, gdy do echali do Placu Królewskiego — proszę
mnie podwieźć pod dom, eśli łaska — nie chciałbym, aby żona niepokoiła się choćby
chwilę dłuże o pana lub o mnie.

— Gdyby nie było śmiesznie rozgłaszać własny triumf — dodał Morrel — zaprosił-
bym pana do nas; ale pan hrabia ma też na pewno serca, które drżą o niego i które musi
uspokoić. To uż tuta , Emanuelu, pożegna my pana hrabiego i pozwólmy, niech eǳie
dale .

— Chwileczkę — przerwał Monte Christo. — Niech mnie panowie nie pozbawia-
ą tak od razu dwóch towarzyszy; pan, Emanuelu, niech iǳie do swo e urocze żony
i przekaże e mo e pozdrowienia, a pan kapitan niech mnie odwiezie na Pola Elize skie.

— Chętnie — zgoǳił się Maksymilian — tym barǳie że mam tam coś do zała-
twienia.

— Mamy czekać na ciebie ze śniadaniem? — zapytał Emanuel.
— Nie.
Zatrzaśnięto drzwiczki i powóz ruszył w dalszą drogę.
— Wiǳi pan, przyniosłem panu szczęście — odezwał się Morrel. — Zapewne pan

nawet o tym nie pomyślał?
— I owszem — odparł Monte Christo. — I właśnie dlatego chciałbym mieć pana

zawsze przy sobie.
— To było niepo ęte! — rzucił ni stąd ni zowąd Morrel, kończąc akąś swo ą myśl.
— Tak — odpowieǳiał hrabia z uśmiechem. — Dobrze pan powieǳiałeś: to nie-

po ęte.
— Bo przecież Albertowi nie braku e odwagi.
— O, est barǳo odważny. Wiǳiałem kiedyś, ak spał na spoko nie , gdy nad ego

głową chyliły się sztylety.
— A a wiem, że po edynkował się dwa razy i to barǳo ǳielnie — rzekł Morrel. —

Jak to pogoǳić z ego ǳisie szym zachowaniem⁈
— To znowu twó wpływ — uśmiechnął się raz eszcze Monte Christo.
— Ale Albert ma szczęście, że nie est żołnierzem.
— A to czemu?
— Przepraszać przed po edynkiem… — rzekł kapitan, wstrząsa ąc głową.
— E że, drogi Maksymilianie — odparł łagodnie hrabia — niech pan nie wpada

w przesądy luǳi pospolitych. Musisz przyznać, że skoro Albert est odważny, nie może
być tchórzem. Widocznie miał akiś powód, aby się tak zachować, a przecież zachował się
bohatersko?

— Owszem, owszem. Ale powiem i tak ak Hiszpan: ǳisia mnie był odważny niż
wczora .

— Z esz pan ze mną śniadanie? — spytał hrabia, aby przerwać ten wątek.
— Nie mogę, muszę wy ść od pana o ǳiesiąte .
— A więc umówił się pan uż z kimś na śniadanie?
Morrel uśmiechnął się i potrząsnął głową przecząco.
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— Ale przecież musisz pan coś przekąsić!
— A eśli nie estem głodny? — odpowieǳiał młody człowiek.
— O! — rzekł hrabia. — Znam tylko dwa uczucia, które odbiera ą apetyt; cierpienie

— ale wiǳę, żeś barǳo wesoły — i miłość. Sąǳąc z tego, coś mi powieǳiał o swoim
sercu, mogę przypuszczać…

— Na honor — odparł wesoło Morrel — nie mówię, że nie.
— I nic mi o tym nie powieǳiałeś, Maksymilianie? — zapytał hrabia tak żywo, że

widać było wyraźnie, ak barǳo zainteresowała go ta ta emnica.
— Przecież powieǳiałem ǳiś rano panu hrabiemu, że mam za ęte serce.
Zamiast odpowieǳieć Monte Christo wyciągnął rękę do młoǳieńca.
— No i odkąd mo e serce nie est przy panu w lasku Vincennes, est gǳie inǳie ;

i muszę tam pó ść, żeby e odnaleźć.
— Idź więc, drogi przy acielu — rzekł z namysłem hrabia — ale proszę, eżeli miałbyś

akieś kłopoty, pamięta , że dysponu ę na tym świecie pewną właǳą — i cieszę się, gdy
mogę pomóc tym, których barǳo lubię, a pana, Maksymilianie, naprawdę barǳo lubię.

— Dobrze, przypomnę sobie o tym, ak samolubne ǳieci przypomina ą sobie o ro-
ǳicach, kiedy ich potrzebu ą. Kiedy będę w potrzebie, a być może nastąpi to uż wkrótce,
zwrócę się do pana.

— Trzymam pana za słowo. A zatem — bądź zdrów.
— Do wiǳenia.
Właśnie za echali przed pałac na Polach Elize skich. Monte Christo otworzył drzwicz-

ki; Morrel wyskoczył z powozu.
Na ganku czekał uż Bertuccio.
Morrel zniknął w alei Marigny, a Monte Christo skierował się prosto do Bertuccia.
— No i ak? — zapytał.
— No cóż — odpowieǳiał intendent — opuszcza dom.
— A syn?
— Jak mi mówił Florentin, ego loka , ma taki sam zamiar.
— Chodź ze mną.
Monte Christo zabrał Bertuccia do gabinetu, napisał list, któryśmy uż czytali i oddał

go intendentowi.
— Idź pan — rzekł — zrób to szybko. O, ale powieǳ na pierw Hayde, że wróciłem.
— Jestem tu — zawołała ǳiewczyna, która zeszła zaraz na turkot powozu; twarz

aśniała e radością — hrabia był zdrów i cały.
Hayde czekała na hrabiego z niecierpliwością — a teraz przeżywała radość, taką ak

córka, która znów ogląda ukochanego o ca, rozkosz taką, ak kochanka, gdy znów u rzy
swo ego na droższego. Choć hrabia nie okazywał otwarcie radości, cieszył się nie mnie
niż Hayde. Radość dla serc, co długo cierpiały, podobna est do rosy spada ące na zie-
mię spaloną słońcem. Serce i ziemia chłoną chciwie ten dobroczynny deszcz — i na
powierzchni nie zosta e żaden ślad. Od kilku dni Monte Christo zaczynał po mować,
a długo nie śmiał w to wierzyć — że na świecie są dwie Mercedes, a to znaczy, że może
eszcze poznać szczęście. Wpatrywał się oczyma błyszczącymi szczęściem w wilgotne oczy
Hayde, gdy nagle otwarły się drzwi. Hrabia zmarszczył brwi.

— Pan de Morcerf! — ozna mił Baptysta, akby samo to nazwisko było dostatecznym
usprawiedliwieniem.

Rzeczywiście, twarz hrabiego rozpogoǳiła się.
— Który? O ciec czy syn?
— O ciec.
— O mó Boże! — zawołała Hayde. — To się eszcze nie skończyło?
— Nie wiem, czy się skończyło, mo a kochana — rzekł Monte Christo, biorąc ą za

ręce — ale wiem, że nie masz się czego obawiać.
— O, ale to przecież nęǳnik…
— Ten człowiek nic nie może mi zrobić. Należało się lękać tylko wtedy, gdy miałem

do czynienia z ego synem.
— I tego, co wycierpiałam, nigdy się nie dowiesz, panie mó .
Monte Christo uśmiechnął się.
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— Przysięgam ci na grób mo ego o ca — rzekł, wyciąga ąc rękę nad głową ǳiewczyny
— że eśli spotka kogoś nieszczęście, na pewno nie zdarzy się mnie.

— Panie mó , wierzę ci ak samemu Bogu — rzekła ǳiewczyna, poda ąc mu czoło
do pocałunku.

Monte Christo złożył pocałunek na tym czole, tak czystym i pięknym, a od tego
pocałunku zabiły dwa serca — edno gwałtownie, drugie głucho.

— Boże! — wyszeptał hrabia. — Czyżbyś pozwolił, abym mógł eszcze kochać?…
— Wprowadź pana hrabiego do salonu — rzekł do Baptysty, odprowaǳa ąc piękną

Greczynkę do bocznych schodów.
Winniśmy choć w kilku słowach wy aśnić te odwieǳiny, których Monte Christo być

może się spoǳiewał, ale nasi czytelnicy z pewnością nie.
Gdy Mercedes spisywała u siebie inwentarz rzeczy, a Albert robił to u siebie, gdy

układała biżuterię, zamykała szuflady, wiązała klucze, aby wszystko zostawić w ak na -
lepszym porządku, nie zauważyła, że akaś blada, ponura twarz po awiła się w oszklonych
drzwiach wychoǳących na korytarz. Stamtąd można było nie tylko wiǳieć, ale i słyszeć.
Ten, co tak patrzył, wiǳiał więc i słyszał wszystko, co ǳiało się u pani de Morcerf.

Następnie mężczyzna poszedł pobladły do swo e sypialni, chwycił kurczowo firankę
w oknie wychoǳącym na ǳieǳiniec i podniósł ą.

Stał tak przez ǳiesięć minut, bez ruchu, niemy, przysłuchu ąc się biciu własnego
serca.

ǲiesięć minut to barǳo długo.
Wtedy to właśnie Albert, wraca ąc z po edynku, spostrzegł, ak o ciec czatu e na ego

powrót — i odwrócił głowę.
Oczy hrabiego rozszerzyły się: wieǳiał, że Albert mocno znieważył Monte Christa,

że podobna zniewaga wszęǳie, na całym świecie, pociąga za sobą po edynek na śmierć.
Owóż Albert wracał zdrów i cały, a więc zemścił się za o ca. Błyskawica radości prze-

mknęła po te ponure twarzy — ak ostatni promyk słońca, który ginie w chmurach,
zda ących się nie posłaniem, ale ego grobem.

Wiemy ednak, że na próżno czekał, by syn przyszedł do niego opowieǳieć o swoim
triumfie. Rozumiało się samo przez się, że syn, wyrusza ąc na po edynek, nie chciał wiǳieć
się z o cem, którego honor miał pomścić; ale dlaczego, gdy uż pomścił honor o ca, nie
przy ǳie rzucić się o cu w ob ęcia?

Wtedy to hrabia, nie mogąc doczekać się Alberta, posłał po ego loka a. Wiemy, że
ten kazał powieǳieć hrabiemu wszystko.

ǲiesięć minut późnie generał de Morcerf wyszedł na ganek; miał na sobie czarny
surdut zapięty po wo skowemu pod szy ę, czarne spodnie i czarne rękawiczki.

Musiał uż wcześnie wydać rozkazy, zaledwie bowiem zszedł ze schodów, z wozowni
wy echał powóz i zatrzymał się tuż przed nim. Loka włożył do powozu dwie szpady
zawinięte w wo skowy płaszcz. Potem zamknął drzwiczki i siadł obok stangreta.

Stangret wychylił się z kozła, aby spytać o rozkazy.
— Na Pola Elize skie — rzekł generał — do hrabiego de Monte Christo. Galopem!
Konie, smagnięte biczem, ruszyły z kopyta i po pięciu minutach za echały przed pałac

hrabiego.
Pan de Morcerf sam otworzył sobie drzwiczki i chociaż powóz eszcze się nie zatrzymał,

wyskoczył w biegu ak młoǳieniaszek, zaǳwonił i zniknął za drzwiami wraz ze służącym.
Po chwili Baptysta zaanonsował hrabiego de Morcerf; Monte Christo odprowaǳił

Hayde i nakazał wprowaǳić hrabiego do salonu.
Generał przemierzał salon wzdłuż i wszerz uż po raz trzeci, gdy odwróciwszy się,

u rzał na progu Monte Christa.
— A, pan de Morcerf! — rzekł spoko nie Monte Christo. — Myślałem, że źle usły-

szałem.
— Tak, to a, we własne osobie — odrzekł hrabia, zaciska ąc usta tak mocno, że

słowa ledwo mogły się z nich wydobyć.
— Pozosta e mi więc tylko zapytać — rzekł Monte Christo — czemu zawǳięczam

przy emność oglądania pana o tak wczesne porze?
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— Miałeś pan ǳiś rano po edynkować się z moim synem, prawda? — spytał generał.
— Wiem też, że mó syn miał słuszne powody, aby się z panem bić i zrobić wszystko, co
tylko można, aby pana zabić.

— O tak, miał barǳo słuszne powody! Ale ednak, ak pan wiǳi, nie zabił mnie,
a nawet nie zaczęliśmy się bić.

— A przecież uważał pana za główną przyczynę hańby swo ego o ca, za tego, który
doprowaǳił naszą roǳinę do straszliwe katastro.

— Wszystko to prawda — rzekł Monte Christo z przeraża ącym spoko em. — Ale
nie byłem główną przyczyną katastro, tylko podrzędną.

— Zapewne go pan przeprosiłeś albo w akiś sposób to wy aśniłeś?
— Nie, nie uǳielałem mu żadnych wy aśnień i to on mnie przeprosił.
— Och! Ale ak pan sobie tłumaczysz taki postępek?
— Zapewne przekonaniem, że est ktoś, kto tu barǳie zawinił niż a.
— Kto taki?
— Jego o ciec.
— Niech i tak bęǳie — rzekł hrabia, blednąc. — Ale wie pan, że winowa ca nie

lubi, aby ktoś mu wyrzucał winę.
— Wiem… dlatego też spoǳiewałem się, że tak się potoczą sprawy.
— Spoǳiewałeś się pan, że mó syn okaże się tchórzem! — zawołał hrabia.
— Pan Albert nie stchórzył.
— Człowiek, co ma w ręku broń, a na wyciągnięcie ręki śmiertelnego wroga i nie

uży e te broni, est tchórzem! O, szkoda, że go tu nie ma, sam bym mu to powieǳiał!
— Mó panie — odparł zimno Monte Christo — nie sąǳę, abyś przyszedł do mnie

po to, aby mi opowiadać o swoich domowych problemach. Zapyta pan o to wszystko
pana Alberta, a być może on bęǳie potrafił panu odpowieǳieć.

— O nie! Nie pó dę! — odpowieǳiał generał z uśmiechem, który przemknął po
ego twarzy ak błyskawica. — Nie! Ma pan rac ę, nie po to tu przyszedłem! Przyszedłem
powieǳieć panu, że a także uważam pana za wroga! Przyszedłem panu powieǳieć, że
nienawiǳę pana wręcz instynktownie! Że zda e mi się, akbym pana znał od zawsze i od
zawsze nienawiǳił! I że wreszcie, skoro współczesna młoǳież bić się nie lubi, to my się
bęǳiemy bić… Czy takie est też pańskie zdanie?

— Oczywiście. Dlatego też, kiedym panu powieǳiał, że spoǳiewałem się, że tak się
wszystko potoczy, miałem na myśli to, że zaszczyci mnie pan wizytą.

— Tym lepie … Jesteś pan gotów?
— Ja zawsze estem gotów.
— Wiesz pan, że bęǳiemy się bić, póki eden z nas nie zginie? — spytał generał,

zaciska ąc z wściekłością zęby.
— Póki eden z nas nie zginie — powtórzył Monte Christo, skinąwszy lekko głową.
— Możemy więc wy ść natychmiast, świadków nam nie trzeba.
— Istotnie — rzekł Monte Christo — świadkowie byliby niepotrzebni, wszak tak

dobrze się znamy!
— Przeciwnie, wcale się nie znamy.
— No, no — odparł Monte Christo z taką samą irytu ącą flegmą — zastanówmy

się. Czy nie esteś pan aby żołnierzem Fernandem, który zdezerterował w wilię bitwy pod
Waterloo? Czy nie esteś porucznikiem Fernandem, który służył za przewodnika i szpie-
ga armii ancuskie w Hiszpanii? Czy nie esteś kapitanem Fernandem, który zdraǳił,
sprzedał i zamordował swego dobroczyńcę, Ali Paszę? I czy wszyscy ci trze Fernandowie
razem wzięci nie stworzyli przypadkiem generała le tnanta, hrabiego de Morcerf, para
Franc i?

— O, nęǳniku! — krzyknął generał, którego te słowa paliły ak rozpalone żelazo.
— Wyrzucasz mi mo ą hańbę, choć może za chwilę mnie zabĳesz! Nie powieǳiałem,
że nic o mnie nie wiesz. Wiem dobrze, szatanie, żeś przeniknął w noc przeszłości i tam,
przy blasku nieznane mi pochodni, przerzuciłeś wszystkie karty mo ego życia; może zo-
stało mi ednak więce honoru przy całe mo e hańbie niż tobie z twoimi znakomitymi
pozorami. Tak, ty mnie znasz, wiem dobrze, ale nie wiem, kim ty esteś, awanturniku
błyszczący od złota i kle notów! W Paryżu nazwałeś się hrabią de Monte Christo; we Wło-
szech Sindbadem Żeglarzem, na Malcie uż nie pamiętam ak. Ale a cię pytam o two e
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prawǳiwie nazwisko, chcę e poznać, pośród tych stu przybranych, aby e wymówić na
mie scu walki, w chwili, gdy zatopię szpadę w twoim sercu.

Monte Christo zbladł straszliwie; w oczach zapalił mu się płomień. Znikł za drzwiami
do gotowalni, w mgnieniu oka zerwał halsztuk, surdut i kamizelkę — ubrał marynarską
bluzę i kapelusz, spod którego spłynęły długie czarne włosy.

I wrócił do gabinetu — szedł ze skrzyżowanymi ramionami, straszliwy i nieubłaga-
ny ku generałowi, który nie rozumie ąc tego nagłego wy ścia stał w mie scu; wiǳąc go
teraz, zaszczękał zębami, zachwiał się i cofnął o krok, i cofał się tak, póki nie poczuł pod
zaciśniętą kurczowo ręką stołu i nie oparł się o blat.

— Fernanǳie! Wystarczy, że powieǳiałbym ci tylko edno spośród moich stu na-
zwisk, a padłbyś, akby to grom cię poraził! Ale uż się domyślasz, akie to nazwisko, praw-
da? Albo racze przypominasz e sobie? Bo przecież mimo wszystkich cierpień i udręk,
akich zaznałem, pokazu ę ci ǳisia twarz odmłoǳoną ǳięki szczęściu, akie da e zemsta,
twarz, którą na pewno widywałeś często w snach, od dnia, w którym po ąłeś za żonę…
Mercedes, mo ą narzeczoną!

Generał, z głową odrzuconą do tyłu, wyciągniętymi rękoma, w milczeniu, nieru-
chomymi oczyma wpatrywał się w ten straszliwy obraz. A potem, podpiera ąc się ręką
o ścianę, powoli ął posuwać się tyłem ku drzwiom; a gdy przekraczał próg, z gardła
wyrwał mu się tylko eden, posępny, żałosny, rozǳiera ący krzyk:

— Edmund Dantès!
Wyda ąc ęki, które nie miały w sobie nic luǳkiego, powlókł się na ganek, prze-

szedł ǳieǳiniec, chwie ąc się ak pĳany, i osunął się w ramiona loka a, bełkocąc niemal
niezrozumiale:

— Do domu! Do domu!
Po droǳe świeże powietrze i wstyd, aki odczuwał pod bacznymi spo rzeniami słu-

żących pozwoliły mu nieco zebrać myśli; ale trasa była krótka i w miarę, ak zbliżali się
do domu czuł, ak powraca cierpienie. Kazał stanąć nieco przed domem i wysiadł.

Brama na ǳieǳiniec była otwarta na oścież. Na ǳieǳińcu stała dorożka. Fiakier nie
mógł zrozumieć, czemu wezwano go do tak znakomite sieǳiby.

Hrabia spo rzał z przestrachem na dorożkarza, ale nie odważył się go pytać o co-
kolwiek, pospieszył do swoich apartamentów. Dwie osoby schoǳiły ze schodów; ledwo
zdążył ukryć się w gotowalni. Była to Mercedes, wsparta o ramię syna. Właśnie opuszcza-
li pałac. Przeszli o włos obok nieszczęśnika, ukrytego za adamaszkową kotarą; edwabna
suknia Mercedes niemal go musnęła; poczuł na twarzy ciepły oddech syna, gdy Albert
powieǳiał:

— Odwagi, mamo! Chodź, chodź, nie esteśmy uż tuta u siebie.
Słowa ucichły, kroki oddaliły się. Generał wyprostował się, uczepiwszy się kurczowo

kotary. Tłumił straszliwy szloch — szloch człowieka opuszczanego ednocześnie przez
żonę i syna.

Wkrótce usłyszał trzaśnięcie blaszanych drzwiczek dorożki, głos dorożkarza, a gdy koła
ciężkiego powozu zaturkotały na bruku, zadrżały szyby. Rzucił się do sypialni, aby u rzeć
raz eszcze dwie istoty, akie ukochał w życiu; ale dorożka od echała i nie wychyliła się
z nie ani Mercedes, ani Albert nie wystawił z nie głowy, aby pożegnać opustoszały dom
i opuszczanego męża i o ca ostatnim spo rzeniem — spo rzeniem wyraża ącym żal, a więc
i przebaczenie.

I gdy dorożka zadudniła, prze eżdża ąc pod sklepieniem bramy, rozległ się strzał i ciem-
ny dym wypłynął smużką przez okno sypialni, rozbite pod wpływem eksploz i.
. 
Domyślamy się, gǳie Morrel miał załatwiać owe interesy i z kim miał się spotkać.

Rozstawszy się z hrabią skierował się wolno ku domostwu Villefortów.
Powiadamy: wolno — miał bowiem pół goǳiny, aby prze ść pięćset kroków. Ale

choć miał tyle czasu, pragnął pożegnać hrabiego ak na pręǳe , by móc pozostać sam na
sam z myślami.
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Wieǳiał dobrze, o które ma być na mie scu: była to goǳina, o które pan Noirtier
adał śniadanie. Valentine pomagała wtedy ǳiadkowi i było pewne, że nikt nie przeszkoǳi
e w tym zbożnym obowiązku.

Noirtier i Valentine pozwolili mu na odwieǳiny dwa razy w tygodniu i szedł właśnie,
by skorzystać ze swo ego prawa.

Gdy przyszedł, Valentine uż na niego czekała. Zaniepoko ona, niemal przerażona,
chwyciła go za rękę i zaprowaǳiła do ǳiadka.

Niepokoiła się tak barǳo, gdyż plotka o awanturze, aką urząǳił w Operze Albert,
zdążyła się uż roze ść (w wielkim świecie wszyscy o wszystkim wieǳą).

U Villefortów nikt nie wątpił, że konsekwenc ą te kłótni bęǳie po edynek. Valentine
odgadła swoim kobiecym instynktem, że Morrel bęǳie sekundantem hrabiego, a zna ąc
odwagę Maksymiliana i wieǳąc o przy aźni, aką darzył hrabiego, lękała się, że nie zdoła
ograniczyć się do bierne roli sekundanta.

Rozumiemy więc, ak chciwie wypytywała o szczegóły i słuchała opowieści ukocha-
nego. W e oczach Maksymilian mógł wyczytać niewymowną radość, gdy dowieǳiała
się, że owa straszliwa sprawa zakończyła się równie szczęśliwie, co nieoczekiwanie.

— A teraz — rzekła Valentine da ąc znak Maksymilianowi, by usiadł obok pana
Noirtier i siada ąc na podnóżku — porozmawia my trochę o naszych sprawach. Wiesz,
że ǳiadek chciał kiedyś wyprowaǳić się z domu i zamieszkać gǳie inǳie ?

— Tak, oczywiście — odparł Maksymilian — pamiętam te plany i nawet im przy-
klasnąłem.

— A więc klaska , Maksymilianie, bo ǳiadunio wrócił do tych planów.
— Brawo! — zawołał Maksymilian.
— A wiesz, aką poda e przyczynę tych zamiarów?
Noirtier spoglądał na wnuczkę, chcąc nakazać e milczenie, ale Valentine nie patrzyła

na ǳiadka; e spo rzenie, uśmiech — wszystko było dla Maksymiliana.
— O, akąkolwiek przyczynę poda e, oświadczam, że ma rac ę! — wykrzyknął Morrel.
— I to aką. Twierǳi, że nie służy mi powietrze nasze ǳielnicy.
— O tak… Słucha , Valentine, pan Noirtier może mieć rac ę: wyda e mi się, że od

dwóch tygodni coś ci dolega, i to coraz barǳie .
— Hm, chyba tak. I dlatego ǳiadek ustanowił się moim lekarzem, a ponieważ wie

wszystko, ufam mu ak nikomu.
— To ty naprawdę źle się czu esz? — zapytał z niepoko em Morrel.
— O , Boże, trudno to tak nazwać. Jestem ogólnie osłabiona i to wszystko. Nie mam

apetytu i wyda e mi się, akby mó żołądek z czymś walczył.
Noirtier przysłuchiwał się uważnie słowom Valentine.
— A co zażywasz na to osłabienie?
— To barǳo proste: coǳiennie rano wypĳam łyżkę mikstury, którą przynoszą z ap-

teki dla ǳiadka, to znaczy zaczęłam od edne łyżki, a teraz pĳę uż cztery. ǲiadek twier-
ǳi, że to panaceum.

Valentine uśmiechała się; ale w uśmiechu krył się akiś smutek, akieś cierpienie.
Maksymilian, upo ony miłością, patrzył na nią w milczeniu. Była piękna ak zawsze,

ale e blada cera zmatowiała, oczy błyszczały gorączkowym blaskiem, dłonie o perłowym
odcieniu skóry stały się żółtawe ak z wosku.

Maksymilian przeniósł spo rzenie na pana Noirtier. Starzec obserwował swoim prze-
ǳiwnie bystrym wzrokiem ǳiewczynę, pochłoniętą w te chwili przez swo ą miłość; on
także przyglądał się śladom owe skryte choroby, tak mało zresztą widocznym, że nikt
ich nie dostrzegł do te pory poza ǳiadkiem i ukochanym.

— Ale ta mikstura — odezwał się Morrel — est przecież przepisana panu Noirtier,
a ty zażywasz uż cztery łyżki?

— Wiem tylko, że est barǳo gorzka, tak gorzka, że wszystko, co pĳę, smaku e mi
gorzko.

Noirtier spo rzał na Valentine pyta ąco.
— Tak, ǳiaǳiu, właśnie tak. Chwilkę temu, zanim do ciebie przyszłam, napiłam się

wody z cukrem. I cóż, zostawiłam pół szklanki, taka mi się wydała gorzka.
Noirtier zbladł i dał znak, że chce coś powieǳieć.
Valentine podniosła się, żeby przynieść słownik.
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Noirtier śleǳił ą wzrokiem wyraźnie pełnym niepoko u.
Rzeczywiście — krew uderzyła ǳiewczynie do głowy, pokrywa ąc policzki rumień-

cem.
— No, no, coś takiego! — zawołała, nie tracąc pogody. — Ćmi mi się w oczach!

Chyba oślepiło mnie słońce…
I uchwyciła się klamki u okna.
— Nie ma ǳiś słońca — rzekł Morrel, zaniepoko ony barǳie wyrazem twarzy starca

niż zasłabnięciem Valentine.
I podbiegł do ǳiewczyny. Valentine uśmiechnęła się.
— Nie martw się, ǳiaǳiu, nie martw się, Maksymilianie. To nic, uż mi przeszło.

Ale słucha cie! Chyba słychać akiś powóz na ǳieǳińcu?
Otwarła drzwi, wybiegła na korytarz, a wy rzawszy przez okno wróciła natychmiast.
— Tak, to pani Danglars z córką, przy echały w odwieǳiny. Do wiǳenia, muszę

uciekać, bo eszcze po mnie tu przyślą. Ale zostań z ǳiadkiem, Maksymilianie, obiecu ę,
że nie będę ich zatrzymywać.

Maksymilian odprowaǳił ą oczyma do drzwi. Słyszał, ak wchoǳiła po schodach
prowaǳących do e i macochy poko ów.

Gdy tylko znikła, Noirtier dał mu znak, aby wziął słownik. Morrel wykonał polecenie;
Valentine nauczyła go szybko porozumiewać się ze starcem.

Ale choć umiał to robić, trzeba było przecież recytować raz za razem cały alfabet,
a potem szukać słów w słowniku — i dopiero po ǳiesięciu minutach złożył myśli starca
w następu ące zdanie:

„Idź po szklankę i karafkę do poko u Valentine”.
Morrel wezwał służącego, który zastąpił Barroisa i w imieniu pana Noirtier powtórzył

ego rozkaz.
Służący był zaraz z powrotem. Karafka i szklanka były puste.
Noirtier dał znak, że chce znów przemówić.
— Dlaczego szklanka i karafka są puste? Valentine wypiła przecież tylko pół szklanki.
Składanie tego zdania trwało pięć minut.
— Nie wiem — odparł loka . — Ale w poko u panienki Valentine est poko ówka,

może to ona wszystko wylała?
— Idźcie ą zapytać — rzekł Morrel, wyraża ąc myśl zawartą w spo rzeniu Noirtiera.
Loka wyszedł i natychmiast wrócił.
— Panienka Valentine, idąc do pani de Villefort, wstąpiła do swo ego poko u — rzekł

a ponieważ chciało się e pić, wypiła wszystko, co zostało w szklance. Wodę z karafki wylał
panicz Edward — robił staw dla swoich kaczek.

Noirtier wzniósł oczy do nieba, niczym gracz, który stawia wszystko na edną kartę.
Po czym utkwił wzrok w drzwiach i uż go od nich nie odrywał.

Tak ak zdawało się Valentine, były to rzeczywiście pani Danglars i Eugenia. Popro-
waǳono e do poko u pani de Villefort. Dlatego właśnie Valentine wstąpiła do swo ego
poko u: od poko u macochy ǳielił ą tylko pokó Edwardka.

Kobiety weszły do salonu z miną uroczystą, aką przybiera ktoś, kto ma ozna mić
akąś ofic alną wiadomość. Luǳie z te same sfery wyczuwa ą takie niuanse — i pani de
Villefort przybrała taką samą uroczystą pozę.

W tym momencie weszła Valentine i znów zaczęły się reweransy.
— Droga przy aciółko — odezwała się pani Danglars, gdy ǳiewczęta chwyciły się za

ręce — przy echałyśmy z Eugenią, aby ozna mić, że niebawem nastąpi ślub mo e córki
z księciem Cavalcanti.

Danglars podkreślał tytuł Cavalcantiego. Bankier, stronnik ludu, uznał, że książę to
znacznie lepie niż hrabia.

— A więc pozwól, bym ci złożyła na szczersze gratulac e — odpowieǳiała pani de
Villefort. — Książę Cavalcanti, ak mi się wyda e, to młody człowiek pełen rzadkich cnót.

— Proszę posłuchać, droga przy aciółko — uśmiechnęła się baronowa — mówiąc
mięǳy nami, książę eszcze nie rozwinął swoich możliwości tak, ak rozwinie. Ma w sobie
trochę cuǳoziemszczyzny, którą każdy Francuz rozpozna na pierwszy rzut oka u szlach-
cica włoskiego czy niemieckiego. Ale wygląda na to, że ma dobre serce, est błyskotliwy…
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a eśli choǳi o pozyc ę, to mó mąż utrzymu e, że ma ogromny ma ątek. Tak mi powie-
ǳiał.

— A poza tym — wtrąciła Eugenia, kartku ąc album pani de Villefort — doda ,
mamo, że masz szczególną słabość do tego młoǳieńca.

— A nie potrzebu ę chyba pytać — rzekła pani de Villefort — czy ty, Eugenio, też
masz do niego słabość?

— Ja? Ależ nie, wcale — odparła Eugenia, ak zwykle prosto z mostu. — Moim
powołaniem nie są więzy małżeńskie i podporządkowanie się kaprysom mężczyzny, kim-
kolwiek by był. Moim powołaniem est poświęcić się sztuce, a więc mo e serce, osoba
i myśli muszą być wolne.

Eugenia wypowieǳiała te słowa tonem tak ostrym i stanowczym, że Valentine za-
rumieniła się. Nieśmiała ǳiewczyna nie mogła po ąć te energiczne natury, która akby
zupełnie wyzbyła się kobiece powściągliwości.

— Zresztą — ciągnęła Eugenia — eśli uż muszę wy ść za mąż, po dobre czy złe woli,
powinnam poǳiękować Opatrzności za wzgardę, aką mi okazał pan Albert de Morcerf.
Gdyby nie Opatrzność, byłabym ǳiś żoną człowieka okrytego hańbą.

— To prawda — dodała baronowa z ową naiwnością, którą można czasem spotkać
u wielkich dam, a które nie tracą, nawet gdy przesta ą z ludźmi z gminu — to prawda.
Gdyby nie to, że Morcerfowie się wahali, Eugenia wyszłaby za Alberta. Generałowi na
tym barǳo zależało, był nawet u nas i próbował przymusić mo ego męża.

— Ale przecież — wtrąciła nieśmiało Valentine — czy hańba o ca spada na syna?
Zda e mi się, że pan Albert nie est winien zdrady, akie dopuścił się generał.

— Wybacz, kochana — rzekła nieugięta Eugenia — pan Albert zasługu e na swó
uǳiał w hańbie i sam się o to upomniał. Wczora w Operze wyzwał hrabiego Monte
Christo, a ǳiś, tuż przed po edynkiem, przeprosił go.

— Niemożliwe! — zawołała pani de Villefort.
— O, droga przy aciółko — odezwała się pani Danglars, wciąż z tą samą naiwnością

— to pewne, powieǳiał mi o tym pan Debray, który przy tym był.
Valentine wieǳiała, ak się miały rzeczy, ale nie odezwała się słowem. Przez tę roz-

mowę ożyły w nie wspomnienia — i myślami przeniosła się do poko u pana Noirtier,
gǳie czekał na nią Maksymilian. Zatopiona w rozmyślaniach, przestała interesować się
rozmową. Nie byłaby nawet w stanie powtórzyć, o czym mówiono od paru minut; nagle
pani Danglars położyła e dłoń na ramieniu — i wyrwała a z zadumy.

— Słucham, proszę pani? — zapytała, wzdryga ąc się pod dotykiem.
— Kochana Valentine, czy przypadkiem nie czu esz się źle? — zapytała baronowa.
— Ja? — rzekła ǳiewczyna i przeciągnęła dłonią po gorącym czole.
— No tak. Popatrz w lustro. W ciągu minuty na przemian czerwieniłaś się i bladłaś

ze cztery razy.
— Rzeczywiście! — zawołała Eugenia. — Jesteś straszliwie blada!
— E, nie martw się, Eugenio, wyglądam tak uż od paru dni.
I Valentine, choć nie była zbyt przebiegła, zrozumiała, że to dobry pretekst, aby wy ść.
A pani de Villefort eszcze e w tym pomogła.
— Idź, Valentine — rzekła. — Naprawdę źle się czu esz, obie panie wybaczą ci to.

Napĳ się wody, to cię postawi na nogi.
Valentine ucałowała Eugenię, pozdrowiła panią Danglars, która zresztą uż szykowała

się do wy ścia, i opuściła salon.
— Biedne ǳiecko — rzekła pani de Villefort, gdy Valentine zniknęła za drzwiami —

poważnie się o nią niepoko ę. Nie zǳiwiłabym się, gdyby nagle ciężko zachorowała.
A tymczasem Valentine, w gorączkowe ekscytac i, z które nie zdawała sobie spra-

wy, przeszła przez pokó Edwardka, nie odpowiada ąc na akąś złośliwą zaczepkę chłopca
i doszła przez swo ą sypialnię na schodki.

Zeszła uż niemal na dół, brakowało tylko trzech stopni, uż słyszała głos Maksymiliana
— gdy nagle pociemniało e w oczach, zachwiała się i runęła w dół.

Maksymilian ednym skokiem dopadł drzwi — i u rzał Valentine leżącą na ziemi.
Błyskawicznie porwał ą na ręce i posaǳił na fotelu. Valentine otwarła oczy.

— Ależ ze mnie gapa, uż nie umiem choǳić! Zapomniałam, że są eszcze trzy schod-
ki! — mówiła gorączkowo.
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— Nic sobie nie zrobiłaś? — wykrzyknął Morrel. — O Boże, Boże!
Valentine roze rzała się wokół: zobaczyła, że w oczach ǳiadka malu e się straszliwa

obawa.
— Nie martw się, ǳiaǳiu — rzekła, próbu ąc się uśmiechnąć — nic mi nie est…

zakręciło mi się tylko w głowie, i ot, wszystko.
— Znowu ci się zakręciło w głowie! — rzekł Morrel, składa ąc ręce. — O, proszę

cię, uważa na siebie!
— Ależ nie, to nic takiego, mówię wam, że uż mi przeszło. A teraz posłucha , Mak-

symilianie, mam nowinę: za tyǳień wychoǳi za mąż Eugenia, a za trzy dni bęǳie wielka
feta, przy ęcie zaręczynowe. Jesteśmy zaproszeni, o ciec, macocha, a… przyna mnie tak
zrozumiałam.

— A kiedy my bęǳiemy wreszcie mogli za ąć się takimi sprawami? Kochana, masz
taki wpływ na ǳiadka, przekona go, aby odpowieǳiał: wkrótce!

— Czyli liczysz na to, że przyspieszę bieg rzeczy i przypomnę o wszystkim ǳiadkowi?
— Tak! I na litość, ak na szybcie . Tak długo ak nie bęǳiesz należeć do mnie, bęǳie

mi się zawsze wydawało, że mi się wymkniesz.
— E że — odparła Valentine wzdryga ąc się — naprawdę, esteś zbyt bo aźliwy ak

na oficera, ak na żołnierza, który podobno nie wie, co to lęk. Ha, ha, ha!
I wybuchnęła ostrym, bolesnym śmiechem; ręce e zesztywniały i wyprostowały się,

głowa opadła na oparcie fotela. Znieruchomiała.
Oczy Noirtiera krzyczały na trwogę. Morrel zrozumiał: trzeba było wołać o pomoc.

Zatargał sznurem ǳwonka. Poko ówka, która była właśnie w sypialni ǳiewczyny i loka
— następca Barroisa, wbiegli ednocześnie.

Valentine była tak blada, zimna, tak bez życia, że nie słucha ąc rozkazów Maksymilia-
na, ogarnięci strachem, który czuwał bez przerwy nad tym przeklętym domem, wybiegli
na korytarz, wrzeszcząc o pomoc.

Pani Danglars i Eugenia właśnie wychoǳiły. Zdążyły się więc dowieǳieć, aka była
przyczyna tych hałasów.

— Przecież mówiłam — zawołała pani de Villefort. — Biedna mała!
. 
W te że chwili zabrzmiał z gabinetu głos pana de Villefort:

— Co się ǳie e?
Morrel spo rzał pyta ąco na Noirtiera. Starzec oǳyskał uż zimną krew i wskazał mu

wzrokiem gotowalnię, w które Morrel uż raz krył się w podobnych okolicznościach.
Chwycił tylko kapelusz i rzucił się zdyszany za zasłonę. Na korytarzu słychać uż było

bowiem kroki prokuratora.
Villefort wpadł do poko u, podbiegł do Valentine i chwycił ą w ramiona.
— Lekarza! Lekarza! — krzyknął. — Idźcie po pana d’Avrigny! Albo — sam po

niego pó dę.
I wybiegł z poko u.
Innymi drzwiami wymknął się Morrel. Jak obuchem uderzyło go straszliwe wspo-

mnienie: przypomniał sobie rozmowę Villeforta i lekarza, którą podsłuchał w noc śmier-
ci pani de Saint-Méran. ǲiewczyna miała takie same ob awy, ak te, które poprzeǳiły
śmierć Barroisa — były tylko nieco łagodnie sze. Jednocześnie wydało mu się, że znów
brzmi mu w uszach głos Monte Christa:

„Gdybyś pan kiedyś potrzebował pomocy, proszę przy ść do mnie, mogę wiele”.
Szybcie niż biegnie myśl, popęǳił Przedmieściem Saint-Honoré i ulicą Matignon,

aż znalazł się na Polach Elize skich.
Tymczasem Villefort dotarł dorożką przed dom pana d’Avrigny. Zaǳwonił tak gwał-

townie, że przeraził odźwiernego, który otwarł przed nim drzwi. Villefort rzucił się w kie-
runku schodów, nie ma ąc siły wyrzec choć słowa. Odźwierny znał go, więc wpuścił go
do środka i tylko krzyknął za nim:

— W gabinecie, panie prokuratorze, w gabinecie!
Villefort otwierał uż gwałtownie drzwi.
— A, to pan — rzekł lekarz.
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— Tak, to a — odparł Villefort, zamyka ąc za sobą drzwi. — To a teraz zapytam:
esteśmy sami? Doktorze, na moim domu ciąży klątwa!

— Coś takiego! — odparł d’Avrigny zimno z pozoru, choć w głębi duszy zadrżał. —
Czyżby znów ktoś zachorował?

— Tak! — zawołał Villefort rwąc sobie konwulsy nie włosy. — Tak!
Wzrok d’Avrigny’ego mówił: „Ostrzegałem pana”.
I powoli zapytał:
— A więc kto z kolei umrze u pana? Jaka nowa ofiara oskarży nas o słabość przed

Bogiem?
Z piersi Villeforta wyrwał się szloch. Przysunął się do lekarza i ścisnął go za ramię:
— Valentine! Kole na Valentine.
— Pańska córka! — wykrzyknął zdumiony i zd ęty przerażeniem d’Avrigny.
— Wiǳisz pan, myliłeś się — wyszeptał prokurator. — Przy dź do mnie i proś

kona ącą o przebaczenie za te pode rzenia.
— Za każdym razem, gdy mnie pan wzywałeś, było za późno. Nieważne, idę. Ale

spieszmy się, przy takim wrogu, aki ǳiała w pańskim domu, nie ma czasu do stracenia.
— O, tym razem, doktorze, nie bęǳie mi uż pan wyrzucał słabości. Tym razem

odna dę mordercę i zmiażdżę go.
— Na pierw spróbu my uratować Valentine, potem pomyślimy o zemście. Chodźmy.
Kabriolet uwiózł Villeforta i d’Avrigny’ego do domu, a w te same chwili Morrel

pukał do drzwi Monte Christa.
Hrabia był w gabinecie i czytał, mocno zatroskany, list, który otrzymał od Bertuc-

cia. Gdy zaanonsowano Morrela, z którym rozstał się zaledwie dwie goǳiny wcześnie ,
uniósł głowę. Również u Morrela musiały za ść akieś nowe okoliczności, skoro młody
człowiek, który żegnał go dwie goǳiny temu z uśmiechem na ustach, powracał teraz tak
wstrząśnięty.

Hrabia wstał i podbiegł do Maksymiliana.
— Co się stało, Maksymilianie? — zapytał. — Jesteś pan blady, spływa z ciebie pot.
Morrel osunął się na fotel.
— Tak, biegłem tuta — odparł. — Muszę z panem pomówić.
— Czy pańska roǳina ma się dobrze? — spytał hrabia ze szczerą życzliwością.
— Tak, ǳięku ę — rzekł młody człowiek, wyraźnie zakłopotany; nie wieǳiał, od

czego ma zacząć. — Wszyscy zdrowi.
— To dobrze. Ale chcesz mi pan o czymś powieǳieć? — pod ął hrabia, coraz barǳie

zaniepoko ony.
— Tak. Wyszedłem z domu, do którego zawitała śmierć, i pobiegłem do pana.
— Czyżby od państwa de Morcerf?
— Nie. Ktoś tam umarł?
— Generał strzelił sobie w łeb.
— Ach, co za okropne nieszczęście! — wykrzyknął Maksymilian.
— No, ale nie dla hrabiny ani nie dla Alberta. Lepie , gdy o ciec i mąż umiera, niż

gdyby miał żyć z piętnem hańby. Krew e zmywa.
— Biedna hrabina! To e mi żal przede wszystkim, taka szlachetna kobieta!
— Żału też i Alberta, uwierz mi, to godny syn swo e matki. Ale wróćmy do ciebie.

Przybiegłeś do mnie — czyżby spotkało mnie to szczęście, że mnie potrzebu esz?
— O tak, potrzebu ę, to znaczy pomyślałem ak szalony, że może zdołałby mi pan

pomóc w sprawie, w które pomóc może tylko Bóg.
— Mimo to powieǳ, o co choǳi.
— O, sam nie wiem, czy wolno mi wy awić komuś taką ta emnicę, ale los, konieczność

mnie do tego zmusza…
Morrel zawahał się.
— Wierzy pan, że estem panu przy acielem? — odezwał się Monte Christo, biorąc

serdecznym gestem dłoń Maksymiliana w swo e dłonie.
— O, doda esz mi pan odwagi, a poza tym coś mi mówi — tu Morrel przyłożył dłoń

do serca — że nie powinienem mieć przed panem ta emnic.
— Ma pan rac ę, to Bóg podszeptu e te słowa pańskiemu sercu, a serce podszeptu e

e panu. Proszę powtórzyć, co też to serce panu powiada?
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— Hrabio, mógłbym posłać Baptystę, by dowieǳiał się, co się ǳie e u kogoś, kogo
pan zna?

— Powieǳiałem, że estem do pańskie dyspozyc i, a więc mo a służba również.
— O, bo nie uspoko ę się, dopóki się nie dowiem, że est z nią lepie .
— Mam zaǳwonić po Baptystę?
— Nie, sam z nim porozmawiam.
Morrel wezwał Baptystę i cicho coś do niego powieǳiał. Loka natychmiast wybiegł.
— I co, załatwione? — zapytał hrabia, gdy Morrel wszedł do poko u.
— Tak. I zaraz się trochę uspoko ę.
— No, a a czekam — odezwał się Monte Christo z uśmiechem.
— Tak, uż mówię. Pewnego wieczoru byłem w pewnym ogroǳie. Ukrywałem się

w kępie drzew i nikt nie domyślał się, że tam estem. Obok mnie przeszło dwóch luǳi.
Na razie nie wy awię ich nazwisk. Rozmawiali cicho, ale tak mnie to zaciekawiło, że nie
straciłem ani słowa z tego co mówili.

— Zapowiada się na ponurą historię, eśli wierzyć pańskie bladości; drży pan.
— O tak, to barǳo ponura historia, przy acielu! Umarł właśnie ktoś z roǳiny wła-

ściciela ogrodu. Jedną z tych osób był właśnie pan domu, drugą — lekarz. Pan domu
wyznawał mu swo e obawy i cierpienia, to uż drugi raz w tym miesiącu śmierć atako-
wała nieoczekiwanie ten dom, akby akiś anioł śmierci wskazywał go rozgniewanemu
Bogu.

— No, no — wtrącił Monte Christo, wpatru ąc się uważnie w młoǳieńca — i obrócił
niedostrzegalnie fotel, tak aby usiąść w cieniu i aby na twarz Maksymiliana padało światło.

— Tak — ciągnął Maksymilian — w ciągu tego miesiąca śmierć dwukrotnie nawie-
ǳiła ten dom.

— A co odpowieǳiał lekarz?
— Odpowieǳiał… odpowieǳiał, że ta śmierć nie była naturalna i że przyczyniła się

do nie … Trucizna!
— Doprawdy? — rzekł Monte Christo, lekko pokasłu ąc; kasłaniem tym pokrywał

duże wzruszenie, rumieniec, bladość albo zaintrygowanie. — Naprawdę słyszałeś takie
rzeczy?

— Tak, kochany hrabio, słyszałem, i lekarz dodał, że eśli coś takiego się powtórzy,
bęǳie zmuszony zawiadomić polic ę.

Hrabia słuchał — lub udawał, że słucha — z na większym spoko em.
— I cóż — ciągnął Maksymilian — śmierć uderzyła po raz trzeci, i ani pan domu, ani

lekarz nic nikomu nie powieǳieli. Śmierć uderzy teraz być może po raz czwarty. Hrabio,
ak pan sąǳi, do czego zobowiązu e mnie zna omość takie ta emnicy?

— Drogi przy acielu, opowiadasz mi tu historię, aką chyba każdy zna. Znam dom,
w którym to podsłuchałeś, a przyna mnie tak mi się zda e. Dom z ogrodem, pan domu,
lekarz, dom, w którym nastąpiły trzy ǳiwne, niespoǳiewane zgony. No więc, spó rz na
mnie: nie podsłuchiwałem nikogo, mimo to wiem o tym wszystkim tak dobrze, ak pan,
a czy gnębią mnie akieś wyrzuty sumienia? Nie. Nie obchoǳi mnie to. Mówi pan, że
anioł śmierci wskazu e ten dom rozgniewanemu Bogu… Hm, a może tak rzeczywiście
est? Nie wnika w to, czego nie chcą znać ci, których to powinno interesować. Jeśli do
tego domu zawitała sprawiedliwość boża, a nie boży gniew, odwróć głowę, Maksymilianie,
i przepuść boską sprawiedliwość.

Maksymilian zadrżał. W głosie hrabiego pobrzmiewało coś posępnego, uroczystego
i straszliwego.

— A zresztą — ciągnął hrabia głosem zmienionym do tego stopnia, że wydawało się,
akby przemówił nagle ktoś inny — skąd możesz wieǳieć, że to zacznie się znowu?

— Ale uż się zaczyna, hrabio! — wykrzyknął Morrel. — Dlatego przybiegłem do
pana.

— Ale co a mam na to poraǳić, kapitanie? Może przypadkiem chciałbyś, abym
uprzeǳił prokuratora królewskiego?

Monte Christo położył taki nacisk na te słowa, że Morrel porwał się z mie sca i wy-
krzyknął:

— Hrabio! Ależ pan wie, o kim mówię?
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— Ech, oczywiście, drogi przy acielu, a dowiodę ci tego, stawia ąc kropkę nad i,
a racze nazwę luǳi, o których mówiłeś. Przechaǳałeś się po ogroǳie pana de Ville-
fort; z tego, co mi powieǳiałeś, wniosku ę, że było to w wieczór, gdy umarła pani de
Saint-Méran. Podsłuchiwałeś, ak pan de Villefort rozmawia z panem d’Avrigny o śmier-
ci pana de Saint-Méran i nie mnie ǳiwne śmierci markizy. Pan d’Avrigny mówił, że
pode rzewa otrucie, a nawet dwa; a pan, wcielenie uczciwości, od te chwili zgłębiasz swo-
ą duszę, sondu esz sumienie i zastanawiasz się, czy wy awić ten sekret, czy też nie. To
nie średniowiecze, kochany przy acielu, nie ma uż święte Vehme i sądów kapturowych.
Czego, u diabła, chcesz pan od tych luǳi? „Sumienie, czegóż ode mnie chcesz?” mówi
Sterne. E że, mó drogi, zostawże ich, niech sobie śpią, eśli sypia ą — a eśli cierpią na
bezsenność, pozwól im tak zmizernieć. I na litość boską, sam się wysypia , nie dręczą cię
przecież wyrzuty sumienia.

Na twarzy Morrela odmalowało się okropne cierpienie. Chwycił Monte Christa za
rękę.

— Ale to się znów zaczyna, czy pan nie słyszy?
— E że, to niech się zaczyna — odparł hrabia, zdumiony tym uporem, którego nie

po mował i spo rzał uważnie na Maksymiliana. — To roǳina Atrydów. Bóg ich potępił,
a ego wyrok zostanie wykonany. Choćby ich było dwustu, rozsypią się ak zabaweczki
z papieru pod tchnieniem Pana. Trzy miesiące temu pan de Saint-Méran, dwa miesiące
temu markiza, ostatnio — Barrois, a ǳiś stary Noirtier albo panna Valentine.

— Wieǳiał pan o tym? — zakrzyknął Morrel z taką zgrozą, że Monte Christo zadrżał,
on, który zachowałby spokó , nawet gdyby niebo runęło na ziemię. — Wieǳiał pan o tym
i nic pan nie mówił!

— A co mnie to obchoǳi? — odparł Monte Christo, wzrusza ąc ramionami. — Czy
a znam tych luǳi? Czy miałem ocalić edno z nich, aby pogrążyć drugie? Do licha, nie,
wszystko mi edno, kto est tam ofiarą, a kto mordercą.

— Ale a — ryknął z rozpaczą Morrel — a ą kocham!
— Kogo kochasz⁈ — zawołał Monte Christo, zrywa ąc się na równe nogi i chwyta ąc

Morrela za ręce, które młoǳieniec załamywał i wznosił do nieba.
— Kocham ak szaleniec, kocham tak, że dałbym z siebie całą krew wytoczyć, aby

oszczęǳić e edne łzy. Kocham Valentine, którą chcą zamordować, rozumiesz pan?
Kocham ą i pytam Boga, pytam pana, ak mogę ą uratować!

Monte Christo wydał ryk, niczym zraniony lew.
— Nieszczęsny! — wykrzyknął, załamu ąc ręce. — Nieszczęsny! Kochasz Valentine!

Kochasz tę córkę przeklętego rodu!
Nigdy eszcze Morrel nie wiǳiał takiego wyrazu twarzy. Nigdy eszcze nie zapłonęły

przed nim tak straszliwym blaskiem czy eś oczy. Nigdy geniusz grozy, który po awiał
się przed nim tyle razy na polach bitwy albo podczas krwawych algierskich nocy, nie
rozstrzelił wokół tak złowrogich ogni. Przerażony, cofnął się.

Monte Christo zaś zamknął na chwilę oczy po tym strasznym wybuchu, akby ośle-
pił go akiś wewnętrzny blask. Zbierał się w sobie z taką mocą, że widać było, ak ego
pierś wzburzona nawałem uczuć, uspoka a się z wolna, niczym wzburzone i spienione po
sztormie fale, gdy wreszcie wy ǳie słońce. Ta cisza, to skupienie i ta walka trwały przez
akiś czas. Następnie hrabia uniósł pobladłą twarz.

— Wiǳisz, drogi przy acielu — rzekł zmienionym głosem — ak Bóg umie karać za
obo ętność na większych, na zimnie szych fanfaronów, eśli nie wzrusza ą ich straszliwe
obrazy, akie im stawia przed oczyma? Oglądałem chłodno i z ciekawością, ak rozwĳa
się ta ponura tragedia, śmiałem się niczym szatan ze zła, akie czynią luǳie, bezpieczny
w ukryciu — a tak łatwo ukrywać się, gdy się est bogatym i potężnym! I teraz właśnie
i mnie ugryzł ten wąż, któremu się przypatrywałem, ugryzł mnie w samo serce!

Morrel głucho ęknął.
— No, no — mówił hrabia — dość tych płaczów. Bądź mężczyzną, bądź silny, nie

trać naǳiei, estem tu i czuwam nad tobą.
Morrel potrząsnął smutno głową.
— Powtarzam, nie trać naǳiei! Rozumiesz? — zawołał Monte Christo. — Wieǳ

pan, że nigdy nie kłamię, nigdy się nie mylę. Jest południe, Maksymilianie — poǳięku

  () Hrabia Monte Christo 



niebu, żeś przyszedł do mnie w południe, a nie wieczorem albo utro rano. Posłucha
mnie: eżeli Valentine eszcze nie umarła, uż nie umrze.

— O Boże, Boże! — wykrzyknął Morrel. — Kiedy wychoǳiłem, była umiera ąca!
Monte Christo przyłożył dłoń do czoła. Co się ǳiało w te głowie, obciążone tylo-

ma straszliwymi ta emnicami? Co mówił temu człowiekowi, ednocześnie bezlitosnemu
i luǳkiemu, anioł asności lub anioł ciemności? Bóg eden może to wieǳieć.

Monte Christo podniósł głowę i tym razem był pogodny ak buǳące się ǳiecko.
— Maksymilianie — rzekł — wraca spoko nie do siebie. Masz się stamtąd nie ruszać,

nie pode mować żadnych kroków, nie pokazywać po sobie ani cienia rozpaczy. Dam ci
znać. Idź uż.

— Boże, Boże — rzekł Morrel — przeraża mnie pan tą swo ą zimną krwią. A więc est
pan w stanie walczyć ze śmiercią? Jesteś czymś więce ak człowiekiem? Jesteś aniołem?
Jesteś Bogiem?

I młoǳieniec, który nigdy nie cofał się przed niebezpieczeństwem, cofnął się przed
hrabią, zd ęty niewypowieǳianą zgrozą. Ale Monte Christo spo rzał nań z uśmiechem
pełnym takie melancholii i łagodności, że Maksymilian poczuł łzy w oczach.

— Mogę wiele, przy acielu — odparł hrabia. — Idź, muszę zostać sam.
Morrel, ulega ąc niezwykłemu wpływowi, aki wywierał Monte Christo na swe oto-

czenie, nawet nie próbował się spod niego wyrwać. Uścisnął dłoń hrabiego i wyszedł.
Ale w drzwiach zatrzymał się, aby poczekać na Baptystę — Baptysta bowiem wybiegł

właśnie zza rogu ulicy Matignon.
Tymczasem Villefort i d’Avrigny przy echali na mie sce.
Valentine była wciąż nieprzytomna. Lekarz zbadał ą ze starannością, którą nakazywały

okoliczności i tak wnikliwie, ak wskazywała znana mu ta emnica. Villefort zawiesił wzrok
na ego ustach, czeka ąc na diagnozę.

Noirtier, bledszy od wnuczki, czekał z eszcze większą niecierpliwością, a oczy płonęły
mu blaskiem pełnym inteligenc i.

W końcu d’Avrigny wolno wyrzekł:
— Jeszcze ży e.
— Jeszcze! — wykrzyknął Villefort. — Doktorze, ak to strasznie brzmi!
— Tak — przytaknął lekarz — powtarzam: ży e eszcze i barǳo mnie to ǳiwi.
— Ale da się ą ocalić?
— Tak, skoro ży e…
W te że chwili wzrok d’Avrigny’ego skrzyżował się ze spo rzeniem Noirtiera. Oczy

starca błyszczały taką radością, widać było w nich myśl tak bogatą, że aż to lekarza zasta-
nowiło.

Ułożył znów na fotelu ǳiewczynę — e zbielałe usta ledwie można było do rzeć
w równie zbielałe twarzy — i znieruchomiał, patrząc na Noirtiera, który bacznie śleǳił
każdy gest lekarza.

— Proszę wezwać poko ówkę panny Valentine — zwrócił się do Villeforta d’Avrigny.
Villefort puścił głowę Valentine, którą podtrzymywał i pobiegł po poko ówkę. Gdy

tylko zamknęły się za nim drzwi, d’Avrigny podszedł do Noirtiera.
— Chce mi pan coś powieǳieć? — zapytał.
Starzec zamrugał gwałtownie oczyma; ak wiemy, tylko tak mógł potwierǳać czy eś

słowa.
— Tylko mnie?
— Tak.
— Dobrze, zostanę tu trochę z panem.
W te że chwili wrócił Villefort, za nim weszła poko ówka — a za poko ówką pani de

Villefort.
— Ale cóż to się stało nasze ǳiecince? — spytała. — Wyszła ode mnie, skarżyła się,

że źle się czu e, ale nie sąǳiłam, że to coś poważnego
I młoda kobieta, ze łzami w oczach, czule ak roǳona matka utuliła rękę Valentine.
D’Avrigny patrzył ciągle na Noirtiera; starzec wytrzeszczył oczy, źrenice mu się roz-

szerzyły, policzki posiniały mu i zadrgały, pot wystąpił na czoło.
— A! — wyrwało mu się mimowolnie, gdy skierował wzrok w ślad za spo rzeniem

Noirtiera — i u rzał panią de Villefort, która właśnie w te chwili mówiła:
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— Biednemu ǳiecku bęǳie lepie w łóżku. Fanny, chodź tu, położymy ą.
Pan d’Avrigny, który u rzał w te propozyc i okaz ę, aby zostać sam na sam z Noirtie-

rem, kiwnął głową na znak, że rzeczywiście tak bęǳie na lepie . Zabronił ednak podawać
e cokolwiek do picia lub eǳenia prócz tego, co sam przepisze.

Wyniesiono Valentine, która właśnie oǳyskała przytomność; nie mogła ednak ani
mówić, ani się poruszać, tak była osłabiona wstrząsem, akiego doznał e organizm. Miała
ednak tyle siły, aby pożegnać spo rzeniem ǳiadka, któremu wydało się, gdy ą wynosili,
że mu wyrywa ą duszę.

D’Avrigny poszedł za chorą, wydał ostatnie rozporząǳenia, kazał Villefortowi wsiąść
do kabrioletu i po echać do apteki, aby w ego obecności przygotowano lekarstwa; miał
e przywieść osobiście i czekać na lekarza w poko u córki. Powtórzył raz eszcze zalecenie,
aby nie pozwolono ǳiewczynie nic brać do ust, wrócił do Noirtiera, zamknął starannie
drzwi, a upewniwszy się, że nikt nie słyszy, rzekł:

— Czy wiesz pan coś o te chorobie wnuczki?
— Tak.
— Nie mamy czasu do stracenia; a będę pytał, a pan bęǳiesz odpowiadał.
Noirtier dał znak, że gotów est odpowiadać.
— Przewiǳiałeś pan to, co się ǳiś przydarzyło pannie Valentine?
— Tak.
D’Avrigny zastanawiał się przez chwilę, a potem przysunął się bliże Noirtiera:
— Proszę mi wybaczyć to, co powiem, ale nie możemy pominąć żadnego śladu w ta-

kich straszliwych okolicznościach, że tak pana zapytam. Czy wiǳiałeś pan, ak umierał
biedny Barrois?

Noirtier wzniósł oczy ku niebu.
— Czy wiesz pan, dlaczego umarł? — spytał d’Avrigny, kładąc rękę na ramieniu

Noirtiera.
— Tak.
— Sąǳisz pan, że to była śmierć naturalna?
Coś na kształt uśmiechu zarysowało się na nieruchomych ustach Noirtiera.
— Wpadł pan na myśl, że Barrois został otruty?
— Tak.
— Czy sąǳisz pan, że trucizna była przeznaczona dla niego?
— Nie.
— A teraz, czy sąǳisz pan, że ta sama ręka ǳiś podsunęła truciznę pannie Valentine?
— Tak.
— Więc i ona padnie ofiarą? — zapytał d’Avrigny i wlepił przenikliwy wzrok w pana

Noirtier, czeka ąc, aki skutek wywrą na nim te słowa.
— Nie! — odparł starzec, a patrzył tak triumfu ąco, że nikt by się tego po nim nie

spoǳiewał.
— A więc ma pan nadal naǳie ę? — zǳiwił się d’Avrigny.
— Tak.
— Czegóż się pan spoǳiewasz?
Starzec dał spo rzeniem do zrozumienia, że nie może odpowieǳieć.
— A, prawda! — szepnął d’Avrigny.
I zwrócił się znów do Noirtiera:
— Spoǳiewasz się, że morderca odstąpi od swego zamiaru?
— Nie.
— A więc ma pan naǳie ę, że trucizna nie poǳiała na Valentine.
— Tak.
— Bo przecież to dla pana nic nowego, że ktoś próbował ą otruć?
Starzec dał znak, że nie ma w te kwestii żadnych wątpliwości.
— A więc skąd ta naǳie a, że Valentine u ǳie śmierci?
Noirtier wlepił wzrok z uporem w edno mie sce; d’Avrigny spo rzał w tym samym

kierunku i zrozumiał, że oczy Noirtiera utkwione były w butelce z lekarstwem, które mu
podawano co ǳień rano.

— A! — zawołał d’Avrigny, nagle zrozumiawszy — wpadł więc pan na pomysł…
Noirtier nie pozwolił mu dokończyć:
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— Tak.
— Że można ą uodpornić na truciznę…
— Tak.
— Przyzwycza a ąc ą do nie po trochu…
— Tak, tak, tak — Noirtier nie posiadał się z radości, że lekarz go zrozumiał.
— Słyszałeś pan zapewne, ak mówiłem, że w skład tego leku wchoǳi brucyna?
— Tak.
— I przyzwyczaił pan Valentine do brucyny, aby w ten sposób zneutralizować skutki

podobne trucizny?
W oczach Noirtiera błyszczała wciąż triumfalna radość.
— I dokazał pan swego! — zawołał d’Avrigny. — Gdyby nie ta przezorność, Va-

lentine uż by nie żyła, zamordowana bez litości i wszelka pomoc byłaby daremna. Atak
był gwałtowny, ale tylko nią wstrząsnął i osłabił; przyna mnie tym razem Valentine nie
umrze.

Bezgraniczna radość zabłysła w oczach starca, wzniesionych ku niebu z wǳięcznością.
W te że chwili wrócił Villefort.
— Proszę — rzekł do lekarza — mam lekarstwo, które pan zapisał.
— Przygotowano e w pańskie obecności?
— Tak.
— I nie dawał go pan nikomu?
— Nie.
D’Avrigny wziął flakonik, nakapał sobie kilka kropel na rękę i skosztował.
— Dobrze — rzekł — chodźmy teraz do Valentine. Wydam wszystkim zalecenia,

a pan ma dopilnować, aby nikt ich nie zaniedbywał.
Gdy lekarz szedł z Villefortem do poko u Valentine, akiś włoski ksiąǳ, o surowym

wygląǳie i spoko nym, stanowczym głosie wyna mował właśnie dom przylega ący do
pałacu pana de Villefort.

Nie wiadomo, na podstawie akie transakc i dwie goǳiny późnie z kamieniczki wy-
prowaǳiło się trzech lokatorów; po ǳielnicy rozeszła się plotka, że dom osuwał się na
fundamentach i że grozi mu ruina. Nie powstrzymało to ednak nowego lokatora i wpro-
waǳił się tam ze swoim skromnym dobytkiem tego samego dnia, około piąte .

Nowy lokator podpisał umowę na kilka lat, a zapłacił z góry na pół roku, ak tego
zwykle żąda ą wyna mu ący.

Był to, ak uż powieǳieliśmy, włoski ksiąǳ, a nazywał się signor Giacomo Busoni.
Przywołano natychmiast rzemieślników i te że same nocy kilku przechodniów, wra-

ca ących późno do domu, spostrzegło ze zǳiwieniem, ak cieśle i murarze zabiera ą się
do pracy przy niszcze ącym domu.

.   
Wiǳieliśmy w poprzednim rozǳiale, ak pani Danglars zapowieǳiała ofic alnie pani de
Villefort ślub Eugenii z panem Andreą Cavalcanti.

Tę ofic alną zapowiedź, wskazu ącą, że wszyscy zainteresowani pod ęli wspólną decy-
z ę, poprzeǳiła scena, z które winniśmy zdać sprawę czytelnikom.

Wróćmy więc do poranka owego dnia, tak brzemiennego w tragiczne wydarzenia
i przenieśmy się myślą do kapiącego od złoceń salonu, przedmiotu dumy ego właści-
ciela, pana barona Danglars. Pan baron przechaǳał się około ǳiesiąte w tym salonie
uż od paru minut, zamyślony i wyraźnie zaniepoko ony, spogląda ąc co chwilę na drzwi
i przysta ąc za byle szmerem. Kiedy wyczerpała się ego cierpliwość, wezwał loka a.

— Stefanie — rzekł — idź zobacz, dlaczego panna Eugenia prosiła, bym czekał na
nią w salonie, i dowieǳ się, dlaczego każe mi na siebie tak długo czekać.

Wyładowawszy zły humor, baron uspokoił się nieco.
Istotnie, panna Danglars, poprosiła przez poko ówkę o spotkanie z o cem i wyzna-

czyła na mie sce te rozmowy złoty salon. Ta szczególna prośba, a zwłaszcza e ofic alny
charakter zdumiały barona tak, że zgoǳił się natychmiast i pierwszy stawił się w salonie.

Stefan wrócił niebawem.
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— Poko ówka aśnie panienki — rzekł — ozna miła mi, że panienka kończy toaletę
i zaraz się z awi.

Danglars kiwnął głową na znak, że zadowala go to wy aśnienie. Wobec zna omych,
a nawet wobec służby Danglars pozorował poczciwca i pobłażliwego o ca: taką rolę ob-
rał sobie w ludowe komedii, aką grał. Przybrał sobie fiz onomię podobną do masek,
akie nosili o cowie w antycznym teatrze. Lewa i prawa strona takie maski różnią się:
po prawe kącik ust est uniesiony i uśmiechnięty, po prawe — płaczliwie opuszczony.
Doda my zaraz, że w gronie roǳinnym część uśmiechnięta opuszczała się do poziomu
części płaczliwe — i niemal przez cały czas mie sce poczciwca za mował mąż-brutal i de-
spotyczny o ciec.

— Dlaczego, u diabła, ta wariatka nie przy ǳie po prostu do mnie do gabinetu —
mruknął Danglars — eśli chce ze mną pogadać? A zresztą, po co?

Przetrawiał tę myśl uż po raz dwuǳiesty, gdy w drzwiach stanęła Eugenia, ubra-
na w czarną, atłasową edwabną suknię, haowaną w matowe kwiaty te same barwy,
uczesana wytwornie i w rękawiczkach — akby właśnie miała zasiąść w swoim fotelu
w Teatrze Włoskim.

— No, Eugenio, o co choǳi? — zawołał Danglars. — I czemu chcesz rozmawiać
w tym uroczystym salonie, czy nie lepie by nam było u mnie, w gabinecie?

— Drogi o cze, masz zupełną rac ę — odparła Eugenia, wskazu ąc mu fotel. — Po-
stawił mi o ciec dwa pytania, w których streszcza się cała rozmowa, aką chcę z o cem
przeprowaǳić. Odpowiem na obydwa, ale wbrew zwycza om na pierw na drugie, gdyż
est mnie skomplikowane. Wybrałam salon, aby uniknąć nieprzy emnego wrażenia, akie
odczuwa się w gabinecie bankiera. Te księgi obrachunkowe, nawet eżeli grubo złocone,
te szuflady zamknięte na głucho ak bramy fortecy, te stosy banknotów, które się biorą nie
wiadomo skąd, te listy z Anglii, Holandii, Hiszpanii, Indii, Chin i Peru, ǳiwnie ǳiała ą
na umysł o ca. Przez nie o ciec zapomina, że istnie e w życiu coś ważnie szego i świętszego
niż pozyc a społeczna i opinia kolegów. Wybrałam więc salon, bo wiszą tu w zdobionych
ramach portrety o ca, matki i mó — wszyscy esteśmy na nich uśmiechnięci i wese-
li, a poza tym są tu też wzrusza ące obrazki pasterskie. Ufam, że otoczenie wywiera na
nas wpływ. Być może to błąd, szczególnie gdy iǳie o o ca. Ale cóż, nie byłabym chyba
artystką, gdybym wyzbywała się całkiem złuǳeń.

— Barǳo dobrze — rzekł Danglars, który wysłuchał te tyrady z niezmąconą zimną
krwią, ale nie zrozumiał ani słowa, pochłonięty był bowiem, ak to zazwycza bywa u luǳi
podstępnych, doszukiwaniem się własnych myśli w myślach rozmówcy.

— A więc wyświetliłam mnie więce punkt drugi — rzekła Eugenia, bez na mnie -
szego zakłopotania, z ową męską pewnością siebie, która charakteryzowała każdy e gest
i słowo — i zda e mi się, że zadowoliła o ca mo a odpowiedź. A teraz wróćmy do punk-
tu pierwszego. Pytał mnie o ciec, dlaczego chciałam z nim porozmawiać. Odpowiem
krótko: o cze, nie chcę poślubić pana Andrei Cavalcanti.

Danglars podskoczył na fotelu, wznosząc ednocześnie oczy i ramiona do nieba.
— Tak, o cze — ciągnęła Eugenia tym samym spoko nym tonem. — Jesteś zǳiwio-

ny, ak wiǳę, bo od początku całe te intryżki nie okazałam na mnie szego sprzeciwu,
pewna, że w odpowiednim momencie przeciwstawię się zdecydowanie luǳiom, którzy
byna mnie nie pytali mnie o zdanie, i sprawom, które mnie napawa ą odrazą. Tym ra-
zem ten spokó , ta bierność, ak mawia ą filozofowie, wypływały z innego źródła. Jako
uległa i oddana córka — na purpurowych ustach Eugenii zarysował się lekki uśmiech
— ćwiczyłam się w posłuszeństwie.

— No i co?
— I starałam się, na ile pozwalały mi siły, a teraz, gdy nadszedł moment krytyczny,

mimo wysiłków, nie estem w stanie okazać posłuszeństwa.
— Ale w końcu aka est przyczyna te odmowy, Eugenio, poda mi przyczynę? —

rzekł Danglars, którego mierny umysł zdawał uginać się pod ciężarem tego bezlitosnego
logicznego rozumowania, zdraǳa ącego siłę woli i nieustępliwość.

— Przyczyna? O Boże, byna mnie nie choǳi o to, że pan Cavalcanti miałby być
brzydszy, głupszy lub mnie sympatyczny niż inni, nie — pan Andrea może nawet ucho-
ǳić wśród tych, którzy ocenia ą mężczyzn po wzroście i uroǳie za całkiem piękny okaz.
Nie choǳi też o to, że nie darzę go akimś szczególnym uczuciem, byłby to argument
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godny pens onarki, a więc poniże mo e godności. Nie kocham nikogo, o ciec przecież
dobrze o tym wie. A więc nie rozumiem, dlaczego — eśli nie przymusza mnie do tego
absolutna konieczność — miałabym sobie obciążać życie wieczystym towarzyszem. Czyż
nie powieǳiał akiś mędrzec: zachowa umiar, a inny: bierz tyle, ile zdołasz unieść? Na-
uczono mnie nawet tych aforyzmów po łacinie i po grecku. Jeden est chyba Fedrusa,
a drugi Biasa. A więc, drogi o cze, w te życiowe katastrofie — bo przecież życie est ak
katastrofa na morzu, w które toną nasze naǳie e — ot, wyrzucam do morza niepotrzeb-
ny bagaż i pozosta ę panią mo e woli. Jestem gotowa żyć sama — a więc w całkowite
wolności.

— Nieszczęsna! Nieszczęsna! — wyszeptał Danglars, blednąc, wieǳiał bowiem z do-
świadczenia, ak oporna była przeszkoda, na którą nagle natrafił.

— Nieszczęsna? Ależ nie! I to słowo est doprawdy zbyt teatralne i patetyczne. Wręcz
przeciwnie, estem szczęśliwa, bo przecież czego mi braku e? Świat uważa, że estem pięk-
na, a to znaczy, że przy mie mnie z otwartymi rękoma. A a lubię, gdy spotyka mnie miłe
przy ęcie: twarze roz aśnia ą się i ci, którzy mnie otacza ą, wyda ą się mnie brzydcy. Mam
pewne zdolności i wrażliwość, które pozwolą mi na wydobycie z życia tego, co uważam za
dobre, ak to robi małpa, gdy rozłupu e orzech, by dostać się do tego, co est w środku.
Jestem bogata — o ciec ma edną z na pięknie szych fortun we Franc i, a a estem edy-
naczką i przecież o ciec nie bęǳie aż tak uparty ak o cowie ze sztuk teatralnych, którzy
wyǳieǳicza ą córki, bo nie chcą im dać wnuków. Zresztą przewidu ące prawo odbiera
o cu możliwość całkowitego wyǳieǳiczenia mnie, podobnie ak zabrania zmuszać mnie
do poślubienia pana takiego lub owakiego. A więc estem piękna, inteligentna, bogata
i zdobi mnie pewien talent, ak to się mówi w operetkach. Ależ to est dopiero szczęście,
o cze! Dlaczego nazywasz mnie nieszczęsną?

Danglars, wiǳąc córkę uśmiechniętą i okazu ącą dumę, która graniczyła z bezczelno-
ścią, nie mógł powstrzymać brutalne myśli, która zdraǳiła się w ednym okrzyku. Gdy
córka spo rzała nań pyta ąco i zǳiwiona zmarszczyła lekko piękne czarne brwi, odwrócił
się, ak nakazywała mu ostrożność, i uspokoił, u arzmiony żelazną ręką roztropności.

— Rzeczywiście, mo a córko — odrzekł z uśmiechem — masz wszystkie te zalety,
akie sobie przypisałaś z wy ątkiem edne , ale nie będę ci od razu mówił, akie . Wolę,
żebyś sama to odgadła.

Eugenia spo rzała na o ca, zǳiwiona, że ktoś kwestionu e eden z kwiatów wieńca,
którym z taką dumą ozdobiła sobie głowę.

— Droga córko — ciągnął bankier — wy aśniłaś mi dokładnie, akie uczucia kieru ą
ǳiewczyną twego pokro u, gdy decydu e, że nie wy ǳie za mąż. A teraz kole na mnie,
powiem ci, czym kieru e się o ciec, taki ak a, gdy postanawia wydać córkę za mąż.

Eugenia skłoniła głowę, ale nie ak uległa córka, lecz ak przeciwnik w dyskus i, który
czeka na argumenty drugie strony.

— Córko — pod ął Danglars — kiedy o ciec żąda, aby córka wyszła za mąż, zawsze
czyni to z akiegoś powodu. Jedni są dotknięci manią przedłużenia rodu poprzez wnuki.
Jestem wolny od te słabości i oświadczam ci zaraz na początku, że rozkosze domowe są
dla mnie niemal obo ętne. Mogę to wyznać przed córką, która posiada na tyle filozoficzny
umysł, że zrozumie tę obo ętność i nie poczyta mi e za zbrodnię.

— Barǳo dobrze, zaczynamy mówić otwarcie, podoba mi się to.
— Och! Wiesz, zazwycza nie żywię aż takie sympatii do otwartości, ak ty, ale estem

do nie zdolny, gdy zmusza ą mnie do tego okoliczności. A więc do rzeczy. Wyszukałem
ci męża, nie dla ciebie, bo doprawdy nie myślałem byna mnie o tobie. Lubisz szczerość,
proszę cię barǳo: po prostu potrzebu ę, abyś ak na szybcie wyszła za mąż ze względu na
pewne handlowe interesy, które właśnie zaczynam rozwĳać.

Eugenia drgnęła.
— Nie powinnaś mieć do mnie żalu za te słowa, bo sama mnie zmusiłaś, bym ci

to powieǳiał. Rozumiesz, niechętnie zagłębiam się w te arytmetyczne rozważania przy
takie artystce ak ty, która lęka się we ść do gabinetu bankiera, bo est tam nieprzy emnie
i niepoetycznie.

Ale wieǳ, droga panno, że w tym gabinecie bankiera, do którego ednak przed-
wczora zechciałaś zawitać po swo e comiesięczne tysiąc anków, akie ci da ę na two e
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kaprysy — że w tym gabinecie może nauczyć się wiele nawet i taka młoda osoba ak
ty, odżegnu ąca się od małżeństwa. Ale ze względu na two e delikatne nerwy powiem
ci o tym tu, w salonie: można się tam na przykład nauczyć, że kredyt stanowi o życiu
fizycznym i duchowym bankiera, że podtrzymu e go przy życiu ak oddech, który ożywia
ciało. Pan de Monte Christo zrobił mi kiedyś na ten temat cały wykład, nigdy tego nie
zapomnę. Można się więc tam nauczyć, że w miarę ak kredyty się cofa ą, ciało zamienia
się w trupa. W na bliższym czasie spotka to bankiera, który ma zaszczyt być o cem tak
logicznie myślące córki.

Lecz Eugenia, zamiast pochylić się pod nagłym ciosem, wyprostowała się.
— Bankructwo! — rzekła.
— Trafiłaś na dobre wyrażenie, córeczko — rzekł Danglars, wbĳa ąc sobie paznokcie

w pierś, ale na ego pospolite twarzy nadal gościł uśmiech, który dowoǳił nie braku
inteligenc i, lecz uczuć. — Właśnie tak, bankructwo.

— Ach! — szepnęła Eugenia.
— Tak, estem zru nowany! Teraz znasz ową okropną ta emnicę, ak powiada któryś

poeta tragiczny. A teraz, córko, powiem ci, ak można zmnie szyć to nieszczęście ǳięki
tobie, i to nie ze względu na mnie, ale na ciebie.

— O, złym esteś fiz onomistą, o cze — zawołała Eugenia — eśli przypuszczasz, że
przez wzgląd na siebie opłaku ę to nieszczęście, które mi przedstawiasz. Że nie mam
ma ątku? A cóż mnie to obchoǳi? Czyż nie mam nadal mo ego talentu? Czyż nie mogę
ak panie Pasta, Malibran czy Grisi zarobić tyle, ile byś mi nigdy nie potrafił dać — to est
sto czy sto pięćǳiesiąt tysięcy renty, które zawǳięczałabym tylko sobie? A zdobywałabym
te pieniąǳe wśród oklasków, braw i kwiatów, nie ak te nęǳne dwanaście tysięcy, które
o ciec da e mi, patrząc na mnie krzywo i wyrzuca ąc mi rozrzutność. A gdybym nawet
nie miała tego talentu, w który wątpisz, bo wiǳę, że się uśmiechasz, czyż nie zosta e mi
mo e szaleńcze przywiązanie do niezależności? Zastąpi mi wszelkie skarby, a est u mnie
silnie sze niż instynkt samozachowawczy.

O nie, nie smucę się ze względu na siebie, zawsze sobie akoś poraǳę. Książki, ołówki,
fortepian, to wszystko kosztu e niewiele i zawsze będę miała do tego dostęp. Myślisz może,
że martwię się przez wzgląd na matkę? Mylisz się. Jeśli aby nie estem w błęǳie, matka
zabezpieczyła się dobrze przed katastrofą, która ci grozi, a która e nawet nie dotknie. Nic
e się nie stanie, estem pewna, miała czas się za mować pomnażaniem swo ego ma ątku,
bo nie za mowała się mną. Zostawiła mi ǳięki Bogu zupełną swobodę, pod pretekstem,
że kocham wolność.

O nie, o cze, od ǳieciństwa ǳiało się na moich oczach zbyt wiele i zbyt dobrze to
rozumiałam, aby taka katastrofa wywarła na mnie większe wrażenie, niż na to zasługu e.
Odkąd pamiętam, nikt mnie nie kochał, tym gorze ! Doprowaǳiło to do tego, że i a
nikogo nie kocham — tym lepie ! Oto mo e wyznanie wiary.

— A zatem, mo a panno, postanowiłaś mnie pogrążyć ostatecznie w ruinie? — wy-
ceǳił Danglars blady z gniewu, który byna mnie nie wynikał z urażonych o cowskich
uczuć.

— Ja miałabym cię pogrążyć? Nie rozumiem?
— Tym lepie , to mi da e promyk naǳie ; posłucha .
— Słucham — rzekła Eugenia, spogląda ąc na o ca tak przenikliwie i z taką pewnością

siebie, że musiał użyć wszystkich swoich sił, aby nie spuścić oczu.
— Jeśli pan Cavalcanti ożeni się z tobą, wniesie trzy miliony, które umieści w moim

banku.
— Ach, to znakomicie — prychnęła Eugenia z głęboką pogardą, wygłaǳa ąc sobie

rękawiczki.
— Czy sąǳisz, że ukrzywǳiłbym cię o te trzy miliony? Byna mnie . Te trzy miliony

powinny przynieść co na mnie ǳiesięć. Otrzymałem do spółki ze zna omym konces ę na
kole żelazną. To edyna gałąź przemysłu, która ǳiś zapewnia ba eczny i natychmiasto-
wy zysk — taki, aki kiedyś Law obiecywał paryżanom, sprzeda ąc im legendarne tereny
nad Missisipi. Obliczyłem, że wystarczy posiadać edną milionową szyn, tak ak niegdyś
wystarczało kupić morgę ǳiewicze ziemi nad brzegiem Ohio. To tak, ak lokata hipo-
teczna, tyle że pieniąǳe loku e się w kilkunastu, kilkuǳiesięciu czy stu funtach żelaza.
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No i cóż, za tyǳień mam złożyć mó uǳiał — cztery miliony! Te cztery miliony, ak ci
uż mówiłem, daǳą mi ǳiesięć do dwunastu zysku.

— Ale kiedy byłam u ciebie przedwczora , o ciec zainkasował — tak się mówi, praw-
da? — pięć i pół miliona. Pokazał mi o ciec dwa bony skarbowe na tę sumę i ǳiwił się
o ciec, że mnie nie olśnił widok takie sumy.

— Tak, ale te pieniąǳe nie należą do mnie, to tylko dowód zaufania. Jako bankier
ludowy zyskałem sobie zaufanie szpitali i to do nich należy ta suma. Kiedy inǳie nie
wahałbym się użyć tych pienięǳy, ale ǳiś, gdy wszyscy wieǳą, ak wielkie poniosłem
straty, gdy zaczyna ą cofać mi kredyt, muszę być ostrożny. W każde chwili administrac a
może zażądać tego depozytu i gdybym nie miał go wtedy przy sobie, musiałbym ogłosić ze
wstydem bankructwo. Wierz mi, nie garǳę bankructwami, ale takimi, które wzbogaca ą,
a nie takimi, co niszczą. Jeżeli więc wy ǳiesz za pana Cavalcantiego, dostanę trzy miliony,
a nawet wystarczy, by tak myślano: znów będą mi uǳielać kredytu i oǳyskam ma ątek,
który stopniowo ulatnia się z mych rąk od dwóch miesięcy. Rozumiesz to, Eugenio?

— Ależ doskonale. O ciec da e mnie w zastaw za trzy miliony, prawda?
— Im większa suma, tym pochlebnie dla ciebie. Uświadamia ci, ile esteś warta.
— ǲięku ę. Jeszcze edno pytanie: czy przyrzekasz, że bęǳiesz tylko obracał pie-

nięǳmi pana Cavalcantiego, ale ich nie naruszysz? Pytam nie przez egoizm, ale przez
delikatność. Chciałabym przyczynić się do odbudowania two e fortuny, ale nie chcę ci
pomagać w ru nowaniu innych.

— Ale przecież mówię ci — zawołał Danglars — że z tymi trzema milionami…
— Myślisz, o cze, że wydobęǳiesz się z kłopotów, nie narusza ąc te sumy?
— Mam taką naǳie ę, po waszym ślubie znów uǳielą mi kredytu.
— A bęǳiesz mógł zapłacić panu Cavalcantiemu pół miliona, które mi da esz w po-

sagu?
— Zaraz, gdy wrócicie z merostwa.
— Dobrze!
— Co to znaczy: dobrze? Co chcesz przez to powieǳieć?
— O ciec chce mo ego podpisu pod kontraktem ślubnym, ale w zamian zostawia mi

o ciec całkowitą wolność?
— Tak.
— A zatem dobrze, zgaǳam się wy ść za pana Cavalcantiego.
— Ale akie masz dalsze plany?
— O, to mo a ta emnica. Czyż miałabym przewagę nad o cem, gdybym zna ąc ta-

emnicę o ca, wy awiła o cu własną?
Danglars przygryzł sobie wargi.
— A więc esteś gotowa — pod ął — złożyć parę niezbędnych ofic alnych wizyt?
— Tak.
— I za trzy dni podpisać intercyzę?
— Tak.
— A więc teraz a ci powiem: dobrze.
Danglars u ął dłoń córki w swo e ręce i uścisnął ą mocno. Ale — rzecz szczególna —

ściska ąc e dłoń, nie ośmielił się powieǳieć córce: „ǳięku ę ci, mo e ǳiecko”. A córka
nie odpowieǳiała o cu nawet uśmiechem.

— Narada skończona? — zapytała Eugenia, podnosząc się z krzesła.
Danglars skinął głową na znak, że nie ma uż nic do powieǳenia.
Pięć minut późnie zabrzmiał fortepian pod palcami panny d’Armilly, a panna Dan-

glars zaśpiewała arię Brabanc a rzuca ącego przekleństwo na Desdemonę.
Gdy kończyły utwór, wszedł Stefan i ozna mił Eugenii, że za echał powóz i pani ba-

ronowa czeka na nią, aby rozpocząć składanie wizyt.
Wiǳieliśmy, ak obie panie odwieǳiły Villefortów, skąd udały się dale .

. 
Trzy dni po scenie, którą właśnie opisaliśmy, około piąte po południu, w dniu, w któ-
rym miało się odbyć spisanie intercyzy panny Eugenii i Cavalcantiego, pod podmuchami
chłodnego wietrzyku kołysały się liście w niewielkim ogroǳie przed domem hrabiego de
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Monte Christo. Hrabia właśnie szykował się do wy ścia, konie grzebały zniecierpliwione
kopytami, powstrzymywane ręką stangreta sieǳącego na koźle uż od kwadransa — gdy
nagle zza bramy wyłonił się elegancki faetonik, który znamy uż od dawna, a szczególnie
od pewnego wieczoru w Auteuil. Wyskoczył z niego prosto na stopnie ganku pan Andrea
Cavalcanti, tak wytworny i rozpromieniony, akby miał poślubić księżniczkę.

Zapytał ak zwykle prosto z mostu o zdrowie hrabiego i wbiega ąc lekko na pierwsze
piętro, natknął się na niego tuż przy schodach.

Na widok młoǳieńca hrabia zatrzymał się. Gdy Andrea Cavalcanti uż się rozpęǳił,
nic nie mogło go uż pohamować.

— O, ǳień dobry, kochany hrabio — zawołał.
— Ach, to pan Andrea! — odparł hrabia na wpół szyderczym tonem. — Jakże zdro-

wie?
— Jak pan wiǳi, znakomicie. Muszę z panem hrabią pomówić o całym mnóstwie

spraw. Ale może na pierw zapytam: wychoǳił pan, czy wracał?
— Wychoǳiłem.
— No to żeby pana nie zatrzymywać, wsiądę — eśli pan pozwolisz — do pańskiego

powozu, a mó Tom po eǳie za nami.
— O nie — odrzekł hrabia z niemal niedostrzegalnym wzgardliwym uśmiechem —

wolę uż porozmawiać z panem tuta . Łatwie pomówić w poko u i nie ma tu stangreta,
który by podsłuchiwał.

Hrabia wszedł do saloniku na pierwszym piętrze, usadowił się, zakłada ąc nogę na
nogę, zaprosił gestem młoǳieńca, aby także usiadł.

Andrea tryskał radością.
— Wiesz pan zapewne, kochany hrabio — rzekł — że ǳiś wieczorem odbędą się

mo e zaręczyny? O ǳiewiąte podpisu emy u teścia intercyzę.
— O, doprawdy?
— Jak to? Czyżby pan o tym nie wieǳiał? Pan Danglars nie uprzeǳił hrabiego?
— Ależ tak, otrzymałem wczora list od niego, ale chyba nie wyznaczono w nim

goǳiny.
— Możliwe, kochany teść myśli zapewne, że wszyscy o tym i tak wieǳą.
— A więc całkiem się panu poszczęściło — rzekł Monte Christo — to znakomita

partia. Do tego panna Danglars est naprawdę śliczna.
— O tak — przytaknął skromnie Cavalcanti.
— A poza tym barǳo bogata, ak mi się zda e.
— Myśli pan, że aż tak barǳo?
— Ależ tak. Mówi się, że pan Danglars przyzna e się tylko do połowy swo ego ma-

ątku.
— Mówi, że ma piętnaście do dwuǳiestu milionów — rzekł Andrea, a oczy iskrzyły

mu się radością.
— Nie mówiąc uż o tym — dodał Monte Christo — że właśnie zabiera się do

interesów może uż przestarzałych w Anglii, ale zupełnie nowych we Franc i.
— A tak, wiem, o czym pan mówi. Choǳi o kole , na którą podobno uż uzyskał

konces ę?
— Właśnie! Wszyscy twierǳą, że na tym interesie zarobi co na mnie ǳiesięć mi-

lionów!
— ǲiesięć milionów? Ależ to wspaniale! — zawołał Cavalcanti, upa a ąc się meta-

licznym brzmieniem tych złotych słów.
— I nie zapomnĳmy, że cały ten ma ątek dostanie się kiedyś panu — panna Danglars

est edynaczką. A zresztą, ak mówił mi pański o ciec, pański ma ątek niemal dorównu e
fortunie narzeczone . Ale zostawmy te sprawy pieniężne. Wie pan, barǳo zręcznie pan
poprowaǳił całą tę intrygę.

— Nie na gorze , to prawda. Jestem uroǳonym dyplomatą.
— Toteż z pewnością zrobi pan karierę w dyplomac i. Jak pan wiesz, dyplomac i nie

można się nauczyć: to kwestia instynktu… A więc serce zdobyte?
— Obawiam się, że tak — odpowieǳiał Andrea tonem, aki podsłuchał w Komedii

Francuskie u Doranta czy Walerego odpowiada ących Alcestowi.
— A kocha pana choć trochę?

  () Hrabia Monte Christo 



— Ma się rozumieć — rzekł Andrea z triumfalnym uśmiechem — skoro wychoǳi
za mnie… Ale nie zapomina my o edne ważne sprawie.

— O akie że?
— Że naǳwycza pomógł mi w tym… Pan, hrabio.
— Ja? Da żesz spokó , książę — rzekł Monte Christo, wymawia ąc z ironiczną prze-

sadą tytuł młoǳieńca. — Cóż dla pana zrobiłem? Czyż pańskie nazwisko, pozyc a i zalety
osobiste nie były wystarcza ące?

— O nie, nie. Może pan zaprzeczać, hrabio, a a i tak będę twierǳił, że pańska pozyc a
barǳie mi się przysłużyła niż mo e nazwisko, pozyc a i zalety.

— Mylisz się pan całkowicie — odrzekł zimno Monte Christo, który wyczuł perfidny
plan młoǳieńca i zrozumiał, dokąd zmierza ą ego słowa. — Uǳieliłem panu protekc i
dopiero wtedy, gdy poznałem stosunki i ma ątek pańskiego o ca. Komuż zawǳięczam
szczęście, że poznałem pańskiego o ca i pana samego? Dwóm moim przy aciołom, lordowi
Wilmore i księǳu Busoniemu. Co było dla mnie zachętą, abym nie tyle ręczył za pana, ile
panu patronował? Nazwisko pańskiego o ca, tak znane i szanowane we Włoszech. Przecież
sam nie znam pana zbyt dobrze.

Ten spokó i obo ętna swoboda dały odczuć Andrei, że uchwyciła go za kark ręka
silnie sza niż ego własna, i że nie tak łatwo wydostanie się z tego uścisku.

— Hm — odezwał się — a więc mó o ciec ma naprawdę spory ma ątek?
— Podobno tak — odparł Monte Christo.
— Nie wie pan, czy uposażenie na ślub uż nadeszło?
— Odebrałem uż awizo.
— A te trzy miliony?
— Niemal na pewno są uż w droǳe.
— I rzeczywiście e otrzymam?
— Do licha! Zda e mi się, że do te pory nie zawiódł się pan na żadnych obietnicach

pieniężnych?
Andrea zǳiwił się do tego stopnia, że aż zamyślił się na chwilę.
— Pozosta e mi więc tylko — pod ął po te krótkie pauzie — zwrócić się do pana

z prośbą, którą pan hrabia zrozumie, nawet gdyby nie sprawiła panu przy emności.
— Słucham — rzekł Monte Christo.
— Zawiązałem ǳięki memu ma ątkowi zna omości z wieloma znakomitymi ludźmi

i mam tu uż nawet wielu przy aciół. Ale żeniąc się tak wobec całe te paryskie śmietan-
ki potrzebu ę poparcia — w braku ręki o cowskie — akiegoś znakomitego nazwiska,
którym mógłbym się podeprzeć idąc do ołtarza. A mó o ciec nie przy eǳie przecież,
prawda?

— Jest stary, okryty bliznami, twierǳi, że cierpi straszliwie za każdą podróżą.
— Rozumiem. No cóż, to poproszę pana o coś.
— Mnie?
— Tak, pana. Abyś raczył zastąpić mi o ca.
— O, drogi panie! Po tylu naszych spotkaniach zna mnie pan nadal tak źle, że wy-

stępu e z podobną prośbą? Poproś, abym pożyczył ci pół miliona, a choć takie pożyczki
zdarza ą się rzadko, słowo honoru, mnie by mnie to krępowało. Wieǳ pan — a sąǳi-
łem, że uż o tym panu mówiłem — eśli choǳi o mó uǳiał w sprawach tego świata,
mam w tym wzglęǳie skrupuły, żeby nie powieǳieć — przesądy człowieka Wschodu.
Ja, który mam harem w Kairze, w Smyrnie i w Konstantynopolu, a miałbym patronować
małżeństwu⁈ Nie, nigdy.

— Więc odmawiasz pan?
— Tak. Nawet gdybyś pan był moim synem czy bratem, odmówiłbym tak samo.
— Ach! — wykrzyknął rozczarowany Andrea. — Ale co wobec tego mam robić?
— Masz pan stu przy aciół, sam tak mówiłeś.
— Tak, ale to pan przedstawił mnie panu Danglarsowi.
— Ależ nie! Ustalmy fakty: zaprosiłem pana na obiad w Auteuil wtedy, kiedy i on

był zaproszony, a pan sam mu się przedstawiłeś. Do licha, to pewna różnica.
— Tak, ale przyczynił się pan do mo ego małżeństwa…

  () Hrabia Monte Christo 



— Ja? Ależ byna mnie , proszę mi wierzyć. Niech pan sobie przypomni, co panu po-
wieǳiałem, gdy przyszedł pan do mnie z prośbą, abym oświadczył się w pańskim imieniu:
„nigdy nie ko arzę żadnych małżeństw, mó zacny książę, to mo a stała zasada”.

Andrea przygryzł wargi.
— Ale przy ǳie pan tam przyna mnie ?
— Wszak cały Paryż tam bęǳie?
— O, z pewnością!
— A więc będę i a.
— A podpisze się pan pod intercyzą?
— O, tu nie wiǳę żadne trudności, mo e skrupuły tak daleko nie sięga ą.
— No, skoro nie chce mi pan dać nic więce , muszę się tym zadowolić. Ale eszcze

edno słówko, hrabio.
— Tak?
— Chcę prosić o radę.
— Zastanów się pan; rada to gorsze niż przysługa.
— O! Tę radę może mi pan dać, nie ma tu nic kompromitu ącego!
— Proszę mówić.
— Posag mo e żony ma wynosić pół miliona liwrów. Czy wypada, abym go odebrał,

czy też mam go zostawić u notariusza?
— Jeśli rzeczy ma ą się odbyć tak ak trzeba, na ogół ǳie e się tak: przy podpisa-

niu intercyzy notariusze umawia ą się na spotkanie naza utrz. I naza utrz wręcza ą sobie
nawza em posagi i pokwitowania; następnie, po ślubie odda ą te miliony do dyspozyc i
panu, ako głowie roǳiny.

— Bo słyszałem — rzekł Andrea ze źle skrywanym niepoko em — że mó teść ma
zamiar ulokować te pieniąǳe w konces i na kole , o które pan przed chwilą mówiłeś.

— Cóż, wszyscy zapewnia ą, że to sposób, aby potroić ten kapitał w ciągu ednego
roku. Pan Danglars to dobry o ciec, umie liczyć.

— No, no, a więc wszystko iǳie ak na lepie — rzekł Andrea — i tylko pańska
odmowa rani mi serce.

— Proszę ą przypisać edynie skrupułom, zupełnie naturalnym w podobnych oko-
licznościach.

— Cóż robić, niech uż tak zostanie. A więc do zobaczenia o ǳiewiąte .
— Do zobaczenia.
I pomimo lekkiego oporu hrabiego, który na zbielałych ustach zachował ednak kon-

wenc onalny uśmiech, Andrea pochwycił go za rękę, uścisnął ą, wskoczył do faetonu
i zniknął.

Kilka goǳin, akie pozostały do ǳiewiąte , Andrea spęǳił na załatwianiu różnych
spraw; odwieǳił mięǳy innymi wspomnianych przez siebie przy aciół, zaprasza ąc, aby
po awili się u bankiera w pełne gali i olśniewa ąc ich wiz ami wspaniałe przyszłości.

Istotnie, o wpół do ǳiewiąte wieczorem, wielki salon u państwa Danglars, galeria
przylega ąca do niego i trzy inne salony na piętrze zapełniły się wyperfumowanym tłumem
gości; przyciągnęła ich tu nie tyle sympatia, ile przemożne pragnienie bycia tam, gǳie
ǳie e się coś nowego.

Pisarz należący do Akademii porównałby wieczory w wyższych sferach do kwiatów
zwabia ących niestałe motyle, wygłodniałe pszczoły i brzęczące trutnie.

Nie potrzebu emy dodawać, że salony arzyły się od świec; światło spływało po złoco-
nych sztukateriach i edwabnych obiciach, i całe to pretens onalne bogate umeblowanie
aśniało pełnym blaskiem.

Eugenia ubrała się z na wykwintnie szą prostotą: biała edwabna suknia z białym ha-
em, biała róża na wpół ukryta w czarnych włosach — składały się na cały e stró ,
którego nie wzbogaciła żadną ozdobą.

Trzyǳieści kroków od nie pani Danglars gawęǳiła z Debray’em, Château-Renaudem
i Beauchampem.

Pan Danglars, otoczony tłumem deputowanych i finansistów, wykładał teorię nowego
systemu podatkowego, którą miał zamiar wprowaǳić w życie, eśliby rząd zmuszony był
powołać go na stanowisko ministra.

  () Hrabia Monte Christo 



Andrea, pod rękę z ednym z na większych dandysów Opery, wy aśniał mu dość bez-
czelnie — musiał okazać, że czu e się tu swobodnie — swo e plany na przyszłość i akimi
to zbytkownymi kaprysami olśni paryski światek ǳięki stu siedemǳiesięciu pięciu ty-
siącom liwrów renty.

Tłumy przewalały się w salonach ak odpływ i przypływ turkusów, rubinów, opali,
szmaragdów i brylantów.

Jak zwykle, kobiety na starsze były na stro nie sze, a na brzydsze na mocnie wyde-
koltowane.

Białe lilii, na wpół rozkwitłe , wonne róży trzeba było wypatrywać po kątach, gǳie
skrywała ą starannie matka w zawo u albo ciotka z yzurą zdobną w pióra ra skiego ptaka.

Co chwila wśród te wrzawy, gwaru i śmiechów rozbrzmiewał głos loka ów, wykrzy-
ku ących nazwiska znane w świecie finansów, szanowane w armii, wsławione w literatu-
rze; każde takie imię buǳiło lekki szmer wśród obecnych.

Lecz na edno nazwisko, które miało przywile poruszyć tę falę luǳką, ileż innych
przebrzmiewało w zupełne obo ętności lub wśród lekceważących drwin!

W chwili, gdy wskazówka masywnego zegara wyobraża ącego uśpionego Endymiona
wskazała ǳiewiątą, a mechanizm wybił pełną goǳinę, zabrzmiało z kolei nazwisko hra-
biego de Monte Christo i wszyscy goście pod wpływem ednego impulsu zwrócili się ku
drzwiom.

Hrabia był ubrany na czarno ze zwykłą sobie prostotą; biała kamizelka podkreślała
szeroką, kształtną pierś; przy matowe bladości cery czarny halsztuk nabierał szczególnie
głębokiego odcienia. Nie nosił żadnych ozdób — poza dewizką tak cieniutką, że złota
smużka ledwie odcinała się od białego tła pikowane kamizelki.

Natychmiast wokół drzwi utworzył się krąg.
Hrabia w mgnieniu oka zauważył, gǳie stała pani Danglars — w głębi salonu, a gǳie

pan Danglars — w rogu przeciwległym; panna Eugenia zaś była bliże , zaraz naprzeciw.
Na pierw podszedł do baronowe , która rozmawiała z panią de Villefort; prokuratorowa
przybyła sama, Valentine bowiem nadal była w ciężkim stanie. Następnie hrabia skierował
się ku Eugenii — a nie musiał nawet obchoǳić rozmawia ących, wszyscy się przed nim
rozstępowali; powinszował e w tak zwięzłych i chłodnych słowach, że aż zaskoczył dumną
artystkę.

Obok stała panna Luiza d’Armilly; poǳiękowała hrabiemu za listy poleca ące, które
był uprze my e napisać do Włoch; ak mówiła, wkrótce miała zamiar zrobić z nich użytek.

Odchoǳąc od dam, odwrócił się i natknął natychmiast na pana Danglarsa, który
pospieszył ku niemu, aby się przywitać.

Wypełniwszy obowiązki towarzyskie, Monte Christo stanął i powiódł dookoła wzro-
kiem pełnym dumy, a ego oczy zdawały się mówić: zrobiłem, co do mnie należało, kole
na innych.

Andrea, gawęǳący w sąsiednim salonie, dostrzegł poruszenie, akie wywarło na go-
ściach nade ście Monte Christa i przybiegł zaraz powitać hrabiego.

Hrabia otoczony był tłumem; dobĳano się o każde ego słowo — ak zwykle przytrafia
się to luǳiom, którzy mówią niewiele, ale nigdy nie na próżno.

W te że chwili weszli notariusze. Rozłożyli akta na pozłacanym stole, nakrytym ak-
samitem haowanym złotem.

Jeden notariusz usiadł, drugi pozostał na sto ąco.
Szykowali się do odczytania intercyzy, pod którą miała się podpisać połowa Paryża.
Wszyscy za ęli mie sca; to znaczy kobiety ustawiły się wokół kręgiem, a panowie,

mnie ciekawi stylu urzędowego, komentowali gorączkowe podniecenie Andrei, skupienie
Danglarsa, niewzruszoną minę Eugenii i żartobliwą lekkość, z aką baronowa podchoǳiła
do te równie poważne sprawy.

Podczas lektury zapadła głęboka cisza.
Ale gdy tylko notariusz ą ukończył, wszęǳie znów podniósł się gwar, tym razem

dwukrotnie większy. Te ogromne sumy, te miliony, na których miało się opierać życie
dwo ga młodych, a które uzupełniały wyprawę i diamenty panny młode , wystawione na
widok w spec alnym poko u — to wszystko uczyniło ogromne wrażenie na zazdrosnym
tłumie.

  () Hrabia Monte Christo 



Urok panny Danglars podwoił się w te chwili w oczach młodych luǳi, zaćmiewa ąc
blask słońca.

Naturalnie kobiety, choć zazdroszcząc milionów, przekonane były, że nie potrzeba im
tych milionów, aby aśnieć urodą.

Andrea, ściskany przez przy aciół, którzy składali mu gratulac e i przypochlebiali się,
zaczyna ąc wierzyć w rzeczywistość tego, co — ak sąǳił — tylko mu się śniło, tracił
coraz barǳie głowę.

Notariusz uroczyście u ął w dłoń pióro i rzekł:
— Panowie, przystępu emy do podpisywania aktu.
Na pierw miał podpisać baron, następnie pełnomocnik pana Cavalcantiego, dale ba-

ronowa, a wreszcie i przyszli małżonkowie.
Podpisał baron, za nim pełnomocnik.
Baronowa podeszła bliże , pod ramię z panią de Villefort.
— Wyobraź sobie — rzekła do męża, sięga ąc po pióro — czy to nie okropne? Pan de

Villefort nie mógł ǳiś do nas przy ść, gdyż zaszły akiś nowe okoliczności w te sprawie
morderstwa i kraǳieży, które ofiarą o mało nie stał się pan de Monte Christo.

— O mó Boże! — rzekł Danglars, tonem takim, akby mówił: „Do licha, nic mnie
to nie obchoǳi!”.

— O , obawiam się — odezwał się Monte Christo, podchoǳąc bliże — że niechcący
stałem się przyczyną nieobecności pana de Villefort.

— Jak to? Pan, hrabio? — zǳiwiła się pani Danglars, podpisu ąc akt. — Jeśli tak,
proszę uważać, nigdy tego panu nie daru ę.

Andrea pilnie nadstawił ucha.
— Nie ma w tym mo e winy — rzekł hrabia do baronowe — zaraz to udowodnię.
Wszyscy chciwie słuchali: Monte Christo, który tak rzadko się oǳywał, zamierzał

przemówić.
— Przypominacie sobie państwo — rzekł hrabia wśród na głębszego milczenia — że

w moim domu umarł ten biedak, który chciał mnie okraść, a który wychoǳąc ode mnie,
został śmiertelnie raniony, podobno przez swo ego wspólnika.

— Tak, tak — wtrącił Danglars.
— Otóż, chcąc go opatrzyć, rozebrano go, a ego ubranie rzucono w kąt. Polic a

zabrała e stamtąd, ale zabrała tylko do kancelarii sądowe spodnie i surdut. Zapomniała
o kamizelce.

Andrea wyraźnie zbladł i ął z wolna przesuwać się ku drzwiom. Nagle zobaczył chmu-
ry na horyzoncie i poczuł, że zbliża się burza.

— Otóż ǳiś znaleziono tę nieszczęsną kamizelkę, całą we krwi, przeǳiurawioną na
wysokości serca.

Kilka dam krzyknęło, parę innych postanowiło zemdleć.
— Przyniesiono mi ą. Nikt nie mógł zgadnąć, skąd się tu wziął taki łachman —

tylko a pomyślałem, że kamizelka mogła należeć do zamordowanego. Nagle mó loka ,
grzebiąc w nie ze wstrętem i barǳo ostrożnie, wyczuł w kieszeni akiś papier i wy ął go.
Był to list. Czy pan baron wie, do kogo adresowany? Do pana.

— Do mnie? — zawołał Danglars.
— Tak, drogi Boże, do pana! List był poplamiony krwią, ale udało mi się odczytać

pańskie nazwisko — odpowieǳiał Monte Christo wśród powszechnego zdumienia.
— Ale czemu — zapytała pani Danglars, spogląda ąc niespoko nie na męża — prze-

szkoǳiło to panu de Villefort?…
— Nic naturalnie szego — odparł Monte Christo. — Kamizelka i list stanowią do-

wody rzeczowe. Odesłałem e panu prokuratorowi. Rozumie pan, baronie, że w sprawach
kryminalnych na bezpiecznie sza est droga legalna; być może to aka machinac a przeciw
panu.

Andrea spo rzał bacznie na Monte Christa i zniknął w drugim salonie.
— Możliwe — przyznał Danglars. — Ten zamordowany nie był kiedyś na galerach?
— Tak, to były galernik nazwiskiem Caderousse.
Danglars zbladł nieco; Andrea przemknął się z drugiego salonu do antyszambrów.

  () Hrabia Monte Christo 



— Ale proszę podpisywać, proszę podpisywać! — rzekł Monte Christo. — Zda e się,
że wywołałem spore poruszenie tym opowiadaniem. Pokornie proszę państwa Danglars
i pannę Eugenię o przebaczenie.

Baronowa, która właśnie podpisała, oddała pióro notariuszowi.
— Jaśnie oświecony książę Cavalcanti — rzekł notariusz. — Gǳie est książę Caval-

canti?
— Andrea! Andrea! — powtórzyło kilku młodych luǳi, którzy doszli ze szlachetnym

Włochem do takie zażyłości, że zwracali się doń po imieniu.
— Proszę poszukać księcia! Powieǳcie mu, że teraz on ma podpisywać! — zawołał

Danglars do ednego z loka ów.
Ale w te same chwili przerażony tłum gości wlał się z powrotem do głównego salonu,

ak gdyby do pałacu wkroczył akiś straszliwy potwór, quaerens quem devoret.
Można się rzeczywiście było przestraszyć. Przy wszystkich drzwiach ustawiło się po

dwóch żandarmów na rozkaz oficera, który szedł właśnie w stronę Danglarsa z komisa-
rzem polic i przepasanym szarfą.

Pani Danglars krzyknęła i zemdlała. Danglars poszarzał na twarzy, spoǳiewa ąc się
na gorszego — niektóre sumienia nigdy nie są spoko ne.

— O co choǳi, mó panie? — zapytał Monte Christo, podchoǳąc do komisarza.
— Który z panów — rzekł komisarz, nie odpowiada ąc hrabiemu — nazywa się An-

drea Cavalcanti?
Goście krzyknęli ze zdumienia. Wszyscy ęli pytać się nawza em i rozglądać się po

sali.
— Ale kim ma być ten Andrea Cavalcanti? — zapytał osłupiały Danglars.
— To były galernik, zbiegły z Tulonu.
— Jaką popełnił zbrodnię?
— Oskarżony est — wy aśnił obo ętnym tonem komisarz — o zamordowanie nie-

akiego Caderousse’a, swo ego dawnego towarzysza z galer, w chwili, gdy ten wychoǳił
od hrabiego de Monte Christo.

Monte Christo szybko roze rzał się wokół.
Andrea znikł.

.   
W kilka chwil po te straszliwe scenie wielki pałac nagle opustoszał, akby rozeszła się
wieść, że eden z zaproszonych zachorował na dżumę czy cholerę; w edne chwili na
wszystkie drzwi, schody i wy ścia naparł tłum gości, próbu ąc się wymknąć ak na pręǳe ;
okoliczności były tego roǳa u, że nie wypadało uǳielać banalnych słów pociechy, które
podczas każde klęski z przy aciół czynią natrętów.

W pałacu został tylko Danglars, zamknięty w gabinecie z żandarmem, składa ąc mu
zeznania; została zmrożona pani Danglars, która ukryła się w dobrze znanym nam budu-
arku; została wreszcie Eugenia, która patrząc wyniośle i wzgardliwie wydyma ąc wargi,
odeszła do swego poko u ze swo ą nieodłączną towarzyszką, panną Luizą d’Armilly.

Licznie sza niż zazwycza służba (z uwagi na uroczystość zatrudniono do pomocy cu-
kierników, kucharzy i garsonów z Café de Paris) poczytywała sobie za aont to, co się
zdarzyło i wystawała tu i ówǳie w grupkach, nie prze mu ąc się zupełnie spełnianiem
swoich obowiązków, co zresztą przestało być teraz potrzebne.

Ale spośród wszystkich tych osób dwie tylko zasługu ą na naszą uwagę: panna Eu-
genia i panna Luiza.

Niedoszła narzeczona odeszła krokiem obrażone królowe do poko u; e towarzyszka
była bledsza i barǳie prze ęta od nie .

W poko u Eugenia zaryglowała drzwi, a Luiza osunęła się na krzesło.
— O mó Boże! Mó Boże! Ależ to okropne! — zawołała młoda artystka. — Kto by

się tego spoǳiewał? Pan Andrea Cavalcanti… morderca… zbiegły więzień… galernik!…
Usta Eugenii wykrzywił ironiczny uśmiech.
— Cóż, to mi było przeznaczone — rzekła. — Uciekłam Morcerfowi, a trafiłam na

Cavalcantiego!
— O, nie porównu że ich!

  () Hrabia Monte Christo 



— Bądź cicho. Wszyscy mężczyźni są nikczemni. Barǳo się cieszę, że teraz mogę uż
nie tylko brzyǳić się nimi, ale też nimi pogarǳać.

— I co zrobimy? — zapytała Luiza.
— Co zrobimy? To samo, co miałyśmy zrobić za trzy dni… Wy eǳiemy.
— Nadal tego chcesz, choć uż nie musisz wy ść za mąż?…
— Posłucha , Luizo: nienawiǳę tego światowego życia, w którym wszystko est upo-

rządkowane, uregulowane i ustalone ak układ nut na pięciolinii. To, o czym marzyłam
zawsze, to życie artystki, życie wolne, w którym człowiek zależy tylko od siebie, w którym
może liczyć tylko na siebie. Mam tu zostać? A po co? Po to, żeby za miesiąc próbowano
mnie znów wydać za mąż? Na przykład za pana Debray’a, była o tym kiedyś mowa. Nie,
Luizo, nie. ǲisie szy wypadek posłuży mi za usprawiedliwienie. Nie starałam się, aby
doszło do takie sceny, sam Bóg mi ą zesłał, niech będą mu ǳięki.

— Ależ esteś silna i odważna! — rzekła z poǳiwem asnowłosa, delikatna ǳiewczyna
do swo e czarnowłose przy aciółki.

— E że, to chyba mnie eszcze nie znałaś? No, Luizo, pomówmy o innych sprawach.
Powóz pocztowy…

— Zarezerwowany trzy dni temu.
— Czyś kazała mu czekać tam, gǳie mamy wsiąść?
— Tak.
— A paszport?
— Oto i on.
Eugenia ze zwykłą sobie pewnością rozłożyła papier i przeczytała:

Pan Leon d’Armilly, lat dwaǳieścia, artysta; włosy czarne, oczy czarne;
podróżu e z siostrą.

— Doskonale! Skąd wzięłaś ten paszport?
— Gdy prosiłam pana de Monte Christo o listy do dyrekc i teatrów w Rzymie i Ne-

apolu, powieǳiałam mu, że się barǳo obawiam podróżować ako kobieta. Zrozumiał to
dobrze i zaproponował mi, że wyrobi mi paszport na nazwisko męskie, a dwa dni potem
dostałam go do ręki. A to „podróżu e z siostrą” dodałam sama.

— No to mamy uż tylko spakować walizki — rzekła wesoło Eugenia — wy eǳiemy
w ǳień podpisania intercyzy, zamiast w ǳień ślubu.

— Kochana, zastanów się dobrze.
— Och, zastanowiłam się. Dość się nasłuchałam o przelewach, obrachunkach mie-

sięcznych, hossie, bessie, o pożyczce hiszpańskie i o akc ach haitańskich. Zamiast tego
Luizo, rozumiesz to? — przestrzeń, wolność, śpiew ptaków, równiny Lombardii, kanały
weneckie, pałace Rzymu, plaże Neapolu. Ile mamy pienięǳy?

Luiza wy ęła z inkrustowanego sekretarzyka pugilaresik zamykany na kluczyk. Otwar-
ła go i przeliczyła banknoty.

— Dwaǳieścia trzy tysiące anków — rzekła.
— I przyna mnie tyle samo w perłach, diamentach i biżuterii — dodała Eugenia.

— Jesteśmy bogate. Ma ąc czterǳieści pięć tysięcy anków możemy żyć dwa lata ak
księżniczki albo cztery lata — całkiem nieźle. Ale zanim minie pół roku, ty ǳięki muzyce,
a a ǳięki głosowi, podwoimy ten kapitał. No, ty weź pieniąǳe, a a wezmę kosztowności.
W ten sposób, gdyby edna z nas zgubiła swó skarb, druga połowa zawsze zostanie. A teraz
walizka, szybko, paku my się!

— Czeka — rzekła Luiza i poszła posłuchać pod drzwiami poko ów pani Danglars.
— Czego się boisz?
— Żeby nas kto nie przyłapał.
— Drzwi są zamknięte.
— A ak nam każą otworzyć?
— Mogą sobie kazać — nie otworzymy.
— Prawǳiwa z ciebie amazonka, Eugenio!
I przy aciółki ęły z naǳwycza nym pośpiechem upychać w kuze wszystko, co —

ak sąǳiły — może im się przydać podczas podróży.
— O, a teraz — rzekła Eugenia — pó dę się przebrać, a ty zamknĳ walizę.

  () Hrabia Monte Christo 



Luiza drobnymi białymi rączkami z całych sił przycisnęła wieko kua.
— Nie dam rady — stęknęła — estem za słaba, zamknĳ ty.
— A, prawda — roześmiała się Eugenia — zapomniałam, że to a estem Herkulesem,

a ty tylko bladą Omfalą.
I przyciska ąc kolanem wieko wytężyła białe mocne ręce, aż e docisnęła, a Luiza

zatrzasnęła kłódkę.
Ukończywszy tę operac ę, Eugenia otwarła kluczem komodę i wy ęła z nie watowany

płaszcz podróżny z fioletowego edwabiu.
— Patrz — rzekła — wiǳisz, że pamiętałam o wszystkim? W tym na pewno nie

bęǳie ci zimno.
— A ty?
— Wiesz dobrze, że mnie nigdy nie est zimno; zresztą w męskim ubraniu…
— Tu chcesz się przebrać?
— Naturalnie.
— Ale zdążysz?
— O nic się nie martw, tchórzu eden. Cała służba gada o te aferze. Zresztą, cóż

w tym ǳiwnego, że się zamknęłam? Każdy myśli, że estem zrozpaczona.
I z te same szuflady, skąd wy ęła płaszcz dla Luizy (Luiza zdążyła go uż sobie narzucić

na ramiona), wyciągnęła kompletny stró męski. Z szybkością dowoǳącą, że nie pierwszy
raz przywǳiewała dla zabawy męskie ubranie, Eugenia włożyła buty, wciągnęła spodnie,
zawiązała halsztuk, zapięła pod szy ę kamizelkę i ubrała surdut, który podkreślał e smukłą
kibić.

— O, ślicznie ci w tym — powtarzała Luiza, patrząc z zachwytem — ale gǳie po-
ǳie esz te piękne czarne włosy, te cudowne warkocze, których ci zazdrościły wszystkie
kobiety? Chyba się nie zmieszczą pod cylindrem.

— Zaraz zobaczysz.
I u mu ąc w lewą rękę warkocz tak gruby, że z trudem obe mowały go e palce,

w prawą wzięła długie nożyczki, przechyliła się w tył, aby uchronić surdut — zazgrzytały
nożyczki i bu ne, wspaniałe włosy upadły do stóp ǳiewczyny. Następnie przycięła so-
bie włosy na skroniach; nie okazywała przy tym na mnie szego żalu, przeciwnie — pod
czarnymi ak heban brwiami tańczyły e w oczach iskierki radości.

— O! Takie śliczne włosy! — zawołała z żalem Luiza.
— Czyż tak nie est mi sto razy lepie ? — wykrzyknęła Eugenia przygłaǳa ąc nie-

sforne, krótkie kęǳiory. — Nie wyda e ci się, że teraz estem pięknie sza?
— O, ty esteś zawsze piękna! A teraz gǳie po eǳiemy?
— Do Brukseli — tak na bliże do granicy. Z Brukseli udamy się do Liège, Akwi-

zgranu, a potem Renem do Strasburga. Prze eǳiemy przez Szwa carię i dostaniemy się
do Włoch przez Przełęcz Świętego Gotarda. Może być taki plan?

— Ależ tak.
— Na co tak patrzysz?
— Na ciebie. Naprawdę, ślicznie wyglądasz. Ktoś mógłby pomyśleć, że mnie pory-

wasz.
— I miałby rac ę, do licha!
I ǳiewczęta, o których wszyscy zapewne myśleli, że pogrążone są we łzach, że edna

płacze nad sobą, a druga współczu e przy aciółce, parsknęły głośnym śmiechem i zabrały
się do porządkowania bałaganu, zwycza nego w trakcie ucieczki.

Pogasiwszy światło, nadstawia ąc ucha i wytęża ąc wzrok, otwarły drzwi gotowalni,
z które schodki dla służby prowaǳiły aż na ǳieǳiniec. Eugenia szła pierwsza, trzyma ąc
za ucho walizę, Luiza podążała za nią z trudem, trzyma ąc oburącz drugie ucho.

ǲieǳiniec był pusty. Właśnie wybiła północ.
Odźwierny eszcze się nie położył. Eugenia podeszła na palcach: zacny szwa car drze-

mał w swoim domku, wyciągnięty w fotelu.
Wróciła do Luizy. Podniosły walizę z ziemi i przemknęły się w cieniu rzucanym przez

mur aż do bramy.

  () Hrabia Monte Christo 



Eugenia kazała Luizie schować się w kącie przy bramie, tak aby odźwierny, gdyby
przypadkiem zechciał się obuǳić, zobaczył tylko edną osobę. Sama stanęła w świetle
latarni ǳieǳińca.

— Otworzyć! — zawołała swoim na pięknie szym kontraltem, stuka ąc w szybę.
Odźwierny zerwał się, ak to przewiǳiała Eugenia, i nawet podszedł parę kroków, aby

zobaczyć, kto wychoǳi, ale wiǳąc młoǳieńca, który niecierpliwie smagał sobie spodnie
trzcinką, natychmiast otwarł bramę.

Luiza prześliznęła się ak wąż przez uchylone wrota i wyskoczyła na ulicę. Eugenia na
pozór spoko na, chociaż serce e biło dużo mocnie niż zwykle, wyszła za nią.

Przechoǳił właśnie tragarz; dały mu bagaż, kazały zanieść pod numer  na ulicę de
la Victoire i same poszły za nim. Obecność mężczyzny podnosiła Luizę na duchu. Sama
Eugenia była odważna ak Judyta albo Dalila.

Dotarli pod wyznaczony dom. Eugenia kazała tragarzowi złożyć kufer na ziemi, za-
płaciła mu i odprawiła, a potem zastukała w okiennicę.

Było to mieszkanko młode praczki, wta emniczone uż wcześnie we wszystko. Nie
spała eszcze i otwarła natychmiast.

— Panienko — odezwała się Eugenia — powieǳ odźwiernemu, aby wyciągnął powóz
z wozowni i poszedł na pocztę po konie. Dasz mu za fatygę te pięć anków.

— Wiesz co, Eugenio — odezwała się Luiza — estem dla ciebie pełna poǳiwu,
buǳisz we mnie niemal respekt.

Praczka patrzyła zǳiwiona — ale miała dostać dwaǳieścia ludwików za usługę i nie
uczyniła na mnie sze uwagi.

W kwadrans późnie wrócił odźwierny z pocztylionem i końmi; w mgnieniu oka
zaprzężono e do powozu, a odźwierny umocował kufer na dachu za pomocą sznura.

— Oto mo e papiery — odezwał się pocztylion. — Którą drogą po eǳiemy, mó
paniczu?

— Do Fontainebleau — odpowieǳiała Eugenia niemal męskim głosem.
— Co ty mówisz? — spytała Luiza.
— To podstęp — odszepnęła Eugenia — bo ta praczka, co nam pomaga za dwa-

ǳieścia ludwików, może nas zdraǳić za czterǳieści. Na bulwarze po eǳiemy w innym
kierunku.

I ǳiewczyna wskoczyła, nie dotyka ąc prawie stopni do powozu, w którym urząǳono
wygodne posłania.

— Ty zawsze masz rac ę — rzekła Luiza, siada ąc obok przy aciółki.
Kwadrans późnie pocztylion, zwrócony na właściwą drogę, mĳał trzaska ąc z bicza

rogatkę Saint-Martin.
— Uff — odetchnęła Luiza — uż esteśmy za Paryżem!
— O tak, kochaniutka, porwanie się udało.
— No tak; i eszcze obyło się bez przemocy.
— W razie czego bęǳie to dla mnie okoliczność łagoǳąca — odparła Eugenia.
Słowa te zagubiły się w turkocie kół toczących się po bruku la Villette.
Pan Danglars nie miał uż córki.

.      
Zostawmy na chwilę pannę Danglars i e przy aciółkę na droǳe do Brukseli, a powróćmy
do nieszczęsnego pana Andrei Cavalcanti, od którego szczęście odwróciło się w szczyto-
wym momencie ego kariery.

Chłopiec ów mimo swo ego młodego wieku był wy ątkowo zmyślnym i inteligent-
nym filutem. Wiǳieliśmy, ak przy pierwszych słowach Monte Christa zaczął małymi
kroczkami wycować się w kierunku drzwi; minął dwa poko e — i zniknął.

Pominęliśmy ednak pewien istotny szczegół, o którym należy wspomnieć: w ednym
z poko ów, przez które przechoǳił, zna dowała się wyprawa ego narzeczone ; leżały tam
diamentowe brosze, kaszmirowe szale, koronki z Valenciennes, angielskie woale; słowem
wszystko to, co pociąga ǳiewczęce serca i napełnia e radością.

Otóż Andrea zabrał ze sobą na kosztownie sze z kle notów, co dowoǳi, że był nie
tylko chłopcem zmyślnym i inteligentnym, ale do tego przewidu ącym.

  () Hrabia Monte Christo 



Zaopatrzony na drogę takim wiatykiem, poczuł się o połowę lże szy i zręcznie wy-
skaku ąc przez okno, z łatwością umknął żandarmom.

Rosły, zgrabny niczym starożytny gladiator, muskularny ak Spartanin, biegł przez
ponad kwadrans zupełnie na oślep, chcąc oddalić się ak na barǳie od mie sca, w którym
groziło mu niebezpieczeństwo.

Biegł z ulicy du Mont-Blanc w stronę rogatek, wyczuwał e złoǳie skim instynktem
ak koń czu e sta nię; i tak znalazł się u wylotu ulicy Lafayette’a. Tu dopiero przystanął,
mocno zadyszany.

Był sam. Na lewo rozciągała się pusta przestrzeń ogrodu Świętego Łazarza, na prawo
— otchłań Paryża.

— Jestem zgubiony? — zastanowił się. — Nie, eśli wykażę się większym sprytem
niż moi nieprzy aciele. Mo e ocalenie to kwestia sekund, ak w biegu do mety.

W te chwili dostrzegł nad eżdża ący od strony przedmieścia Poissonnière ednokonny
kabriolet. Woźnica ponuro palił fa kę, zmierza ąc zapewne w kierunku przedmieścia Saint-
-Denis, gǳie widocznie zazwycza zatrzymywał się na posto u.

— He , przy acielu! — zawołał Benedetto.
— Co tam, paniczu? — zapytał woźnica.
— Wasz koń barǳo zmęczony?
— Zmęczony? Niby po czym? Przez cały boży ǳień zrobił tylko cztery marne kur-

sy. Siedem anków zarobku i dwaǳieścia sous napiwku, a pryncypałowi muszę oddać
ǳiesięć anków.

— Może chcielibyście do tych siedmiu anków zarobić eszcze dwaǳieścia?
— Z przy emnością, paniczu, dwaǳieścia anków drogą nie choǳi. A co mam zro-

bić?
— Nic szczególnego. O ile twó koń nie est zmęczony.
— Ii, poleci ak zefir, tylko niech pan powie, w którą stronę.
— W stronę Louvres.
— A wiem, wiem. To o czyzna ratafii.
— Właśnie. Choǳi o to, żeby dogonić mo ego przy aciela, z którym mam być utro na

polowaniu w Chapelle-en-Serval. Miał wpół do dwunaste czekać tuta na mnie w swoim
powozie, tymczasem est uż północ. Zniecierpliwił się pewnie i od echał sam.

— A to możliwe.
— To co, spróbu ecie go dogonić?
— Barǳo chętnie.
— Jeśli nie dogonimy go do Bourget, dostaniecie dwaǳieścia anków, a eśli i do

Louvres go nie złapiemy, wtedy trzyǳieści.
— A eżeli go dogonimy?
— Czterǳieści! — odparł Andrea po krótkie chwili wahania, wieǳąc ednak, że nic

tym nie ryzyku e.
— Zgoda! — rzekł woźnica. — Niech pan siada i w drogę. Prrr…!
Andrea wskoczył do kabrioletu i uż po chwili prze eżdżali przez Przedmieście Saint-

-Martin, minęli rogatki i w echali w niekończące się uliczki Villette.
Ów niecierpliwy przy aciel był oczywiście zmyślony — ale co akiś czas Andrea pytał

przechodniów o zielony kabriolet zaprzężony w karogniadego konia, a ako że drogą do
Belgii prze eżdża całe mnóstwo kabrioletów i ǳiewięć na ǳiesięć est koloru zielonego,
na każdym kroku wskazówki sypały się ak z rękawa.

Co chwilę ktoś mówił, że właśnie prze eżdżał taki powóz i wyprzeǳa ich o akieś
pięćset, dwieście, a może sto kroków; a gdy go doganiali, okazywało się zawsze, że to nie
ten.

W pewnym momencie minął ich akiś inny powóz. Była to kareta; konie pocztowe
unosiły ą w galopie.

— O, gdybym i a miał taką karetę, i takie dwa rącze konie! I oczywiście paszport, bo
bez niego by mi ich nawet nie dali — westchnął głęboko.

Karetą echały panna Danglars i panna d’Armilly.

  () Hrabia Monte Christo 



— Jedźmy! Jedźmy! — pokrzykiwał Andrea. — Zaraz ich pewnie dogonimy! I ak
przy rogatce biedne konisko puściło się tęgim kłusem, tak do Louvres dotarło całe w pia-
nie.

— Widać — rzekł Andrea — że go uż nie dogonimy, a wasz koń eszcze padnie.
Lepie więc bęǳie, ak się tu zatrzymam. Oto trzyǳieści anków, a a tymczasem prze-
śpię się Pod Czerwonym Koniem i po adę pierwszym powozem, w którym zna dę wolne
mie sce. Dobranoc, dobry człowieku.

I Andrea, wcisnąwszy woźnicy w rękę sześć pięcioankówek, lekko wyskoczył na
drogę.

Woźnica z wesołą miną schował pieniąǳe do kieszeni i zawrócił na drogę do Paryża.
Andrea udał, że iǳie do oberży Pod Czerwonym Koniem, zaczekał chwilę przed drzwiami,
póki kabriolet nie zniknął mu z oczu, po czym puścił się znowu biegiem i pokonał kole ne
dwie mile.

Tu dopiero odpoczął. Musiał być w okolicach Chapelle-en-Serval, dokąd, ak powie-
ǳiał woźnicy, chciał się udać.

Nie zatrzymał się ednak ze względu na zmęczenie, ale dlatego, że musiał w końcu coś
zdecydować i powziąć akiś plan.

Dyliżansem nie mógł echać w żadnym wypadku, karetą pocztową tym barǳie .
W obu przypadkach musiałby mieć paszport.

Nie mógł również zatrzymać się w departamencie Oise, bo lasów tu brakowało,
a w zamian był to eden z na barǳie strzeżonych przez polic ę departamentów. Andrea,
posiada ący sporą praktykę kryminalną, wieǳiał o tym aż za dobrze.

Usiadł nad rowem, oparł głowę na dłoniach i zamyślił się. Po ǳiesięciu minutach
podniósł głowę. Wieǳiał uż, co ma robić.

Przybruǳił eden bok palta, które zdążył eszcze porwać z przedpoko u i zakrył do-
kładnie swó wieczorowy stró , po czym dotarł do Chapelle-en-Serval i zapukał śmiało
do drzwi edyne w tych okolicach oberży.

Otworzył mu oberżysta.
— Przy acielu — rzekł Andrea. — Jechałem z Mortefontaine do Senlis, gdy mó

koń, trudne bydlę, skoczył nagle w bok i wyrzucił mnie z siodła. Jeszcze ǳiś w nocy mu-
szę koniecznie dostać się do Compiegne, bo mo a roǳina bęǳie barǳo zaniepoko ona.
Moglibyście wyna ąć mi akiegoś konia?

Oberżysta ma zawsze akiegoś konia, lepszego lub gorszego.
Oberżysta z Chapelle-en-Serval zawołał sta ennego i kazał mu osiodłać Siwka. Obuǳił

też swo ego siedmioletniego synka. Chłopczyk miał usiąść z tyłu za Andreą i odprowaǳić
konia z powrotem.

Andrea zapłacił oberżyście dwaǳieścia anków, a wy mu ąc pieniąǳe z kieszeni, wy-
padł mu, niby przez przypadek, bilet wizytowy. Bilet ten należał do ednego z przy aciół
Andrei, z którym bywał w Café de Paris; gdy tylko Andrea od echał, oberżysta podniósł
z ziemi bilet i przekonał się, że wyna ął konia hrabiemu de Mauléon, zamieszkałemu przy
ulicy Saint-Dominique . Takie bowiem nazwisko i adres zna dowały się na bilecie.

Siwek nie biegł szybko, ale chód miał równy i pewny. W trzy i pół goǳiny Andrea
prze echał ǳiewięć mil, które ǳieliły go od Compiègne. Gdy zegar na ratuszu wybĳał
czwartą, w echali na plac, gǳie zwykle sta ą dyliżanse.

W Compiègne zna du e się eden doskonały hotel, o którym trudno zapomnieć,
choćby spęǳiło się w nim tylko edną noc. Andrea zatrzymał się tam kiedyś w czasie
edne ze swoich wycieczek w okolice Paryża — i teraz przypomniał sobie oberżę Pod
ǲwonem i Flaszką. Stanął, roze rzał się wokół i w blasku latarni dostrzegł szyld. Od-
prawił chłopaka, da ąc mu wszystkie drobne, akie przy sobie znalazł, i udał się prosto
do oberży. Uznał, i słusznie, że skoro ma kilka goǳin czasu, na lepie bęǳie, eśli się
pokrzepi i wypocznie przed trudami dalsze podróży.

Drzwi otworzył służący hotelowy.
— Mó przy acielu — rzekł Andrea — przy eżdżam z Saint-Jean-au-Bois, gǳie by-

łem na obieǳie. Myślałem, że zdążę na dyliżans, który przy eżdża o północy, ale zabłąǳi-
łem ak ten głupi i uż od czterech goǳin błąkam się po lesie. Da mi eden z tych ładnych
pokoików od ǳieǳińca i przyślĳ mi zaraz kurczaka na zimno i butelkę Bordeaux.
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Służący nie pode rzewał niczego. Andrea mówił spoko nie; w ustach miał cygaro,
a ręce trzymał w kieszeniach palta. Ubranie miał eleganckie, był gładko ogolony, buty
lśniły; wyglądał po prostu na ziemianina, który po nocne hulance spóźnił się do domu.

Gdy służący przygotowywał pokó , nadeszła gospodyni. Andrea powitał ą swoim cza-
ru ącym uśmiechem, pyta ąc, czy nie mógłby dostać tró ki, bo uż raz się tam zatrzymał
w czasie ostatniego pobytu w Compiègne. Pech chciał, że tró ka była uż za ęta przez
akiegoś młoǳieńca podróżu ącego z siostrą.

Andrea zrobił zrozpaczoną minę. Uspokoił się dopiero wtedy, gdy gospodyni zapew-
niła go, że numer siódmy, który kazała właśnie dla niego przygotować, ma absolutnie
takie samo położenie. Grze ąc nogi przy kominku rozprawiał więc o ostatnich gonitwach
w Chantilly i czekał, aż pokó bęǳie gotowy.

Nie bez przyczyny Andrea dopominał się o ładny pokoik od ǳieǳińca. ǲieǳiń-
czyk hotelu Pod ǲwonem otoczony był potró ną galerią, która nadawała mu wygląd
sali teatralne ; rosną tu krzewy aśminu, powo e owĳa ą się wokół kolumn — to eden
z na urokliwszych ǳieǳińców hotelowych, akie istnie ą.

Kurczak był świeży, wino stare, ogień trzaska ący w kominku asny. Andrea adł z ta-
kim apetytem, akby nic złego mu się nie przydarzyło. Po kolac i położył się spać i zasnął
snem tak głębokim, na aki stać tylko dwuǳiestoletniego młoǳieńca, nawet eśli trapią
go akieś wyrzuty sumienia.

Musimy ednak wyznać, że Andrea mógł mieć akieś wyrzuty — ale nie miał ich
wcale. Oto aki plan obmyślił — i właśnie ten plan w na większym stopniu dawał mu
poczucie bezpieczeństwa.

Wstanie o świcie, wy ǳie z hotelu po zapłaceniu rachunków; dotrze do lasu i pod
pretekstem, że est malarzem i chce zrobić trochę szkiców, poprosi o gościnę akiegoś
wieśniaka, postara się o stró drwala i siekierę; ednym słowem z lwa salonowego zmieni
się w wyrobnika. Wreszcie usmaru e sobie ręce, przyciemni włosy, czesząc się ołowia-
nym grzebieniem, sprawi sobie ogorzałą cerę za pomocą mikstury, na którą receptę dali
mu kiedyś kompani — i przemknie się lasami do na bliższego punktu granicy. Nocami
bęǳie wędrował, a za dnia sypiał w lesie albo w opuszczonych kamieniołomach; a do
terenów zamieszkałych bęǳie się zbliżał tylko po to, aby kupić od czasu do czasu chleb.
A gdy prze ǳie uż granicę, sprzeda brylanty; do tego do dą pieniąǳe uzyskane z wy-
miany kilkunastu banknotów, które nosił zawsze ze sobą na wszelki wypadek; wszystko
razem da mu akieś pięćǳiesiąt tysięcy liwrów. Suma ta, ak podpowiadał mu ego filo-
zoficzny umysł, wystarczy mu z pewnością na nie na gorsze życie.

Poza tym liczył na to, że państwu Danglars zależeć bęǳie na uciszeniu rozgłosu.
I dlatego Andrea spał spoko nie i głęboko.

Aby obuǳić się ak na wcześnie , nie pozamykał okiennic, zaryglował tylko drzwi,
a na nocnym stoliku położył spiczasty nóż, którego znakomitą stal znał barǳo dobrze, bo
nigdy się z nim nie rozstawał.

O siódme rano obuǳił Andreę ciepły i asny promień słońca, który igrał na ego
twarzy.

Kto ma dobrze poukładane w głowie, ten buǳi się z taką samą istotną myślą, z aką
zasnął. Andrea nie otworzył eszcze dobrze oczu, a owa ważna myśl uż szeptała mu do
ucha, że spał za długo. Wyskoczył z łóżka i podskoczył do okna.

Przez ǳieǳiniec przechoǳił żandarm. Żandarm est na barǳie za mu ącą istotą na
świecie — zauważy go każdy, nawet człowiek o na czystszym sumieniu. A dla kogoś, kto
ma niespoko ne sumienie, kolor żółty, niebieski i biały, które składa ą się na mundur
żandarma, sta ą się barwami wy ątkowo złowrogimi.

„Co tu robi żandarm?” — pomyślał Andrea. I natychmiast, z ową chłodną logiką,
aką czytelnik mógł uż u niego zauważyć, sam odpowieǳiał sobie na to pytanie:

— Żandarm w hotelu nie powinien nikogo ǳiwić, nie ma się co zastanawiać, ale
trzeba co pręǳe się ubierać.

I młoǳieniec ubrał się z szybkością, które nie zapomniał przez kilka miesięcy wy-
godnego życia w Paryżu i usług loka a.

— Dobrze — mruknął ubiera ąc się. — Poczekam sobie, aż od eǳie, a potem dam
dyla.
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To mówiąc, Andrea, uż w obuwiu i w halsztuku, zbliżył się do okna i podniósł znowu
muślinową firankę.

Pierwszy żandarm wcale nie odszedł; co więce , przy edynych schodach, którymi
mógł ze ść, spostrzegł drugi tró kolorowy mundur, a trzeci żandarm, na koniu, z krótkim
karabinkiem w ręku, stał na straży przy bramie na ulicę, edyne bramie, którą można było
się wymknąć. Obecność trzeciego żandarma dawała na barǳie do myślenia, zwłaszcza że
wokół niego zebrał się uż tłumek gapiów, którzy ostatecznie blokowali prze ście.

„Szuka ą mnie! — pomyślał natychmiast Andrea. — A niech to wszyscy diabli!”.
Twarz mu pobladła; niespoko nie roze rzał się dokoła. Jedyne we ście do ego poko u,

ak i do wszystkich innych na tym piętrze, prowaǳiło przez krużganek, widoczny ze
wszystkich stron.

„No to po mnie!” — pomyślał w następnym odruchu.
Rzeczywiście, aresztowanie mogło oznaczać dla Andrei tylko edno: sąd przysięgłych

i wyrok śmierci, niechybne i natychmiastowe . Ścisnął kurczowo głowę dłońmi. W chwi-
li te o mało nie oszalał ze strachu. Wkrótce ednak wśród chaosu myśli kłębiących mu
się w głowie, za aśniała mu naǳie a. Na zbielałych wargach zaigrał lekki uśmiech, ścią-
gnięte w grymasie strachu policzki wygłaǳiły się. Roze rzał się wokół i znalazł to, czego
szukał, na marmurze sekretarzyka: pióro, atrament i papier. Umoczył pióro w atramencie
i powstrzymu ąc drżenie ręki, napisał na pierwsze lepsze kartce tych kilka zdań:

Nie mam czym zapłacić, ednak ako człowiek uczciwy zostawiam w za-
staw tę szpilkę — warta est ǳiesięć razy więce niż to, co estem winien.
Proszę mi wybaczyć, że wymknąłem się o świcie, ale zrobiłem to ze wstydu.

Wy ął szpilkę z chustki i położył na papierze. Otwarł drzwi i zostawił uchylone, tak
akby zapomniał e zamknąć, a następnie, ma ąc dużą wprawę w ćwiczeniach fizycznych
tego roǳa u, wsunął się do kominka. Zastawił go eszcze tekturowym ekranem, na któ-
rym widniała scena przedstawia ąca Achillesa u Deidamii, ślady w popiele zatarł stopami
i ął wspinać się przez wąski przewód kominka. Było to w te chwili ego edyne zbawienie.

W te że chwili pierwszy żandarm, którego spostrzegł był Andrea, wchoǳił uż na
schody tuż za komisarzem polic i; drugi żandarm pozostał na dole, pilnu ąc schodów,
trzeci stał wciąż przy bramie, gotów w każde chwili przybyć z pomocą.

Takim oto okolicznościom Andrea zawǳięczał wizytę, które tak skrzętnie starał się
uniknąć: z samego ranka telegraf ął nadawać w różnych kierunkach, nakazu ąc wszczę-
cie pościgu za mordercą Caderousse’a. Pobuǳono w każde mie scowości właǳe, które
przystąpiły natychmiast do poszukiwań.

W Compiègne — rezydenc i królewskie , mieście polowań, sieǳibie garnizonu, aż się
mrowi od urzędników, żandarmów i komisarzy polic i. Poszukiwania rozpoczęły się więc
natychmiast po nade ściu depeszy, a że hotel Pod ǲwonem i Flaszką est na pierwszym
hotelem w mieście, tam oczywiście za rzano na pierw.

Prócz tego z raportu wartowników strzegących ratusza, który zna du e się w sąsieǳ-
twie oberży Pod ǲwonem i Flaszką, wynikało, iż nocą z echało do hotelu wielu podróż-
nych.

Strażnik, który zszedł z warty o goǳinie szóste rano, oświadczył, że gdy rozpoczynał
służbę, to est o czwarte nad ranem, zauważył, ak na białym koniu, z wie skim chłopcem
w siodle, przy echał akiś młoǳieniec; człowiek ów zsiadł na placu, odprawił chłopca
z koniem i zapukał do hotelu Pod ǲwonem, otworzono mu od razu i zatrzasnęły się
za nim drzwi. I właśnie ten młoǳieniec, przybyły o tak późne porze, stał się obiektem
na większych pode rzeń. A był nim oczywiście Andrea.

Opiera ąc się na tych poszlakach, komisarz polic i i kapral żandarmerii od razu udali
się do poko u Andrei. Drzwi były uchylone.

— No, no! — rzekł kapral, a był to stary lis, z adł zęby na służbie w polic i. — Drzwi
otwarte, to zły znak, wolałbym, żeby były pozamykane na cztery spusty!

Liścik i szpilka, które Andrea zostawił na stole, potwierǳiły tylko tę smutną prawdę
— lub racze na nią wskazywały.

Andrea wymknął się.
Mówimy, że wskazywały, bo kapralowi ten eden dowód nie wystarczał.
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Roze rzał się wokół, za rzał pod łóżko, odsłonił firanki, pootwierał sza i wreszcie
stanął koło kominka.

ǲięki ostrożności Andrei na popiele nie został ani eden ślad.
A ednak mogło to być również wy ście z poko u, a w tak poważnych okolicznościach

nie można było niczego zlekceważyć.
Kapral kazał sobie przynieść pęk słomy, włożył do kominka i podpalił.
Cegły kominka zatrzeszczały od żaru, z komina buchnął snop ciemnego dymu i wzniósł

się ku niebu ak z wulkanu, a ednak, wbrew oczekiwaniom, zbieg nie spadł na dół.
Andrea bowiem od wczesne młodości zaprawiony był w walce ze społeczeństwem

i ego doświadczenie równało się doświadczeniu żandarma, choć żandarm miał uż stopień
kaprala. Przewiǳiał to, wymknął się na dach i przycupnął za kominem.

Przez chwilę łuǳił się, że uż est ocalony, bo usłyszał, ak kapral woła do dwóch
żandarmów:

— Nie ma go!
Wychyla ąc się ednak ostrożnie, spostrzegł, że żandarmi zamiast się oddalić, co by-

łoby chyba rzeczą naturalną po takim stwierǳeniu, przeciwnie — akby eszcze barǳie
wzmogli czu ność.

Roze rzał się wokół siebie; ratusz, ogromna, szesnastowieczna budowla, wznosił się za
nim ponuro na kształt fortecznych murów, a z okien budynku można było z łatwością
za rzeć w każdy zakątek dachu, tak ak z olbrzymie góry można ob ąć spo rzeniem całą
szerokość doliny.

Andrea domyślił się, że prawdopodobnie w ednym z tych okien do rzy zaraz głowę
kaprala żandarmerii.

Gdyby go spostrzeżono, byłby zgubiony; pościg na dachu nie wróżyłby mu powoǳe-
nia.

Postanowił więc ze ść z dachu, ale nie tą samą drogą, tylko przez inny komin.
Poszukał wzrokiem komina, z którego nie wychoǳił dym, podczołgał się do niego

i niedostrzeżony przez nikogo zniknął w otworze.
W te same chwili w ścianie ratusza otworzyło się małe okienko i po awiła się w nim

głowa kaprala. Na chwilę głowa ta znieruchomiała, przypomina ąc edną z głów na relie-
fach zdobiących budynek, po czym westchnęła z niezadowoleniem i znikła.

Kapral, spoko ny i godny ak prawo, które reprezentował, przeszedł przez plac, nie
odpowiada ąc na pytania kłębiącego się tam tłumu i wrócił do hotelu.

— I co? — spytali dwa żandarmi.
— No cóż, chłopcy, na widocznie nasz ptaszek rzeczywiście umknął z samego rana.

Ale to nic, roześlemy straże na drogę do Villers-Coterets i Noyon, przeszukamy las i na
pewno go złapiemy.

Ledwie zacny funkc onariusz wypowieǳiał te słowa tonem właściwym dla każdego
kaprala żandarmerii, gdy rozległ się przeraźliwy krzyk i gwałtownie rozǳwonił się ǳwo-
nek na ǳieǳińcu.

— Co tam się ǳie e? — zawołał kapral.
— Chyba akiś podróżny barǳo się spieszy. Spod którego numeru ǳwonią? — spytał

gospodarz służącego.
— Spod tró ki.
— To leć tam zaraz!
Nagle znów rozległ się krzyk i brzęk ǳwonka. Chłopak skoczył ku schodom.
— Stó ! — zatrzymał służącego kapral. — Ten, kto ǳwoni, chyba nie potrzebu e

pomocy służącego. Trzeba mu racze żandarma. Kto mieszka pod tró ką?
— Jakiś młoǳieniec, przybył tu ǳiś w nocy karetą pocztową ze swo ą siostrą i wziął

pokó z dwoma łóżkami.
Dźwięk ǳwonka rozległ się po raz trzeci, niczym na trwogę.
— Za mną, panie komisarzu! — zawołał kapral. — Pó ǳiemy razem!
— Chwileczkę, panowie — wtrącił się gospodarz. — Do numeru trzeciego można

we ść z dwóch stron, schodami z zewnątrz albo od środka.
— Dobrze. Ja pó dę schodami wewnętrznymi, bo sprawy wewnętrzne to mó resort.

Karabiny nabite?
— Nabite, panie kapralu.
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— Zosta ecie tu i pilnu ecie z zewnątrz, eśli bęǳie uciekał, strzelać! W rozkazach
mówili, że to akiś wielki zbrodniarz.

Kapral z komisarzem znikli na wewnętrznych schodach. Odprowaǳiły ich szepty
i poruszenie tłumu, który usłyszawszy, co mówił kapral, przekazywał sobie rewelac ę
o poszukiwanym.

Oto co zaszło:
Andrea zręcznie ześliznął się po dwóch trzecich przewodu komina, ale niespoǳianie

obsunęła mu się noga, i mimo że starał się akoś chwycić lub oprzeć, z echał o wiele
szybcie i głośnie niż zamierzał. Nic by się nie stało, gdyby pokó był pusty, ale, niestety,
ktoś go za mował.

Hałas obuǳił dwie kobiety, śpiące w ednym łóżku. Spo rzały w kierunku, skąd do-
choǳił i zobaczyły, ak z otworu komina wyłania się akiś mężczyzna.

To właśnie edna z tych kobiet, blondynka, wydała z siebie okropny krzyk, który
postawił na nogi cały dom, druga zaś, brunetka, złapała za sznur ǳwonka i zaczęła nim
z całe siły potrząsać.

Jak widać, Andrea miał pecha.
— Na litość boską! — zawołał blady i półprzytomny, nie wiǳąc nawet, do kogo

przemawia. — Na litość boską, nie woła cie nikogo, ratu cie mnie! Nic złego wam nie
zrobię.

— Andrea, morderca! — krzyknęła edna z kobiet.
— Eugenia! Panna Danglars! — wybełkotał Cavalcanti, zgłupiawszy na dobre.
— Ratunku! Na pomoc! — krzyknęła panna d’Armilly, wyrywa ąc ze znieruchomia-

łych rąk Eugenii sznurek od ǳwonka i szarpiąc nim eszcze gwałtownie .
— Ratu mnie, pani! Ściga ą mnie! — rzekł Andrea, składa ąc ręce. — Litości! Łaski!

Nie wydawa cie mnie!
— Za późno, uż idą na górę — odpowieǳiała Eugenia.
— To niech mnie panie gǳieś ukry ą. Niech panie powieǳą, że wystraszyły się bez

przyczyny; zmylą panie pościg, a a będę ocalony.
Eugenia i Ludwika przytulały się do siebie, po uszy okryte kołdrą, i pozostawały

głuche na błagalny głos Andrei. Przerażenie walczyło w nich z odrazą.
— Dobrze! — rzekła wreszcie Eugenia. — Wraca , nieszczęsny, tą samą drogą, którą

przyszedłeś. Nic nie powiemy.
— Mamy go! Tu est! — krzyknął głos za drzwiami. — Wiǳę go!
To kapral przyłożył właśnie oko do ǳiurki od klucza i u rzał Andreę sto ącego w bła-

galne pozie.
Jedno silne uderzenie kolby rozbiło zamek, od następnych dwóch odpadły zawiasy

i rygle. Drzwi zwaliły się na środek poko u.
Andrea rzucił się do drugich drzwi, wychoǳących na krużganek, otworzył e i spiął

się do skoku na podwórze.
Ale na podwórzu dwóch żandarmów wymierzyło w niego lu.
Zamarł. Blady, pochylony lekko do tyłu, ściskał kurczowo w dłoni bezużyteczny nóż.
— Niech pan ucieka! — zawołała panna d’Armilly, w które sercu strach ustąpił

mie sca litości. — Niech pan ucieka!
— Albo niech się pan zabĳe! — rzekła Eugenia, przybiera ąc ton i pozę westalki,

która zwycięskiemu gladiatorowi da e kciukiem znak, by dobił umiera ącego przeciwnika.
Andrea drgnął i spo rzał na ǳiewczynę z pogardliwym uśmiechem. W swo e amo-

ralności nie rozumiał tego okrucieństwa, dyktowanego poczuciem honoru.
— Mam się zabić? — rzekł rzuca ąc nóż. — Niby dlaczego?
— Toć mówił pan — zdumiała się panna Danglars — że skażą pana na śmierć, i że

zostanie pan stracony ak na gorszy oprych!
— E — odpowieǳiał Cavalcanti, krzyżu ąc ramiona. — Ma się tych przy aciół.
Kapral podszedł do niego z szablą w dłoni.
— No dale , dale , nie ma potrzeby robić takich ceregieli, szanowny panie — rzekł

Andrea. — Po co tyle szumu, przecież się podda ę.

  () Hrabia Monte Christo 



I wyciągnął ręce, by nałożono mu ka danki. Obie panny ze zgrozą obserwowały tę
ohydną metamorfozę, aka odbywała się na ich oczach. Oto człowiek światowy zrzucał
skórę i przybierał swo e prawǳiwe oblicze galernika.

Andrea odwrócił się w ich kierunku i z bezwstydnym uśmiechem rzekł:
— Czy mam może coś przekazać szanownemu papie, panienko Eugenio? Bo, ak się

zda e, właśnie wracam do Paryża.
Eugenia ukryła twarz w dłoniach.
— O, ależ nie ma się czego wstyǳić — ciągnął Andrea. — I doprawdy nie mam

panience za złe, że na ęłaś karetkę i goniłaś za mną. Toć byłem uż prawie twoim mężem!
Rzuciwszy tę drwinę, Andrea wyszedł, pozostawia ąc dwie uciekinierki na pastwę

wstydu i komentarzy tłumu. Po goǳinie, obie ubrane na powrót w kobiece stro e, wsiadły
do powozu i od echały. I mimo że zamknięto hotelową bramę, by uchronić e przed
spo rzeniami ciekawskich, gdy opuszczały hotel, za bramą czatował na młode podróżniczki
szpaler szepczących i wytrzeszcza ących oczy gapiów.

Eugenia zasłoniła okna karety, ale choć nie wiǳiały uż nikogo, długo goniły e szy-
dercze śmiechy tłumu.

— Dlaczego świat nie est pustynią! — zawołała Eugenia, pada ąc w ob ęcia panny
d’Armilly, a oczy e gorzały niczym oczy Nerona, gdy pragnął, aby cały świat rzymski był
głową, którą mógłby zrzucić ednym uderzeniem miecza.

Naza utrz wysiadły przed Hotelem Flamanǳkim w Brukseli.
Andrea uż od dwuǳiestu czterech goǳin sieǳiał zamknięty w Conciergerie.

. 
Wiǳieliśmy, z aką łatwością Eugenii i Luizie udało się przygotować wszystko do dro-
gi i uciec. Nie ǳiwota: każdy był tak za ęty własnymi sprawami, że nie był w stanie
interesować się sprawami innych.

Zostawimy na chwilę bankiera, przerażonego wiz ą bankructwa, niech sobie oblicza
w pocie czoła długie kolumny cy składa ących się na ego pasywa. Udamy się za baro-
nową, która lekko ogłuszona po ostatnim ciosie, ak zwykle po echała po radę do pana
Luc ana Debray.

Baronowa barǳo liczyła na ten mariaż, aby uwolnić się wreszcie od opieki nad córką,
która zważywszy na charakter Eugenii, nie była zbyt łatwa.

Według niepisanych zasad, akie podtrzymu ą więzy roǳinne hierarchii, matka musi
stanowić dla córki niepodważalny ideał mądrości i wzór do naśladowania.

A pani Danglars barǳo obawiała się bystrego umysłu Eugenii i rad uǳielanych e
przez pannę d’Armilly. Dostrzegła wzgardliwe spo rzenia, akie Eugenia słała panu De-
bray; wskazywały one, że Eugenia zna dobrze ta emnicę e miłosnych i finansowych
relac i z sekretarzem ministra. Po bliższym i głębszym zbadaniu sprawy okazałoby się
ednak, że panna Danglars nie znosi Debray’a nie dlatego, że sie e on zamęt i zgorszenie,
ale dlatego, że wiǳi w nim ednego z tych dwunogów, które Diogenes wahał się nazywać
ludźmi, a Platon określał mianem dwunożnych nieopierzonych zwierząt.

Pani Danglars patrzyła na to z własnego punktu wiǳenia, który nie pozwalał e
wiǳieć rzeczy oczyma innych; a zatem, pani Danglars żałowała, że małżeństwo Eugenii
nie doszło do skutku, nie dlatego, że związek ten miał być stosowny i miał zapewnić córce
szczęście, ale dlatego, że uzyskałaby upragnioną niezależność.

Udała się więc spiesznie do pana Debray, który podobnie ak cały elegancki świat Pa-
ryża, był świadkiem podpisywania intercyzy, a gdy wybuchł publiczny skandal, czmychnął
pręǳiutko do klubu i właśnie tam rozprawiał w towarzystwie kilku przy aciół o tym, co
się wydarzyło. A zresztą, tego wieczoru rozmawiało o tym trzy czwarte te rozplotkowane
mieściny, którą zwykło się nazywać stolicą świata.

W chwili gdy pani Danglars, w czerni, z twarzą ukrytą za gęstą woalką, wchoǳiła
po schodach prowaǳących do mieszkania Debray’a mimo zapewnień odźwiernego, iż
pana nie ma w domu, Debray odpierał argumenty ednego z przy aciół, który próbował
mu udowodnić, że po tak okropnym skandalu, ako przy aciel domu powinien poślubić
pannę Danglars wraz z e dwoma milionami.

  () Hrabia Monte Christo 



Debray bronił się ak człowiek, który w rzeczywistości tylko czeka, by go przekona-
no; myśl ta bowiem uż dawno świtała mu w głowie. Znał ednak wyniosły i nieugięty
charakter Eugenii i od czasu do czasu bronił się nieco gwałtownie , mówiąc, że związek
taki est absolutnie niemożliwy, chociaż owa niemoralna myśl cały czas tkwiła w ego
duszy, niczym Szatan wiecznie przycza ony za krzyżem. Ale myśli tego roǳa u hołubią
czasem w sobie i na uczciwsi luǳie.

Karty, herbata, za mu ąca rozmowa — a ak wiǳimy, dyskutowano o niezwykle pa-
lących kwestiach — trwały do pierwsze nad ranem.

Pani Danglars tymczasem, wprowaǳona przez loka a, zawoalowana i drżąca czekała
w małym zielonym saloniku pomięǳy dwoma koszami kwiatów, które sama tego ranka
wysłała Debray’owi, i które on — trzeba to przyznać — własnoręcznie ustawił, poprawił
i oberwał zeschłe listki ze starannością, która w akimś stopniu wynagraǳała nieszczęsne
kobiecie ego nieobecność.

Dwaǳieścia minut przed północą pani Danglars, znużona daremnym czekaniem,
wsiadła do dorożki i kazała się odwieźć do domu. Kobiety z wyższych klas ma ą edną
wspólną cechę łączącą e z gryzetkami, do których uśmiechnęło się szczęście w miłości
— rzadko wraca ą do domu po północy.

Baronowa weszła do domu z taką samą ostrożnością, z aką Eugenia go opuszczała.
Ze ściśniętym sercem wspięła się cicho po schodach do swo ego apartamentu, który są-
siadował, ak pamiętamy, z poko ami panny Eugenii. Panicznie lękała się akichkolwiek
komentarzy. Biedna kobieta niezłomnie wierzyła — i w tym przyna mnie zasługiwała
na szacunek — w niewinność córki i w e przywiązanie do domu roǳinnego.

Wróciwszy do siebie, stanęła pod drzwiami Eugenii, chwilę nasłuchiwała, czy nie
dochoǳił zza nich akiś szmer; spróbowała nacisnąć klamkę, ale drzwi były zamknięte od
wewnątrz. Pani Danglars uznała, że po ciężkich przeżyciach minionego wieczoru Eugenia
położyła się do łóżka i zasnęła. Zawołała poko ówkę i spytała o córkę.

— Panna Eugenia — odpowieǳiała poko ówka — wróciła z panną d’Armilly do
swo ego apartamentu, wypiły razem herbatę, a potem odprawiły mnie, mówiąc, że nie
będą mnie uż potrzebować.

Od tego czasu poko ówka nie wychoǳiła z oficyny i ak wszyscy była pewna, że obie
panienki są w swoich poko ach.

Pani Danglars położyła się także, niczego nie pode rzewa ąc, ale uż spoko nie sza
o córkę. Nie mogła ednak oderwać myśli od fatalnego wydarzenia. W miarę ak e my-
śli stawały się coraz barǳie klarowne, rozmiary całego zdarzenia nabierały coraz więk-
szych i barǳie przeraża ących kształtów. Nie była to uż zwykła awantura, ale publiczny
skandal, i nie był uż wstyd, ale hańba.

Baronowa mimo woli przypomniała sobie, ak była bezlitosna dla biedne Mercedes,
którą spotkało niedawno tak wielkie nieszczęście.

— Eugenia est zgubiona — rzekła do siebie — a my razem z nią. Ta afera ściągnęła
na nas hańbę, bo w nasze sferze śmieszność to ątrząca się, krwawiąca rana, które nie da
się wyleczyć.

— Co za szczęście — szepnęła — że Bóg obdarzył ą tym ǳiwnym charakterem, który
nieraz przyprawiał mnie o ból głowy. — Wzniosła ǳiękczynne spo rzenie ku niebu, gǳie
ta emnicza Opatrzność z wyprzeǳeniem układa wszystkie wypadki, i czasem ze słabości
lub wady czyni podstawę pod szczęście.

Potem e myśli uleciały w przestrzeń i zatrzymały się na Cavalcantim, niczym ptak,
który zawisa w locie nad przepaścią.

Andrea był nęǳnikiem, złoǳie em, mordercą, a ednak posiadał maniery świadczące
o pewnym wychowaniu, o ile nie odebrał nawet pełne edukac i; Andrea wszedł do tego
świata, chlubiąc się ogromnym ma ątkiem, protegowany przez szanowanych luǳi.

Jak można wybrnąć z tego labiryntu? Do kogo się udać, by wy ść z tak okropnego
położenia? Debray, do którego udała się w pierwszym odruchu — ak każda kobieta,
która szuka rady i pocieszenia u mężczyzny, którego kocha, choć ten często ą gubi —
Debray mógł e tylko doraǳić. Musiała więc zwrócić się do kogoś potężnie szego.

Przyszedł e na myśl pan de Villefort.
To pan de Villefort kazał aresztować Cavalcantiego; to pan de Villefort bezlitośnie

wprowaǳił do e domu ten cały zamęt, akby byli dla niego kimś zupełnie obcym.

  () Hrabia Monte Christo 



Ale nie. Jeśli się zastanowić, prokurator nie est człowiekiem bezlitosnym, est tylko
niewolnikiem swoich obowiązków; ale to zarazem lo alny i wierny przy aciel, który choć
brutalnie, ale pewną ręką uderzył skalpelem tam, gǳie istniało zepsucie. Nie był to kat,
ale zręczny chirurg, który chciał ocalić dom Danglarsów od niesławy — bo przecież ten
młody przestępca, przedstawiany przez nich uż ako zięć, zhańbiłby ich na pewno.

Skoro pan de Villefort, przy aciel roǳiny, postąpił w taki właśnie sposób, może to
tylko znaczyć, że nie wieǳiał on nic o oszustwach Andrei. Tłumacząc tak sobie zacho-
wanie Villeforta, baronowa uznała, że ǳiałał na ich korzyść.

Ale w tym mie scu ego prokuratorska zawziętość powinna się zatrzymać. Baronowa
postanowiła, że naza utrz pó ǳie do niego i wy edna, by nie tyle uchybił swym powin-
nościom urzędnika, lecz aby okazał przyna mnie trochę pobłażliwości.

Powoła się na przeszłość, przywoła wszystkie wspomnienia, bęǳie go zaklinać w imię
tamtych grzesznych, ale przecież szczęśliwych czasów. Pan de Villefort zatuszu e całą
sprawę albo przyna mnie pozwoli Cavalcantiemu uciec, a do tego wystarczy tylko, by na
chwilę odwrócił oczy! I wyda wyrok zaoczny: nie na zbrodniarza, tylko na ego cień.

I dopiero wtedy, uspoko ona, zasnęła.
Naza utrz o ǳiewiąte wstała i nie zaǳwoniwszy nawet na poko ówkę, ubrała się sama

z taką samą prostotą ak wczora , zeszła po schodach i poszła pieszo aż na ulicę Provence.
Tam wsiadła do dorożki i kazała się zawieźć do domu pana de Villefort.

Już od miesiąca ów przeklęty dom przedstawiał okropny widok. Przypominał racze
szpital, w którym ogłoszono dżumę. Niektóre części domu dokładnie pozamykano za-
równo od zewnątrz, ak i od wewnątrz. Zamknięte okiennice otwierano tylko na chwilę,
by wpuścić trochę świeżego powietrza; po awiała się wtedy w oknie wylękniona twarz
loka a, po czym okno zatrzaskiwało się z hukiem, ak płyta grobowa opada nad zmarłym.
Sąsieǳi szeptali mięǳy sobą:

— Czy ǳiś znowu wyniosą trumnę z domu prokuratora?
Panią Danglars prze ął dreszcz na ten posępny widok. Wysiadła z dorożki, na nogach

miękkich ak z waty podeszła do zamkniętych drzwi i zaǳwoniła.
ǲwonek odezwał się dopiero za trzecim razem. Jego żałobny dźwięk zdawał się wtó-

rować ogólnemu smutkowi. Odźwierny uchylił drzwi, zostawia ąc tylko wąską szparę.
Dostrzegł kobietę elegancką, kobietę z towarzystwa — a ednak nie otworzył szerze

drzwi.
— No, otwiera cie! — zniecierpliwiła się baronowa.
— Ale muszę na pierw wieǳieć, kim łaskawa pani est.
— Kim estem? Przecież znacie mnie dobrze!
— My uż nikogo nie znamy.
— Chyba postradaliście zmysły? — zawołała baronowa.
— Kto panią przysyła?
— Och! Tego uż za wiele!
— Niech mi aśnie pani wybaczy, ale taki mamy rozkaz. Pani godność?
— Baronowa Danglars. Wiǳieliście mnie przecież ze dwaǳieścia razy.
— Barǳo możliwe, proszę aśnie pani. W akie sprawie pani przychoǳi?
— Co za człowiek! Poskarżę się panu de Villefort, że ma niegrzeczną służbę.
— Niech mi pani daru e, ale to nie est niegrzeczność, tylko ostrożność. Nikomu nie

wolno tu wchoǳić bez wieǳy pana lekarza d’Avrigny albo pana prokuratora.
— A a mam właśnie sprawę do pana prokuratora.
— Czy to pilna sprawa?
— Jak wiǳicie, musi być pilna, skoro eszcze tu sterczę! Ale dość tego, oto mó bilet

wizytowy, zanieś go swo emu panu.
— Zechce pani zaczekać, dopóki nie wrócę.
— Dobrze, zaczekam.
Odźwierny zamknął drzwi i zostawił panią Danglars na ulicy.
Pani Danglars nie czekała ednak długo; po chwili drzwi otwarły się nieco szerze ,

wpuszcza ąc ą do środka, po czym natychmiast zamknęły się za nią.
Na ǳieǳińcu odźwierny, nie spuszcza ąc oka z drzwi, wy ął z kieszeni świstawkę

i zagwizdał.
Na ganku po awił się loka pana de Villefort.

  () Hrabia Monte Christo 



— Niech pani raczy wybaczyć temu poczciwcowi — rzekł loka do baronowe . —
Ale takie odebrał rozkazy i pan de Villefort kazał mi powieǳieć, że odźwierny nie mógł
postąpić inacze .

Na ǳieǳińcu baronowa zobaczyła dostawcę, który został wpuszczony po zastosowa-
niu takich samych środków ostrożności, a teraz dokładnie sprawǳano ego towar.

Baronowa weszła na ganek, głęboko poruszona tym wszechogarnia ącym smutkiem,
aki panował w całym tym domu. Loka , nie spuszcza ąc e z oczu ani na chwilę, zapro-
waǳił ą do gabinetu prokuratora.

Choć pani Danglars była barǳo prze ęta celem swo e wizyty, rozmowę zaczęła od
skarg na niegodny sposób, w aki została potraktowana.

Ale Villefort podniósł pochyloną pod brzemieniem cierpienia głowę i spo rzał na nią
z tak smutnym uśmiechem, że przerwała w pół słowa.

— Proszę wybaczyć moim służącym takie zachowanie. Są wystraszeni, a a nie mogę
mieć im tego za złe. Pode rzewani, sami stali się pode rzliwi.

Pani Danglars uż nie raz słyszała o trwoǳe, aka opanowała służbę prokuratora, nigdy
nie uwierzyłaby w nią ednak, gdyby nie zobaczyła na własne oczy, akie może ona przybrać
rozmiary.

— A więc także pan est nieszczęśliwy? — zapytała.
— Tak, proszę pani! — odpowieǳiał dygnitarz.
— I współczu e mi pan?
— Współczu ę pani szczerze.
— I wie pan, co mnie tu sprowaǳa?
— Chcesz pani zapewne porozmawiać o tym, co państwa spotkało?
— Tak, och, to straszne nieszczęście.
— Racze niepowoǳenie.
— Niepowoǳenie! — zawołała baronowa.
— Niestety, droga pani — odpowieǳiał prokurator z niezmąconym spoko em —

ostatnio nieszczęściem nazywam tylko sprawy, których nie da się odwrócić.
— I pan sąǳi, że luǳie o tym zapomną?…
— Wcześnie czy późnie zapomina ą o wszystkim. Eugenia wy ǳie za mąż eśli nie

ǳiś, to utro, eśli nie utro, to za tyǳień. A nie sąǳę, by żałowała pani narzeczonego
panny Eugenii.

Pani Danglars spo rzała na Villeforta; ego szyderczy spokó zaskoczył ą.
— Czy przyszłam do przy aciela? — zapytała tonem pełnym urażone godności.
— Dobrze pani wie, że tak — odpowieǳiał Villefort, a gdy składał to zapewnienie,

na ego policzki wystąpił lekki rumieniec.
Zapewnienie to bowiem było aluz ą do innych spraw niż te, o których miał rozmawiać

z baronową.
— A więc okaż mi pan trochę serca, kochany Villefort — rzekła baronowa. — Roz-

mawia ze mną ak przy aciel, a nie ak urzędnik. I gdy spotkało mnie prawǳiwe nie-
szczęście, nie mów mi, że mam być wesoła.

Villefort skłonił się.
— Droga pani, od trzech miesięcy, gdy ktoś mówi mi o swoich nieszczęściach, po-

równu ę e zawsze do moich własnych. Wiem, że to egoistyczne z mo e strony, ale robię
to mimowolnie. Oto dlaczego to, co zdarzyło się pani, w obliczu moich nieszczęść wyda e
mi się tylko niepowoǳeniem. Oto dlaczego, w obliczu moich straszliwych przeżyć, pani
sytuac a wyda e mi się godna pozazdroszczenia. Ale sprawia to pani przykrość, da my
więc temu pokó . Mówiłaś, pani…

— Chciałam się od pana dowieǳieć, ak wygląda sytuac a tego oszusta.
— Oszusta! — obruszył się Villefort. — Zdecydowanie, uparłaś się pani pewne wy-

padki łagoǳić, a inne wyolbrzymiać. Pan Andrea Cavalcanti albo racze powieǳmy pan
Benedetto ma być oszustem⁈ Myli się pani, pan Benedetto to ni mnie , ni więce , tylko
morderca!

— Nie zaprzeczam słuszności tego sprostowania, ale im sroże potraktu e pan tego
nieszczęśnika, tym dotkliwie odczu e to nasza roǳina. Niechże pan na chwilę o nim
zapomni; zamiast go ścigać, proszę pozwolić mu uciec.

— Za późno pani przychoǳi, rozkazy zostały uż wydane.

  () Hrabia Monte Christo 



— Jeżeli go więc pochwycą… Jak pan sąǳi, złapią go?
— Mam taką naǳie ę.
— Jeżeli go więc złapią, to niech go pan zostawi w więzieniu, choć ak słyszałam

więzienia są przepełnione.
Na te słowa prokurator pokręcił głową, da ąc do zrozumienia, że się nie zgaǳa.
— Przyna mnie do czasu, kiedy mo a córka nie wy ǳie za mąż! — dodała baronowa.
— To niemożliwe, sprawiedliwość ma także swo ą formalną stronę.
— Nawet dla mnie? — zapytała baronowa pół żartem, pół serio.
— Dla wszystkich bez wy ątku. W tym również i dla mnie.
— A! — zawołała baronowa. Nie dorzuciła nic więce , ale wykrzyknik ten i tak zdra-

ǳił e myśl.
Villefort spo rzał na nią przenikliwie.
— Wiem, co chciałaś pani powieǳieć. Robisz pani aluz ę do owych strasznych po-

głosek, że wszystkie przypadki śmierci, które od trzech miesięcy okrywa ą mó dom nie-
ustanną żałobą, a nawet śmierć, które cudem uszła Valentine, nie są zgonami natural-
nymi.

— Nawet o tym nie pomyślałam — zaprzeczyła żywo pani Danglars.
— Ależ oczywiście, że pomyślałaś pani o tym i miałaś rac ę. Czyż mogłaś pani o tym

nie pomyśleć? I nie szepnąć sobie: „Ty, który ścigasz przestępców, odpowiada , dlaczego
wokół ciebie wciąż popełniane są zbrodnie i uchoǳą one bezkarnie?”.

Baronowa zbladła.
— Tak sobie pani w duchu powieǳiałaś, prawda?
— No cóż, przyzna ę.
— A więc odpowiem pani na to.
Villefort przysunął swó fotel do krzesła pani Danglars, oparł dłonie o biurko i po-

wieǳiał przytłumionym głosem:
— Istnie ą przestępstwa, które uchoǳą bezkarnie, bo nie można wykryć zbrodniarza,

a strach poświęcić niewinną głowę zamiast winne . Ale gdy zbrodniarz zostanie odkry-
ty — Villefort wyciągnął rękę w kierunku krucyfiksu wiszącego naprzeciw ego biurka
— gdy zbrodniarz zostanie odkryty — powtórzył — przysięgam pani na Boga, że kim-
kolwiek est, zginie. A teraz, gdy złożyłem przed panią tę przysięgę i oświadczyłem, że
przysięgi dotrzymam, wciąż chce mnie pani prosić o łaskę dla tego nęǳnika?

— Jest pan pewien, że est on winny przestępstw, o które się go obwinia?
— Proszę, oto są ego papiery: „Benedetto, skazany w szesnastym roku życia na pięć

lat galer za fałszerstwo”. Jak pani wiǳisz, ten obiecu ący młoǳieniec uciekł, a następnie
został zbó cą.

— Ale kim est ten nieszczęśnik?
— Któż to może wieǳieć? To akiś włóczęga, Korsykanin.
— I nikt się nigdy o niego nie upominał?
— Nikt. Nie wiadomo, kim są ego roǳice.
— A ten pan, który przybył z Lukki?
— To taki sam łotrzyk. Pewnie ego wspólnik.
Baronowa załamała ręce.
— Gerarǳie! — rzekła tak przymilnie, ak tylko umiała.
— Na miłość boską! Niech mnie pani nigdy nie prosi o łaskę dla zbrodniarza —

powieǳiał prokurator stanowczo, a nawet oschle. — Bo kim a estem? Prawem. Czy
prawo ma oczy, żeby do rzeć pani smutek? Czy prawo ma uszy, żeby e mógł prze ąć
pani łagodny głos? Czy prawo ma pamięć, którą mogą wzruszyć pani aluz e do pewnych
wspomnień? Nie, szanowna pani, prawo wyda e wyrok, a eśli go uż wydało, musi ten
wyrok wykonać. Może mi pani powie, że estem istotą ży ącą, a nie kodeksem, że estem
człowiekiem, a nie księgą praw… Ale niech pani na mnie spo rzy i roze rzy się wokół:
czy luǳie obeszli się ze mną ak z bratem? Gǳie dowód ich miłości? Czy mnie oszczę-
ǳali? Czy ktokolwiek poprosił o łaskę dla pana de Villefort i czy tę łaskę panu Villefort
przyznano? Nie! Nie! Nie! Nic, tylko same ciosy, edne po drugich! Kobieto! Kusi mnie
pani ak syrena! Przenika mnie pani tym czaru ącym, wymownym spo rzeniem, które
przypomina mi, że powinienem się zarumienić. A więc dobrze, rumienię się. Wstyǳę
się za to, o czym dobrze pani wie, a może i za coś eszcze, o czym pani nie wie. Jednak

  () Hrabia Monte Christo 



od czasu, kiedy sam zbłąǳiłem, może nawet barǳie niż inni, od tego czasu zǳieram
z innych szaty, bo chcę znaleźć wrzód — i zawsze go zna du ę. I powiem więce — ro-
bię to z radością! Z rozkoszą doszuku ę się tego śladu słabości i przewrotności luǳkie !
Bo każdy, którego uznam za winnego i dowiodę ego winę, est dla mnie żywym dowo-
dem, za każdym razem nowym dowodem na to, że nie byłem tylko ohydnym wy ątkiem!
Niestety! Niestety, droga pani! Wszyscy luǳie są źli, udowodnĳmy to i karzmy złych!

Villefort wymówił ostatnie słowa z gorączkową wściekłością, przez co nabrały one
okrutne wymowy.

— Ale mówi pan przecież — pani Danglars pod ęła ostatnią próbę przekonania pro-
kuratora. — Mówi pan, że ten młoǳieniec est włóczęgą, sierotą, że został opuszczony
przez wszystkich.

— Tym gorze , tym gorze , droga pani, albo racze tym lepie . Opatrzność tak zrzą-
ǳiła, że nikt nie bęǳie po nim płakał.

— Pan się znęca nad słabszym.
— Słaby, który zabĳa!
— Jego hańba spadnie też na mó dom.
— A czy mo ego domu nie prześladu e śmierć?
— Nie zna pan litości dla innych! Więc powiem panu, że dla pana również nikt nie

zna ǳie litości!
— I niech tak bęǳie! — rzekł Villefort, podnosząc groźnie rękę ku niebu.
— Ale gdy go uż schwytacie, niech pan przyna mnie odroczy sprawę tego nie-

szczęśnika na następne posieǳenie sądu przysięgłych. Po sześciu miesiącach luǳie może
zapomną.

— Nie mogę — rzekł Villefort. — Mam eszcze pięć dni, śleǳtwo uż skończone.
Pięć dni czasu to i tak za dużo w tym przypadku; a zresztą, czy pani nie rozumie, że a
także chciałbym zagłuszyć czymś mo ą pamięć? I kiedy pracu ę ǳień i noc, gdy estem tak
barǳo za ęty, bywa ą chwile, w których o wszystkim zapominam, nawet o sobie, dopiero
wtedy estem szczęśliwy, ak szczęśliwi bywa ą umarli. A to zawsze lepsze niż cierpienie.

— On uciekł, niech go pan nie ściga. Obo ętność to barǳo łatwa forma łaski.
— Powieǳiałem pani, że uż za późno. Telegraf nadał rozkazy z samego rana, i w te

chwili…
— Panie — rzekł loka , wchoǳąc do gabinetu. — Goniec przyniósł depeszę z mi-

nisterstwa spraw wewnętrznych.
Villefort chwycił list i pospiesznie go rozpieczętował.
Pani Danglars zadrżała z trwogi. Villefort zadrżał z radości.
— Schwytany! — zawołał prokurator. — W Compiègne. Sprawa skończona.
Pani Danglars podniosła się wyniosła i blada.
— Żegnam pana — rzekła.
— Żegnam panią — odpowieǳiał prokurator niemal z radością i odprowaǳił ą do

drzwi.
Po czym wrócił do biurka i rzekł, uderza ąc prawą ręką w kartkę:
— Ładnie, miałem edno fałszerstwo, trzy kraǳieże, dwa podpalenia, brakowało mi

tylko morderstwa, i mam e! Posieǳenie sądu bęǳie znakomite.
. 
Valentine, ak oświadczył prokurator pani Danglars, nadal nie wracała do zdrowia. Wciąż
była osłabiona i nie opuszczała łóżka. O zaszłych wypadkach, to est o tych, które przed
chwilą zostały tu opowieǳiane, czyli o ucieczce Eugenii i schwytaniu Andrei Cavalcan-
ti, albo racze Benedetta, i o oskarżeniu go o morderstwo, dowieǳiała się od pani de
Villefort. Była ednak tak słaba, że opowieść ta nie zrobiła na nie wrażenia, akie nie-
wątpliwie wywarłaby kiedy inǳie . Przemknęło e przez głowę tylko kilka niewyraźnych
myśli, kilka niewyraźnych obrazów zamgliło e się przed oczyma, ale wkrótce wszystko
się zamazało i pogrążyła się z powrotem w swoich ma akach.

Za dnia do rzeczywistości przywoływała ą obecność ǳiadka, bo pan Noitier kazał się
zanosić do poko u wnuczki i sieǳiał przy nie , nie spuszcza ąc z nie troskliwego spo rze-
nia. Potem eszcze, wróciwszy z sądu, zaglądał do nie pan de Villefort i spęǳał goǳinę
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lub dwie w towarzystwie córki i o ca. O szóste prokurator odchoǳił do swo ego gabine-
tu, a o ósme przychoǳił pan d’Avrigny, który osobiście przynosił dla Valentine lekarstwo
na noc; następnie odwożono pana Noirtier.

Lekarz wybrał pielęgniarkę do pilnowania chore , która czuwała przy nie mnie więce
do goǳiny edenaste i wychoǳiła, gdy Valentine uż spała. Odchoǳąc, oddawała klucze
od poko u Valentine panu de Villefort, tak że nikt nie mógł uż we ść do chore inacze
niż przez poko e pani de Villefort i pokoik małego Edwarda.

Każdego ranka Morrel przychoǳił do Noirtiera dowieǳieć się o stan zdrowia Va-
lentine i co ciekawe, z każdym dniem wydawał się spoko nie szy. Choć ǳiewczynę wciąż
męczyła gwałtowna gorączka i dokuczały e nerwy, miała się coraz lepie . Poza tym sam
Monte Christo powieǳiał przecież, że eśli po dwóch goǳinach Valentine nie skonała,
na pewno bęǳie żyć. I rzeczywiście, Valentine wciąż żyła, mimo że upłynęły uż cztery
dni.

Ten nerwowy stan podniecenia prześladował Valentine przez cały ǳień, i trwał nadal,
gdy zasypiała, a racze zapadała w półsen. Dopiero wtedy, wśród nocne ciszy, w półmroku,
bo pokó oświetlała tylko nocna lampka sto ąca na kominku, z awy zaczynały nadlatywać
na skrzydłach gorączki i zaludniać pokó chore .

Zdawało e się, że wiǳi złowrogą postać macochy, innym razem stawał przed nią
Morrel z wyciągniętymi ramionami; po awiały się i inne osoby, na przykład hrabia de
Monte Christo; w te gorączkowe malignie zaczynały się poruszać nawet meble. Trwało
to zwykle do drugie lub trzecie nad ranem, dopiero wtedy zapadała w mocny sen, który
krzepił ą do rana.

Kiedy więc Valentine dowieǳiała się o ucieczce Eugenii i schwytaniu Benedetta, nie-
bawem zaczęła o tym stopniowo zapominać i wspomnienie to zamazało się uż całkiem,
gdy wyszli od nie kole no Villefort, lekarz i gdy odwożono pana Noirtier. Na kościele Sa-
int-Philippe-du-Roule wybiła edenasta, pielęgniarka położyła tuż przy chore lek przy-
gotowany przez lekarza, po czym zamknęła drzwi od e poko u i udała się do kredensu,
gǳie z drżeniem przysłuchiwała się komentarzom, akimi służba kwitowała wydarzenia
w domu i ponurym historiom, akie sobie opowiadała. Od trzech miesięcy takie historie
stanowiły główną rozrywkę w kredensie i przedpoko ach pana prokuratora.

A tymczasem w tym tak pilnie strzeżonym poko u zaszło coś nieoczekiwanego.
Minęło ǳiesięć minut od chwili, gdy pielęgniarka wyszła. Valentine uż od goǳiny

zmagała się z gorączką, która powracała każde nocy, a mózg chore wytwarzał bez prze-
rwy, niezależnie od e woli, monotonnie i nieubłaganie, wciąż te same myśli i obrazy.

Nocna lampka pełgała, a rzucane przez nią blaski przybierały ǳiwaczne kształty; i na-
gle Valentine wydało się, że w chybotliwym świetle lampki z wolna otwiera się e bi-
blioteczka przy kominku; zawiasy, na których obracała się szafa, nawet nie skrzypnęły.

O każde inne porze Valentine porwałaby za sznur od ǳwonka i wezwała pomoc; ale
w rozgorączkowaniu, w akim się zna dowała, nic e uż nie ǳiwiło. Przekonana była, że
wszystkie wiǳiadła, które ą otacza ą, wynika ą z maligny — bo przecież rankiem po tych
nocnych marach nie pozostawał żaden ślad.

W drzwiach stanęła akaś postać.
Valentine zdążyła się uż tak przyzwyczaić do z aw, które ą nawieǳały, że nie przeraziła

się wcale. Otwarła tylko szeroko oczy w naǳiei, że bęǳie to Morrel.
Postać zbliżała się do łóżka — nagle przystanęła i przez chwilę w na większym sku-

pieniu nasłuchiwała. Wtedy poblask światła zaigrał na twarzy nocnego gościa.
— To nie on — szepnęła.
Przekonana, że ma aczy, czekała, aż ów człowiek zniknie, albo zmieni się w inną

osobę, ak to się często zdarza w snach. Dotknęła pulsu, a czu ąc, że bĳe gwałtownie,
przypomniała sobie, że na lepszy sposób na odpęǳenie wiǳiadeł to łyk napo u, który
lekarz przygotował spec alnie, aby koić nerwy Valentine; lek sprawiał, że gorączka opada-
ła, a zamieszanie w głowie trochę ustawało, przynosząc ǳiewczynie ulgę. Sięgnęła więc po
szklankę sto ącą na kryształowym spodku; ale kiedy wyciągała drżącą rękę, z awa szybko
zbliżyła się do łóżka i podeszła tak blisko, że chora poczuła akby tchnienie i dotknięcie
palców.

Tym razem złuǳenie albo racze rzeczywistość przeszła wszelkie oczekiwania Valen-
tine. Zrozumiała, że nie śpi i że est całkiem przytomna — a wtedy zadrżała.
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Z awa bowiem powstrzymała e rękę.
Valentine wolno ą wycofała.
Postać, od które nie mogła oderwać wzroku — a wydawała się e racze przy azna niż

groźna — postać ta podniosła szklankę, podeszła do lampki i obe rzała napó pod światło,
akby chciała ocenić ego klarowność i przezroczystość. Jednak to pierwsze doświadczenie
nie wystarczyło. Człowiek ów, a racze duch — stąpał bowiem tak lekko, że dywan tłumił
zupełnie ego kroki — nabrał płynu na łyżeczkę i połknął.

Valentine patrzyła na to wszystko w osłupieniu. Sąǳiła, że za chwilę z awa zniknie,
ustępu ąc mie sca innemu obrazowi. Ale człowiek nie rozpłynął się w powietrzu ak duch.
Podszedł do łóżka, podał chore szklankę i rzekł głosem, w którym malowało się wzru-
szenie:

— A teraz wypĳ!
Valentine zadrżała. Po raz pierwszy przemówiła do nie edna z e nocnych mar.

Otwarła usta do krzyku. Człowiek położył palec na ustach.
— Pan hrabia de Monte Christo — wyszeptała.
W e oczach po awił się strach, zaczęły e drżeć ręce, skuliła się pod kołdrą — to

wszystko wskazywało, że eszcze nie może uwierzyć w to, co wiǳi. Bo przecież obec-
ność pana de Monte Christo u nie w poko u, o te porze, ego ta emnicze, fantastyczne,
niewytłumaczalne we ście przez mur były czymś zupełnie niepo ętym dla oszołomione
Valentine.

— Niech pani nikogo nie woła i nie boi się — odezwał się hrabia. — Niech pani
nie dopuszcza nawet do swo ego serca na mnie szego cienia wątpliwości lub niepoko-
u. Człowiek, którego wiǳi pani przed sobą, nie est byna mnie z awą. A dla pani est
na czulszym o cem i na lepszym przy acielem, o akim kiedykolwiek mogłabyś marzyć.

Valentine nie wieǳiała, co odpowieǳieć; tak przelękła się tego głosu, że nie śmia-
ła przemówić. Ale e przerażone spo rzenie mówiło: „Jeżeli two e zamiary są uczciwe,
dlaczego tu esteś?”.

Hrabia z właściwą sobie intuic ą zrozumiał dobrze, co się ǳie e w sercu ǳiewczyny.
— Posłucha albo racze spó rz na mnie — rzekł — spó rz na mo e zaczerwienione

oczy i bledszą niż zwykle twarz. Od czterech nocy nie zmrużyłem oka, od czterech nocy
czuwam nad tobą, pilnu ę i pielęgnu ę dla naszego drogiego Maksymiliana.

Chora aż zaczerwieniła się z radości; imię, które wymówił hrabia, rozwiało w e sercu
resztkę nieufności.

— Maksymilian — powtórzyła Valentine, tak cudowny był dla nie dźwięk tego imie-
nia. — Maksymilian! Czyli wszystko panu wyznał?

— Wszystko. Powieǳiał mi, że bez pani ego życie nic nie est warte i przyrzekłem
mu, że bęǳie pani żyć.

— Obiecał mu pan, że będę żyć? Zda e mi się, że przed chwilą mówił pan o czuwaniu
i opiece nade mną, est pan lekarzem?

— Tak, i to na lepszym, akiego w te chwili niebo mogłoby pani zesłać, zaręczam.
— I czuwał pan nade mną? — zapytała niespoko nie Valentine. — Ale ak? Nie

wiǳiałam pana nigǳie.
Hrabia wskazał ręką na biblioteczkę.
— Ukrywałem się za tymi drzwiami. Prowaǳą do domu obok, który wyna ąłem.
Valentine zawstyǳiła się, spuściła oczy i trwożnie odpowieǳiała:
— To, co pan zrobił, to szaleństwo, a opieka, które mi pan uǳielił, est racze znie-

wagą.
— Valentine, przez cały czas tego długiego czuwania edyną rzeczą, na które skupiała

się mo a uwaga byli luǳie, acy u pani bywali, eǳenie, picie i lekarstwa, akie pani
podawano. Kiedy akieś napo e wydawały mi się dla pani niebezpieczne, wchoǳiłem, tak
ak przed chwilą, wylewałem e ze szklanki, a zamiast śmiertelne trucizny wlewałem
napó o dobroczynnych właściwościach. Krzepił panią i przywracał do życia, które chcą ci
odebrać.

— Śmierć! Trucizna! — zawołała Valentine, myśląc, że znowu zaczyna ma aczyć
w malignie. — Co pan mówi⁈

— Uspokó się, mo e ǳiecko — rzekł Monte Christo, podnosząc znowu palec do
ust. — Owszem, powieǳiałem trucizna, powieǳiałem również śmierć, i powtórzę raz
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eszcze: tak, chcą ci zadać śmierć. — Wy ął z kieszeni flaszeczkę z czerwonym napo em
i nalał trochę do szklanki. — Jak to wypĳesz, nie pĳ uż nic więce te nocy.

Valentine wyciągnęła rękę, ale ledwie dotknęła szklanki, cofnęła rękę z przerażeniem.
Monte Christo wziął szklankę i wypił płyn do połowy, potem podał Valentine, a ona

z uśmiechem wypiła resztę.
— Tak — rzekła. — Pozna ę smak tego, co pĳałam w nocy. Zawsze mnie to odświeża

i uspoka a. ǲięku ę panu, ǳięku ę.
— Oto ǳięki czemu przeżyłaś uż cztery dni, Valentine — rzekł hrabia — a a, ak a

żyłem przez ten czas? Okropne goǳiny! Co za męki przeżywałem, wiǳąc, ak do szklanki
wlewano ci morderczą truciznę, gdy drżałem, żebyś nie wypiła te trucizny, zanim zdążę
wylać ą do kominka!

— Mówi pan — odrzekła Valentine śmiertelnie przerażona — że przeżywał pan na -
gorsze męki, wiǳąc, ak wlewano do mo e szklanki truciznę? To skoro wiǳiał pan napó
wlewany do szklanki, musiał pan także wiǳieć osobę, która to robiła?

— Tak.
Valentine podniosła się na łóżku, zakrywa ąc bielszą od śniegu pierś batystowym prze-

ścieradłem, zroszona zimnym potem.
— Wiǳiał pan? — powtórzyła.
— Tak.
— To straszne, co pan mówisz, zaraz uwierzę, że ǳie e się tu coś szatańskiego. Jak to?

Ktoś chce mnie zabić w domu mo ego o ca, w moim poko u, w moim własnym łóżku?
Niech pan uż wy ǳie, nie mogę w to uwierzyć, bluźnisz pan przeciw dobroci boskie !
To niemożliwe, niemożliwe!

— Czyżbyś, Valentine, byłą pierwszą osobą, którą to spotkało? Nie wiǳiałaś, ak
umierali państwo de Saint-Méran i Barrois? A o mały włos umarłby i twó ǳiadek,
gdyby nie kurac a, którą prowaǳi od trzech lat, nie uodporniła go na tę truciznę?

— O Boże, czy to dlatego ǳiadunio od miesiąca zmuszał mnie, żebym razem z nim
łykała ego mikstury?

— A czy smakowały gorzko — zawołał Monte Christo — ak podsuszona skórka
pomarańczowa?

— Tak, tak!
— Teraz wszystko rozumiem! Czyli on także wie, że est tu truciciel, a może na-

wet wie, kim on est. Uodpornił cię na tę zabó czą substanc ę, bo kocha cię ak niko-
go w świecie, i dlatego nie poǳiałała za pierwszym razem. Dlatego eszcze pani ży esz.
A zachoǳiłem w głowę, ak to możliwe — bo uraczono panią trucizną, która nie da e
pardonu.

— Ale kto est mordercą?
— A nie wiǳiałaś nigdy, ak ktoś przychoǳi w nocy do twego poko u?
— Wiǳiałam. Często zdawało mi się, że akieś cienie przesuwa ą się, zbliża ą, oddala ą,

a potem znika ą, ale brałam e zawsze za halucynac e spowodowane gorączką. Nawet przed
chwilą, gdy przyszedłeś tu pan, długo byłam przekonana, że to mo e kole ne uro enia albo
sen.

— Ale nie znasz pani osoby, która czyha na two e życie?
— Nie. Dlaczego ktoś miałby pragnąć mo e śmierci?
— Zaraz się pani o tym dowie — rzekł Monte Christo, nasłuchu ąc.
— Jak to? — spytała Valentine, rozgląda ąc się trwożliwie wokół siebie.
— Ponieważ ǳisia nie masz gorączki, nie ma aczysz, ponieważ ǳiś nie śpisz, ponie-

waż oto bĳe dwunasta, a to goǳina morderców.
— Wielki Boże — wyszeptała Valentine, ociera ąc dłonią pot z czoła.
Istotnie, zegar powoli, żałobnie wybĳał goǳinę dwunastą, a każde uderzenie spiżo-

wego młoteczka wymierzone był akby prosto w serce ǳiewczyny.
— Valentine — ciągnął hrabia — zbierz wszystkie siły, pohamu bicie serca, nie

wydawa z siebie głosu, udawa , że śpisz, a wtedy sama zobaczysz.
Valentine chwyciła hrabiego za rękę.
— Chyba słyszę szmer — rzekła. — Niech pan iǳie!
— Do zobaczenia — odparł hrabia.
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I z uśmiechem tak smutnym i tkliwym, że serce ǳiewczyny wezbrało wǳięcznością,
podszedł na palcach do drzwi biblioteki. Nim ednak drzwi zamknęły się za nim, odwrócił
się i rzekł:

— Pamięta , ani ednego słowa, żadnego gestu; niech myśli, że śpisz, bo inacze mo-
głabyś zginąć, zanim zdążyłbym przy ść ci z pomocą.

I po tym straszliwym ostrzeżeniu hrabia zniknął za drzwiami, które zamknęły się za
nim bezszelestnie.
. 
Valentine została sama. Północ wybiły eszcze dwa inne zegary w różnych częściach miasta.

Wreszcie, gdy umilkł akiś daleki turkot prze eżdża ącego powozu, zapadła martwa
cisza. Valentine skupiła całą swo ą uwagę na wahadle poko owego zegara, które miarowo
wyznaczało mĳa ące minuty. Zaczęła liczyć sekundy i okazało się, że ich rytm był dwakroć
wolnie szy od rytmu, w akim biło e własne serce. Wciąż ednak wątpiła. Nikomu nie
życzyła złego, nie mogła sobie wyobrazić, aby ktokolwiek mógł pragnąć e śmierci; bo
i po co? W akim celu? Komu wyrząǳiła taką krzywdę, by stał się e wrogiem?

Nie trzeba się ednak było obawiać, że Valentine zaśnie. Jedna edyna straszliwa myśl
utrzymywała ą w napięciu: est na świecie ktoś, kto próbował ą zamordować i wciąż
nie da e za wygraną. A gdyby teraz ten ktoś, wiǳąc, że trucizna nie da e żadnego skut-
ku, ucieknie się do sztyletu, ak sugerował Monte Christo?… Gdyby hrabia nie zdążył
dobiec… Gdyby miała za chwilę umrzeć… Gdyby miała uż nigdy nie u rzeć Maksymi-
liana… Na tę myśl znowu śmiertelnie pobladła, a na twarz wystąpił e zimny pot, tak
że uż prawie chwytała za sznurek ǳwonka, by wołać o pomoc. Ale wydało e się, że
przez drzwi biblioteki wiǳi roziskrzone spo rzenie hrabiego. Spo rzenie, o którym się
nie zapomina. I zawstyǳiła się tak straszliwie, że ęła się zastanawiać, czy kiedykolwiek
uczucie wǳięczności pokona w nie uraz do hrabiego za tak niedyskretną pomoc.

Upłynęło dwaǳieścia minut, dwaǳieścia minut, które zdawały się wiecznością. Mi-
nęło kole nych ǳiesięć. Wreszcie zegar wyǳwonił wpół do pierwsze .

W te że chwili rozległo się delikatne drapanie w drzwi biblioteki, które przypomniało
Valentine, że hrabia czuwa i że ona także ma czuwać. Wydało się, że z przeciwne strony,
akby z pokoiku Edwardka, zaskrzypiał parkiet. Wytężyła słuch, stłumiła oddech.

Klamka skrzypnęła, drzwi odwróciły się w zawiasach. Valentine, oparta na łokciu,
w ostatnie chwili zdążyła opaść na łóżko i zasłonić twarz ramieniem, drżąca, wzburzona,
ze ściśniętym z przerażenia sercem czekała. Ktoś zbliżył się do łóżka i musnął firankę.

Valentine zebrała wszystkie siły, by oddychać spoko nie i miarowo ak we śnie.
— Valentine! — rozległ się szept.
ǲiewczyna zadrżała, ale nie odezwała się.
— Valentine! — szepnął ktoś znowu.
Milczenie. Valentine przyrzekła, że nie da znaku życia.
W poko u znów zapadła cisza. Valentine usłyszała tylko, ak do szklanki, którą nie-

dawno opróżniła, spływa płyn. Dopiero teraz odważyła się uchylić powiekę i spo rzeć spod
ramienia. Kobieta w białym peniuarze przelewała do szklanki płyn z buteleczki. Być może
w czasie te krótkie chwili Valentine wstrzymała oddech, a może poruszyła się nieświa-
domie — w każdym razie zaniepoko ona kobieta zatrzymała się i pochyliła nad łóżkiem,
aby sprawǳić, czy ǳiewczyna aby na pewno śpi.

Była to pani de Villefort.
Poznawszy macochę Valentine drgnęła tak gwałtownie, że poruszyło się także łóżko.
Pani de Villefort wycofała się natychmiast pod ścianę i schowana w ten sposób za

kotarą łóżka, stanęła milcząca, obserwu ąc z natężoną uwagą Valentine.
ǲiewczyna przypomniała sobie straszliwe słowa hrabiego. Wydało e się, że w rę-

ku, w którym przed chwilą wiǳiała buteleczkę z trucizną, połysku e w te chwili akby
długi, ostry nóż. Opanowała się ednak całą siłą woli i przymknęła oczy. Ale wzrok, ten
na strachliwszy ze zmysłów, choć przymknięcie oczu est przecież rzeczą tak prostą, nie
dał się u arzmić: ciekawość siłą rozwarła ǳiewczynie powieki.

Upewniona ciszą i ednosta nym oddechem Valentine, sąǳąc że pasierbica pogrążona
est w głębokim śnie, pani de Villefort wyciągnęła rękę i w cieniu kotary łóżka wylała
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resztę płynu z buteleczki do szklanki Valentine. I odeszła tak cicho, że na mnie szy szmer
nie uprzeǳił o tym Valentine. Wiǳiała tylko, że znikło ramię. Śliczne, krągłe ramię
dwuǳiestopięcioletnie kobiety, niosące śmierć.

Trudno wyrazić, co Valentine przeżyła przez te półtore minuty, kiedy pani de Ville-
fort była w e poko u. Z osłupienia wyrwało ą drapanie w drzwi biblioteki. Podniosła
z wysiłkiem głowę.

Drzwi otwarły się bezszelestnie i ponownie ukazał się Monte Christo.
— I co? — zapytał hrabia. — Jeszcze wątpisz, Valentine?
— O Boże! — wyszeptała ǳiewczyna.
— Wiǳiałaś pani?
Valentine ęknęła.
— Tak, ale eszcze nie mogę uwierzyć.
— Wolisz więc umrzeć i zabić Maksymiliana?
— O Boże! — odezwała się niemal nieprzytomnie. — Czy nie mogę uciec z tego

domu?
— Valentine, ręka, która cię ściga, dosięgnie cię wszęǳie; garściami złota opłaci two-

ich służących — i śmierć bęǳie na ciebie czyhać pod różnymi postaciami; zna ǳiesz ą
w woǳie, które się napĳesz ze źródła, i w owocu, który zerwiesz z drzewa.

— Ale sam pan mówił przed chwilą, że ǳięki ostrożności ǳiadka estem uż uod-
porniona na truciznę?

— Jesteś uodporniona na truciznę, ale nie na dużą e ilość. Zmienią truciznę albo
zwiększą dawkę.

Podniósł szklankę do ust i umoczył wargi w płynie.
— Proszę — rzekł. — Jest tak, ak powieǳiałem. Nie tru e cię uż brucyną, ale

zwycza nym narkotykiem. Pozna ę alkohol, w którym go rozpuszczono. Gdybyś wypiła
to, co ci nalała pani de Villefort, byłabyś zgubiona.

— Ale na Boga! — zawołała ǳiewczyna. — Czemuż ta kobieta mnie prześladu e?
— Jak to? Jesteś tak dobra i naiwna, że eszcze tego nie po ęłaś?
— Nie. Nigdy nie zrobiłam e nic złego.
— Ale esteś bogata, Valentine. Masz dwieście tysięcy liwrów renty, a tym samym

uboższy est o nie e syn.
— Jak to? Przecież to est mó ma ątek, ǳieǳiczę go po krewnych.
— No tak. I właśnie dlatego umarli państwo de Saint-Méran: abyś oǳieǳiczyła ich

ma ątek. Dlatego też w dniu, gdy zostałaś spadkobierczynią pana Noirtier, wyrok zapadł
także na niego; dlatego też i ty miałaś teraz umrzeć. Twó o ciec ǳieǳiczyłby po tobie,
a Edwardek, ego edyny syn, oǳieǳiczyłby wszystko po nim.

— Edwardek? Biedne ǳiecko, to dla niego popełniono tyle zbrodni?
— Zrozumiałaś wreszcie?
— O Boże, oby nie został za to ukarany!
— Jesteś aniołem, Valentine.
— Ale w takim razie postanowiła nie zabĳać uż mo ego ǳiadka?
— Zorientowała się, że ta śmierć byłaby niepotrzebna, a nawet niebezpieczna. Gdybyś

umarła, ma ątek po tobie i tak wcześnie czy późnie przypadłby two emu bratu, uznała
więc, że ponowna próba zabicia go byłaby uż przesadą.

— Że też w głowie te kobiety mógł naroǳić się tak przewrotny plan! O Boże, Boże!
— Przypomnĳ sobie Peruzę i altankę przy hotelu pocztowym. Two a macocha wy-

pytywała tam pewnego mężczyznę w ciemnym płaszczu o ǳiałanie i właściwości aqua
tofana. Ten szatański plan do rzewał w e głowie uż w tamte chwili.

— Ach! — zawołała ǳiewczyna i wybuchnęła płaczem. — Wiǳę uż teraz, że estem
skazana na śmierć…

— O, nie, Valentine, bo a wszystko przewiǳiałem i w ten sposób zwyciężyłem na-
szego wroga. Bęǳiesz żyła, Valentine, bęǳiesz żyła, aby kochać i być kochaną, aby być
szczęśliwą i dać szczęście Maksymilianowi. Ale aby żyć, musisz całkowicie mi zaufać.

— Niech pan rozkazu e. Co mam zrobić?
— Musisz zażywać wszystko, co ci podam.
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— Bóg mi świadkiem — zawołała Valentine — że gdybym była sama, wolałabym
umrzeć.

— Nie ufa nikomu, nawet własnemu o cu.
— Ale mó o ciec chyba nie est wplątany w tę straszliwą intrygę? — Valentine aż

załamała ręce.
— Nie, ale ako znawca kryminologii, powinien powziąć akieś pode rzenia i spo-

strzec, że wszystkie te śmierci w waszym domu, nie są naturalne. To twó o ciec powi-
nien tu nad tobą czuwać. To on powinien być tu teraz na moim mie scu. To on powinien
wylać truciznę ze szklanki. To on powinien zaczaić się na mordercę. Widmo oko w oko
z widmem — dokończył hrabia cisze .

— Zrobię wszystko, żeby żyć, bo są na tym świecie dwie istoty, które kocham, i które
umarłyby wraz ze mną: ǳiadek i Maksymilian.

— Będę nad nimi czuwał, tak ak czuwam nad tobą.
— Dobrze więc! Niech pan mi rozkazu e — rzekła Valentine, a po chwili cichszym

głosem dodała:
— O mó Boże miłosierny! Co ze mną bęǳie?
— Cokolwiek się stanie, niczego się nie bó , Valentine. Nawet eśli bęǳiesz cierpieć,

eśli stracisz wzrok, słuch i czucie, niczego się nie bó . Nawet eślibyś się obuǳiła i nie
wieǳiała gǳie esteś, nawet eśli bęǳie to grób i trumna, nie bó się. Opanu się wtedy
i powieǳ sobie: w tym momencie przy aciel, o ciec, człowiek, który pragnie szczęścia dla
mnie i dla Maksymiliana czuwa nade mną.

— O Boże! Jaka to straszna ostateczność!
— Valentine, czy wolałabyś oskarżyć macochę?
— Wolałabym racze umrzeć!
— Nie umrzesz i przyrzeknĳ mi, że cokolwiek się stanie, nie bęǳiesz się skarżyć i nie

stracisz naǳiei.
— Będę myślała o Maksymilianie.
— Jesteś, Valentine, mo ą ukochaną córką. Ja eden mogę cię ocalić i ocalę.
Valentine w na wyższym przerażeniu załamała ręce, czu ąc, że nadeszła chwila, w które

musi zwrócić się o siłę do Boga; wzniosła oczy ak do modlitwy i zaczęła szeptać akieś
urywane słowa. Zapomniała, że białe ramiona osłania ą e edynie włosy i że pod cienkim
batystem nocne koszulki widać, ak bĳe e serce.

Hrabia oparł delikatnie rękę na ramieniu ǳiewczyny, okrył ą aksamitną narzutą
i rzekł, uśmiecha ąc się ak o ciec:

— ǲiecko, uwierz w mo ą życzliwość, ak wierzysz w dobroć Boga i miłość Maksy-
miliana.

Valentine spo rzała nań z wǳięcznością i uspokoiła się.
Hrabia wy ął z kieszeni kamizelki szmaragdowe pudełko, podniósł złote wieczko i wy-

trząsnął na dłoń Valentine małą, okrągłą pastylkę wielkości grochu.
Valentine wzięła pastylkę i spo rzała uważnie na hrabiego. Na twarzy tego nieustra-

szonego opiekuna malował się ma estat i niemal boska moc.
Valentine podniosła pastylkę do ust i połknęła.
— Proszę iść — rzekła Valentine. — Przyrzekam, że cokolwiek się stanie, nie będę

się bała.
Monte Christo długo eszcze wpatrywał się w ǳiewczynę, która powoli zapadała w sen

pod wpływem narkotyku, który e podał. Potem wziął szklankę, trzy czwarte e zawartości
wylał do kominka, aby myślano, że Valentine wypiła trochę płynu i odstawił ą na stolik.
Następnie znikł za drzwiami biblioteki, rzuca ąc eszcze ostatnie spo rzenie na Valentine,
która zasypiała ufnie i słodko niczym anioł u stóp Pana.
. 
Lampka na kominku w poko u Valentine powoli się dopalała. Po woǳie pływały eszcze
ostatnie krople oliwy. Na alabastrowym kloszu rysował się coraz barǳie czerwony krąg,
a żywy wciąż płomień skwierczał akby w agonii, rzuca ąc ostatnie blaski.

Wstawał ponury ranek, matowo rozświetla ąc białe firanki i zasłony w poko u ǳiew-
czyny. Z ulicy nie dochoǳiły żadne odgłosy, w domu panowała przeraża ąca cisza.
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Wtem drzwi do poko u Edwardka otwarły się i w lustrze po przeciwne stronie po a-
wiła się zna oma czytelnikowi twarz. Była to pani de Villefort. Przyszła sprawǳić efekty
ǳiałania napo u. Stanęła na progu, przysłuchu ąc się skwierczeniu dopala ące się lampy,
która w tym pustym poko u ako edyna dawała oznaki akiegokolwiek życia. Wolniutko
podeszła do stołu, sprawǳa ąc, czy szklanka Valentine est pusta.

Jak wiemy, w szklance brakowało trzech czwartych płynu.
Pani de Villefort wzięła szklankę i wylała resztę napo u do kominka, wzruszyła popiół,

aby ciecz lepie się wchłonęła, po czym starannie wypłukała szklankę, wytarła chustką
i znowu postawiła na stole.

Gdyby ktoś mógł za rzeć wtedy do poko u, dostrzegłby, ak pani de Villefort, patrząc
niepewnie na ǳiewczynę, podchoǳi z wahaniem do łóżka.

Ciemne światło, posępna cisza, makabryczna poez a nocy potęgowały się przez ze-
tknięcie z upiorną poez ą duszy te kobiety: trucicielka nie miała odwagi stanąć twarzą
w twarz ze swoim ǳiełem. Wreszcie odważyła się, odsłoniła kotarę, stanęła przy wezgło-
wiu i spo rzała na Valentine.

ǲiewczyna nie oddychała. Spomięǳy rozchylonych warg nie dochoǳiło na mnie sze
tchnienie; wargi były zbielałe i nieruchome. Powieki musnął fioletowy cień, aśnie szy
w wypukłe ich części. Długie czarne rzęsy kontrastowały z cerą, która przybrała uż kolor
wosku.

Pani de Villefort wpatrywała się w tę nieruchomą, a ednak pełną wyrazu twarz i nieco
ośmielona podniosła kołdrę i przyłożyła dłoń do serca ǳiewczyny.

Było nieme i lodowate. Wyczuła ednak puls: ale to tylko krew pulsowała w e własne
dłoni. Drżąc, cofnęła rękę.

Ramię Valentine zwisało z łóżka. Ramię piękne, akby modelowane na wzór ramion
z Grac i Germaina Pilona; ale poniże łokcia rękę deformował nieco skurcz, a dłoń wspie-
rała się sztywno rozwartymi palcami o mahoń łóżka. Paznokcie u nasady zsiniały.

Pani de Villefort nie miała uż wątpliwości; wszystko się udało, wykonała ostatnią
część straszliwego planu. Trucicielka nie miała uż w tym poko u nic więce do roboty. Jęła
więc wycować się tak powoli i ostrożnie, akby lękała się, by przypadkiem nie zaskrzypiał
parkiet pod dywanem; wciąż ednak trzymała w dłoni kotarę, napawa ąc się widokiem
śmierci; śmierć bowiem est fascynu ąca w swoim bezruchu i ta emnicy, ale tylko póki
nie zacznie się rozkład, wywołu ący obrzyǳenie.

Minuty mĳały, a pani de Villefort nie mogła wypuścić z rąk kotary, którą trzymała
niby całun nad głową Valentine. Zamyśliła się nad mordem, którego właśnie dokonała
a zatem musiały to być wyrzuty.

W te chwili lampka zaskwierczała mocnie .
Pani de Villefort zadrżała i puściła firankę.
Lampa zgasła i pokó pogrążył się w ciemnościach. Zegar wybił wpół do piąte . Tru-

cicielka, przestraszona tymi następu ącymi po sobie znakami, po omacku trafiła do drzwi
i wróciła do siebie ze ściśniętym gardłem i oblana potem.

Rozwidniło się po dwóch goǳinach.
Powoli blade światło dnia zaczęło przeciskać się do poko u przez szpary w okiennicach,

a wreszcie z mroku ęły wyłaniać się wyraźne kształty i barwy przedmiotów.
W te chwili na schodach rozległ się kaszel pielęgniarki; po chwili z filiżanką w ręku

weszła do poko u Valentine.
O cu lub kochankowi wystarczyłby eden rzut oka na Valentine, by zobaczyć, że nie

ży e. Pielęgniarka była przekonana, że ǳiewczyna eszcze śpi.
— Dobrze — rzekła, podchoǳąc do stolika. — Wypiła lekarstwo, bo w szklance

zostało tylko trochę.
Potem podeszła do kominka, rozpaliła ogień, usiadła w fotelu, i choć dopiero wstała

z łóżka, skorzystała ze snu Valentine, by zdrzemnąć się eszcze na chwilę.
Obuǳił ą zegar, wybĳa ący ósmą.
Zǳiwiła się, że ǳiewczyna śpi tak twardo. Przeraziła ą zwisa ąca z łóżka ręka, które

śpiąca do te pory nie cofnęła. Podeszła do łóżka i dopiero teraz spostrzegła sine usta:
Valentine była zimna.

Chciała podnieść zwisa ącą rękę i położyć ą przy ciele, ale ramię było tak sztywne, że
pielęgniarka nie mogła uż mieć wątpliwości.

  () Hrabia Monte Christo 



Krzyknęła przeraźliwie. Rzuciła się do drzwi woła ąc:
— Ratunku! Ratunku!
— Ratunku? Co się stało? — spytał z dołu pan d’Avrigny.
Była to goǳina odwieǳin doktora.
— Co się stało? — zawołał Villefort, wybiega ąc z gabinetu. — Słyszał pan, doktorze?

Ktoś wzywał pomocy?
— Tak, tak, chodźmy — odpowieǳiał pan d’Avrigny. — Biegnĳmy do Valentine.
Ale nim lekarz i o ciec zdążyli nadbiec, do poko u Valentine wpadli służący, którzy

byli na tym samym piętrze, a wiǳąc, że leży na łóżku blada i sztywna, wznieśli ręce do
nieba i nogi się pod nimi ugięły.

— Idźcie po panią! Obudźcie panią! — zawołał prokurator, sta ąc we drzwiach, akby
bał się we ść dale .

Ale nikt ze służby nawet nie drgnął. Wszyscy patrzyli na pana d’Avrigny, który uniósł
Valentine na łóżku.

— Jeszcze i ona… — rzekł ponuro, kładąc bezwładne ciało z powrotem na łóżko. —
O miłosierny Boże! Kiedy się znużysz?

Villefort rzucił się do środka.
— Co pan mówi! — zawołał, wznosząc obie ręce ku niebu. — Doktorze! Doktorze!
— Valentine nie ży e — odparł pan d’Avrigny straszliwym w swe uroczystości gło-

sem.
Villefort zachwiał się, akby nogi odmówiły mu posłuszeństwa i osunął się twarzą na

łóżko Valentine.
Służący struchleli; wybiegli z poko u, płacząc i lamentu ąc. Na schodach i korytarzach

rozlegały się spieszne kroki, potem z ǳieǳińca doszedł akiś zgiełk i nagle zapadła cisza.
Służący co do ednego opuścili przeklęty dom.
W te chwili pani de Villefort, przytrzymu ąc ręką rozchyla ący się peniuar, odchyliła

portierę i zamarła na chwilę w progu, patrząc pyta ąco na obecnych. Przywołane na siłę
łzy zabłysły w e oczach.

Nagle wyciągnęła ręce i zrobiła szybki krok, a racze skoczyła do stolika przy łóżku
Valentine.

Pan d’Avrigny z ciekawością pochylał się właśnie nad stolikiem, po czym wziął do ręki
szklankę, z które — była tego pewna — wylała w nocy resztę zawartości.

W szklance była taka sama ilość płynu, aką wylała do kominka.
Mnie sze wrażenie zrobiłoby na nie widmo Valentine. Bo i rzeczywiście, kolor płynu

był taki sam.
Była to trucizna, a tego lekarz nie mógł nie zauważyć, ogląda ąc ą tak uważnie.
Bóg sprawił cud, by po mordercy, pomimo wszelkich środków ostrożności, akie

powziął, pozostał ślad, pozostał dowód zbrodni.
I gdy pani de Villefort stała nieruchoma ak posąg, a prokurator z twarzą ukrytą

w pościeli na łóżku zmarłe nie wiǳiał nic, co się wokół niego ǳiało, lekarz podszedł do
okna, by dokładnie obe rzeć zawartość szklanki, a umoczywszy palec, skosztował.

— Aha… Więc to uż nie brucyna. Sprawdźmy, co to takiego!
Pobiegł do sza, przeznaczone na apteczkę, wy ął ze srebrne kasetki flakon z kwasem

azotowym i wpuścił kilka kropel do szklanki z opalizu ącym napo em, który w te same
chwili przybrał barwę szkarłatu.

— A! — zawołał lekarz, poruszony niczym sęǳia, który odkrył właśnie prawdę, i ra-
dosny niczym uczony, co rozwiązał akieś zagadnienie.

Pani de Villefort odwróciła się. Je oczy zapłonęły i zgasły. Chwie nie namacała drzwi
i wyszła.

Chwilę późnie rozległ się głuchy odgłos — ktoś zwalił się na podłogę.
Nikt ednak nie zwrócił na to uwagi, pielęgniarka przyglądała się analizie chemiczne ,

Villefort zaś wciąż był półprzytomny.
Jedynie pan d’Avrigny nie tracił z oczu pani de Villefort i zauważył, ak nagle wyszła.
Odsunął portierę przy drzwiach; za poko em Edwardka widać było apartament pani

de Villefort — leżała bez ruchu na ziemi.
— Niech pani iǳie pomóc pani de Villefort — rzekł do pielęgniarki. — Zda e się,

że zasłabła.
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— A panna Valentine? — wybełkotała pielęgniarka.
— Panna Valentine nie potrzebu e uż niczy e pomocy — rzekł lekarz — bo panna

Valentine nie ży e.
— Nie ży e! Nie ży e! — westchnął Villefort w paroksyzmie rozpaczy, tym dotkliwsze ,

że eszcze nigdy dotąd to kamienne serce nie zaznało takiego bólu.
— Nie ży e? Co? — zabrzmiał nagle głos. — Kto powieǳiał, że Valentine nie ży e?
Oba mężczyźni odwrócili się — na progu stał Morrel; blady, wstrząśnięty, wyglądał

przeraża ąco.
Oto bowiem, co zaszło:
Morrel przyszedł do Noirtiera o zwykłe porze, ak zwykle wszedł bocznymi drzwiami.

ǲiwne, ale drzwi były otwarte; nie musiał więc ǳwonić i wszedł.
W przedpoko u zaczekał chwilę, woła ąc służącego, by wprowaǳił go do Noirtiera.

Ale nie przyszedł nikt.
Wszyscy służący opuścili uż dom.
Tego dnia Morrel nie miał żadnego powodu do niepoko u; Monte Christo przyrzekł

mu, że Valentine bęǳie żyć i ak dotąd obietnicy wiernie dotrzymał. Co wieczór hrabia
przynosił mu dobre nowiny, a naza utrz potwierǳał e sam Noirtier.

A ednak ta szczególna pustka w domu zǳiwiła go; zawołał po raz drugi i trzeci —
odpowieǳiała mu cisza. Postanowił więc we ść na górę.

Drzwi do poko u Noirtiera — ak i wszystkie inne — były otwarte. Starzec ak zwykle
sieǳiał w fotelu. Szeroko rozwarte oczy wyrażały trwogę, którą potwierǳała bladość ego
lic.

— Jak łaskawy pan się miewa? — zapytał młoǳieniec, a serce mu się ścisnęło.
— Dobrze — dał znak starzec.
Ale widać było, że niepokoi się coraz mocnie .
— Jest pan ǳiwnie niespoko ny. Może pan czegoś potrzebu e? — spytał Morrel. —

Może mam zawołać służącego?
— Tak.
Morrel targnął sznur ǳwonka, ale choćby go nawet i urwał, nikt by nie przyszedł.
Spo rzał na starca. Jego twarz była coraz bledsza, zdraǳa ąc rosnącą trwogę.
— Boże, Boże! — krzyknął Morrel. — Dlaczego nikt nie przychoǳi? Czy ktoś za-

chorował?
Oczy Noirtiera zdawały się występować z orbit.
— Co panu est? — zawołał Morrel. — Pan mnie przeraża! Valentine!… Valentine!…
— Tak! Tak! — mówiły oczy Noirtiera.
Maksymilian otwarł usta, akby chciał coś powieǳieć, ale nie mógł wydobyć z siebie

ani słowa. Zachwiał się i przytrzymał ręką ściany.
Po czym wyciągnął rękę w kierunku drzwi.
— Tak! Tak! — powtarzał wzrokiem starzec.
Maksymilian rzucił się na schody, a oczy Noirtiera zdawały się wołać:
— Pręǳe ! Pręǳe !
Młoǳieniec przebiegł pędem przez opustoszałe poko e i wpadł do poko u Valentine.
Nie musiał naciskać klamki. Drzwi były otwarte na oścież.
Na pierw usłyszał łkanie. Jak przez mgłę zobaczył akąś czarną postać, która klęczała

przy łóżku, ginąc wśród białych draperii.
Paraliżu ący strach przykuł go do progu.
W te chwili usłyszał, ak ktoś mówi: „Valentine nie ży e!”. A potem, niczym echo,

drugi głos mówiący: „Nie ży e! Nie ży e!”.
. 
Villefort podniósł się, zawstyǳony, że ktoś obcy stał się świadkiem ego boleści. Okropny
urząd, który sprawował uż od dwuǳiestu pięciu lat, zrobił z niego coś więce niż tylko
człowieka, a może racze coś mnie .

Jego nieprzytomny przez chwilę wzrok zatrzymał się wreszcie na Morrelu.
— Kim pan est? — spytał. — Jakim prawem wchoǳi pan do domu żałoby? Proszę

natychmiast wy ść! Wy dź pan!
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Morrel stał nieporuszony; nie mógł oderwać oczu od tego łoża w niełaǳie i blade
twarzy na wezgłowiu.

— Wy dź pan! Słyszysz? — krzyknął Villefort, a lekarz podszedł do Morrela, by go
wyprowaǳić.

Morrel spo rzał obłąkanym wzrokiem na zmarłą i obu mężczyzn, po czym ogarnął
spo rzeniem cały pokó . Wreszcie otwarł usta, akby chciał coś powieǳieć, ale mimo
natłoku rozpaczliwych myśli nie mógł wymówić ani słowa; wybiega ąc, chwycił się za
głowę takim gestem, że lekarz i Villefort osłupieli i spo rzeli na siebie porozumiewawczo,
zda ąc się mówić:

— Wariat!
Nie minęło pięć minut, gdy zatrzeszczały pod ciężarem schody: Morrel dźwigał z nad-

luǳkim wysiłkiem Noirtiera na fotelu. Wniósł fotel na pierwsze piętro, postawił i pchnął
go gwałtownie aż do poko u Valentine. W przypływie rozpaczy i szału wydobył z siebie
aż taką siłę.

Przeraża ąco wyglądała twarz Noirtiera, gdy Morrel pchał fotel w kierunku łóżka Va-
lentine. Nie zna du ąc innego u ścia, w ego oczach skupiła się cała ego inteligenc a i cała
potęga tego żywotnego umysłu.

Villefort przeraził się na widok te blade , straszne twarzy i pała ących oczu. Ilekroć
miał do czynienia z o cem, zdarzało się coś straszliwego.

— Patrz, co z nią zrobili! — zawołał Morrel opiera ąc się edną ręką o poręcz fotela,
a drugą wskazu ąc na Valentine. — Patrz, mó o cze! Patrz!

Villefort cofnął się o krok i zǳiwiony spo rzał na młoǳieńca, którego znał zaledwie
z wiǳenia, a który nazywał Noirtiera o cem.

W te chwili można było pomyśleć, że cała dusza starca zogniskowała się w ego na-
biegłych krwią oczach. Na szyi nabrzmiały mu żyły, a twarz, skronie i czoło posiniały, ak
przy ataku epileps i. Temu wybuchowi duszy towarzyszył krzyk.

Krzyk wyrywał się z każdego skrawka ego skóry, krzyk straszliwy, rozǳiera ący
w swoim bezgłosie.

D’Avrigny podbiegł do starca i dał mu do powąchania silny lek na uspoko enie.
— Proszę pana — zawołał Morrel, chwyta ąc bezwładną rękę sparaliżowanego. —

Pyta ą mnie, kim estem i akim prawem się tu zna du ę. Pan to wie na lepie , więc niech
im pan powie! Powieǳ im pan!

I słowa młoǳieńca zmieniły się w szloch.
Starzec dyszał gwałtownie. Jego piersią wstrząsały drgawki, niczym w agonii. Wreszcie

z ego oczu trysnęły łzy. Łzy, których młoǳieniec uronić nie mógł, choć rozǳierało go
gwałtowne łkanie.

Starzec nie mógł pochylić głowy, więc przymknął oczy.
— Niech pan powie — rzekł Morrel stłumionym głosem — że byłem e narzeczo-

nym! Niech pan powie, że była mo ą narzeczoną, edyną miłością na ziemi! Niech pan
powie, że zmarła należy do mnie!

I młoǳieniec, opada ąc z sił, runął na kolana przed łóżkiem ǳiewczyny, wpĳa ąc
palce w łóżko. Jego cierpienie było tak prze mu ące, że lekarz odwrócił twarz, by ukryć
wzruszenie, a Villefort, nie domaga ąc się uż tłumaczeń, przyciągnięty magnetyzmem,
który popycha nas w stronę tych, co kochali i co opłaku ą osobę, którą i myśmy kochali,
wyciągnął do młoǳieńca rękę.

Morrel nic nie wiǳiał, ściskał zlodowaciałą rękę Valentine, a że nie mógł zapłakać,
ęcząc, gryzł prześcieradło.

Przez akiś czas w poko u rozlegały się tylko ęki, łkania i modlitwy. Jednak eden
odgłos wyraźnie górował nad innymi. Był to chrapliwy, rozǳiera ący pierś oddech No-
irtiera. Wreszcie Villefort, na barǳie ze wszystkich opanowany, zabrał głos:

— Mówi pan, że kochał Valentine? Że był pan e narzeczonym? Nie wieǳiałem ani
o te miłości, ani o tym, że byliście po słowie. Ale ako e o ciec przebaczam, bo wiǳę, że
prawǳiwie pan cierpisz. Mo e cierpienie est równie wielkie i nie ma uż w moim sercu
mie sca na gniew. Ale ten anioł, o którym pan marzył, opuścił ziemię, uwielbienie luǳkie
nic dla niego nie znaczy, bo sam wielbi uż tylko Boga. Niech pan więc pożegna te smutne
szczątki, które tu nam zostały; niech pan weźmie po raz ostatni rękę, o którą pan prosił
i pożegna się z nią. Valentine potrzebu e uż tylko księǳa, by uǳielił e namaszczenia.

  () Hrabia Monte Christo 



— Mylisz się pan — krzyknął Morrel, przyklęka ąc na edno kolano. Serce rozdarł
mu teraz ból, któremu wcześnie sze cierpienie nie mogło się równać. — Mylisz się pan,
Valentine umarła taką śmiercią, że potrzebu e nie tylko księǳa, ale i mściciela. Pan niech
pośle po księǳa. Ja zostanę mścicielem.

— Co pan przez to rozumie? — wybełkotał Villefort, przerażony tą nową falą roz-
paczy.

— To, że są w panu dwie osoby — odpowieǳiał Morrel. — O ciec uż się wypłakał.
Teraz kole na prokuratora.

Oczy Noirtiera rozbłysły. Zbliżył się lekarz.
— Wiem dobrze, co mówię — ciągnął młoǳieniec, patrząc uważnie na twarze obec-

nych — i pan wie równie dobrze ak a, co powiem. Valentine została zamordowana!
Villefort opuścił głowę; d’Avrigny zrobił eden krok naprzód; Noirtier potwierǳał

wzrokiem.
— W czasach, w akich ży emy — odezwał się znowu Morrel — nikt nie ginie taką

śmiercią, choćby nie był tak młody, tak piękny i czaru ący ak Valentine, by nie spraw-
ǳono, dlaczego tak się stało. A więc, panie prokuratorze — dodał porywczo — nie mie
litości! Powtarzam: popełniono morderstwo, pan niech szuka zabó cy!

I bezlitosnym wzrokiem patrzył na Villeforta, który z kolei spo rzał pyta ąco na Noir-
tiera i na lekarza. Ale zamiast ratunku u obu mężczyzn napotkał takie samo nieubłagane
spo rzenie ak u Morrela.

— Tak! — mówił starzec oczyma.
— Oczywiście — rzekł d’Avrigny.
— Proszę pana — odpowieǳiał Villefort, próbu ąc eszcze walczyć z tą potró ną

siłą woli i z własnymi emoc ami — mylisz się pan, w moim domu nikt nie popełnił
zbrodni. Prześladu e mnie zły los, Bóg mnie doświadcza; to okropne… Ale nikogo tu nie
zamordowano!

Oczy Noirtiera płonęły, a lekarz otwarł usta, chcąc przemówić.
Morrel podniósł rękę, nakazu ąc milczenie.
— A a panu mówię, że tu est zabó ca! — rzekł cicho, ale ego głos nie stracił akcentu

groźby. — To uż czwarta ofiara w ciągu czterech miesięcy! Przed czterema dniami ktoś
uż raz spróbował otruć Valentine i tylko cud oraz przezorność pana Noirtier uchroniły ą
od śmierci! Albo dawka trucizny została podwo ona, albo zmieniono e roǳa i dlatego
tym razem poskutkowało! Jestem pewien, że równie dobrze, ak a, zda esz pan sobie
z tego sprawę, ponieważ ten pan, który tu stoi, uż pana o tym uprzeǳał — ako lekarz
i ako przy aciel.

— Breǳisz pan! — przerwał Villefort, na próżno usiłu ąc wyrwać się z matni.
— Breǳę! — zawołał Morrel. — A więc niech poświadczy pan d’Avrigny. Proszę

go spytać, czy pamięta, co mówił w pańskim ogroǳie, w noc, gdy umarła pani de Saint-
-Méran. Przekonani, że esteście zupełnie sami, rozmawialiście panowie o te okropne
śmierci. Los, o którym pan wspomniał, i Bóg, którego niesprawiedliwie pan oskarża est
winien tylko temu, że pozwolił naroǳić się mordercy Valentine!

Villefort i lekarz spo rzeli po sobie.
— Tak, tak, musisz to pan pamiętać — ciągnął Morrel. — Myślałeś pan, że wokół

była tylko cisza, ale słowa te dotarły do moich uszu. Już tego wieczora, wiǳąc pańską
karygodną pobłażliwość dla roǳiny, powinienem był natychmiast donieść o tym wła-
ǳom. Gdybym to zrobił, nie byłbym ǳiś współwinny two e śmierci, mo a na droższa
Valentine! Ale ǳiś winowa ca zmieni się w mściciela. To czwarte morderstwo nie buǳi
uż wątpliwości. Jeżeli o ciec cię opuści, Valentine, a, przysięgam ci, a sam będę ścigać
mordercę.

Ostatnie słowa Morrela uwięzły mu w krtani. I akby sama natura chciała ulitować
się nad tym silnym człowiekiem, którego mogłaby zabić własna energia: piersią Morrela
wstrząsnął szloch i łzy trysnęły mu z oczu. Skulił się i upadł z płaczem na kolana przy
łóżku Valentine.

Przyszła kole na lekarza.
— I a także — odezwał się dobitnie — dołączam się do żądania pana Morrela. Do-

magam się, by zbrodnia została sprawiedliwie ukarana. Serce mi pęka na samą myśl, że
mo a tchórzliwa pobłażliwość dodała odwagi mordercy.
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— O mó Boże! Mó Boże! — wy ąkał zdruzgotany Villefort.
Morrel podniósł głowę i wyczytał w płonących oczach starca, że chce zabrać głos.
— Pan Noirtier chce mówić — rzekł.
— Tak — potwierǳiło dobitnie spo rzenie starca.
— Wiesz pan, kto est mordercą? — zapytał Morrel.
— Tak — odpowieǳiał Noirtier.
— I wskażesz go pan nam? — zawołał młoǳieniec. — Słucha my! Panie d’Avrigny,

słucha my!
Noirtier spo rzał na Maksymiliana, a w ego oczach czaił się ów melancholĳny, ła-

godny uśmiech, który tak lubiła Valentine. Morrel utkwił w nim baczny wzrok.
Przyciągnąwszy spo rzenie Morrela, skierował oczy ku drzwiom.
— Czy chce pan, bym wyszedł? — zawołał boleśnie Morrel.
— Tak.
— Dlaczego?… Niech pan się nade mną ulitu e!…
Oczy starca utkwione były we drzwiach.
— Będę mógł przyna mnie wrócić?
— Tak.
— Tylko a mam wy ść?
— Nie.
— Kto ma wy ść ze mną? Pan prokurator?
— Nie.
— Doktor?
— Tak.
— Chcesz pan zostać sam z panem de Villefort?
— Tak.
— Ale czyż bęǳie w stanie pana zrozumieć?
— Tak.
— O! — rzekł Villefort niemal ucieszony, że rozmowa odbęǳie się bez świadków.

— Możesz pan być spoko ny, barǳo dobrze rozumiem o ca.
Ale choć powieǳiał to, ak wspominaliśmy, niemal z radością, zęby mu ǳwoniły.

Lekarz wziął Morrela pod rękę i wyprowaǳił go do sąsiedniego poko u.
W całym domu zapadła grobowa cisza. Po kwadransie Villefort stanął na progu salonu,

w którym czekali lekarz i Morrel, pierwszy zamyślony, drugi w rozpaczy.
— Proszę, panowie — rzekł.
I zaprowaǳił ich do Noirtiera.
Morrel spo rzał z uwagą na Villeforta.
Prokurator był siny, rǳawe plamy wystąpiły mu na czoło, w palcach miętosił pióro

— opadało w strzępach.
— Panowie — rzekł przytłumionym głosem do doktora i Morrela — da cie mi słowo

honoru, że zachowacie tę straszną ta emnicę dla siebie.
Skinęli głowami.
— Zaklinam was, panowie… — ciągnął Villefort.
— Ale… — rzekł Morrel — co ze zbrodniarzem… co z mordercą!
— Nie obawia się pan, sprawiedliwości stanie się zadość — rzekł Villefort. — O ciec

wy awił mi nazwisko winowa cy i pragnie zemsty tak samo ak wy, ale i on zaklina was,
żebyście dochowali ta emnicy. Prawda, o cze?

— Tak — Noirtier kiwnął stanowczo głową.
Morrel zadrżał, zd ęty grozą i niedowierzaniem.
— Proszę pana! — zawołał Villefort, chwyta ąc Maksymiliana za ramię. — Jeżeli

mó o ciec, człowiek nieugięty, ak sam pan o tym wiesz, żąda od pana podobne rzeczy,
oznacza to, że Valentine bęǳie pomszczona! Prawda, o cze?

Starzec potwierǳił.
Villefort ciągnął dale :
— Zna mnie dobrze, a a dałem mu słowo. Bądźcie więc panowie spoko ni i zaufa cie

mi; błagam tylko o trzy dni czasu; sama sprawiedliwość domagałaby się więce . Po trzech
dniach zemszczę się tak, że zadrży nawet człowiek o na twardszym sercu. Prawda, o cze?

I mówiąc to, zgrzytał zębami i potrząsał bezwładną ręką starca.

  () Hrabia Monte Christo 



— A czy ta obietnica zostanie dotrzymana, panie Noirtier? — zapytał Morrel, a d’Avrigny
spo rzał na starca pyta ąco.

— Tak — odpowieǳiał Noirtier; w ego oczach malowała się złowroga radość.
— Niech więc panowie przysięgną — rzekł Villefort, łącząc ręce doktora i Morre-

la. Niech panowie przysięgną, że ulitu ecie się nad honorem mo ego domu i że mnie
pozostawicie zemstę.

Lekarz odwrócił się i niechętnie, ledwo słyszalnym głosem, wy ąkał zgodę; lecz Mor-
rel wyrwał rękę prokuratorowi, rzucił się na łóżko, przycisnął usta do lodowatych ust
Valentine i wybiegł, ęcząc z rozpaczy.

Jak mówiliśmy, w domu nie pozostał ani eden służący. Pan de Villefort musiał więc
poprosić lekarza, aby za ął się wszystkimi delikatnymi formalnościami, akie w wielkich
miastach wiążą się z czy ąś śmiercią, w tym przypadku o tyle trudnie szymi, że śmierć
nastąpiła w szczególnych okolicznościach.

Bezgłośna rozpacz Noirtiera buǳiła wielkie współczucie; nieruchomy starzec mógł
tylko ronić łzy.

Villefort wrócił do gabinetu. Lekarz udał się po lekarza urzędowego, który wystawiał
akty zgonu. Nazywano go lekarzem umarłych.

Noirtier nie chciał ani na chwilę opuścić wnuczki.
Po pół goǳinie pan d’Avrigny wrócił w towarzystwie kolegi. Drzwi od ulicy były

zamknięte, a ponieważ odźwierny opuścił dom razem z innymi, wpuścił ich sam Villefort.
Nie miał uż ednak siły, by we ść z powrotem do poko u zmarłe .
Do poko u Valentine weszli więc sami lekarze.
Noirtier sieǳiał przy łóżku na fotelu, blady, nieruchomy i niemy ak śmierć.
Lekarz umarłych z obo ętnością człowieka, który pół życia spęǳił ze śmiercią, pod-

niósł zasłonę okrywa ącą ǳiewczynę i otwarł e usta.
— Nie ma wątpliwości — westchnął d’Avrigny. — Biedne ǳiecko nie ży e.
— Tak — odparł lakonicznie lekarz opuszcza ąc prześcieradło na twarz Valentine.
Noirtier wydał z siebie chrapliwe rzężenie.
D’Avrigny odwrócił się — oczy starca błyszczały.
Zacny lekarz zrozumiał, że Noirtier chciałby wiǳieć swo e ǳiecko.
Zbliżył się do łóżka i gdy lekarz umarłych dezynfekował palce w chlorowane woǳie,

odsłonił e cichą i bladą twarz, twarz uśpionego anioła.
W oku Noirtiera zaszkliła się łza, na znak wǳięczności.
Lekarz umarłych spisał protokół na rogu stolika w poko u Valentine, a po dopełnieniu

te ostatnie formalności wyszedł, odprowaǳany przez pana d’Avrigny.
Villefort usłyszał ich i stanął w drzwiach gabinetu. Poǳiękował lekarzowi i zwrócił

się do pana d’Avrigny:
— A teraz trzeba wezwać księǳa.
— Ma pan akiegoś kapłana, którego chciałby pan prosić o oddanie Valentine te

posługi? — zapytał d’Avrigny.
— Nie. Niech pan weźmie tego, który mieszka na bliże .
— Na bliże , bo w sąsiednim domu, mieszka akiś poczciwy ksiąǳ włoski — rzekł

lekarz mie ski. — Pó ść po niego?
— Doktorze, niech pan pó ǳie z tym panem, eśli łaska — zwrócił się Villefort do

d’Avrigny’ego. — Oto klucz od bramy, bęǳie pan mógł swobodnie wchoǳić i wycho-
ǳić. Niech pan sprowaǳi księǳa, by czuwał i modlił się przy moim biedactwie.

— Może chciałby pan z nim porozmawiać?
— Chcę być sam. Wybaczy mi to pan? Ksiąǳ powinien rozumieć każde cierpienie,

także rozpacz o ca.
Pan de Villefort podał klucze panu d’Avrigny, po raz ostatni ukłonił się drugiemu

lekarzowi i wrócił do siebie, gǳie zabrał się od razu do pracy.
Dla niektórych praca est edynym lekarstwem na cierpienie.
Gdy wyszli na ulicę, ksiąǳ stał akurat na progu sąsiedniego domu.
— To właśnie ksiąǳ, o którym wspominałem — odezwał się lekarz umarłych.
Pan d’Avrigny podszedł do księǳa.

  () Hrabia Monte Christo 



— Czy ksiąǳ — zapytał d’Avrigny — nie raczyłby wyświadczyć wielkie przysłu-
gi panu de Villefort, prokuratorowi królewskiemu? Nieszczęśliwy o ciec właśnie utracił
córkę.

— A tak, wiem, że ego dom nawieǳiła śmierć — odpowieǳiał ksiąǳ z mocnym
włoskim akcentem.

— Więc nie potrzebu ę panu tłumaczyć, o aką posługę choǳi?
— Właśnie chciałem tam pospieszyć i sam się zaofiarować. Nasze powołanie zobo-

wiązu e nas, byśmy byli zawsze gotowi do takich rzeczy.
— To była młoǳiutka ǳiewczyna.
— Wiem, mówili mi o tym służący, którzy uciekli z tego domu. Wiem też, że ma na

imię Valentine, modliłem się uż za nią.
— ǲięku ę księǳu, barǳo ǳięku ę. A zatem, skoro ksiąǳ przystąpił uż do swo-

ich obowiązków, niechże ksiąǳ zechce teraz czuwać przy umarłe , a cała roǳina bęǳie
księǳu niezmiernie wǳięczna.

— Już idę, proszę pana. I ośmielę się powieǳieć, że mo e modlitwy są wy ątkowo
żarliwe.

D’Avrigny wziął księǳa pod rękę i (nie spotkali po droǳe Villeforta), zaprowaǳił go
prosto do poko u Valentine. Luǳie przygotowu ący zmarłych do pogrzebu mieli przy ść
dopiero wieczorem.

Gdy ksiąǳ wszedł do poko u, Noirtier popatrzył na niego i widać, musiał wyczytać
w oczach księǳa coś szczególnego, gdyż od te chwili nie spuszczał utkwionego w nim
spo rzenia.

D’Avrigny polecił opiece księǳa nie tylko umarłą, ale i starca, ksiąǳ zaś przyrzekł
modlić się za Valentine i za ąć Noirtierem.

Obietnica ta była solenna — a że ksiąǳ nie chciał, by przeszkaǳano mu w modłach,
a panu Noirtier w bolesne kontemplac i, zaryglował drzwi nie tylko za panem d’Avrigny,
ale i drzwi prowaǳące do poko ów pani de Villefort.
.  
Naza utrz ranek był smutny i ponury.

Żałobnicy dopełnili swo ego obowiązku i w nocy zaszyto zmarłą w całun.
Cokolwiek by się mówiło o tym, że śmierć zrównu e luǳi, całun może być ostatnim

świadectwem zbytku, akim zmarły otaczał się za życia.
Valentine okryto sztuką cudownego batystu, który kupiła dwa tygodnie wcześnie .
Wieczorem wyna ęci spec alnie luǳie przenieśli Noirtiera do ego poko u; wbrew

obawom starzec przystał na zabranie go z poko u wnuczki bez żadnego sprzeciwu.
Ksiąǳ Busoni czuwał do samego rana; o świcie wyszedł, nie powiadamia ąc nikogo.
Około ósme rano nadszedł d’Avrigny. Natknął się na Villeforta, który właśnie zmie-

rzał do o ca. Udali się więc razem, by dowieǳieć się, ak Noirtier spęǳił noc.
Spał słodko, niemal się uśmiecha ąc, w wielkim fotelu, który służył mu za łóżko.
Zǳiwieni przystanęli na progu.
— Wiǳisz pan — rzekł d’Avrigny do Villeforta — oto ak natura potrafi ukoić

na większą boleść. Nikt nie mógłby zaprzeczyć miłości, aką pan Noirtier darzył wnuczkę,
a ednak śpi.

— To słuszna uwaga — odpowieǳiał zdumiony Villefort. — Śpi, to barǳo ǳiwne.
Na mnie sze przykrości wytrącały go ze snu.

— Zmogło go cierpienie — odpowieǳiał d’Avrigny.
I oba , zamyśleni, udali się do gabinetu prokuratora.
— Ja nie spałem wcale — rzekł Villefort, pokazu ąc lekarzowi nietknięte łóżko. —

Mnie cierpienie nie zmogło, nie śpię od dwóch nocy! Ale niech pan spo rzy na biurko.
Ileż a napisałem przez te dwa dni i dwie noce! Ileż papierzysk prze rzałem! Opatrzy-
łem uwagami akt oskarżenia tego mordercy, Benedetto… O mo a praco! Ty esteś mo ą
namiętnością, radością, ty mi pomożesz stłumić cierpienie.

I kurczowo ścisnął rękę doktora.
— Potrzebu e mnie pan eszcze? — zapytał d’Avrigny.

  () Hrabia Monte Christo 



— Nie, nie. Tylko proszę, niech pan wróci o edenaste ; bo o dwunaste wyrusza…
kondukt… Boże! Mo e ǳiecko! Mo e na droższe ǳiecko!

W prokuratorze buǳił się człowiek.
— Bęǳie pan czekał w gościnnym salonie?
— Nie. Jeden z moich kuzynów przyrzekł zastąpić mnie w te smutne powinności.

Ja, mó doktorze, będę pracować. Kiedy pracu ę, zapominam o wszystkim.
Lekarz nie doszedł eszcze do drzwi, gdy prokurator rzeczywiście zabrał się do pracy.
Na ganku d’Avrigny spotkał owego krewnego, o którym wspomniał Villefort. Oso-

bistość ta, nie odgrywa ąca żadne roli w naszym opowiadaniu, podobnie ak i w roǳinie
prokuratora, była edną z tych istot, które uż przy uroǳeniu otrzymu ą mis ę: bądź uży-
teczny.

Stawił się punktualnie. Ubrany na czarno, z krepą na ramieniu, udał się do swo ego
dosto nego kuzyna z miną stosowną do okoliczności — która po zakończeniu uroczystości
żałobnych miała od razu zniknąć.

O edenaste na bruku ǳieǳińca zadudniły koła powozów żałobników, a Przedmieście
Saint-Honoré wypełnił szepczący tłum, który ciekawi się zawsze w takim samym stopniu
radościami luǳi bogatych, ak i ich smutkami, który z tym samym pośpiechem biegnie
za wspaniałym konduktem, ak i za orszakiem weselnym księżniczki.

Salon żałobny powoli zapełniał się. Przybyło tam wielu naszych starych zna omych:
Debray, Château-Renaud, Beauchamp i wreszcie wszystkie znakomitości z kręgów są-
dowych, wo skowych i literackich. Pan de Villefort był bowiem edną z na ważnie szych
osobistości w stolicy, nie tylko ze względu na pozyc ę towarzyską, ale i z uwagi na swo e
zalety osobiste.

Krewniak stał przy drzwiach i witał wszystkich. Była to wielka ulga dla gości: sami
dość obo ętni przy mowani byli przez równie obo ętną osobę, w stosunku do które nie
trzeba było silić się na maskę smutku i fałszywe łzy — do czego byliby zobowiązani, ma ąc
do czynienia z o cem, bratem lub narzeczonym zmarłe .

Zna omi witali się, pozdrawiali spo rzeniami i łączyli w grupy. W edne z nich znaleźli
się Debray, Château-Renaud i Beauchamp.

— Biedna ǳiewczyna! — rzekł Debray spełnia ąc tymi słowami, podobnie ak inni,
obowiązek wyrażenia żalu po zmarłe . — Biedna ǳiewczyna, taka bogata, taka piękna!
Przyszło by ci coś takiego do głowy, mó drogi Château-Renaud, kiedy byliśmy tu… kiedy
to? Przed trzema czy czterema tygodniami, z okaz i intercyzy, która w końcu nie została
podpisana.

— Nigdy bym nie pomyślał — odpowieǳiał Château-Renaud.
— Znałeś ą?
— Rozmawiałem z nią raz czy dwa na balu u pani de Morcerf. Sprawiła na mnie

czaru ące wrażenie, choć może była nieco melancholĳna. A gǳie macocha? Nie wiecie?
— Spęǳa ǳień z żoną tego pana, który nas powitał.
— A kimże on est?
— Kto?
— Ten pan, który nas witał? Deputowany?
— E, skąd — odpowieǳiał Beauchamp. — Skazany estem na gapienie się na de-

putowanych, ale tego wiǳę po raz pierwszy.
— Napisałeś o e śmierci w gazecie?
— Tak, ale to nie mó artykuł. Wątpię, by spodobał się panu de Villefort. Jest tam

mowa mięǳy innymi o tym, że gdyby w innym domu miały mie sce cztery przypadki
śmierci, pan prokurator niewątpliwie okazałby więce zainteresowania tym faktem.

— Zresztą — rzekł Château-Renaud — d’Avrigny, domowy lekarz mo e matki,
utrzymu e, że pan de Villefort est zrozpaczony.

— Kogo szukasz, Debray?
— Hrabiego de Monte Christo — odpowieǳiał młoǳieniec.
— Jadąc tu, spotkałem go na bulwarze. Zda e się, że hrabia wy eżdża, bo szedł do

swego bankiera — rzekł Beauchamp.
— Do bankiera? A ego bankierem nie est Danglars? — zapytał Château-Renaud.
— Podobno tak — odpowieǳiał Debray lekko zmieszany. — Ale nie tylko pana de

Monte Christo tu braku e, Morrela też nigǳie nie widać.

  () Hrabia Monte Christo 



— Morrela? A był zna omym Villefortów? — zapytał Château-Renaud.
— Zda e się, że był przedstawiany tylko pani de Villefort.
— Nieistotne. Powinien przy ść — rzekł Debray. — O czymże bęǳie gadał ǳiś wie-

czorem? Ten pogrzeb to wydarzenie dnia. Ale patrzcie, oto i pan minister sprawiedliwości
i wyznań. Na pewno wygłosi akiś krótki speech do zapłakanego kuzyna.

I trze panowie podeszli bliże drzwi, by posłuchać, ak minister sprawiedliwości i wy-
znań wygłasza swó krótki speech.

Beauchamp nie mylił się.
Gdy spotkał hrabiego de Monte Christo, ów echał akurat do pałacu Danglarsa przy

ulicy Chausse d’Antin.
Bankier spostrzegł z okna, ak powóz hrabiego w eżdża na ǳieǳiniec i wyszedł, by

go przywitać, zasmucony, ale spoko ny.
— Źle, kochany hrabio — rzekł, poda ąc rękę panu de Monte Christo. — Przychoǳi

pan zapewne, żeby mnie pocieszyć. To prawda, nieszczęście spadło na mó dom. Jak tylko
pana zobaczyłem, zadałem sobie pytanie, czy nie życzyłem źle tym biednym Morcerfom,
bo wtedy sprawǳiłoby się przysłowie: kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. E,
do licha, przysięgam, nigdy nie życzyłem Morcerfowi źle. Był on może zbyt dumny ak na
kogoś, kto tak ak a zaczął od niczego i wszystko, do czego doszedł, zawǳięczał samemu
sobie, ale nikt nie est idealny. Sam pan hrabia wie, luǳie z naszego pokolenia… ale proszę
mi wybaczyć, pan est młodym człowiekiem… otóż luǳie z naszego pokolenia nie ma ą
w tym roku szczęścia. Weźmy choćby naszego purytanina prokuratora, który właśnie
stracił córkę. Policzmy więc: Villefort, ǳiwną kole ą losu powoli traci członków roǳiny,
zhańbiony Morcerf zabił się; a znowu okryłem się śmiesznością przez tego łapserdaka
Benedetta, a do tego…

— Cóż eszcze? — zapytał hrabia. — Jakieś nowe nieszczęście?
— Mo a córka… Eugenia opuszcza nas.
— O Boże, co też pan mówi?
— To prawda, drogi hrabio. Mó Boże, aki pan est szczęśliwy, że nie ma żony i ǳieci!
— Tak pan sąǳi?
— Ach, naprawdę!
— I mówi pan, że panna Eugenia…
— Nie mogła znieść te kompromitac i i poprosiła mnie, bym pozwolił e wy echać

w podróż.
— Wy echała?
— Wczora w nocy.
— Z panią Danglars?
— Z edną taką kuzynką… obawiam się ednak, że i tak stracimy naszą kochaną córkę,

bo o ile znam e charakter, uż nigdy nie bęǳie chciała wrócić do Franc i!
— Co można poraǳić na to, baronie?… Kłopoty roǳinne. Mogłyby one przygnieść

i zabić biedaka, dla którego ǳiecko est edynym skarbem, milioner akoś sobie z tym
poraǳi. Filozofowie mogą mówić, co chcą, ale luǳie praktyczni dobrze wieǳą, że pie-
niąǳ w wielu przypadkach przynosi dużą pociechę. Dlatego też, eśli uzna esz pan moc
tego wspaniałego balsamu, szybko się pan pocieszysz, pan, król finansów, szara eminenc a
właǳy.

Danglars spo rzał kątem oka, akby chciał się przekonać, czy hrabia kpi, czy też mówi
poważnie.

— A tak — powieǳiał. — Jeśli ma ątek może dać pocieszenie, a tę pociechę zna dę.
Jestem bogaty.

— Jesteś pan do tego stopnia bogaty, drogi baronie, że pański ma ątek można po-
równać do piramid egipskich. Jeśli ktoś chciałby e zburzyć — nie ośmieli się, a eśli się
ośmieli, nie bęǳie w stanie.

Danglars uśmiechnął się do hrabiego. To dobroduszne zaufanie mile go połechtało.
— To mi przypomina — rzekł — że mam wystawić pięć rewersików. Dwa uż pod-

pisałem przed pańskim przy ściem, pozwoli pan, że podpiszę pozostałe?
— Oczywiście, drogi baronie, oczywiście!

  () Hrabia Monte Christo 



Na chwilę zapadło milczenie, w którym rozlegał się tylko odgłos skrzypiącego pióra
bankiera. Monte Christo przyglądał się złoconym sztukateriom na suficie.

— Rewersy hiszpańskie, neapolitańskie czy do Haiti?
— O nie — odpowieǳiał Danglars i roześmiał się pyszałkowato. — Weksle na oka-

ziciela, do Banku Francuskiego. Niech pan spo rzy, pan — cesarz finansów, bo a estem
ich królem. Czy wiǳiał pan kiedykolwiek tyle świstków o tak ogromne wartości? Każdy
z nich to milion.

Monte Christo zważył na dłoni kawałki papieru, które z dumą wręczył mu Danglars,
i przeczytał:

Pan Prezes Banku Francuskiego zechce wypłacić na mo e zlecenie i z mo-
ego rachunku milion anków.

Baron Danglars

— Raz, dwa, trzy, cztery, pięć — rzekł Monte Christo. — Pięć milionów, do diabła!
Ależ pan ma rozmach, krezusie!

— Takie właśnie robię interesiki.
— To wspaniałe, szczególnie, eśli ta suma — a nie wątpię o tym — płatna est

w gotówce.
— Oczywiście, że tak.
— O, miło mieć taki kredyt. No tak, podobne rzeczy zdarza ą się tylko we Franc i.

Pięć nęǳnych świstków wartych pięć milionów! Żeby w to uwierzyć, trzeba to zobaczyć.
— Wątpisz pan?
— Nie.
— Bo powieǳiałeś to pan takim tonem… Ale może sprawi to panu przy emność?

Jedźże pan z moim komisantem do banku, a sam pan zobaczysz, że wy ǳie stamtąd
z bonami skarbowymi na tę samą sumę.

— Nie ma potrzeby — rzekł Monte Christo, składa ąc weksle. — Ale sprawa est na
tyle ciekawa, że sam zrobię to doświadczenie. Mó kredyt u pana wynosi sześć milionów,
wziąłem uż ǳiewięćset tysięcy anków, a więc zostało mi pięć milionów sto tysięcy.
Biorę więc te pięć świstków papieru, które uważam za bony, bo widnie e na nich pański
podpis, i da ę panu kwit na sześć milionów. Tym sposobem rachunek mięǳy nami bęǳie
wyrównany. Kwit przygotowałem uż wcześnie , bo musi pan wieǳieć, kochany baronie,
że barǳo ǳiś potrzebu ę pienięǳy.

I Monte Christo schował pięć bonów do kieszeni, poda ąc baronowi pokwitowanie.
Grom z asnego nieba nie przeraziłby barǳie Danglarsa.
— Ależ, panie hrabio — wybełkotał — zabiera pan te pieniąǳe? Barǳo przepraszam,

ale te pieniąǳe to depozyt, muszę e oddać szpitalom i przytułkom i obiecałem, że zrobię
to do ǳiś rana.

— A, to co innego — rzekł Monte Christo. — Nie upieram się wcale przy tych
wekslach, możesz mi pan wypłacić pieniąǳe innym sposobem. Wziąłem e edynie przez
ciekawość, aby móc ogłosić całemu światu: bank Danglarsa wypłacił mi pięć milionów
anków bez żadnego uprzeǳenia i bez na mnie sze zwłoki! Byłoby to coś niesłychanego!
Ale zwracam panu te weksle; może mi pan dać inne.

Podał pięć świstków Danglarsowi.
Zsiniały baron wyciągnął rękę niczym sęp, co przez kraty żelazne klatki chce po-

chwycić mięso, które wyrywa mu dozorca. Nagle przyszedł ednak do siebie i opanował
się.

Na ego twarzy zabłysł uśmiech, wygłaǳa ąc rysy zmarszczone niepoko em.
— A pański kwit — odezwał się — to przecież też gotówka…
— Oczywiście! Gdyby był pan w Rzymie, Thomson i French wypłaciliby panu go-

tówkę od razu, bez żadnych oporów.
— O, proszę mi wybaczyć, panie hrabio!
— To mogę zatrzymać te pieniąǳe?
— O tak — rzekł Danglars, ociera ąc pot z czoła. — Proszę e zatrzymać.
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Monte Christo ponownie włożył do kieszeni weksle, ale wyraz ego twarzy mówił:
„Do diabła, zastanów się pan. Jeszcze est czas. Potem bęǳiesz żałował”.

— Tak, tak — powieǳiał Danglars — bezwzględnie musi e pan zatrzymać. Ale ak
sam pan wie, nie ma większych formalistów od bankierów. Przeznaczyłem te bony dla
przytułków i wydało mi się, że eśli nie dam im tych właśnie bonów, to e okradnę. Tak
akby pieniąǳ nie był równy pieniąǳowi. Proszę mi wybaczyć.

I roześmiał się głośno — ale był to śmiech nerwowy.
— Jest pan wytłumaczony — odparł uprze mie Monte Christo — przy mu ę te bony.
To mówiąc, włożył e do pugilaresu.
— Ale est eszcze sto tysięcy anków — zauważył Danglars.
— To drobiazg — odparł Monte Christo. — Myślę, że agio wyniesie mnie więce

tyle samo. Niech pan zatrzyma te sto tysięcy i bęǳiemy kwita.
— Pan hrabia mówi serio?
— Z bankierami nigdy nie żartu ę — odpowieǳiał Monte Christo tak poważnie, że

graniczyło to z nieuprze mością.
I skierował się do drzwi, w chwili gdy loka zaanonsował:
— Pan de Boville, generalny skarbnik zarządu przytułków.
— No, no — rzekł Monte Christo — zda e się, że przyszedłem po pańskie bony

w samą porę, luǳie e sobie wprost wyrywa ą.
Danglars ponownie zbladł i szybko pożegnał się z hrabią.
Monte Christo i pan de Boville wymienili uprze me ukłony, bowiem skarbnik uż

oczekiwał w salonie będącym zarazem poczekalnią; natychmiast po wy ściu pana de
Monte Christo wprowaǳono go do gabinetu Danglarsa.

Na widok teczki, którą trzymał pan skarbnik generalny, po surowe twarzy hrabiego
przemknął uśmiech.

Wsiadł do powozu i natychmiast kazał się wieźć do banku.
Tymczasem Danglars, tłumiąc niepokó , szedł naprzeciw panu de Boville. Nie musimy

dodawać, że na twarzy miał przylepiony swó stereotypowy, uprze my uśmiech.
— Witam, zacnego wierzyciela, bo założę się, że w tym charakterze pan przybywa?
— Zgadł pan — rzekł de Boville. — Przytułki przychoǳą do pana w mo e osobie.

Wdowy i sieroty błaga ą pana przez mo e usta o ałmużnę w wysokości pięciu milionów.
— A mówi się, że trzeba współczuć sierotom! — zażartował Danglars. — Ładne

biedactwa!
— Przychoǳę w ich imieniu. Zapewne odebrałeś pan wczora mó list?
— Owszem.
— A tu przyniosłem pokwitowanie.
— Kochany panie, czy pańskie sierotki i wdowy mogą, eśli łaska, zaczekać dwaǳieścia

cztery goǳiny?… Bo właśnie pan de Monte Christo, z którym zapewne minął się pan…
spotkaliście się, panowie, prawda?

— No tak; i co z tego?
— Hm, cóż, pan de Monte Christo zabrał te pięć milionów!
— Jak to?
— Hrabia miał u mnie nieograniczony kredyt otwarty przez bank Thomson i French

z Rzymu. Zażądał ǳiś pięciu milionów od ręki i wydałem mu weksel do Banku Francu-
skiego; bo tam ulokowane są mo e fundusze. Sam pan rozumie, że wolałbym nie wypłacać
ednego dnia ǳiesięciu milionów. Zaskoczyłoby to prezesa. Ale utro — dodał Danglars
z uśmiechem — to co innego.

— E, da że pan spokó ! — zawołał pan de Boville, nie da ąc wiary własnym uszom.
— Ten pan wyszedł stąd z pięcioma milionami? Ukłonił mi się, akbyśmy byli dobrymi
zna omymi.

— Może zna pana, chociaż pan go nie zna. Pan de Monte Christo zna prawie wszyst-
kich.

— Pięć milionów!
— Oto ego pokwitowanie. Proszę, patrz i dotyka , niewierny Tomaszu.
Pan de Boville wziął do ręki kwit, który podał mu Danglars, i przeczytał:
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Pokwitowanie na sumę pięciu milionów stu tysięcy anków, które otrzy-
małem od pana barona Danglarsa. Suma ta zostanie mu wypłacona na każde
żądanie w banku Thomson i French w Rzymie.

— Do licha, to prawda! — zdumiał się pan de Boville.
— Znasz pan bank Thomsona i Frencha?
— Tak, zrobiłem z nimi nawet kiedyś pewien interes na dwieście tysięcy anków, ale

od tamte pory nic o nich nie słyszałem.
— To eden z na lepszych banków w Europie — rzekł Danglars, rzuca ąc niedbale na

biurko kwit, który podał mu pan de Boville.
— I ten hrabia, ot tak, po prostu, miał u pana ednego pięć milionów! Ależ to akiś

nabab!
— I to eszcze aki! Słowo da ę, że sam tego nie rozumiem, ale on ma nieograniczone

kredyty w trzech bankach: u mnie, u Rotszylda i u Lafitte’a i ak pan wiǳisz — dodał
niedbale Danglars — darzy mnie szczególnymi względami, bo zostawił mi sto tysięcy
anków agio.

Pan de Boville nie mógł wy ść ze zǳiwienia.
— Będę musiał go odwieǳić — rzekł. — Może uzyskam u niego akąś nabożną

fundac ę.
— O, to uż tak, akby ą pan miał w kieszeni. Hrabia wyda e miesięcznie dwaǳieścia

tysięcy na ałmużny.
— To niesłychane! A zresztą, dam mu eszcze za przykład panią de Morcerf i e syna.
— Jak to?
— Oddali cały swó ma ątek na biednych.
— To znaczy aki ma ątek?
— No, ich własny, spadek po nieboszczyku generale.
— A dlaczegóż tak postąpili?
— Nie chcieli mieć ma ątku zdobytego w tak nikczemny sposób.
— I z czegóż będą żyli?
— Matka wy eżdża na prowinc ę, a syn iǳie do wo ska. Wczora właśnie sporząǳiłem

akt darowizny.
— Jak duży był ich ma ątek?
— O, nic takiego. Jakieś milion dwieście, milion trzysta tysięcy. Ale wróćmy do

naszych milionów.
— Chętnie — rzekł Danglars tonem na naturalnie szym w świecie. — O , wiǳę, że

barǳo się panu spieszy do tych pienięǳy?
— Tak. Jutro o drugie mamy rewiz ę kasy.
— Jutro? Czemuż mi pan tego od razu nie powieǳiał! Przecież do utra to eszcze

kawał czasu! No to przyślĳ pan kogoś o dwunaste — rzekł Danglars z uśmiechem.
Pan de Boville stał się niezbyt rozmowny; kiwnął tylko głową na znak zgody i wyginał

teczkę.
— E, ale ak tak myślę — rzekł nagle Danglars — to można zrobić coś lepszego.
— Co takiego?
— Kwit pana de Monte Christo est wart tyle, co pieniąǳe. Niech pan z nim pó ǳie

do Rotszylda albo do Lafitte’a, a ręczę, że każdy z nich przy mie go bez mrugnięcia okiem.
— Chociaż est płatny w Rzymie?
— To nie ma znaczenia. Może to pana kosztować na wyże pięć do sześciu tysięcy

eskonta.
Skarbnik cofnął się gwałtownie.
— Nie, uż wolę zaczekać do utra. Co za pomysł!
— Niech mi pan wybaczy szczerość, ale wydawało mi się przez chwilę — rzekł Dan-

glars bezczelnie — że masz pan tam akiś deficycik do wyrównania.
— Ależ! — oburzył się skarbnik.
— No, nie ma w tym przecież nic niezwykłego. Takie rzeczy się zdarza ą, a wtedy

trzeba nastawić się na pewne straty.
— ǲięki Bogu, mnie to nie dotyczy.
— A więc do utra, drogi panie, czy tak?
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— Tak, do utra. Tylko proszę nie zrobić mi uż zawodu.
— Raczy pan żartować. Proszę przysłać kogoś utro o dwunaste , bank bęǳie uż

zawiadomiony.
— Przy dę osobiście.
— Tym lepie , będę miał przy emność znowu pana oglądać.
Uścisnęli sobie ręce.
— Ale, ale — odezwał się pan de Boville — nie wybierasz się pan na pogrzeb te

biedne panny de Villefort? Na bulwarze spotkałem kondukt.
— Nie. Od całego tego wypadku z Benedettem czu ę się ośmieszony i nie wychoǳę

z domu.
— Źle pan robi. Przecież nie było w tym pańskie winy.
— Drogi panie, ktoś o nazwisku tak nieskazitelnym ak mo e, musi być barǳo draż-

liwy.
— Ależ wszyscy barǳo panu współczu ą, możesz pan być pewien, a uż zwłaszcza

pańskie córce.
— Biedna Eugenia — westchnął Danglars. — Wiesz pan, że chce wstąpić do klasz-

toru?
— Coś podobnego!
— Niestety, taka est smutna prawda. Na drugi ǳień po skandalu wy echała ze swo ą

przy aciółką, zakonnicą. Teraz szuka klasztoru o akie ś surowe regule we Włoszech lub
Hiszpanii.

— To straszne!
I pan de Boville, złożywszy o cu wyrazy na szczerszego współczucia, wyszedł.
Ledwie zamknęły się za nim drzwi, Danglars zerwał się gwałtownie na nogi i wrzasnął:
— Głupiec!
A chowa ąc kwit hrabiego de Monte Christo do pugilaresu, dodał:
— A przychodź sobie w południe, przychodź; a uż będę daleko.
Zamknął drzwi na podwó ną zasuwę, wyciągnął z kasy pieniąǳe — a było tego akieś

pięćǳiesiąt tysięcy anków w banknotach, spalił część swoich papierzysk, inne poroz-
kładał na widocznych mie scach, napisał list, zapieczętował go i zaadresował: „Do pani
baronowe Danglars”.

— ǲiś wieczór położę e to na toaletce — mruknął.
Po czym wy ął z szuflady paszport i rzekł:
— Wybornie, ważny eszcze przez dwa miesiące!

.  -
Pan de Boville istotnie spotkał po droǳe kondukt żałobny Valentine.

ǲień był pochmurny i mglisty, wiatr wciąż ciepły, ale uż groźny dla pożółkłych liści,
strącał e z coraz barǳie ogołoconych gałęzi i unosił nad tłumem.

Pan de Villefort, uroǳony paryżanin, uważał cmentarz Père-Lachaise za edyne mie -
sce godne przy ąć zwłoki paryskie roǳiny. Inne cmentarze miał za prowinc onalne i ma-
ło eleganckie. Człowiekowi z dobrego towarzystwa wypadało być pochowanym tylko na
Père-Lachaise.

Jakeśmy uż to mówili, kupił tam mie sce pod roǳinny grób i wzniósł kaplicę, w któ-
re zdążyli uż spocząć wszyscy członkowie ego pierwsze roǳiny: pierwsza żona i e
roǳice. Na ontonie widniał napis:

GRÓB ROǱINY DE SAINT-MÉRAN I DE VILLEFORT

Takie było ostatnie życzenie biedne Renaty, matki Valentine.
Imponu ący orszak kierował się więc z Przedmieścia Saint-Honoré ku Père-Lachaise.
Kondukt przemierzył cały Paryż; po echano Przedmieściem du Temple i dale ze-

wnętrznymi bulwarami miasta. Na przeǳie echało dwaǳieścia żałobnych powozów, za
nimi przeszło pięćǳiesiąt karet, a eszcze dale szło pieszo akieś pięćset osób.

W większości była to młoǳież, którą śmierć Valentine poraziła ak grom. Pomimo
prozaiczności i chłodu nasze epoki wszyscy byli pod poetyckim wpływem tego obrazu:

  () Hrabia Monte Christo 



piękna, czysta, urocza ǳiewczyna, skoszona przez śmierć, w chwili gdy zaledwie zdążyła
rozkwitnąć.

Gdy kondukt opuszczał granice miasta, dopęǳił go powóz zaprzężony w cztery konie;
rumaki zatrzymały się tak gwałtownie, że ich pęciny napięły się ak stalowe sprężyny. Był
to Monte Christo. Hrabia wysiadł i wmieszał się w pieszy tłum.

Spostrzegł go Château-Renaud; wysiadł zaraz ze swo ego kabrioletu i podszedł do
niego. Beauchamp udał się za ego przykładem i wyskoczył z dorożki.

Hrabia rozglądał się na prawo i lewo. Jakby kogoś szukał. Wreszcie nie wytrzymał:
— A gǳie est Morrel? — zapytał. — Czy któryś z panów go nie wiǳiał?
— Sami się nad tym zastanawialiśmy, eszcze w domu zmarłe — rzekł Château-

-Renaud — bo nikt nigǳie go nie wiǳiał.
Wreszcie kondukt dotarł na cmentarz.
Hrabia przeszukał szybko swym sokolim wzrokiem kępy cisów i sosen; wkrótce wy-

patrzył, że mięǳy młode graby wśliznął się akiś cień. Na widocznie rozpoznał ów cień,
gdyż uspokoił się.

Wiadomo, ak wygląda pogrzeb w te wspaniałe nekropolii: grupki czarnych postaci
rozsiane po białych ale ach, milczenie nieba i ziemi; ciszę przerywa tylko czasem trzask
łamane gałęzi, szelest żywopłotu, o który ktoś się otarł, melancholĳny śpiew księży, szloch
dochoǳący zza wiązanki kwiatów, trzymane w złożonych dłoniach przez zrozpaczoną
kobietę.

Cień dostrzeżony przez hrabiego przemknął się szybko za grobem Heloizy i Abelarda,
dołączył do grabarzy, którzy szli przy koniach ciągnących karawan i tak doszedł do mie sca
pochówku.

Każdy przyglądał się czemu innemu. Monte Christo patrzył tylko na ów cień, którego
poza nim nikt niemal nie zauważył. Dwukrotnie hrabia wybiegał z szeregu, by sprawǳić,
czy ręce tego człowieka nie szuka ą pod surdutem broni.

Gdy kondukt zbliżył się, widać uż było wyraźnie, że to Morrel. Sinoblady, z zapad-
niętymi policzkami, oǳiany w czarny surdut zapięty aż pod szy ę, stał oparty o drzewo na
małym wzgórku; stąd grób było widać tak, że nie tracił na mnie szego szczegółu z uro-
czystości pogrzebowe ; w dłoniach trzymał cylinder, mnąc go nerwowo.

Wszystko odbyło się wedle zwycza u.
Kilku panów, oczywiście takich, których na mnie poruszyła ta śmierć, wygłosiło

mowy pogrzebowe. Jedni użalali się nad tą przedwczesną śmiercią; inni rozwoǳili się
nad cierpieniem o ca; znaleźli się też mówcy pomysłowi, którzy dowoǳili, że Valentine
nie ednokrotnie wypraszała u pana de Villefort łaskę dla winowa ców, nad których głową
wisiał uż miecz sprawiedliwości.

Na koniec wyczerpano uż wszystkie kwieciste metafory i żałobne azesy, nawiązu ące
do stanz, które Malherbe pisał do Dupériera.

Monte Christo nic nie słyszał, na nic nie patrzył — a właściwie patrzył, ale tylko
na Morrela; spokó kapitana przerażał hrabiego, tylko on bowiem wieǳiał, co naprawdę
ǳie e się w ego duszy.

— Patrz — rzekł nagle Beauchamp do Debray’a. — Jest Morrel! Ale po kiego diabła
tam stoi?

I powieǳieli o tym Château-Renaudowi.
— Jaki blady — zaniepokoił się Château-Renaud.
— Pewnie mu zimno — odparł Debray.
— Nie sąǳę — rzekł powoli Château-Renaud. — Myślę, że est barǳo poruszony.

To niezmiernie wrażliwy człowiek.
— E, przecież panny de Villefort prawie nie znał. Sam tak mówiłeś — sprzeciwił się

Debray.
— To prawda. Ale przypominam sobie, że na balu u pani de Morcerf tańczył z panną

Valentine trzy razy. Na tym balu, na którym wywołałeś pan taką sensac ę, panie hrabio.
— Nic mi o tym nie wiadomo — odparł Monte Christo nieuważnie, nie patrząc,

komu odpowiada, za ęty był bowiem czuwaniem nad Morrelem. Policzki Maksymiliana
pokrywała coraz żywsza czerwień, akby powstrzymywał oddech.

— Mowy pogrzebowe skończone, do wiǳenia panom — rzekł niespoǳiewanie hra-
bia.
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I zniknął tak nagle, że nikt nawet nie dostrzegł, w którą stronę odszedł.
Po ceremonii żałobnicy podążyli z powrotem do Paryża. Tylko Château-Renaud roz-

glądał się eszcze przez chwilę za Morrelem; ale gdy patrzył, ak odchoǳi hrabia, Morrel
gǳieś znikł — i Château-Renaud poszedł za Debray’em i Beauchampem.

Monte Christo ukrył się w zaroślach i zza szerokiego grobu śleǳił Morrela.
Maksymilian szedł wolno ku kaplicy, opuszczone uż przez ciekawskich i grabarzy.

Roze rzał się powoli nieprzytomnym wzrokiem; gdy zwrócił spo rzenie w inną stronę,
Monte Christo niepostrzeżenie zbliżył się do niego o akie ǳiesięć kroków.

Młoǳieniec ukląkł.
Hrabia wyciągnął szy ę i patrząc czu nie, akby spięty do skoku, podkradł się eszcze

bliże do Morrela.
Morrel oparł czoło o kamień, ob ął ramionami kratę i wyszeptał:
— Valentine!
Hrabiemu o mało nie pękło serce. Podszedł o krok i łagodnie dotknął ramienia Mor-

rela.
— Przy acielu — rzekł — szukałem cię.
Monte Christo spoǳiewał się wybuchu, wyrzutów, oskarżeń. Mylił się. Morrel uniósł

głowę i z pozornym spoko em powieǳiał:
— Wiǳisz pan, że się modliłem.
Hrabia spo rzał nań przenikliwie. I chyba się uspokoił.
— Chce pan, odwiozę pana do Paryża? — rzekł.
— Nie, ǳięku ę.
— A może czegoś panu trzeba?
— Niech mnie pan zostawi, chcę się pomodlić.
Hrabia oddalił się bez słowa sprzeciwu, ale tylko po to, aby znów się ukryć w pobliżu

i dale obserwował Morrela.
Maksymilian wstał wreszcie, otrzepał spodnie na kolanach i poszedł w kierunku mia-

sta, nie ogląda ąc się ani raz. Schoǳił wolno ulicą de la Roquette.
Hrabia, odesławszy powóz, który czekał przy bramie cmentarza, szedł za Morrelem

w odległości stu kroków.
Maksymilian przeszedł most na kanale i wrócił bulwarami na ulicę Meslay.
Pięć minut późnie te same drzwi otwarły się przed Monte Christem. Julia stała przy

furtce do ogrodu i przypatrywała się imć Penelonowi, który ako ogrodnik traktu ący na
serio swo e obowiązki, szczepił właśnie róże bengalskie.

— A! Pan hrabia! — zawołała z radością. Wszyscy w roǳinie Morrelów cieszyli się,
za każdym razem, gdy Monte Christo po awiał się na ulicy Meslay.

— Maksymilian uż wrócił, prawda? — spytał hrabia.
— Chyba tak — odparła Julia — ale może lepie zawołam Emanuela?
— Pani wybaczy, ale muszę koniecznie pó ść do Maksymiliana. Muszę mu powieǳieć

coś barǳo ważnego.
— A więc nie zatrzymu ę pana — rzekła i patrzyła za nim, uśmiecha ąc się ślicznie,

póki nie zniknął na schodach.
Monte Christo wbiegł szybko na drugie piętro, stanął i zaczął nasłuchiwać: ale pa-

nowała cisza ak makiem zasiał. Jak to zazwycza bywa w tych starych domach, w któ-
rych mieszka tylko edna roǳina, piętro odǳielone było od korytarza tylko oszklonymi
drzwiami. Ale drzwi były zamknięte, a w zamku nie było klucza. Maksymilian zamknął
się od wewnątrz. Nic nie było widać — szyby zasłonięte były pąsowymi edwabnymi
zazdrostkami. Niepokó wzrósł w nim do tego stopnia, że na twarz wystąpił mu żywy
rumieniec — był to ob aw niezwykłego wzruszenia u tego człowieka iście z żelaza.

— Co robić? — szepnął.
I zastanowił się przez chwilę.
— Zaǳwonić? Nie. ǲwonek oznacza wizytę, a to tylko przyspiesza decyz ę u luǳi

w takie sytuac i, ak Maksymilian. I wtedy zaraz po ǳwonku następu e strzał.
Monte Christo zadrżał. Ale — ako że decydował się zawsze w edne chwili — uderzył

łokciem w szybę i szyba rozprysła się w kawałki. Podniósł firankę i zobaczył, ak Morrel
z piórem w ręku podskoczył za biurkiem, gdy posypało się szkło.
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— To nic — powieǳiał hrabia. — Barǳo cię przepraszam, kochany przy acielu!
Pośliznąłem się i uderzyłem ręką w szybę; a skoro uż ą wybiłem, to i we dę do pana,
niech pan sobie nie przeszkaǳa, proszę nie wstawać.

I sięgnąwszy ręką przez otwór po szybie przekręcił klucz i otworzył drzwi.
Morrel wstał z wyraźną niechęcią i wyszedł hrabiemu naprzeciw, racze po to, by mu

zagroǳić drogę, niż go przywitać.
— Do diabła, to wina twoich służących — rzekł Monte Christo, rozciera ąc sobie

łokieć. — Posaǳki lśnią u pana ak lustro.
— Nie zranił się pan przypadkiem? — zapytał zimno Morrel.
— E, nie wiem. Ale cóż pan robił? Pisałeś pan coś?
— Ja?
— Masz pan palce powalane atramentem.
— A tak. Pisałem. Zdarza mi się to czasem, choć estem żołnierzem.
Monte Christo podszedł nieco do przodu.
Chcąc nie chcąc Maksymilian musiał go przepuścić, ale zaraz podążył za nim.
— Pisałeś pan? — powtórzył Monte Christo, wlepia ąc w niego wzrok tak przeni-

kliwy, że aż męczący.
— Już miałem zaszczyt ozna mić panu, że tak.
Hrabia roze rzał się.
— O, pistolety obok papeterii! — zǳiwił się, wskazu ąc palcem broń na biurku.
— Wy eżdżam w podróż.
— Kochany przy acielu! — rzekł Monte Christo z niewysłowioną czułością.
— Niech mnie pan zostawi.
— Przy acielu kochany, Maksymilianie, błagam, nie ucieka się do ostateczności!
— Do ostateczności? — wzruszył ramionami Morrel. — Przepraszam, ale dlaczego

niby podróż ma być ostatecznością?
— Maksymilianie, zrzućmy maski. Maksymilianie, nie oszukasz mnie tym pozoro-

wanym spoko em, tak samo ak a cię nie oszukam mo ą nieasobliwością. Rozumiesz,
że skoro tak zrobiłem, skoro wybiłem szybę i wdarłem się do poko u przy aciela, nie
troszcząc się o ego poczucie intymności, musiałem zaniepokoić się nie bez powodu, albo
racze powziąć okropne przekonanie. Maksymilianie, ty chcesz popełnić samobó stwo.

— O! — wzdrygnął się Morrel. — A skąd to panu przyszło do głowy⁈
— Powtarzam: chcesz popełnić samobó stwo — rzekł hrabia wciąż tym samym ła-

godnym tonem. — I oto dowód.
Podszedł do biurka, podniósł kartkę, którą młoǳieniec zarzucił na rozpoczęty list,

i wziął go.
Morrel rzucił się, aby mu go wyrwać.
Ale Monte Christo przewiǳiał to i uprzeǳił Maksymiliana, chwyta ąc go za rękę

i więżąc przegub ego dłoni w stalowym uścisku.
— No i właśnie, chciałeś się zabić — powieǳiał hrabia — wyraźnie to napisałeś.
— A co! — wybuchnął Morrel, rezygnu ąc z pozornego spoko u. — A co, nawet eśli

tak est? Kto mógłby mi przeszkoǳić, gdybym przystawił sobie lufę do skroni? Kto miałby
tyle odwagi? Powiem coś panu: mo e naǳie e legły w gruzach, serce mam złamane, życie
uż dla mnie nie istnie e, wokół mnie tylko rozpacz i ohyda, ziemia to popiół, głos luǳki
tylko mnie rani.

Powiem panu coś: eśli mi pozwolisz umrzeć, okażesz tylko litość, bo eśli nie umrę,
stracę zmysły, zwariu ę.

Czy ktoś, kto wiǳi mo e cierpienie i łzy, może mi powieǳieć: „Nie masz rac i”?
I czy ktoś przeszkoǳi mi się uwolnić od tego cierpienia?
Niech pan powie: ośmieli się pan to zrobić?
— Tak — odparł Monte Christo tonem, który dość szczególnie kontrastował ze

wzburzeniem młodego człowieka — tak, ośmielę się.
— Pan! — krzyknął Morrel, a w ego głosie narastał ton wyrzutu i gniew — pan,

który mnie łuǳiłeś głupią naǳie ą! Który mnie powstrzymałeś, ukołysałeś, uśpiłeś próż-
nymi obietnicami, kiedy mogłem eszcze coś zrobić, akąś wariacką decyz ą albo ą ocalić
— albo przyna mnie umarłaby w moich ramionach. Pan, który z adłeś ponoć wszystkie
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rozumy i masz właǳę nad materią; pan, który grasz tuta rolę Opatrzności, a przyna -
mnie taką rolę sobie uzurpu esz, nie byłeś w stanie znaleźć odtrutki dla te ǳiewczyny!
O, doprawdy, mó panie, buǳiłby pan we mnie litość, gdybym nie czuł do pana wstrętu!

— Maksymilianie…
— Tak, powieǳiałeś, abym zd ął maskę. I proszę barǳo, zd ąłem! Zadowolony?
Kiedyś pan poszedł na cmentarzu za mną, odpowieǳiałem panu z dobrego serca.

Kiedyś pan tu przyszedł, pozwoliłem panu we ść…
Ale skoro posuwasz się pan do tego stopnia, skoro napadasz mnie aż w tym poko-

u, w którym ukryłem się ak w grobie… Skoro znów obracasz mi nóż w ranie, choć
myślałem, że uż żadne męczarni nie można mi zadać… To, hrabio de Monte Christo,
mniemany mó dobroczyńco, hrabio de Monte Christo, zbawco całego świata, radu się,
zobaczysz, ak umiera przy aciel!…

I Morrel, śmie ąc się ak szaleniec, rzucił się ku pistoletom.
Monte Christo zbladł ak ściana, ale z oczu trysnęły mu błyskawice. Położył rękę na

pistoletach i ozna mił:
— A a ci powtarzam, że nic z tego!
— Spróbu mi pan tylko przeszkoǳić! — zawołał Morrel, ale znów powstrzymało go

stalowe ramię hrabiego.
— Przeszkoǳę panu!
— Ale kimże ty esteś, abyś sobie uzurpował prawo do właǳy nad istotami wolnymi

i myślącymi?
— Kim estem? — powtórzył Monte Christo. — Słucha : estem edynym człowie-

kiem na ziemi, który ma ci prawo powieǳieć: „Maksymilianie! Nie chcę, aby syn two ego
o ca ǳiś zginął”.

I Monte Christo — ma estatyczny, wspaniały, odmieniony — skrzyżował ramiona
i podszedł do dygoczącego młoǳieńca, który cofnął się, ulega ąc nadluǳkie potęǳe
tego człowieka.

— Dlaczego mi pan mówisz o o cu? — wybełkotał. — Dlaczego mieszasz ego wspo-
mnienia z tym, co ǳiś przeżywam?

— Ponieważ to a ocaliłem życie two emu o cu w chwili, gdy się chciał zabić, tak ak
ty ǳisia ; ponieważ to a przysłałem two e siostrze sakiewkę, a two emu o cu „Faraona”.
I ponieważ nazywam się Edmund Dantès i na moich kolanach bawiłeś się w ǳieciństwie.

Morrel cofnął się eszcze o krok, chwie nie, bez tchu, zdruzgotany; nagle zabrakło mu
sił — krzyknął i osunął się na ziemię u stóp Monte Christa.

Po chwili ednak odezwała się w nim ego silna natura: otrząsnął się, podniósł i wypadł
z poko u na schody, krzycząc przeraźliwie:

— Julio! Julio! Emanuelu! Emanuelu!
Monte Christo chciał rzucić się za nim, ale Maksymilian przytrzymywał drzwi ze

wszystkich sił.
Na ego krzyk przybiegli przestraszeni Julia, Emanuel, Penelon i kilku służących.
Morrel chwycił ich za ręce i otwiera ąc drzwi, zawołał:
— Klęknĳcie — głos dławiło mu łkanie — klęknĳcie! To nasz dobroczyńca, to on

ocalił o ca! To…
Już miał powieǳieć:
To Edmund Dantés!
Ale hrabia wstrzymał go, ściska ąc mu ramię.
Julia pochwyciła dłoń hrabiego. Emanuel ściskał go ak akieś opiekuńcze bóstwo.

Morrel padł znów na kolana i czołem uderzył w ziemię.
Wtedy ten człowiek z żelaza poczuł, ak mocno bĳe mu serce, za gardło chwyciło go

wzruszenie — pochylił głowę i zapłakał.
Przez długą chwilę w poko u wszyscy płakali; westchnienia rozbrzmiewały takim chó-

rem, że musiało to zachwycić nawet na ukochańszych aniołów Pana.
Julia, ochłonąwszy ze wzruszenia, wybiegła z poko u, ciesząc się ak ǳiecko, zbiegła na

dół, do salonu i podniosła kryształowy klosz osłania ący sakiewkę, którą dał e niezna omy
w Ale ach Meilhańskich.

Tymczasem Emanuel mówił urywanym głosem do hrabiego:
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— Ach, panie hrabio, ak mógł pan czekać aż do ǳiś, aby powieǳieć, kim est?
Przecież wiǳiał pan, ak często mówiliśmy o naszym nieznanym dobroczyńcy, z aką
czcią i wǳięcznością przechowywaliśmy pamiątkę po nim! O, to było okrucieństwo, i to
nie tylko wobec nas, ale, rzec się ośmielę, i wobec siebie samego.

— Posłucha , mó przy acielu — rzekł hrabia — a mogę tak pana nazywać, bo nie
wieǳąc tego, byłeś pan moim przy acielem od lat edenastu. Ta emnica ta wyszła na
aw na skutek pewnego ważnego wydarzenia, którego nie mogę panu wy awić. Bóg mi
świadkiem, że chciałem ą na zawsze ukryć na dnie duszy, ale Maksymilian wyrwał mi ą
gwałtem — i żału e teraz za to, estem pewien.

A wiǳąc, że Maksymilian, ciągle na klęczkach, oparł głowę o fotel, dorzucił cicho,
ściska ąc w znaczący sposób rękę Emanuela:

— Czuwa pan nad nim.
— Czemuż to? — zǳiwił się Emanuel.
— Nie mogę tego powieǳieć, ale czuwa nad nim.
Emanuel ogarnął wzrokiem pokó i spostrzegł pistolety Maksymiliana.
Utkwił w nich przerażone oczy i wskazał palcem.
Monte Christo skinął głową.
Emanuel uczynił ruch, akby chciał po nie pó ść.
— Niech e pan zostawi — rzekł hrabia.
Podszedł do Morrela i wziął go za rękę. Gwałtowne emoc e, które na chwilę wstrzą-

snęły młodym człowiekiem, przeszły w głębokie odrętwienie.
Weszła Julia, trzyma ąc w ręku sakiewkę; na e policzkach perliły się niczym krople

poranne rosy łzy radości.
— Oto nasza relikwia — rzekła. — Niech pan nie sąǳi, że od kiedy znamy uż

naszego wybawcę, bęǳie dla mnie mnie cenna.
— ǲiecko — odparł, rumieniąc się, Monte Christo — proszę, zwróć mi teraz tę

sakiewkę. Skoro uż znasz rysy mo e twarzy, chcę, aby przypominała ci o mnie tylko
przy aźń, o którą się ubiegam.

— O, nie, nie! — rzekła Julia, przytula ąc sakiewkę do serca. — Błagam, niech mi
e pan nie odbiera. Przecież pewnego dnia możesz nas pan opuścić. Bo opuścisz nas pan
pewnego dnia, prawda?

— Zgadłaś, pani — uśmiechnął się Monte Christo. — Za tyǳień opuszczę ten kra .
Tylu luǳi, którzy zasługiwali na zemstę niebios, żyło tu w szczęściu, podczas gdy mó
o ciec konał z głodu i rozpaczy!

Zapowiada ąc rychły wy azd, Monte Christo nie spuszczał z oka Morrela i spostrzegł,
że gdy mówił „opuszczę ten kra ”, nie wyrwało to Morrela z letargu. Zrozumiał, że musi
stoczyć z cierpieniem przy aciela ostatnią walkę. Wziął ręce Julii i Emanuela, uścisnął e
razem w swoich dłoniach i rzekł łagodnie, a zarazem stanowczo, niczym o ciec:

— Kochani moi, zostawcie nas samych z Maksymilianem.
Korzysta ąc z te chwili, Julia zabrała chyłkiem swo ą cenną pamiątkę. Żywo pociągnęła

męża za rękę.
— Zostawmy ich — rzekła.
Hrabia został z Morrelem, znieruchomiałym ak posąg.
— I cóż? — odezwał się, dotyka ąc ego ramienia palcem, który sparzył Maksymiliana

ak ogień. — Jesteś uż znowu mężczyzną?
— Tak, znów zaczynam cierpieć.
Hrabia zmarszczył czoło i zagłębił się na chwilę w akichś ponurych rozważaniach.
— Maksymilianie, Maksymilianie — rzekł — nie goǳi się tak myśleć chrześcĳani-

nowi.
— Uspokó się, przy acielu — odparł Morrel, podnosząc głowę i uśmiecha ąc się do

hrabiego z niewymownym smutkiem. — Nie będę uż szukał śmierci.
— Czyli uż żadne broni, koniec rozpaczy?
— Nie, bo mam coś lepszego, aby się wyleczyć z rozpaczy, niż lufa pistoletu czy nóż.
— Biedny szaleńcze!… Cóż to est?
— Cierpienie. Ono samo mnie zabĳe.

  () Hrabia Monte Christo 



— Posłucha mnie, przy acielu — rzekł Monte Christo, a w ego głosie brzmiała
taka sama melancholia — pewnego dnia i a chciałem popełnić samobó stwo w przystę-
pie rozpaczy takie ak two a. Pewnego dnia także twó o ciec chciał się zabić pogrążony
w podobne ak two a desperac i.

Gdyby ktoś powieǳiał twemu o cu w chwili, gdy przykładał sobie lufę do skroni…
Gdyby ktoś powieǳiał mi w chwili, gdy odsuwałem od siebie chleb więzienny, po

trzech dniach głodówki…
Gdyby powieǳiano nam obu w te krytyczne chwili: „Ży cie! Nade ǳie ǳień, w któ-

rym, szczęśliwi, bęǳiecie błogosławić życie” — czy kolwiek byłby to głos, uśmiechnęli-
byśmy się z powątpiewaniem i niedowierzaniem. A przecież ile razy twó o ciec, cału ąc
cię, błogosławił życie, ile razy a sam…

— Ach! — przerwał Morrel hrabiemu — ale pan straciłeś tylko wolność, mó o ciec
utracił tylko ma ątek, a a straciłem Valentine!

— Popatrz na mnie, Maksymilianie — rzekł Monte Christo, przybiera ąc uroczysty
ton, ǳięki któremu to, co mówił, wywierało tak wielkie, przekonywu ące wrażenie —
popatrz na mnie: nie mam łez w oczach, nie chwyta mnie rozgorączkowanie, serce nie
bĳe mi żałobnie… A przecież wiǳę, ak cierpisz, ty, którego kocham tak, ak kochałbym
syna; czy nie przekonu e cię to, że cierpienie est ak życie: na ego końcu czeka zawsze
coś nieznanego. Otóż eśli cię błagam, eśli nakazu ę ci, abyś żył, to w przekonaniu, że
pewnego dnia mi za to poǳięku esz.

— Boże, Boże! Co mi pan mówisz? Niech pan zważa na słowa! A może nigdy pan
nie kochałeś?

— ǲieciaku!
— Ale prawǳiwą miłością.
Bo wiǳi pan, od kiedy estem mężczyzną, estem żołnierzem. Nie kochałem do dwu-

ǳiestego ǳiewiątego roku życia — uczucia, akie odczuwałem wcześnie , nie zasługu ą na
miano miłości. I cóż, w wieku dwuǳiestu ǳiewięciu lat zobaczyłem Valentine. Kocham
ą od prawie dwóch lat, przez dwa lata czytałem w e sercu cnoty ǳiewczęce i kobiece,
wypisane tam ręką Pana.

Hrabio, wiǳiałem w życiu z Valentine szczęście bez granic, niezmierne, ta emnicze
i zbyt wielkie, zbyt boskie ak na ten świat; skoro na tym świecie go nie zaznałem, rozu-
miesz, że bez Valentine na te ziemi została mi uż tylko rozpacz i zgryzota.

— Powieǳiałem ci, abyś nie wyzbywał się naǳiei.
— A a powtórzę: zważ, co mówisz: bo gdybyś mnie przekonał, że est eszcze dla mnie

naǳie a, oszalałbym — bo wmówiłby mi pan tym samym, że zobaczę eszcze Valentine.
Hrabia uśmiechnął się.
— Przy acielu, o cze! — zawołał z uniesieniem Morrel. — Zważ, co mówisz, powta-

rzam ci po raz trzeci, bo twó wpływ na mnie zaczyna mnie przerażać. Zastanów się nad
znaczeniem swoich słów, bo w oczach mi się prze aśnia, a serce odżywa. Zastanów się,
bo zacznę zaraz wierzyć w rzeczy nadprzyroǳone.

Usłuchałbym, gdybyś kazał mi podnieść kamień grobowy przykrywa ący córkę Jaira,
choǳiłbym po falach, ak apostoł, gdybyś skinął ręką. Zastanów się, bo posłuchałbym.

— Mie naǳie ę — powtórzył hrabia.
— Ech, drwisz pan ze mnie — westchnął Morrel, spada ąc z wyżyn uniesienia w ot-

chłań smutku — zachowu esz się ak dobra czy racze samolubna matka, która koi miodo-
wymi słowami cierpienie ǳiecka, bo męczą ą ego płacze. Nie, przy acielu, niepotrzebnie
mówiłem ci, abyś się zastanowił. Nie, nie obawia się niczego — starannie pogrzebię mó
ból w sercu, ukry ę go i zata ę, i nie bęǳiesz mi pan musiał nawet współczuć. Żegna ,
przy acielu!

— Wcale nie, Maksymilianie — odparł hrabia. — Od te chwili bęǳiesz mieszkał ze
mną, nie bęǳiemy się rozstawali, a za tyǳień wy eżdżamy oba z Franc i.

— I ciągle mi pan mówi, bym nie tracił naǳiei?
— Mówię ci, byś e nie tracił, bo znam sposób, aby cię wyleczyć.
— Hrabio, zasmucasz mnie tylko eszcze barǳie , eżeli to tylko możliwe. Wyda e się

panu, że po tym ciosie dopadło mnie tylko zwycza ne cierpienie i chcesz mnie wyleczyć
równie zwycza nym środkiem — podróżą.

I Morrel potrząsnął głową z niedowierzaniem przemieszanym ze wzgardą.
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— I cóż a ci mam powieǳieć? — pod ął Monte Christo. — Wierzę w mo e obietnice,
proszę cię, zróbmy doświadczenie.

— Hrabio, przedłużasz tylko mo ą agonię, to wszystko.
— Słabe masz serce. A więc nie masz uż siły, aby ofiarować przy acielowi parę dni

na próbę, które chciałby dokonać! Czy ty wiesz, co może hrabia de Monte Christo? Czy
wiesz, że ma na rozkazy nie edną ziemską potęgę? Czy wiesz, że ma dosyć wiary w Boga,
by uzyskać cud u tego, który mówił, że wiara przenosi góry? A a mam naǳie ę na taki
cud, poczeka na niego i ty, albo…

— Albo… — powtórzył Morrel.
— Albo uważa , bo nazwę cię niewǳięcznikiem.
— Mie nade mną trochę litości, hrabio!
— Mam dla ciebie tyle litości, słucha , Maksymilianie, tyle litości, że eżeli za miesiąc,

dokładnie do te same goǳiny nie zdołam cię uleczyć, to — zapamięta dobrze mo e
słowa — położę przed tobą te nabite pistolety i kielich trucizny włoskie , pewnie sze ,
szybsze aniżeli ta, która zabiła Valentine.

— Przyrzekasz mi?
— Tak, bo i a estem człowiekiem, bo i a chciałem umrzeć, ak ci mówiłem… I często,

nawet gdy uż odstąpiło mnie nieszczęście, marzyłem nadal o rozkoszach wiecznego snu.
— Och, naprawdę mi to pan przyrzekasz? — zawołał Morrel w uniesieniu.
— Nie przyrzekam, ale przysięgam — rzekł Monte Christo, wznosząc rękę.
— To znaczy, że na swó honor przyrzekasz mi pan, iż eśli za miesiąc nie zna dę

pociechy, pozwolisz mi uczynić ze sobą, co zechcę, i cokolwiek zrobię, nie nazwiesz mnie
niewǳięcznikiem?

— Tak, za miesiąc, tego samego dnia, o te same goǳinie. A to święta data: nie wiem,
czy o tym pomyślałeś, że mamy ǳiś piątego września. ǲiesięć lat temu uratowałem
two ego o ca, który też chciał umrzeć.

Morrel chwycił ręce hrabiego i ucałował.
Hrabia nie powstrzymywał go.
— Za miesiąc — odezwał się — bęǳiemy sieǳieli przy stole, na którym położę ci

dobre pistolety i cichą truciznę. Ale obiecu esz mi w zamian, że bęǳiesz żył, że zaczekasz?
— O, teraz a przysięgam — zawołał Morrel.
Monte Christo przyciągnął go do siebie i długo tulił w ob ęciach.
— A teraz — rzekł — od ǳiś zamieszkasz u mnie. Za miesz poko e Hayde: zamiast

córki będę miał syna.
— Hayde? A cóż się z nią stało?
— Wy echała te nocy.
— Aby się z panem na zawsze rozstać?
— Aby na mnie czekać… Przygotu się i przy edź do mnie, a teraz pomóż mi wy ść

tak, aby mnie nikt nie zauważył.
Maksymilian spuścił głowę i usłuchał ak ǳiecko słucha o ca lub ak apostoł Pana.

. 
W hotelu przy ulicy Saint-Germain-des-Près, który Albert wybrał dla siebie i dla matki,
pierwsze piętro było wyna ęte w całości przez akąś ta emniczą osobistość.

Był to mężczyzna; ale ego twarzy nie zdołał nigdy do rzeć nawet odźwierny, zimą
bowiem ów człowiek owĳał się szczelnie czerwonym szalem — akie noszą stangreci
z dobrych domów, którzy czeka ą na swoich państwa przed teatrem, w lecie zaś zawsze
akurat wtedy, gdy mĳał portiernię — wydmuchiwał nos w chustkę.

Należy przyznać, że wbrew przy ętym zwycza om, nikt w hotelu nie szpiegował owego
lokatora. Szanowano ego ta emnicę, choǳiły bowiem pogłoski, że pod tym incognito
skrywa się osobistość o długie ręce, postawiona barǳo wysoko.

Przychoǳił zazwycza o ustalone porze, czasem tylko trochę wcześnie lub późnie ;
niezależnie od pory roku przychoǳił mnie więce o goǳinie czwarte , nigdy ednak nie
spęǳał tu nocy.

W zimie, o wpół do czwarte , dyskretna służąca, która miała pieczę nad tym miesz-
kaniem, rozpalała ogień; latem o te same goǳinie przynosiła lody.
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O czwarte , ak wspomnieliśmy, z awiała się ta emnicza osoba. Po dwuǳiestu mi-
nutach od e przy ścia przed hotelem zatrzymywał się powóz; wysiadała z niego kobieta
ubrana na czarno lub w granacie, lecz zawsze zawoalowana; przemykała niczym cień obok
recepc i, następnie wchoǳiła bezszelestnie po schodach.

Nigdy nikt nie pytał, do kogo iǳie. Odźwierni nigdy nie do rzeli twarzy niezna ome ;
byli to wprost modelowi odźwierni, wśród całe paryskie konaterii odźwiernych chyba
edyni dwa zdolni do zachowania takie dyskrec i.

Ta emnicza kobieta zatrzymywała się na pierwszym piętrze. Pukała w umówiony spo-
sób. Drzwi otwierały się i zamykały równie szybko — więce nie trzeba dodawać.

W ten sam sposób opuszczali hotel. Na pierw wychoǳiła niezna oma, tak samo za-
woalowana, wsiadała do powozu, który natychmiast znikał raz za ednym, raz za drugim
rogiem ulicy. Po dwuǳiestu minutach wychoǳił z kolei niezna omy, skrywa ąc twarz
za czerwonym szalem lub chusteczką i znikał za zakrętem.

Naza utrz po wizycie hrabiego de Monte Christo u Danglarsa, w ǳień pogrzebu Va-
lentine, ta emniczy lokator, zamiast ak zwykle o czwarte po południu, przyszedł tym
razem o ǳiesiąte rano. Zaraz za nim, bez zwycza owego odstępu dwuǳiestu minut,
przy echała dorożka i zawoalowana kobieta wbiegła na górę.

Drzwi otwarły się i zamknęły. Lecz zanim zdążyły się zamknąć, krzyknęła:
— Luc anie! Na droższy!
Usłyszał to niechcący odźwierny i dowieǳiał się, że lokator ma na imię Luc an, ale

ako wzór odźwiernych obiecał sobie, że nie powie o tym nawet żonie.
— Cóż się stało, na droższa? — zapytał ten, którego imię zdraǳiło zdenerwowanie

i pośpiech damy. — Mów, mów!
— Na droższy, mogę ci zaufać?
— Oczywiście, przecież wiesz. Ale o co choǳi? Twó liścik, który otrzymałem ǳisia

rano barǳo mnie zaniepokoił. I ten pośpiech, i ten bezładny list… co to znaczy?
— Luc anie, stało się coś niezwykłego! — rzekła dama, spogląda ąc badawczo na

Luc ana. — Te nocy wy echał mó mąż.
— Wy echał? Pan Danglars wy echał! A gǳie?
— Nie wiem.
— Jak to! Nie wiesz? Wy echał bez zamiaru powrotu?
— Tak! O ǳiesiąte wieczorem kazał odwieźć się na rogatkę Charenton; tam przesiadł

się do pocztowe berlinki i ruszył dale , z ednym tylko służącym. Powieǳiał stangretowi,
że eǳie do Fontainebleau.

— I co ty na to?
— Posłucha dale , zostawił mi list.
Baronowa wy ęła z kieszeni rozpieczętowany list i podała Debray’owi. Nim Debray

zaczął czytać, zawahał się przez chwilę, akby chciał odgadnąć, co mogło być w liście,
a racze akby uż pod ął decyz ę, niezależnie od tego, co list mógł zawierać.

Po chwili, zastanowiwszy się, zabrał się do czytania.
Oto, co było w liście, który doprowaǳił panią Danglars do takiego zdenerwowania:

Na wiernie sza wśród małżonek!

Debray spo rzał mimo woli na baronową, która zaczerwieniła się aż po białka oczu.
— Czyta ! — rzekła.
Gdy otrzymasz ten list, nie bęǳiesz uż miała męża! O, niech Cię to zbytnio nie

alarmu e, tracisz męża, tak ak tracisz córkę — oznacza to, że będę uż wtedy na ednym
z czterǳiestu gościńców prowaǳących poza granice Franc i.

Posłucha :

ǲiś przed południem musiałem wypłacić pięć milionów; zaraz potem
z awił się następny interesant, żąda ąc takie same kwoty; przełożyłem wy-
płatę na utro. Wy eżdżam więc, aby uniknąć tego utra, które byłoby dla
mnie stanowczo zbyt nieprzy emne.

Rozumiesz to, prawda, na wspanialsza wśród małżonek?
Mówię: rozumiesz, ponieważ równie dobrze ak a znasz mo e interesy;

znasz e nawet lepie ode mnie, nie wiem, gǳie przepadła połowa mo ego
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ma ątku, niegdyś wcale ładnego, ale Ty, estem tego pewien, potrafiłabyś tu
uǳielić barǳo dokładnych informac i.

Kobiety ma ą niezawodny instynkt, który chroni e przed niebezpieczeń-
stwem, a za pomocą swo e własne algebry potrafią wy aśnić nawet cuda.
Ale a znałem tylko mo e cyy i zupełnie się pogubiłem, kiedy mnie zawio-
dły.

Czy nie zwróciłaś z poǳiwem uwagi na prędkość mo ego upadku?
Nie poraził Cię blask moich topnie ących sztab złota?
Bo przyzna ę się, że a wiǳiałem tylko ogień; ale mie my naǳie ę, że

odgrzebałaś z popiołu trochę złota.
Z tą krzepiącą naǳie ą od eżdżam, na roztropnie sza wśród małżonek,

nie ma ąc na mnie szych wyrzutów sumienia; pozostali Ci eszcze przy aciele,
owe popioły, o których wspomniałem, i swoboda, którą Ci zwracam.

Nadeszła ednak chwila, kiedy muszę zdobyć się na umieszczenie tu kil-
ku słów w kwestii osobiste . Dopóki wierzyłem, że pracowałaś dla naszego
dobra i szczęścia nasze córki, z filozoficznym spoko em przymykałem na
wszystko oczy. Skoro ednak zamieniłaś nasz dom w ruinę, nie zamierzam
kłaść fundamentów pod cuǳą fortunę.

Kiedy się pobieraliśmy, byłaś bogata, ale niezbyt zasługiwałaś na szacu-
nek. Wybacz mi tę szczerość, ale skoro słowa te przeczytamy na prawdopo-
dobnie tylko my, po co owĳać w bawełnę.

Powiększałem nasz ma ątek, który wzrastał przez piętnaście lat, aż na-
reszcie nadeszła chwila, w które zburzyło ą parę klęsk, których sam do
końca nie rozumiem. Mogę tylko śmiało powieǳieć, że nie nastąpiło to
z mo e winy.

Ty zaś pracowałaś edynie nad powiększeniem własnego ma ątku — i to
Ci się udało, estem o tym w pełni przekonany. Zostawiam Cię więc, taką
aką wziąłem — bogatą, choć niezbyt zasługu ącą na szacunek.

Żegnaj.

Ja także będę od ǳiś pracował tylko na własny rachunek. Jestem Ci
wǳięczny za wzór, który mi dałaś i według którego będę postępować.

Twój oddany mąż
baron Danglars

Podczas te długie i nieprzy emne lektury, baronowa patrzyła uważnie na Debray’a;
spostrzegła, że pomimo opanowania, z akiego słynął, kilkakrotnie zmienił się na twarzy.

Skończywszy, złożył powoli papier i znów się zamyślił.
— No i co? — zapytała pani Danglars z zaniepoko eniem. — Co myślisz o tym liście?
— To proste, droga pani: twó mąż zostawił cię, żywiąc pewne pode rzenia.
— No tak, ale czy to wszystko, co masz mi do powieǳenia?
— Nie rozumiem — rzekł Debray z lodowatym chłodem w głosie.
— On od echał! Od echał na zawsze!
— O, w to niech pani nie wierzy.
— Nie, nie wróci, znam go barǳo dobrze. To człowiek niewzruszony, eśli ego po-

stanowienia wypływa ą z ego osobistego interesu. Gdyby ocenił, że mogę mu się na coś
przydać, zabrałby mnie ze sobą. Zostawia mnie w Paryżu — a to znaczy, że nasza separa-
c a może przynieść mu w czymś korzyść. A więc separac a est nieodwołalna, a a estem
wolna na zawsze — zakończyła pani Danglars z prośbą w głosie.

Lecz Debray nie odpowiadał — a ona patrzyła nadal niespoko nie i prosząco.
— Jak to? — odezwała się wreszcie. — Nic mi nie odpowiesz?
— Pozosta e mi zapytać tylko, co zamierzasz teraz zrobić?
— Właśnie miałam ciebie o to zapytać — odpowieǳiała baronowa; serce biło e

gwałtownie.
— A, rady ode mnie chcesz? — rzekł Debray.
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— Tak, chcę od ciebie rady — powtórzyła baronowa, a serce e się ścisnęło.
— Skoro chcesz rady — odparł chłodno — to raǳę ci wy echać w podróż.
— W podróż!… — wyszeptała pani Danglars.
— Oczywiście. Jesteś przecież bogata i wolna, ak napisał pan Danglars. Według mnie,

musisz opuścić Paryż, szczególnie po tym skandalu z małżeństwem Eugenii i po wy eźǳie
barona. Luǳie muszą koniecznie pomyśleć, że esteś pani opuszczona i biedna. Nikt nie
wybaczy żonie bankruta, która ży e w bogactwie i prowaǳi otwarty dom. Trzeba tylko,
abyś została eszcze dwa tygodnie w Paryżu, powtarza ąc, że opuścił cię mąż i opowiada ąc
przy aciółkom, w akich okolicznościach. Późnie wyprowaǳisz się z pałacu, zostawisz tam
całą swo ą biżuterię, i zrzekniesz się dożywocia. Wtedy wszyscy będą głosić peany o two e
bezinteresowności. Wszyscy będą wieǳieli, że esteś porzucona, i sąǳili, żeś biedna —
bo tylko a znam two ą sytuac ę finansową i ako lo alny wspólnik estem gotów zdać ci
z tego rachunek.

Baronowa, blada, przygnębiona, słuchała z rozpaczą i przerażeniem te spoko ne i rze-
czowe przemowy.

— Porzucona! — powtórzyła. — Tak, porzucona, masz pan rac ę, nikt nie bęǳie
wątpił, że tak est.

To były edyne słowa, na akie mogła się zdobyć ta dumna i tak mocno zakochana
kobieta.

— Ale bogata, i to barǳo bogata — kontynuował Debray, wyciąga ąc z pugilaresu
parę papierów i rozkłada ąc e na stole.

Pani Danglars nie patrzyła na to wcale, usiłu ąc stłumić bicie serca i powstrzymać łzy,
które uporczywie napływały do oczu. W końcu poczucie godności zwyciężyło u barono-
we ; i eśli nawet nie udało się e stłumić bólu w sercu, powstrzymała łzy.

— Droga pani, mĳa uż sześć miesięcy, od kiedy esteśmy wspólnikami — rzekł De-
bray. — Wniosłaś sto tysięcy anków kapitału. Było to dokładnie w kwietniu. W ma u
zaczęliśmy operac e. Zarobiliśmy wtedy czterysta pięćǳiesiąt tysięcy anków. W czerw-
cu zysk wzrósł do ǳiewięciuset tysięcy. W lipcu doszło do tego sto siedemǳiesiąt ty-
sięcy anków; był to, ak pani pamiętasz, miesiąc pożyczki hiszpańskie . W sierpniu,
na początku miesiąca, straciliśmy trzysta tysięcy. Ale w połowie miesiąca oǳyskaliśmy
wszystko, a pod koniec znów mieliśmy zyski. Na naszych kontach, które kazałem zablo-
kować wczora , figuru ą aktywa wynoszące dwa miliony czterysta tysięcy, to znaczy po
milion dwieście tysięcy dla każdego z nas. Teraz — ciągnął Debray, spogląda ąc wciąż
do notatnika ze spoko em agenta giełdowego — dochoǳi do tego eszcze osiemǳiesiąt
tysięcy anków z oprocentowania.

— Ale skąd te procenty — przerwała baronowa — przecież nigǳie nie ulokowałeś
pan tych pienięǳy?

— Wybaczy pani — odpowieǳiał zimno Debray — ale miałem two e upoważnie-
nie na lokatę i skorzystałem z niego. Tu ma pani czterǳieści tysięcy anków procentu
plus sto tysięcy anków z początkowego wkładu, razem sto czterǳieści tysięcy anków.
Zachowałem się przezornie i zgromaǳiłem two ą część przedwczora , czyli, ak wiǳisz,
nie tak dawno, rzec by można, że spoǳiewałem się, że niebawem zostanę poproszony
o zdanie rachunków. Mam więc tuta pani pieniąǳe, połowa w banknotach, połowa
w czekach na okaziciela. Mówię: tuta , bo nie uważałem, aby mó dom był dla nich pew-
nym schronieniem, a notariusze nie są dyskretni. Zresztą nie mogłabyś pani nic kupić, bo
weszłoby to do wspólnoty małżeńskie . Przechowałem więc tę sumę — ǳiś edyny pani
ma ątek — w szkatułce, którą dla bezpieczeństwa osobiście zamurowałem w te szafie.
A teraz — i Debray otwarł szafę, a potem szkatułkę — ma tu pani osiemset tysiącan-
kowych banknotów. Doda ę do tego obligac e na dwaǳieścia pięć tysięcy anków renty.
Ponadto weksel sto ǳiesięć tysięcy, płatny do mo ego bankiera; a że moim bankierem
nie est pan Danglars, ręczę, że go zrealizu esz.

Pani Danglars machinalnie spo rzała na weksel, obligac e i plik banknotów. Ogromna
ta fortuna wyglądała dość niepozornie, leżąc tak na stole. Nie uroniwszy ani edne łzy, ale
tłumiąc w piersi szloch, zebrała banknoty i włożyła e do torebki, obligac e i bon zamknęła
w pugilaresie — i blada, milcząca, czekała choć na edno ciepłe słowo, które pocieszyłoby
ą wśród tego bogactwa. Czekała ednak na próżno.
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— Teraz — rzekł Debray — masz przed sobą wspaniałe życie, masz przecież około
sześćǳiesięciu tysięcy anków renty. To ogromna suma, bo przecież nie możesz przez
rok brać uǳiału w życiu towarzyskim. ǲięki temu możesz e zużyć na wszelkie fantaz e,
akie ci przy dą do głowy. A gdyby ci to nie wystarczało, zważywszy na styl życia, aki
wiodłaś do te pory, gotów estem ci dać do dyspozyc i — o, naturalnie tytułem pożyczki
— cały mó ma ątek, czyli milion sześćset tysięcy anków.

— ǲięku ę panu. Wiesz pan dobrze, że to, co mi da esz, to o wiele więce , niż
potrzeba takie biedne kobiecie ak a, która nie zamierza po awiać się szybko na salonach.

Debray zǳiwił się, lecz szybko się opanował i machnął ręką, akby chciał powieǳieć:
„Zrobisz pani, ak zechcesz”.

Pani Danglars zapewne aż do te chwili eszcze na coś liczyła; ale wiǳąc ów nieaso-
bliwy gest, który niechcący wykonał Debray, ukośne spo rzenie, akie mu towarzyszyło
i głęboki ukłon złożony w znaczącym milczeniu, uniosła głowę, otwarła drzwi i spoko -
nie, bez scen, ale i bez wahania zbiegła ze schodów; nie raczyła nawet ukłonić się temu
człowiekowi, który pozwolił e w ten sposób ode ść.

— Aha! — zawołał Debray po e wy ściu. — Można raǳić i raǳić, a ona i tak
zostanie w swoim pałacu, bęǳie czytała romanse i grała w lancknechta, skoro nie może
uż grać na giełǳie.

Wziął swó re estr i wykreślił starannie wszystkie sumy, akie e wypłacił.
— Pozosta e mi eszcze milion pięćset tysięcy. Jaka szkoda, że panna de Villefort

umarła! Byłaby dla mnie pod wszystkimi względami dobrą partią, chętnie byłbym się
z nią ożenił.

I ak zwykle odczekał eszcze z flegmą dwaǳieścia minut, po czym wyszedł.
Diabeł Asmodeusz, twór Lesage’a, który zrywał dach z domów, aby za rzeć do środ-

ka, ucieszyłby się barǳo, gdyby za rzał do hoteliku przy ulicy Saint-Germain-des-Près
w chwili, gdy Debray za mował się liczeniem.

Nad poko em, gǳie przed chwilą Debray ǳielił miliony mięǳy siebie a panią Dan-
glars, zna dował się inny pokó , w którym mieszkały znane nam osoby. Odegrały na tyle
istotną rolę we wcześnie szych wydarzeniach, że wrócimy do nich z zainteresowaniem.

Mieszkali tam Mercedes i Albert.
Mercedes barǳo się zmieniła. Nie choǳiło ednak o ubiór — nawet w na lepszych

czasach nigdy nie nosiła zbytkownych, krzykliwych stro ów, które do tego stopnia zmie-
nia ą wygląd kobiety, że nie rozpozna e się e w skromnie sze sukni; nie wpadła też
w depres ę, która mogłaby odbić się piętnem na e twarzy; nie, Mercedes zmieniła się,
ponieważ utraciła blask w oczach, a z e ust zniknął uśmiech, ponieważ na skutek nie-
ustannego zakłopotania, przygasł e tak niegdyś błyskotliwy dowcip.

To nie ubóstwo stłumiło ów dowcip, nie z braku odwagi znosiła tak źle nęǳę. Za-
gubiona w te sferze, do które sama zeszła, ak człowiek, który wychoǳi z aśnie ącego
światłami salonu, aby pogrążyć się w na głębszych ciemnościach, podobna była do kró-
lowe , która z pałacu przeniosła się do chaty. Zmuszona zadowalać się tylko rzeczami
niezbędnymi, sama się w tym wszystkim nie poznawała, nakrywa ąc sama do stołu, sta-
wia ąc na nim grube, fa ansowe talerze, śpiąc uż nie w puchu, ale na twardym tapczanie.

Piękna Katalonka, czy racze szlachetna hrabina, straciła dumne spo rzenie i czaru ący
uśmiech, ponieważ gǳie nie spo rzała, wiǳiała tylko przygnębia ące przedmioty.

Pokoik okle ony był szarą tapetą, aką oszczędni właściciele hoteli wybiera ą na czę-
ście , ponieważ na mnie się bruǳi. W poko u nie było dywanu. Meble raziły fałszywym
zbytkiem i krzykliwymi kolorami oczy nawykłe do wytwornego otoczenia.

Pani de Morcerf mieszkała tu, od kiedy opuściła swó pałac. Całkowita cisza, aka tu
panowała, przyprawiała ą o zawroty głowy, zupełnie ak podróżnego, gdy zna ǳie się nad
przepaścią. Zauważywszy, że Albert obserwu e ą ukradkiem, wysilała się na uśmiech,
który wyglądał ak przykle ony — i ponieważ nie odbĳał się wcale w e oczach, uż nie
promieniował ak dawnie ciepłem.

Albert też czuł się źle w nowym otoczeniu: trudno mu było pozbyć się nawyków
dawnego, zbytkownego życia. Chciał choǳić bez rękawiczek, ale uznał, że ma zbyt białe
ręce. Chciał choǳić pieszo, lecz uznał, że ma na to zbyt wylakierowane buty.
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A ednak dwo e tych szlachetnych, inteligentnych luǳi, połączonych głęboką miło-
ścią, rozumiało się bez słów i potrafiło powieǳieć sobie bez ogródek, w akie sytuac i
finansowe się zna du ą.

Mercedes nie zbladła zatem, gdy Albert powieǳiał:
— Mamo, nie mamy więce pienięǳy.
Nigdy przedtem Mercedes nie zaznała prawǳiwe nęǳy. Często, w młodości, mówiła

o swoim ubóstwie, lecz ubóstwo i nęǳę ǳieli ogromna przepaść.
U Katalończyków brakowało e wielu rzeczy, ale innych nigdy. Gdy sieci były dobre,

były i ryby; kiedy udało się e sprzedać, był sznurek na reperac ę sieci. Nie miała przy aciół,
żyła tylko swo ą miłością, ale miłość ta nie miała nic wspólnego z e sytuac ą materialną;
musiała wtedy myśleć tylko o sobie. A tym, co miała, ho nie się ǳieliła. ǲisia musiała
się ǳielić, ale nie miała czym.

Nadchoǳiła zima. Mercedes nie miała czym napalić w tym wyziębionym i pustym
poko u — ona, która mieszkała w pałacu ogrzewanym kaloryferami od piwnic po strych!

Nie miała ani ednego kwiatka — ona, które apartament był edną wielką oranżerią,
pełną na kosztownie szych roślin! — Ale miała eszcze syna…

Obo e traktowali swó obowiązek z ednakową egzaltac ą. Egzaltac a graniczy z entu-
z azmem, a entuz azm czyni nas nieczułymi na rzeczywistość. Ale entuz azm ucichł i krok
po kroku trzeba było powrócić do rzeczy realnych.

— Mamo — mówił Albert w chwili, gdy pani Danglars schoǳiła ze schodów. —
Policzmy nasze bogactwa. Muszę wieǳieć, ile mamy, zanim zacznę dale planować.

— Co mamy? Nic — rzekła Mercedes z bolesnym uśmiechem.
— E, mamo, mamy przecież trzy tysiące anków. Twierǳę, że za tę sumę uda nam

się we dwo e prowaǳić barǳo przy emne życie.
— ǲiecko esteś! — westchnęła.
— Niestety, mamo, za dużo wydałem w życiu pienięǳy, wiem, aką ma ą wartość.

Trzy tysiące anków to ogromna suma, budu ę na nie cudowną, bezpieczną przyszłość.
— Mówisz tak, mó drogi, ale na pierw zastanów się, czy przy miemy te trzy tysiące

— rzekła Mercedes, czerwieniąc się.
— Ależ zdawało mi się, że to postanowione — odparł stanowczym tonem Albert. —

A przy mu emy e tym barǳie , że ich eszcze nie mamy w ręku. Przecież są zakopane
na Ale ach Meilhańskich w Marsylii. A za dwieście anków — dodał — dostaniemy się
obo e do Marsylii.

— Za dwieście anków! Albercie, zastanowiłeś się nad tym, co mówisz?
— O tak, poinformowałem się na stac i dyliżansów i statków parowych. Wiem

wszystko dokładnie. Ty, mamo, po eǳiesz do Châlons dyliżansem. Zauważ, traktu ę cię
ak królową — bo to kosztu e trzyǳieści pięć anków.

Albert pochwycił pióro i zaczął pisać:
Dyliżans —  anków
Statek parowy z Châlons do Lyonu — 
Statek parowy z Lyonu do Awinionu — 
Z Awinionu do Marsylii — 
Koszty podróży — 
Razem:  anków.

— No, powieǳmy sto dwaǳieścia — dodał Albert z uśmiechem. — Prawda, mamo,
aki estem ho ny?

— A ty, mo e biedne ǳiecko?
— Ja? Nie wiǳisz, że zostawiam dla siebie osiemǳiesiąt anków? Młody człowiek,

mamo, nie potrzebu e takich wygód; zresztą wiem dobrze, co to znaczy podróż.
— Tak, wyna ętym powozem i z własnym służącym.
— Inacze też, mamo.
— Dobrze — rzekła Mercedes — ale skąd weźmiemy te dwieście anków?
— Oto one, a tu kole ne dwieście. Sprzedałem zegarek za sto anków, a breloczki za

trzysta. Ale traf! Breloczki były warte trzy razy więce od zegarka! Jesteśmy więc boga-
ci: zamiast stu czternastu anków na podróż dla ciebie, kochana mamo, masz dwieście
pięćǳiesiąt.
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— Ale esteśmy eszcze coś winni w hotelu?…
— Trzyǳieści anków, ale a e zapłacę — z moich stu pięćǳiesięciu. To uż po-

stanowione. A ponieważ potrzebu ę na drogę tylko osiemǳiesiąt anków, wiǳisz, że aż
tarzam się w luksusie. Ale to eszcze nie wszystko. Co powiesz na to, mamo?

I Albert wy ął mały karnet zamykany na złoty zamek. Była to edna z ego dawnych
fantaz i, a może pamiątka po akie ś ta emnicze kobiecie, okryte woalem, edne z tych,
które pukały czasem do furtki. Z karneciku Albert wyciągnął tysiącankowy banknot.

— A to co? — zǳiwiła się Mercedes.
— Tysiąc anków, mamo, i to zupełnie nowiutkie.
— Ale skąd to wziąłeś?
— Posłucha , mamo, ale nie denerwu się za barǳo. — Albert wstał, ucałował matkę

w policzki i zaczął się e przyglądać. — Mamo, nie wyobrażasz sobie nawet, aka esteś
śliczna — rzekł, a w ego głosie brzmiała głęboka synowska miłość. — Jesteś na pięk-
nie szą, na szlachetnie szą kobietą, aką kiedykolwiek wiǳiałem.

— ǲiecko drogie! — szepnęła Mercedes, usiłu ąc na próżno wstrzymać łzy.
— A nieszczęście, akie na ciebie spadło, zmieniło mo ą miłość w uwielbienie.
— Ale a wcale nie estem nieszczęśliwa, bo mam syna. Dopóki mam syna, nigdy nie

będę nieszczęśliwa.
— Och, i właśnie tu zaczyna się dla ciebie czas próby. Wiesz, akie są nasze ustalenia?
— A to myśmy uż coś ustalili? — zapytała Mercedes.
— Tak, ustaliliśmy, że zamieszkasz w Marsylii, a a po adę do Ayki. Zrzeknę się

mo ego nazwiska i wsławię się pod innym.
Mercedes westchnęła.
— Otóż, mamo, wczora zaciągnąłem się do spahisów — dodał młody człowiek,

spuszcza ąc oczy z zawstyǳeniem, sam bowiem nie zdawał sobie sprawy, ile szlachetności
okazał, decydu ąc się na to upokorzenie. — A racze uznałem, że mogę sobą rozporząǳać
i sprzedałem się. Od wczora kogoś zastępu ę. Sprzedałem się, ak to mówią — dorzucił
z wymuszonym uśmiechem — za więce , niż sąǳiłem, że estem wart: aż za dwa tysiące
anków.

— A więc te tysiąc anków?… — zadrżała Mercedes.
— To połowa sumy. Drugą zapłacą za rok!
Mercedes uniosła oczy w górę i po policzkach spłynęły e łzy.
— Cenę ego krwi! — wyszeptała.
— Tak — roześmiał się Albert — eśli zginę. Ale zapewniam cię, droga mamo, że

do ostatnich sił będę bronić mo e skóry. Nigdy przedtem nie odczuwałem takie chęci
życia.

— Boże! Boże! — zawołała Mercedes.
— Ale dlaczego myślisz, że mnie zabĳą? Czy zginął Lamoricière, ten Ney Połu-

dnia? Czy zginął Changamier? Czy zginął Morrel, którego znamy? Pomyśl, mamo, aka
to bęǳie radość dla ciebie, gdy mnie zobaczysz z powrotem w szamerowanym mundu-
rze! Zapewniam cię, że zamierzam w nim wyglądać przepięknie. Wybrałem tę formac ę
z kokieterii.

Mercedes westchnęła, siląc się na uśmiech. Szlachetna kobieta po mowała dobrze, że
e ǳiecko ponosi cały ciężar ofiary.

— A więc, rozumiesz, mamo — odezwał się Albert — masz zapewnione cztery tysiące
anków. Bęǳiesz za nie żyła w dostatku przez dwa lata.

— Tak sąǳisz?
W tych słowach, które się e wyrwały, było tyle bólu, że ich prawǳiwe znaczenie nie

uszło uwaǳe Alberta. Serce mu się ścisnęło, chwycił dłoń matki i utulił ą w swoich.
— Tak, bęǳiesz żyła — powtórzył.
— Tak, będę żyła — zawołała Mercedes — ale ty nie wy eǳiesz, prawda?
— Mamo, wy adę — rzekł Albert spoko nym, ale stanowczym głosem. — Kochasz

mnie zbyt mocno, nie pozwolisz, abym żył tu bezczynnie ak próżniak. Zresztą uż pod-
pisałem.

— Postąpisz zgodnie ze swo ą wolą, a a zdam się na Boga.
— Nie postąpię zgodnie ze swo ą wolą, ale tak, ak dyktu e mi rozum i konieczność.

Jesteśmy obo e w rozpaczliwe sytuac i. Co dla ciebie ǳiś znaczy życie? Nic. A dla mnie?
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O, niewiele by znaczyło, gdyby nie było ciebie, mamo, wierz mi, gdyby nie ty, przysię-
gam ci, że odebrałbym e sobie w dniu, kiedy zwątpiłem w mo ego o ca i wyrzekłem się
ego nazwiska. Ale ży ę, a eśli przyrzekniesz mi, że nie stracisz naǳiei, eżeli zaufasz mi
i powierzysz mi swo e przyszłe szczęście, doda mi to siły. W Ayce pó dę do gubernato-
ra. To szlachetny człowiek, a przede wszystkim prawǳiwy żołnierz; opowiem mu naszą
smutną historię i poproszę, aby od czasu do czasu spo rzał tam, gǳie będę. Jeśli zwróci
na mnie uwagę, za pół roku będę oficerem — albo zginę. Jeżeli zostanę oficerem, twó
byt, droga mamo, bęǳie zapewniony. Będę miał wystarcza ąco dużo pienięǳy dla siebie
i dla ciebie, a co więce , zdobędę sławę — a ǳięki temu obo e bęǳiemy dumni z mo ego
nowego nazwiska — bo przybiorę two e panieńskie nazwisko. Jeśli zaś zginę… tak, eśli
zginę, wtedy, możesz i ty umrzeć… To bęǳie szczyt, ale i kres naszych nieszczęść.

— Dobrze — odparła Mercedes, spogląda ąc szlachetnie. — Masz rac ę, pokażemy
luǳiom, którzy nas obserwu ą i czeka ą, co zrobimy, aby nas osąǳić, pokażemy im, że
zasługu emy przyna mnie na współczucie.

— Ale dość tych przygnębia ących myśli! — obruszył się Albert. — Przysięgam ci,
że esteśmy, a przyna mnie możemy być barǳo szczęśliwi. Jesteś kobietą inteligentną
i zdolną do rezygnac i, a a wyzbyłem się wielu swoich upodobań i przygasiłem tempera-
ment, mam przyna mnie taką naǳie ę. Gdy wstąpię do wo ska, na pewno się wzbogacę.
A ty, gdy wprowaǳisz się do domu pana Dantèsa, na pewno odetchniesz spoko nie.
Spróbu my, barǳo cię proszę, musimy spróbować!

— Tak, spróbu my, bo ty musisz żyć, musisz być szczęśliwy.
— Czyli poǳieliliśmy się uż, mamo — dodał Albert, uda ąc całkowity spokó —

i możemy wy eżdżać. Chodźmy, zarezerwowałem ci mie sce.
— A dla siebie?
— Muszę tu eszcze zostać dwa albo trzy dni. To początek nasze rozłąki i powin-

niśmy uż powoli się do tego przyzwycza ać. Potrzebu ę kilku listów poleca ących i paru
informac i o Ayce. Spotkamy się w Marsylii.

— Dobrze, więc edźmy! — rzekła Mercedes, narzuca ąc na siebie kaszmirowy czarny
szal, edyny, aki wzięła, a przypadkiem barǳo kosztowny. — Jedźmy.

Albert zebrał w pośpiechu papiery, zaǳwonił po kogoś z hotelu, aby uregulować
zaległe trzyǳieści anków, podał matce ramię i wyszli na schody.

Ktoś schoǳił przed nimi. Usłyszawszy szelest edwabne sukni, ociera ące się o ba-
lustradę, obe rzał się.

— Debray! — szepnął Albert.
— Albert? — zawołał sekretarz ministra i zatrzymał się.
Ciekawość przemogła u niego nad chęcią zachowania incognito; zresztą i tak go uż

rozpoznano. Istotnie, to było dopiero ciekawe spotkanie — zapomniany hotelik, a w nim
młoǳieniec, którego nieszczęsna historia narobiła w Paryżu tyle hałasu.

— Jak się masz, Albercie? — rzekł Debray.
A gdy dostrzegł w półmroku zgrabną postać pani de Morcerf, całkiem zawoalowaną,

dodał z uśmiechem:
— A, przepraszam barǳo, nie przeszkaǳam ci, Albercie.
Albert zrozumiał, co miał na myśli Debray.
— Mamo — rzekł zwraca ąc się do Mercedes — to pan Debray, sekretarz ministra

spraw wewnętrznych, niegdyś mó przy aciel.
— Jak to niegdyś? — wybełkotał Debray. — Co ty opowiadasz?
— Powieǳiałem tak, panie Debray, ponieważ od ǳiś nie mam uż przy aciół i nawet

nie powinienem ich mieć. Jestem panu wǳięczny, że raczył pan mnie rozpoznać.
Debray podszedł wyże i uścisnął serdecznie dłoń Alberta.
— Wierz mi, Albercie — rzekł ze wzruszeniem, do którego był ednak zdolny —

wierz mi, że głęboko ci współczu ę i że estem gotów pomóc ci w każde chwili.
— ǲięku ę — odparł z uśmiechem Albert. — Pomimo tego całego nieszczęścia

esteśmy eszcze na tyle zamożni, że nie potrzebu emy pomocy od nikogo. Wy eżdżamy
z Paryża, podróż mamy uż opłaconą, a zostało nam eszcze pięć tysięcy anków.

Debray zaczerwienił się ze wstydu. Miał przecież przy sobie milion anków; a chociaż
był człowiekiem rac onalnym i nieskorym do wielkich uniesień, nie mógł powstrzymać
w sobie myśli, że oto pod dachem ednego domu przebywały dwie kobiety: edna, słusznie
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zhańbiona, wybiegła stąd z sumą półtora miliona anków — i była biedna; a druga,
dotknięta niesprawiedliwym ciosem, wychoǳiła z paroma groszami — i była bogata.

Porównanie to zachwiało poglądami Debray’a; filozoficzny wydźwięk sceny przytło-
czył go. Wy ąkał kilka grzeczności na pożegnanie i szybko zbiegł ze schodów. Tego dnia
ego podwładni barǳo ucierpieli z powodu złego humoru pana sekretarza.

Ale wieczorem Debray kupił sobie piękną kamienicę przy bulwarze de la Madeleine.
Miała przynosić pięćǳiesiąt tysięcy liwrów dochodu rocznie.

Naza utrz o piąte po południu, w chwili, gdy Debray podpisywał akt własności, pani
de Morcerf uściskała syna i wsiadła do dyliżansu.

W ednym z okien stac i dyliżansów Laffitte’a, od strony podwórza, na zna du ące
się nad biurami antresoli stał akiś mężczyzna. Patrzył, ak Mercedes wsiadała do powozu,
wiǳiał, ak od eżdżał dyliżans i ak odchoǳił Albert.

Pełen wątpliwości, przeciągnął po czole dłoń i westchnął:
— Jakże mam zwrócić tym niewinnym luǳiom szczęście, które im zabrałem? Pomoże

mi w tym Bóg.

.  
Jedna z części więzienia de la Force, w które zamyka się na niebezpiecznie szych i na -
groźnie szych przestępców, nazywa się ǳieǳińcem Świętego Bernarda.

Więźniowie nazwali to mie sce w swoim ędrnym ęzyku Lwią Jamą — prawdopo-
dobnie dlatego, że ci, którzy tu przebywa ą, gryzą często kraty, a czasami nawet strażni-
ków.

To więzienie w więzieniu. Mury ma ą tu podwó ną grubość. Każdego dnia klucz-
nik bada starannie masywne kraty. Po herkulesowe posturze strażników, ich zimnym,
przenikliwym spo rzeniu, widać, że zostali spec alnie dobrani, aby trzymać w ryzach więź-
niów, sie ąc inteligentnie postrach. Podwórze te części więzienia otacza ą wysokie mury;
słońce może się nad nimi prześliznąć tylko ukośnym promieniem — eśli oczywiście zde-
cydu e się za rzeć do te otchłani brzydoty moralne i fizyczne . Na bruku podwórza od
świtu niczym cienie snu ą się luǳie, strapieni, błędni, blaǳi — luǳie akby uż zgarbieni
na widok topora, który ostrzy dla nich sprawiedliwość.

Sto ą lub siada ą w kucki pod murem — gdyż mur wchłania ciepło słoneczne i za-
trzymu e e na dłuże , gawęǳą po dwóch — ale na częście sto ą samotni, wpatru ąc się
bezustannie wzrokiem utkwionym w furtę, która otwiera się co akiś czas niczym paszcza,
aby wchłonąć ednego z nich albo wyrzygać nowego więźnia — żużel z pieca, w którym
kotłu e się społeczeństwo.

ǲieǳiniec Świętego Bernarda ma osobną rozmównicę. To długa, prostokątna sala
poǳielona na dwie części za pomocą podwó nych krat sto ących w odległości trzech stóp
— tak, aby odwieǳa ący nie mógł uścisnąć więźniowi ręki albo podać mu czegoś. Sala ta
est ponura, wilgotna i pod każdym względem może buǳić grozę, zwłaszcza gdy pomyśleć,
ak wiele okropnych zwierzeń prześliznęło się przez te zarǳewiałe od oddechów kraty.
A ednak to równie obrzydliwe mie sce est ra em dla luǳi, których dni są uż policzone
— pokrzepia ich kontakt z tak utęsknionym społeczeństwem, ba — zda ą się nim tu
wręcz rozkoszować. Z Lwie Jamy wychoǳi się bowiem niemal zawsze po to, aby od echać
na rogatkę Saint-Jacques, na galery lub do innego więzienia.

Po podwórzu, które właśnie opisaliśmy, aż ocieka ącym od przenikliwe wilgoci, prze-
chaǳał się, z rękami w kieszeniach, akiś młoǳieniec. Reszta więźniów obserwowała go
z ogromną ciekawością.

ǲięki wytwornemu kro owi ubrania mógłby uchoǳić za człowieka z wyższe sfery;
ale ubranie to było w strzępach. Choć byna mnie nie było też znoszone: cienkie, edwa-
biste sukno nabierało (tam, gǳie nie było podarte) połysku za każdym dotknięciem ręki
więźnia; młoǳieniec starał się e starannie odczyścić, pragnąc, aby wyglądało ak nowe.
Równie starannie zapiął batystową koszulę, kiedyś białą, a lakierowane buty wyczyścił ro-
giem chusteczki ozdobione monogramem i hrabiowską koroną. Kilku „pens onariuszy”
Lwie Jamy przyglądało się temu z nieskrywanym zainteresowaniem.

— Patrzcie, ak się ten książę stroi — rzekł eden z przestępców.
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— Ależ to śliczny chłopak — rzekł drugi — i gdyby tylko miał grzebień i pomadę,
zbledliby przy nim wszyscy żandarmi.

— Nowiutki aczek, trzewiki aż lśnią. To pochlebne dla nas, że mamy takich grac-
kich kolegów. A ci ła dacy żandarmi to dopiero bandyci! Zazdrośnicy! Takie ubranie tak
podrzeć…

— O, to chyba łotrzyk ak się patrzy… — dorzucił inny. — Maczał palce we wszyst-
kim… i to na dużą skalę… I taki młody! Świetny chłopak!

A przedmiot tego ohydnego poǳiwu upa ał się tymi pochwałami albo racze tylko
ich dźwiękiem, bo samych słów nie mógł dosłyszeć.

Gdy skończył toaletę, podszedł do okienka kantyny, o które opierał się strażnik.
— Mó panie, bądź tak łaskaw i pożycz mi dwaǳieścia anków — rzekł młody

człowiek do strażnika. — Niedługo ci oddam, ze mną nie ma ryzyka. Pamięta , że moi
krewni posiada ą więce milionów niż pan groszy… No, tylko dwaǳieścia anków, pro-
szę, chciałbym sobie wziąć separatkę i kupić akikolwiek szlaok. Nie mogę tak choǳić
bez przerwy w ednym ubraniu. I to w akim ubraniu, mó panie… a, książę Cavalcanti!

Strażnik odwrócił się tyłem i wzruszył ramionami. Nawet się nie roześmiał, choć taka
gadanina rozchmurzyłaby każdego; nasłuchał się uż wielu innych rzeczy — a właściwie
wielu takich samych.

— E że — rzekł Andrea — esteś człowiekiem bez serca. Już a się postaram, abyś
stracił tu mie sce.

Strażnik odwrócił się — i parsknął śmiechem.
Więźniowie podeszli i ustawili się kręgiem wokół nich.
— Mówię ci, człowieku — ciągnął Andrea — za te parę groszy chcę sobie kupić

szlaok i wyna ąć osobną celę. Lada ǳień spoǳiewam się wizyty pewne znakomite
osobistości, muszę go akoś przyzwoicie przy ąć.

— Dobrze mówi! Dobrze! — ozwali się więźniowie. — Do licha, przecież widać, że
to człowiek z wyższych sfer.

— Więc mu pożyczcie te dwaǳieścia anków — rzekł strażnik, opiera ąc się potęż-
nym ramieniem o ścianę. — Przecież powinniście chyba coś zrobić dla swo ego kolegi?

— Nie estem kolegą tych luǳi — obruszył się młoǳieniec. — Nie obraża mnie,
nie masz do tego prawa!

Przestępcy spo rzeli po sobie; słychać było, ak narasta wśród nich głuchy pomruk.
Nad głową arystokratycznego więźnia zaczęła zbierać się powoli burza, wywołana nawet
nie tyle słowami Andrei, co prowokac ą strażnika.

Strażnik, pewien, że i tak uspokoi fale, eśli zbyt się rozszale ą, postanowił nie tłumić
burzy — i spłatać figla natrętowi, aby rozerwać się nieco podczas swo ego długiego dyżuru.
A przestępcy uż podchoǳili do Andrei; edni wołali:

— Kapeć! Kapeć!
Okropna ta operac a polega na zadawaniu ciosów nie pantoflem, ale podkutym trze-

wikiem; robi się tak kompanowi, który straci względy u reszty współwięźniów.
Inni proponowali węgorza; ów inny roǳa rozrywki polega na tym, że zwiniętą w ru-

lon chustkę napełnia się piaskiem, kamieniami i drobnymi monetami — eśli więźniowie
e ma ą — a potem wali delikwenta, gǳie tylko popadnie.

— Wygarbu my mu skórę, temu szanowanemu obywatelowi!
Ale Andrea zwrócił się do nich, mrugnął okiem, nadął policzki ęzykiem i cmok-

nął w szczególny sposób — tak porozumiewa ą się mięǳy sobą bandyci, gdy nie mogą
rozmawiać.

Był to ta ny znak, którego nauczył go Caderousse. Poznali ednego ze swoich. Chustki
opadły; podkuty kapeć wrócił na nogę głównego kata. Parę głosów oświadczyło, że ten
pan miał rac ę, że może być na swó sposób uczciwym człowiekiem, a oni chcieli dać tylko
przykład wolności poglądów. Tumult ucichł.

Strażnik zǳiwił się tak barǳo, że natychmiast podniósł Andrei ręce do góry i ął
go rewidować, sąǳąc, że mieszkańcy Lwie Jamy ulegli czemuś barǳie namacalnemu
i barǳie przekonywu ącemu, niźli sam urok osobisty młoǳieńca.

Andrea nie opierał się, choć trochę oponował.
Wtem w okienku zabrzmiał głos:
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— Benedetto! — wołał inspektor.
Strażnik wypuścił ofiarę.
— Woła ą mnie — rzekł Andrea.
— Do rozmównicy — zawołał ten sam głos.
— I wiǳi pan, ktoś przyszedł do mnie z wizytą… O, drogi panie, przekonasz się, czy

z księciem Cavalcanti można obchoǳić się ak z byle kim.
I Andrea, przemknąwszy ak cień przez ǳieǳiniec, wybiegł przez uchyloną furtę,

zostawia ąc w poǳiwieniu kolegów i strażnika.
Ale i ego samego to zaskoczyło. Przebiegły młoǳieniec nie skorzystał w więzieniu

z przywile u korespondenc i, ak to czynią zwykli luǳie, aby prosić o pomoc — zachował
stoicką powściągliwość.

— Jestem wyraźnie podopiecznym akiegoś możnego człowieka — mówił sam do
siebie. — Wszystko za tym przemawia: to nagłe szczęście, łatwość, z aką przeskoczy-
łem wszelkie przeszkody, improwizowana roǳina, znakomite nazwisko, akie mi nada-
no, złoto, którym mnie obsypano, świetne zna omości, zaspoka a ące mo e ambic e… Na
nieszczęście, fortuna zapomniała o mnie na chwilę, nie było mo ego protektora, zgubiło
mnie to, ale nie do końca, nie na zawsze! Ręka na chwilę się cofnęła, ale pochwyci mnie
opiekuńczo w chwili, gdy będę tuż nad przepaścią.

Czemu miałbym ryzykować akimś nieostrożnym krokiem? Być może pozbawiłbym
się w ten sposób opiekuna! Może mnie z tego wyciągnąć na dwa sposoby: albo załatwi
mi ucieczkę, okupiwszy ą złotem, albo przekupi sęǳiów, a ci mnie uniewinnią. Wstrzy-
ma my się od mówienia i ǳiałania, póki nie nabiorę uż całkowite pewności, że zostałem
całkowicie opuszczony, a wtedy…

Andrea ułożył sobie cały plan, który można uznać za zręczny. Nęǳnik był nieustra-
szony w ataku, a zawzięty w obronie. Zniósł nęǳę i rozmaite prywac e, cechu ące tego
roǳa u zbiorowe więzienia. Tymczasem ednak natura, a racze nawyki brały nad nim
górę. Cierpiał, że est obdarty, brudny i głodny; czas zaczął mu się dłużyć. Wtedy to
właśnie inspektor wezwał go do rozmównicy.

Andrea poczuł, ak serce zabiło mu z radości. Było za wcześnie na wizytę sęǳiego
śledczego, a za późno, by mogli go wzywać komendant więzienia lub lekarz; była to więc
akaś wizyta z zewnątrz.

Za kratą w rozmównicy Andrea dostrzegł rozszerzonymi z ciekawości oczyma chmur-
ną, rozumną twarz Bertuccia. Bertuccio patrzył z bolesnym zǳiwieniem na kraty, zary-
glowane drzwi i cień, który zamigotał za kratami.

— Ach! — zawołał Andrea, ugoǳony do żywego.
— ǲień dobry, Benedetto — rzekł Bertuccio głosem głębokim i dźwięcznym.
— To pan, to pan! — wy ąkał młoǳieniec, rozgląda ąc się wokół z przestrachem.
— Nie pozna esz mnie, nieszczęsny chłopaku?
— Cisze , cisze ! — szepnął Andrea, który wieǳiał dobrze, ak dobre uszy ma ą tu-

te sze ściany. — Na miłość boską, cisze , nie mów pan tak głośno!
— Chciałbyś zapewne pomówić ze mną sam na sam? — spytał Bertuccio.
— Oo, tak.
— Dobrze.
I Bertuccio, sięga ąc do kieszeni, dał znak strażnikowi, który stał w okienku.
— Przeczyta cie to! — rzekł do niego.
— Co to? — spytał Andrea.
— Rozkaz, aby przeniesiono cię do osobne celi i pozwolono widywać ze mną.
— O! — Andrea aż podskoczył z radości.
I opanowawszy się natychmiast, szepnął do siebie:
— I znowu mó nieznany opiekun! Nie zapomnieli o mnie! Chcą zachować ta emnicę,

skoro chcą ze mną rozmawiać w cztery oczy. Tu ich mam… Bertuccio przychoǳi tu od
mo ego opiekuna.

Strażnik pokonferował z przełożonym, po czym otwarł drzwi i zaprowaǳił Andreę
do celi na pierwszym piętrze z oknem na ǳieǳiniec. Andrea był w siódmym niebie.

Cela była bielona wapnem, ak to zwykle w więzieniach. Było w nie wesoło, a Andrei
zdało się, że znalazł się w ra u. Zbytkowne umeblowanie stanowiły piec, łóżko, krzesło
i stół. Bertuccio usiadł na krześle, Andrea rzucił się na łóżko.
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Strażnik wyszedł.
— No i co — rzekł intendent. — Co mi chcesz powieǳieć?
— A pan?
— Na pierw ty…
— O nie. To pan ma mi coś ozna mić, skoro do mnie przychoǳisz.
— Niech i tak bęǳie. Ciągnąłeś dale swo e ła dactwa, kradłeś, aż wreszcie zamor-

dowałeś.
— No, eśli po to przeniosłeś mnie pan do odǳielne celi, nie trzeba sobie było robić

kłopotu. Wiem o tym przecież. Ale są inne sprawy, o których nie wiem nic. Wy dźmy
więc od nich, eśli łaska. Kto tu pana przysłał?

— Oho ho! Szybki esteś, mó Benedetto.
— Prawda? No, do rzeczy. Nie traćmy słów na próżno. Kto pana przysyła?
— Ależ nikt.
— A skąd się pan dowieǳiałeś, że estem w więzieniu?
— Już dawno cię rozpoznałem w tym bezczelnym dandysie, który z wǳiękiem ga-

lopował po Polach Elize skich.
— Po Polach Elize skich!… Aha, ciepło, ciepło, gorąco… Po Polach Elize skich!…

No, to pogawędźmy trochę o moim o cu, co pan na to?
— A a, kim wobec tego mam być?
— Pan, poczciwino, esteś moim o cem przybranym… Ale nie sąǳę, żebyś to pan

roztrwonił na mnie sto tysięcy anków, które wydałem w ciągu kilku miesięcy. To nie
pan sprawiłeś mi o ca — Włocha i szlachcica. To nie pan wprowaǳiłeś mnie na salony
i zaprosiłeś na obiad w Auteuil; eszcze czu ę ten smak… Była tam śmietanka towarzyska
i pewien prokurator królewski; szkoda, że nie poznałem się z nim lepie , przydałoby mi
się to teraz. Pan nie założy za mnie kauc i, miliona, a może dwóch? Kiedy uż wylazło
szydło z worka… No, czcigodny Korsykańczyku, gada że, gada …

— Ale co mam ci powieǳieć?
— No to ci pomogę. Mówiłeś przed chwilą o Polach Elize skich, zacny mó opiekunie.
— No i co?
— No, a na Polach Elize skich mieszka pewien barǳo, barǳo bogaty egomość.
— Ten, którego chciałeś okraść i u którego popełniłeś morderstwo?
— No, chyba tak.
— Pan hrabia de Monte Christo?
— Sam rzekłeś, ak powiada Racine… To co, mam mu się rzucić na szy ę i przycisnąć

do piersi, woła ąc: „O cze mó ! O cze!”, ak pisu e pan Pixérécourt?
— Nie żartu my — odpowieǳiał poważnie Bertuccio — nie waż się uż nigdy wy-

mieniać tuta tego nazwiska.
— Phi! A to czemu? — prychnął Andrea, nieco ednak stropiony uroczystym tonem

Bertuccia.
— Ponieważ ten, który e nosi, est darzony przez niebo zbyt wielką łaską, aby być

o cem takie kanalii ak ty.
— E, wielkie słowa…
— Jeśli mnie nie posłuchasz, gorzko pożału esz!
— Groźby?… Nie bo ę się… powiem…
— Czy myślisz, że masz do czynienia z takimi karłami ak ty sam? — rzekł Bertuccio

tonem tak spoko nym i spogląda ąc z taką pewnością siebie, że Andreę aż przeszło mrowie.
— Czy ty myślisz, że masz do czynienia ze zbrodniarzami z galer albo z głupcami, których
robiłeś w konia?… Benedetto, esteś w mocy potężne ręki, ale ręka ta est gotowa cię
wypuścić: skorzysta z tego, nie igra z piorunem, który na chwilę odstawiła — bo może
go znowu pochwycić, eśli bęǳiesz e chciał przeszkaǳać.

— Ale mó o ciec… Chcę wieǳieć, kim est mó o ciec! — odrzekł z uporem Andrea.
— Zginę, eśli trzeba, ale się dowiem. Co mi szkoǳi, że wywołam skandal? Może mi się
tylko przysłużyć… rozsławić mnie… zrobić reklamę, ak mawia ten ǳiennikarz, Beau-
champ. Ale wy, luǳie z wielkiego świata, zawsze macie coś do stracenia, eśli wybucha
skandal, i to mimo tych waszych milionów… No, dale , kim est mó o ciec?

— Przyszedłem właśnie po to, aby ci to powieǳieć.
— Aha! — zawołał Benedetto i w oczach zaiskrzyła mu się radość.
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W te że chwili drzwi się otwarły i klucznik powieǳiał do Bertuccia:
— Przepraszam pana, ale na więźnia czeka sęǳia śledczy.
— ǲiś ostatnie przesłuchanie — rzekł Andrea do intendenta. — Niech go diabli,

przeszkoǳił nam.
— Wrócę tu utro.
— Wybornie! — ucieszył się Andrea. — Panowie żandarmi, odda ę się w wasze ręce…

Ale, ale, mó drogi, zostawże w kancelarii z akie ǳiesięć dukatów, żeby mi tu dali to,
o co poproszę.

— Dobrze.
Andrea podał mu rękę; Bertuccio nie wy ął ręki z kieszeni, a tylko zabrzęczał złotem.
— No, o to mi właśnie choǳiło — rzekł Andrea z wymuszonym uśmiechem, cał-

kowicie pod wrażeniem osobliwego spoko u Bertuccia.
„Czyżbym się mylił? — myślał, wsiada ąc do więzienne karetki. — Cóż, zobaczymy!”.
— No to do utra! — zawołał, odwraca ąc się do Bertuccia.
— Do utra! — odpowieǳiał intendent.

.  
Pamiętamy, że ksiąǳ Bussoni został sam z Noirtierem w poko u, gǳie spoczywała zmarła
— ako edyni strażnicy zwłok ǳiewczyny.

Być może chrześcĳańskie napomnienia kapłana, ego słowa pełne łagodności i mi-
łosierǳia były tak przekonywa ące, że przywróciły starcowi nieco spoko u; po rozmo-
wie z księǳem rozpacz w ego oczach ustąpiła mie sca rezygnac i. Jego spokó zaǳiwiał
wszystkich, którzy pamiętali o uczuciu, akim pan Noirtier darzył wnuczkę.

Pan de Villefort nie był u o ca od owego ranka, gdy umarła Valentine.
W domu nastała uż nowa służba: pan de Villefort miał nowego loka a, podobnie ak

i Noirtier, pani de Villefort otrzymała dwie nowe służące. Był też nowy odźwierny i nowy
stangret — i wszyscy wyczuwali, ak chłodne stosunki panu ą mięǳy tymi ludźmi w tym
przeklętym domu.

Posieǳenie sądu miało się odbyć za trzy dni. Villefort, zamknięty w gabinecie, praco-
wał z gorączkową energią nad aktem oskarżenia przeciw mordercy Caderousse’a. Sprawa
ta, ak wszystko, z czym miał coś wspólnego hrabia de Monte Christo, odbiła się na salo-
nach paryskich głośnym echem. Dowody nie były wyczerpu ące, opierały się bowiem na
kilku słowach napisanych przez umiera ącego galernika, dawnego towarzysza mordercy.
Mógł przecież oskarżać Andreę powodowany nienawiścią lub chęcią zemsty.

I tylko prokurator nie żywił w tym wzglęǳie żadnych wątpliwości, powziął niezbitą
pewność, że Benedetto est winien i choć zwycięstwo zapowiadało się trudne, ego miłość
własna uż się nim radowała; tylko ambic a buǳiła do życia to zlodowaciałe serce.

Dochoǳenie trwało więc, ǳięki nieustannym wysiłkom Villeforta, który pragnął
otworzyć owym procesem na bliższą ses ę sądu. Unikał luǳi barǳie niż kiedykolwiek,
aby uniknąć nawały natrętnych próśb o karty wstępu.

A zresztą, tak niewiele minęło od dnia, w którym złożono do grobu biedną Valentine,
dom okrywała żałoba wciąż tak świeża, iż nie ǳiwiło nikogo, że o ciec pogrążył się w tak
zawzięte pracy, która ako edyna mogła dać mu akąś pociechę w nieszczęściu.

Tylko raz eden — a była to nieǳiela, ǳień po drugie wizycie, aką Bertuccio złożył
Benedettowi — Villefort zobaczył się z o cem. A stało się to wtedy, gdy pada ąc ze znu-
żenia, zszedł do ogrodu. Ponury, zgarbiony pod ciężarem bezlitosnych myśli, ścinał laską
wybu ałe, uschłe łodygi malw, które kołysały się wzdłuż ale ek niczym widma kwiatów,
akże barwnych w porze roku, co właśnie minęła.

Kilka razy dotarł aż do znane nam bramy, za którą rozpościerało się opuszczone pole,
i wracał wciąż tą samą ale ą, tym samym równym krokiem i wciąż przecina ąc laseczką
powietrze. Wraca ąc po raz kole ny spo rzał machinalnie na dom. Wewnątrz hałaśliwie
bawił się Edwardek; uczył się na pens i, ale nieǳiele i ponieǳiałki spęǳał z matką.

W te właśnie chwili Villefort u rzał w ednym z otwartych okien pana Noirtier. Sta-
rzec kazał przysunąć się do samego okna, aby nacieszyć się ostatnimi, wciąż eszcze cie-
płymi promieniami słońca, które żegnały się z więdnącym powo em i poczerwieniałymi
liśćmi ǳikiego wina, oplata ącego balkon.
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Oczy starca utkwione były w ednym punkcie, którego Villefort nie mógł dokładnie
dostrzec.

We wzroku Noirtiera płonęła tak ǳika nienawiść i gorzała taka niecierpliwość, że
prokurator, umie ąc znakomicie wychwytywać wszystkie uczucia, akie malowały się na
obliczu o ca, zboczył z drogi, aby zobaczyć, w kogo wymierzone est to straszliwe spo -
rzenie. I pod lipami o niemal ogołoconych gałęziach u rzał swo ą żonę. Pani de Villefort
sieǳiała z książką w ręku, przerywa ąc od czasu do czasu lekturę, aby uśmiechnąć się do
syna albo odrzucić mu piłkę, którą uparcie rzucał z okna salonu do ogrodu.

Villefort zbladł, zrozumiał bowiem, czego chciał starzec. Noirtier patrzył wciąż w tę
samą stronę; ale nagle ego spo rzenie przeniosło się z synowe na syna — i zaatakowa-
ło Villeforta, tak akby starcowi z oczu wystrzeliły pioruny. Wzrok ten mówił teraz co
innego, choć nie wyrażał tego z taką samą groźbą.

Pani de Villefort, nie ma ąc po ęcia, akie to namiętności krzyżu ą się nad e głową,
zatrzymała piłkę i wezwała do siebie gestem Edwardka, chcąc, aby ą ucałował. Edwar-
dek długo dał się prosić; matczyne pieszczoty wydawały mu się zapewne zbyt skromną
rekompensatą za tyle fatygi. Wreszcie się zdecydował: zeskoczył z okna w sam środek
klombu heliotropów i margerytek i podbiegł spocony do matki. Pani de Villefort otarła
mu czoło, przylgnęła ustami do asne skóry chłopca i odesłała go do domu, włożywszy
mu w edną rękę piłkę, a w drugą garść cukierków.

Villefort zbliżył się do domu, przyciągany niewiǳialną siłą, niczym ptak przyciągany
wzrokiem przez węża. W miarę ak się zbliżał, wzrok Noirtiera przesuwał się za nim, a palił
go tak intensywnie, że aż wżerał mu się w serce.

W spo rzeniu tym był dotkliwy wyrzut — i straszliwa groźba. Noirtier wzniósł oczy
w górę, akby przypominał synowi o zapomniane przez niego przysięǳe.

— Dobrze, o cze — zawołał z dołu Villefort — dobrze! Poczeka eszcze eden ǳień.
Dałem ci słowo.

Noirtier akby uspokoił się na te słowa i zwrócił zobo ętniałe oczy w inną stronę.
Villefort rozpiął gwałtownie surdut, w którym się dusił, przesunął zsiniałą rękę po

czole i wrócił do gabinetu.
Noc była zimna i pogodna. Wszyscy położyli się spać. Jeden tylko Villefort ak zwy-

kle nie położył się o te same porze, co reszta domowników i pracował aż do piąte
rano. Wertował ostatnie protokoły przesłuchań, sporząǳone przez sęǳiów śledczych,
przeglądał zeznania świadków i cyzelował akt oskarżenia, eden z na wymownie szych
i na zręcznie szych, akie napisał w życiu.

Posieǳenie miało się odbyć w ponieǳiałek — naza utrz rano.
Świt wstał blady i posępny; w szarawym blasku za arzyły się litery skreślone czerwo-

nym atramentem.
Prokurator zdrzemnął się na chwilę w chwili, gdy właśnie dogasała lampa; zbuǳiło

go e skwierczenie; spo rzał na swo e dłonie: palce miał lepkie i splamione czerwienią,
akby zbroczyła e krew.

Otwarł okno.
Daleko na niebie długa pomarańczowa smuga przecinała smukłe topole, których czar-

ne kontury odcinały się na tle horyzontu.
Nad polem lucerny, za bramą i za kasztanami, wzbĳał się w niebo skowronek wznosząc

swó czysty poranny trel. Wilgotne powietrze poranka owiało twarz Villeforta i otrzeźwiło
go.

— To ǳiś — rzekł z wysiłkiem — człowiek, który wzniesie miecz sprawiedliwości,
musi uderzyć w winowa ców, we wszystkich winowa ców.

I mimowolnie spo rzał w okno, w którym wiǳiał go wczora . Zasłony były zaciągnię-
te. A przecież obraz o ca stał mu tak żywo przed oczyma, że zwrócił się w stronę tego
zamkniętego okna, akby wiǳiał w nim groźnego starca i szepnął:

— Tak, bądź spoko ny!
Spuścił głowę, przeszedł się tam i z powrotem po gabinecie, po czym rzucił się w ubra-

niu na kanapę, nie tyle, aby się przespać, ile racze po to, by odprężyć ciało zesztywniałe
ze zmęczenia i chłodu, który przeniknął go aż do szpiku kości.

  () Hrabia Monte Christo 



Z wolna wszyscy zaczęli wstawać. Villefort słyszał te poszczególne odgłosy, które skła-
da ą się w pewnym sensie na życie domu: skrzypiały drzwi, pani de Villefort ǳwoniła na
poko ówkę, rozległy się pierwsze radosne okrzyki Edwardka, który, ak to zwykle ǳieci
w tym wieku, buǳił się zawsze wesoły.

Zaǳwonił i Villefort.
Wszedł loka , przynosząc gazety. Razem z gazetami przyniósł także filiżankę czeko-

lady.
— Co to est? — spytał Villefort.
— Czekolada.
— Przecież nie prosiłem o nią. Któż to raczył o mnie tak zadbać?
— Jaśnie pani. Mówiła, że aśnie pan bęǳie zapewne ǳiś wygłaszał długie przemó-

wienie w sprawie tego morderstwa i powinien nabrać sił.
I służący postawił pozłacaną filiżankę na stoliku przy kanapie, na którym leżał stos

papierzysk, podobnie ak i na innych meblach w tym poko u. Wyszedł.
Villefort patrzył przez chwilę ponuro na filiżankę, potem porwał ą gwałtownym ru-

chem i opróżnił ednym haustem. Chciało by się rzec: spoǳiewał się, że napó est zatru-
ty — i przyzywa śmierć, aby go uwolniła od obowiązku dużo cięższego niż sama śmierć.
Podniósł się i ął przechaǳać się po poko u z uśmiechem, który napawałby strachem,
gdyby ktokolwiek mógł go zobaczyć.

Czekolada nie była zatruta, nie wywarła na panu de Villefort żadnego skutku.
Nadeszła goǳina śniadania, ale Villefort nie po awił się przy stole.
Loka znowu przyszedł do gabinetu.
— Jaśnie pani kazała panu powieǳieć, że wybiła goǳina edenasta, a posieǳenie ma

się rozpocząć o dwunaste .
— I co z tego? — rzekł Villefort.
— Jaśnie pani uż się ubrała, est gotowa do wy ścia i pyta, czy po eǳie razem z panem.
— Dokąd?
— Do sądu.
— A po co?
— Jaśnie pani barǳo życzy sobie być na te rozprawie.
— A! — odezwał się Villefort głosem niemal przeraża ącym — ona sobie życzy!
Służący cofnął się i rzekł:
— Jeżeli aśnie pan woli po echać sam, zaraz to aśnie pani ozna mię.
Villefort stał przez chwilę nic nie mówiąc, zatapia ąc paznokcie w blady policzek,

z którym kontrastował czarny ak heban zarost.
— Powieǳ pani — odpowieǳiał wreszcie — że chcę z nią pomówić i proszę, aby

czekała na mnie u siebie.
— Dobrze, aśnie panie.
— Potem wrócisz tu ogolić mnie i ubrać.
— Wrócę natychmiast.
Loka wyszedł, po chwili wrócił, ogolił Villeforta i ubrał go w uroczystą czerń. A gdy

skończył, rzekł:
— Jaśnie pani powieǳiała, żeby aśnie pan przyszedł do nie , ak tylko się pan ubierze.
— Już idę.
I Villefort, trzyma ąc pod pachą akta, a w dłoni cylinder, udał się do apartamentów

żony. Przy drzwiach przystanął i otarł chustką pot, który spływał mu z pobladłego czoła.
Pchnął drzwi.

Pani de Villefort sieǳiała na otomanie, kartku ąc niecierpliwie ǳienniki i broszury,
które Edwardek wyrywał e w zabawie z rąk i rozǳierał, nim matka skończyła czytać.

Była ubrana do wy ścia; kapelusz leżał na krześle; nałożyła uż rękawiczki.
— O, esteś — rzekła spoko nym, naturalnym głosem. — Ale Boże, akiś ty blady!

Znowu całą noc pracowałeś? Czemuż nie przyszedłeś do nas na śniadanie? I co, mam
echać z tobą, czy osobno, z Edwardkiem?

Jak wiǳimy, pani de Villefort zadała naraz mnóstwo pytań, aby otrzymać choć edną
odpowiedź; ale pan de Villefort, zimny ak skała, pozostał na nie obo ętny.

— Edwardku — odezwał się, rzuca ąc ǳiecku rozkazu ące spo rzenie — idź, pobaw
się w salonie, chłopcze, muszę porozmawiać z mamą.

  () Hrabia Monte Christo 



Wobec tego chłodu, tego stanowczego tonu, tego ǳiwnego wstępu, pani de Villefort
mimowolnie zadrżała. Edwardek podniósł głowę i spo rzał na matkę; ale wiǳąc, że nie
potwierǳa rozkazu o ca, zaczął na nowo obcinać główki ołowianym żołnierzykom.

— Edward, słyszałeś? — krzyknął pan de Villefort tak ostro, że chłopiec aż podskoczył
na dywanie. — Masz wy ść!

Chłopiec, nienawykły do takiego traktowania, porwał się na nogi i zbladł; trudno
powieǳieć, czy z gniewu czy ze strachu.

O ciec podszedł do niego, ob ął i pocałował w czoło.
— Idź uż, ǳiecko — rzekł — no, idź.
Edwardek wyszedł. Pan de Villefort zamknął za nim drzwi na zasuwkę.
— Boże, co się stało? — zawołała pani de Villefort, usiłu ąc przeniknąć męża spo -

rzeniem; spróbowała się uśmiechnąć, ale chłód męża zmroził e na ustach ten uśmiech.
— Gǳie trzymasz pani truciznę, które zwykle używasz? — wyceǳił powoli i wy-

raźnie Villefort, nie siląc się na żadne wstępy.
Pani de Villefort musiała poczuć się ak skowronek, gdy wiǳi, ak kania zacieśnia

nad nim mordercze kręgi. Z piersi wyrwał się e chrapliwy ęk, ni to westchnienie, ni to
krzyk — twarz powlekła e śmiertelna bladość.

— Mężu… a… a nie rozumiem cię.
Paroksyzm trwogi poderwał ą z otomany — i zaraz w drugim paroksyzmie, dużo

silnie szym, osunęła się z powrotem.
— Pytałem — odezwał się Villefort całkowicie spoko nym głosem — gǳie trzymasz

truciznę, którą zabiłaś moich teściów, Barroisa i Valentine?
— Zastanów się, co ty mówisz⁈ — zawołała pani de Villefort składa ąc ręce.
— Nie masz pytać, ale odpowiadać.
— Mężowi czy sęǳiemu? — wybełkotała pani de Villefort.
— Sęǳiemu, pani, sęǳiemu!
Był to widok przeraża ący — pobladłe kobiecie w oczach malowała się trwoga, a dy-

gotała całym ciałem.
— Mężu… mężu… — wyszeptała; i to było wszystko.
— Nie odpowiadasz, pani! — krzyknął groźnym głosem Villefort.
I dodał z uśmiechem barǳie przeraża ącym niż ego gniew:
— Choć prawda, nie zaprzeczasz.
Pani de Villefort drgnęła.
— I nie mogłabyś zaprzeczyć — ciągnął, wyciąga ąc rękę, akby chciał ą pochwycić

w imieniu sprawiedliwości. — Dokonałaś tych kilku zbrodni z bezwstydną zręcznością,
ale mogłaś tym oszukać tylko luǳi, których zaślepiała miłość do ciebie. Od śmierci pani
de Saint-Méran wieǳiałem, że est w moim domu truciciel, ostrzegł mnie d’Avrigny.
Po śmierci Barroisa mo e pode rzenia padły, niech mi to Bóg przebaczy, na anioła; bo
pode rzliwość tkwi we mnie z natury. Ale po śmierci Valentine nie miałem uż wątpliwości
i nie tylko a. W te chwili o two e zbrodni wieǳą dwie osoby, ale wielu się domyśla
i niebawem dowieǳą się o tym wszyscy. A ak to pani powieǳiałem, mówi do ciebie nie
mąż, ale sęǳia!

Pani de Villefort zakryła twarz dłońmi.
— Mężu — ęknęła — błagam, nie wierz pozorom!
— Czyżbyś się bała? — zawołał Villefort z pogardą. — No tak, przekonałem się o tym

nie ednokrotnie, że truciciele są tchórzami. Czyżbyś była pani tchórzem, ty, która miałaś
tyle ohydne odwagi, aby patrzeć, ak umiera dwo e starców i młoǳiutka ǳiewczyna?

— Mężu! O mó mężu!…
— Czyżbyś była tchórzem — ciągnął Villefort z rosnącym wzburzeniem — ty, która

liczyłaś minuty, gdy konały two e cztery ofiary? Ty, która wymyśliłaś ów piekielny plan
i mieszałaś te swo e haniebne wywary z tak cudowną wprawą i dokładnością? Ty, która tak
dobrze wszystko zaplanowałaś, czyżbyś zapomniała w swoich rachunkach o ednym —
o tym, do czego może cię doprowaǳić wykrycie twoich zbrodni? O nie, niemożliwe, mu-
siałaś zachować sobie akąś truciznę, łagodnie szą, delikatnie szą, a za to barǳie zabó czą,
truciznę, ǳięki które uniknęłabyś kary, która ci się należy… Zrobiłaś tak, a przyna mnie
mam taką naǳie ę?

Pani de Villefort załamała ręce i osunęła się na kolana.
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— Wiem, wiem, przyzna esz się… Ale ten, kto przyzna e się dopiero sęǳiemu, kto
przyzna e się w ostatnie chwili, gdy uż nie można niczego się wyprzeć, w niczym nie
może uż umnie szyć kary, aką mu wyznaczą!

— Kary? — zawołała pani de Villefort. — Kary? Już drugi raz wspominasz o karze!
— Naturalnie. Czy dlatego, że udało ci się popełnić zbrodnię cztery razy, sąǳiłaś, że

unikniesz kary? A może sąǳiłaś, że e unikniesz ako żona prokuratora? O nie, pani! Nie!
Kimkolwiek byłaby trucicielka, czeka ą szafot, zwłaszcza eśli, ak mówiłem, nie postarała
się zachować dla siebie paru kropel swo e na pewnie sze trucizny.

Pani de Villefort krzyknęła ǳiko, a ohydna, niewstrzymywana uż trwoga wykrzywiła
e rysy.

— Och, nie lęka się pani szafotu — rzekł prokurator. — Nie chciałbym cię okryć
taką hańbą, bo spadłaby ona i na mnie. Nie, przeciwnie, eśli mnie zrozumiałaś, powinnaś
się domyślić, że nie możesz zginąć na szafocie.

— Nie, nie zrozumiałam. O co ci choǳi, mężu? — wybełkotała nieszczęsna kobieta,
całkowicie zdruzgotana.

— O to, że żona na wyższego stanowiskiem sądownika w stolicy nie splami nazwiska,
które est nieskazitelne i nie okry e tym samym hańbą zarazem męża i ǳiecka.

— O nie, nie!…
— O, to bęǳie z two e strony dobry uczynek, ǳięku ę ci.
— ǲięku esz mi? Za co?
— Za to, co właśnie powieǳiałaś.
— A co a powieǳiałam? W głowie mi się miesza, nic uż nie rozumiem, Boże, Boże!
I zerwała się — włosy miała rozrzucone w niełaǳie, na usta wystąpiła e piana.
— To była odpowiedź na pytanie, akie ci zadałem na początku: gǳie est trucizna,

które zazwycza używasz?
Pani de Villefort wzniosła ręce ku niebu i załamała e konwulsy nie.
— Nie, nie! — wrzasnęła. — Nie chcesz tego!
— Nie chcę, abyś zginęła na szafocie. Rozumiesz?
— Mężu, łaski!…
— Chcę, aby sprawiedliwości się stało zadość. Ży ę po to, aby karać — dodał, patrząc

płomiennym wzrokiem. — Każdą inną kobietę, choćby to była królowa, posłałbym w rę-
ce kata; ale dla ciebie będę barǳie litościwy. Ciebie pytam: czyż nie zachowałaś choć
kropelki trucizny łagodnie sze w ǳiałaniu, ale za to piorunu ące i całkowicie pewne ?

— O przebacz mi, pozwól mi żyć! Pomyśl: estem two ą żoną!
— Jesteś trucicielką!
— Zaklinam cię na boskie miłosierǳie!… Zaklinam cię w imię nasze miłości!…
— Nie! Nie!
— W imieniu naszego ǳiecka! Ach, daru mi życie dla ǳiecka!
— Nie! Nie! Już powieǳiałem. Gdybym ci darował życie, może byś zabiła pewnego

dnia i nasze ǳiecko.
— Ja miałabym zabić mo ego syneczka! — zawołała ta straszliwa matka, rzuca ąc się

na Villeforta. — Ja miałabym zabić Edwardka!… ha! ha! ha!
I okropny, szatański śmiech, śmiech obłąkane zakończył te słowa, cichnąc w głuchym

rzężeniu.
Pani de Villefort osunęła się na kolana.
Villefort podszedł do nie .
— Pamięta , pani — rzekł — że eśli, gdy wrócę, sprawiedliwości nie stanie się zadość,

a sam panią oskarżę i osobiście zawiozę do więzienia.
Słuchała, dygocząc, przybita, pokonana; i tylko w e oczach błyszczało życie, kry ąc

straszliwy ogień.
— Słyszysz? Idę tam domagać się na zbrodniarzu kary śmierci… Jeżeli zastanę cię przy

życiu, noc tę spęǳisz uż w Conciergerie.
Pani de Villefort westchnęła, opuściły ą nerwy i padła zdruzgotana na ziemię.
Prokuratora akby tknęła litość, spo rzał na nią mnie surowo, i ukłoniwszy się lekko,

rzekł powoli:
— Żegna , pani, żegna .
Pożegnanie to poǳiałało na panią de Villefort ak cios śmiertelny.

  () Hrabia Monte Christo 



Zemdlała.
Prokurator wyszedł, a wychoǳąc, zamknął drzwi na dwa spusty.

.   
Sprawa Benedetta — ak ą nazywano w sąǳie i w salonach — wzbuǳiła niezmier-
ną sensac ę. Fałszywy Cavalcanti, bywalec Café de Paris, spotykany często na bulwarze
Gandawskim i w Lasku Bulońskim, przez tych kilka miesięcy pozawierał w wielkim
świecie mnóstwo zna omości. Gazety roztrząsały ego karierę salonową i więzienną, spra-
wa buǳiła więc coraz większą ciekawość, zwłaszcza u luǳi, którzy osobiście zetknęli się
z księciem Andreą Cavalcanti. I to zwłaszcza ci ostatni pragnęli za wszelką cenę obe rzeć
imć Benedetta, zabó cę swo ego kompana z galer.

Wielu uważało, że eśli nawet Benedetto nie est ofiarą, to przyna mnie sprawie-
dliwość pomyliła się co do niego; wiǳiano przecież w Paryżu starszego pana Cavalcanti
i spoǳiewano się, że niebawem po awi się znowu, aby bronić swo e znakomite latorośli.
Ci, którzy nie wiǳieli sławetne czamarki, w które pan Cavalcanti ob awił się hrabiemu
Monte Christo, pozostawali pod wrażeniem godne , szlachetne postawy i towarzyskiego
obycia starego patryc usza.

A wraca ąc do oskarżonego — wielu luǳi zapamiętało go ako miłego, pięknego
i ho nego młoǳieńca, i wszyscy woleli przypuszczać, że padł ofiarą podłych machina-
c i ukrytych wrogów, akich pełno zawsze w wielkim świecie. Wszyscy więc spieszyli na
posieǳenie sądu przysięgłych, edni, aby napatrzeć się widowisku, inni, aby e komento-
wać. Już o siódme rano przy bramie sądu powstała kole ka, a goǳinę przed otwarciem
posieǳenia sala była uż pełna uprzywile owanych wiǳów. W ǳień wielkiego procesu,
przed we ściem sęǳiów — a często nawet i późnie , sala sądowa przypomina eden wiel-
ki salon, w którym spotyka ą się zna omi; gwarzą ze sobą, eśli nie sieǳą od siebie zbyt
daleko — nie wsta ą, bo przecież mogliby stracić mie sce — lub da ą sobie znaki, eśli
ǳieli ich zbyt wielki tłum, składa ący się z pospólstwa, adwokatów i żandarmów.

Był to eden z owych przepięknych esiennych dni, które wynagraǳa ą nam brzydkie
lub zbyt krótkie lato. Chmury, które tego ranka zasłoniły panu de Villefort wschód słoń-
ca, rozproszyły się ak za dotknięciem różdżki i za aśniał w całym swym czystym blasku
pogodny, eden z ostatnich dni wrześniowych.

Beauchamp, ako eden z królów prasy, miał i tuta swó tron; właśnie rozglądał się
bacznie na prawo i lewo. Szybko wypatrzył Château-Renauda i Debray’a, którzy tylko
co zdobyli łaski ednego z polic antów i przekonali go, aby umieścił się za nimi — choć
z urzędu powinien stać mięǳy publicznością a sądem. Zacny polic ant zwąchał, że roz-
mawia z sekretarzem ministra i milionerem. Okazał zatem swoim wybitnym sąsiadom
na wyższe względy i umożliwił im nawet wizytę u Beauchampa, obiecu ąc, że popilnu e
im mie sc.

— No — odezwał się Beauchamp — czyli przyszliśmy zobaczyć naszego przy aciela?
— Boże! No tak, tak — odparł Debray — tego znakomitego księcia! Niech diabli

wezmą tych włoskich książąt!
— A to przecież człowiek, któremu genealogię wypisywał sam Dante, ego korzenie

sięga ą do Boskiej Komedii!
— Szlachta stryczkowa — stwierǳił flegmatycznie Château-Renaud.
— Skażą go, co? — zapytał Debray Beauchampa.
— E, mó kochany — odparł ǳiennikarz — to chyba ciebie powinniśmy o to pytać,

to ty się znasz na lepie na tym, co w sąǳie piszczy. Czy aby nie wiǳiałeś się z przewod-
niczącym sądu na ostatnim obiadku u ministra?

— No tak.
— I co ci mówił?
— Jak powiem, to się zǳiwicie.
— E, no to mówże pręǳe , mó drogi, uż dawno mi nikt czegoś takiego nie powie-

ǳiał.
— Powieǳiał, że Benedetto, którego uważa ą za arcymistrza podstępu, est barǳo

podrzędnym łotrzykiem, niezbyt inteligentnym. Nie est goǳien tych badań, które e-
noloǳy po ego śmierci będą wyprawiać nad ego czaszką.
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— E — rzekł Beauchamp — nie na gorze odgrywał rolę księcia.
— Może dla ciebie, Beauchamp, bo nie cierpisz tych nieszczęśliwych książąt, zda e

ci się, że zazwycza ma ą nieszczególne maniery i esteś zachwycony, ilekroć uda ci się to
zauważyć. Ale mnie to nie zwieǳie, bo a zwęszę szlachcica na milę.

— To nigdy nie wierzyłeś w ego książęcą mitrę?
— Mitrę mógł mieć… Ale księstwa nie.
— Nieźle powieǳiane — uśmiechnął się Debray. — Ale zapewniam cię, że dla

wszystkich innych mógł uchoǳić za arystokratę… Widywałem go na przy ęciach u mi-
nistrów.

— No tak — odparł Château-Renaud — bo ci twoi ministrowie właśnie tak się zna ą
na książętach!

— O, to dobre — parsknął śmiechem Beauchamp. — Zdanko krótkie, ale dobre.
Mogę tego użyć w mo e kronice?

— Ależ proszę, mó drogi Beauchamp, bierz, ceny nie będę podwyższał — odrzekł
Château-Renaud.

— Ale eżeli a — zwrócił się Debray do Beauchampa — rozmawiałem z przewod-
niczącym, to tobie na pewno udało się pogadać z prokuratorem?

— To nie było możliwe. Pan de Villefort od tygodnia sieǳi zamknięty w domu; nic
barǳie zrozumiałego: taki ciąg zmartwień, a szczytem wszystkiego była ta ǳiwna śmierć
ego córki…

— ǲiwna? Co ty opowiadasz! — wtrącił się Château-Renaud.
— No tak, udawa , że nic nie wiesz, tylko dlatego, że to wszystko stało się szlach-

cie urzędnicze — odparł Beauchamp, wtyka ąc sobie monokl w oko i stara ąc się go
utrzymać.

— Szanowny pan pozwoli sobie powieǳieć — rzekł Château-Renaud — że w walce
na monokle nie wytrzyma z Debray’em. Debray, da że lekc ę panu Beauchamp.

— Chwileczkę — odezwał się Beauchamp. — Ale nie, nie mylę…
— No co?
— To ona.
— Co za ona?
— A mówiono, że wy echała.
— Panna Eugenia? — zapytał Château-Renaud. — Czyżby wróciła?
— Nie panna Eugenia, ale e matka.
— Pani Danglars?
— E, to niemożliwe — obruszył się Château-Renaud. — W ǳiesięć dni po ucieczce

córki, trzy dni po bankructwie męża?
Debray zarumienił się lekko i spo rzał tam, gǳie i Beauchamp.
— E, da że spokó — rzekł. — Jest zawoalowana, to akaś niezna oma dama, cu-

ǳoziemska księżna, może matka Cavalcantiego. Ale, ale, Beauchamp, mówiłeś, a racze
zaczynałeś mówić coś barǳo ciekawego.

— Ja?
— No tak, mówiłeś coś o ǳiwne śmierci panny Valentine.
— A tak, rac a. Ale dlaczego nie ma tu pani de Villefort?
— Kochana kobiecina! — rzekł Debray. — Na pewno destylu e melisę dla szpitali

albo preparu e akieś kosmetyki dla siebie i dla przy aciółek. Wiecie, że ona na tę zabawę
wyda e do trzech tysięcy dukatów rocznie? Tak przyna mnie słyszałem. Ale masz rac ę,
czemu nie ma tu pani de Villefort? Spotkałbym się z nią z dużą radością, barǳo lubię tę
kobietę.

— A a nie — rzekł Château-Renaud. — Nie znoszę e .
— A to czemu?
— Sam nie wiem. Czu ę do nie antypatię i uż.
— Albo nie znosisz e instynktownie, ak zwykle.
— Może… Ale wróćmy do tego, co mówił Beauchamp.
— A więc — zaczął Beauchamp — nie ciekawi was, dlaczego u Villefortów pada się

takim pokotem?
— Pokotem, hmm… Ładne — zauważył Château-Renaud.
— Mó drogi, zdanko to znaleźć można u Saint-Simona.
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— A śmierć u państwa de Villefort, wróćmy do rzeczy.
— Do licha, przyznam się — ozna mił Debray — że z oczu nie tracę tego domu, od

trzech miesięcy okrytego żałobą… A nawet przedwczora rozmawiałem o śmierci Valen-
tine z panią.

— Co znowu za pani? — zapytał Château-Renaud.
— Do diabła, przecież że ministrowa!
— A, przepraszam. Nie bywam u ministrów, zostawiam ten zaszczyt książętom.
— Baronie, promieniowałeś pięknem, a teraz zaczynasz nas razić gromami ak Jowisz!

Ulitu się!
— Już nic nie powiem, ale ulitu się i ty, do diabła, i przestań mi replikować!
— No, Beauchamp, skończmy wreszcie mówić o tym, o czym zaczęliśmy. Powie-

ǳiałem, że ministrowa prosiła mnie przedwczora o akieś informac e w te kwestii. Po-
informu cie mnie, a a poinformu ę ą.

— A więc, moi panowie, eżeli ginie się u państwa de Villefort takim pokotem, to
znaczy, że w domu est akiś morderca!

Debray i Château-Renaud wzdrygnęli się, nieraz bowiem to samo przychoǳiło im do
głowy.

— A kto miałby nim być? — zapytali ednocześnie.
— Mały Edwardek.
Słuchacze parsknęli śmiechem, ale mówcy byna mnie nie zbiło to z tropu:
— Tak, moi panowie, Edwardek, naǳwycza ne ǳiecię, które zabĳa uż ak stary.
— Żartu esz sobie?
— E, skąd. Wczora zaangażowałem loka a, który zrezygnował z pracy u Villefortów,

słucha cie uważnie.
— Słuchamy, słuchamy.
— A zresztą utro go odprawię, bo żarłok z niego, u Villefortów ze strachu prawie nic

nie adł i teraz to sobie odbĳa. Otóż ów kochany chłopczyk zawładnął podobno flakonem
trucizny i od czasu do czasu sięga po niego, żeby sobie użyć na luǳiach, których nie lubi.
Na pierw nie spodobali mu się ǳiaǳiusiowie de Saint-Méran — potraktował ich trzema
kroplami swo e mikstury; trzy krople wystarczą; kole na poczciwego Barroisa; stary
sługa ǳiadunia Noirtiera gderał czasem na milutkiego urwisa, którego przecież znacie.
I milutki urwis wlał mu trzy kropelki mikstury. Tak samo było z tą biedną Valentine —
nie gderała, ale był o nią zazdrosny; zaaplikował e trzy kropelki — i koniec ba ki.

— Do licha, co ty nam tu opowiadasz? — zapytał Château-Renaud.
— Prawda, że opowieść nie z tego świata? — zapytał Beauchamp.
— Ależ to absurd — rzekł Debray.
— O, znowu akieś wymĳa ące odpowieǳi! — obruszył się Beauchamp. — Do diabła,

zapyta cie mo ego loka a, a racze człowieka, który od utra uż nim nie bęǳie. Wszyscy
w tym domu tak mówili.

— Ale co to za mikstura, gǳież ona?
— Diabli wieǳą! ǲieciak chowa ą dobrze.
— Ale skąd ą wziął?
— Z laboratorium swo e mamci.
— To mama miała w laboratorium trucizny?
— Skąd mogę wieǳieć? Zada esz mi takie pytania, akbyś był prokuratorem. Po-

wtarzam to, co słyszałem, to wszystko. Poda ę ci mo ego informatora, więce zrobić nie
mogę. Biedaczek ze strachu uż nie mógł eść.

— Mó drogi, założę się, że nie wierzysz w ani edno swo e słowo — rzekł Château-
-Renaud. — Ale nie wiǳę też hrabiego de Monte Christo. Czemu go nie ma?

— Nuǳi go to uż — odparł Debray — a poza tym nie bęǳie się tu przecież po-
kazywał, w końcu i ego oba Cavalcanti zrobili w konia. Przedstawili mu fałszywe listy
kredytowe — weksle te były na hipotekę księstwa, a opiewały na akieś sto tysięcy an-
ków.

— O, baronie — zapytał Beauchamp — a ak się miewa pan Morrel?
— Do licha, byłem u niego uż trzy razy: ani śladu. Tymczasem ego siostra wcale

nie była zaniepoko ona, ozna miła mi z całkowitym spoko em, że nie wiǳiała go od paru
dni, ale est święcie przekonana, że nic złego mu się nie stało.
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— O, uż wiem! — zawołał Beauchamp. — Hrabia de Monte Christo nie może się
tu z awić.

— A czemuż to?
— Bo est aktorem w tym dramacie.
— Też kogoś zamordował? — zagadnął Debray.
— Ale gǳie tam, przeciwnie, to ego chciano zamordować. Wiecie przecież, że po-

czciwy imć Caderousse został zamordowany przez Benedetta w chwili, gdy wychoǳił
z domu hrabiego. Wiecie, że to u hrabiego znaleziono tę sławetną kamizelkę z listem,
który przeszkoǳił w podpisaniu intercyzy. Wiǳicie? Kamizelka leży, o tam, na stole,
cała zakrwawiona. To dowód rzeczowy.

— A, rzeczywiście.
— Cicho, panowie, sąd nadchoǳi. Każdy na swo e mie sce!

.   
Sęǳiowie za ęli mie sca wśród głębokie ciszy. Zasiedli przysięgli.

Pan de Villefort — będący przedmiotem ogólnego zainteresowania, a można nawet
powieǳieć, że ogólnego poǳiwu — usiadł w birecie w swoim fotelu, rozgląda ąc się
wokół spoko nie. Wszyscy patrzyli ze zǳiwieniem na tę twarz poważną i surową: dra-
mat, który przeżywał ako o ciec, nie pozostawił na ego niewzruszonym obliczu żadnych
śladów. Widok tego człowieka, obcego akimkolwiek luǳkim uczuciom, buǳił grozę.

— Żandarmi — rzekł przewodniczący — wprowaǳić oskarżonego.
Na te słowa wszyscy natężyli uwagę i utkwili wzrok w drzwiach, przez które miał

we ść Benedetto.
Wkrótce drzwi się otwarły i po awił się oskarżony. Wywarł na wszystkich ednakowe

wrażenie, nikt nie pomylił się co do wyrazu ego fiz onomii.
Na ego twarzy nie było śladu owego głębokiego wzruszenia, które sprawia, że krew

spływa do serca, a twarz powleka się bladością. Nie drżały byna mnie ego ręce; w ed-
ne trzymał z grac ą cylinder, drugą założył wǳięcznie za białą pikową kamizelką. Oczy
spoglądały spoko nie, a nawet żywo. Gdy tylko znalazł się w sali, przebiegł szybko wzro-
kiem szeregi sęǳiów i przysięgłych, zatrzymu ąc dłuże spo rzenie na przewodniczącym
i zwłaszcza na prokuratorze. Przy Andrei usiadł ego adwokat — adwokat z urzędu, An-
drea bowiem nie chciał się za mować takimi szczegółami, nie przywiązu ąc do nich, ak
się zdawało, żadnego znaczenia. Był to człowiek młody, o asnych, szarawych włosach;
czerwienił się, okazu ąc dużo wyraźnie sze ob awy emoc i niż oskarżony.

Przewodniczący nakazał odczytać akt oskarżenia, zredagowany, ak wiemy, zręcznym
i nieubłaganym piórem pana de Villefort. Publiczność nie spuszczała Andrei z oczu pod-
czas tego długiego czytania, które przytłoczyłoby każdego innego oskarżonego — Andrea
ednak zniósł e z iście spartańską pogodą ducha.

Nigdy eszcze Villefort nie był tak zwięzły i tak elokwentny zarazem. Przedstawił
zbrodnię w na żywszych barwach; opisał przeszłość oskarżonego, kole ne ego wcielenia
i cały logiczny łańcuch postępków Andrei od na młodszych ego lat; a uczynił to z talen-
tem, wspartym o zna omość życia i serca luǳkiego; o tak, prokurator królewski posiadał
umysł niepospolity.

Sama ta wstępna przemowa pogrążyła Benedetta na zawsze w oczach opinii publicz-
ne — nim eszcze sąd zdążył zadekretować barǳie materialną karę. Andrea nie zwracał
na mnie sze uwagi na coraz to nowe oskarżenia, które na niego spadały.

Pan de Villefort spoglądał na niego często — zapewne i na nim prowaǳił swo e
studia psychologiczne, którym poddawał wszystkich oskarżonych — ale Andrea ani razu
nie spuścił oczu w zetknięciu z ego przenikliwym, bacznym spo rzeniem.

Ukończono lekturę aktu oskarżenia.
— Nazwisko i imię oskarżonego? — rzekł przewodniczący.
Andrea wstał.
— Pan przewodniczący wybaczy — rzekł głosem dźwięcznym i czystym — ale wiǳę,

że porządek pytań est taki, że nie mogę się na niego zgoǳić. Pragnę ozna mić, że sam
późnie uzasadnię, dlaczego stanowię wy ątek wśród zwykłych oskarżonych. Proszę, aby
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raczył pan pozwolić mi odpowiadać na pytania w innym porządku; i tak odpowiem na
wszystkie.

Przewodniczący spo rzał ze zdumieniem na przysięgłych, a oni spo rzeli na proku-
ratora. Publiczność ob awiła nie mnie sze zdumienie. Andrea ednak nie zdawał się tym
byna mnie wzruszony.

— Ile oskarżony ma lat? — spytał przewodniczący. — Na to pytanie oskarżony od-
powie?

— Odpowiem, panie przewodniczący, podobnie ak i na inne, ale każde w swoim
czasie.

— Ile oskarżony ma lat? — powtórzył przewodniczący.
— Dwaǳieścia eden, a racze skończę dwaǳieścia eden lat za kilka dni, bo uroǳi-

łem się w nocy z  na  września  roku.
Pan de Villefort, który właśnie robił notatki, nagle podniósł głowę.
— Gǳie oskarżony się uroǳił? — zapytał przewodniczący.
— W Auteuil, pod Paryżem — ozna mił Benedetto.
Pan de Villefort po raz drugi podniósł głowę, spo rzał na Benedetta, tak akby u rzał

głowę Meduzy, i pobladł śmiertelnie. Benedetto zaś podniósł z wǳiękiem do ust róg
haowane batystowe chusteczki.

— Zawód oskarżonego? — zapytał przewodniczący.
— Na pierw byłem fałszerzem — rzekł Andrea na spoko nie w świecie — potem

trudniłem się kraǳieżą, a ostatnio mordem.
Na sali rozbrzmiał szmer, a racze pełna oburzenia wrzawa. Sęǳiowie spoglądali po

sobie w osłupieniu, przysięgli głośno manifestowali swo ą odrazę wobec takiego cynizmu,
którego nikt nie spoǳiewał się po tym elegancie.

Pan de Villefort wbił sobie palce w czoło; twarz mu poczerwieniała; nagle zerwał się
i roze rzał się błędnie wokół. Nie mógł złapać tchu.

— Czy pan prokurator szuka czegoś? — zapytał ze swoim na uprze mie szym uśmie-
chem Benedetto.

Pan de Villefort nic nie odrzekł; z powrotem usiadł albo racze osunął się na fotel.
— Czy teraz oskarżony zechce podać swo e nazwisko? — spytał przewodniczący. —

Bezczelna dobitność, z aką oskarżony wymienił swo e zbrodnie, które nazywa zawodem
ów roǳa dumy, z aką oskarżony o nich mówi, to obraza moralności. Sąd winien za
to surowo oskarżonego upomnieć. Może to dlatego oskarżony zwleka z wymienieniem
swo ego nazwiska? Chce oskarżony, by ego nazwisko zabrzmiało z całą mocą po tych
wszystkich godnościach?

— To nie do wiary — rzekł Benedetto głosem ak na uprze mie szym i kłania ąc się
z wǳiękiem — nie do wiary, ak znakomicie pan przewodniczący czyta w mo e duszy.
Istotnie, to właśnie dlatego prosiłem pana, abyś zmienił porządek pytań.

Osłupienie sięgnęło szczytu. W słowach oskarżonego nie było uż ani fanfaronady
ani cynizmu. Poruszone audytorium przeczuwało, że w tych czarnych chmurach czai się
grom.

— A zatem, ak się oskarżony nazywa? — spytał przewodniczący.
— Nie mogę wy awić panu mo ego nazwiska, ponieważ sam go nie znam. Ale znam

nazwisko mo ego o ca i mogę e panu powieǳieć.
Nagły ból ścisnął Villefortowi skronie, zaćmiło mu się w oczach; krople potu spływały

mu z twarzy na akta, w które wpĳał drżącą konwulsy nie rękę.
— Niech więc oskarżony powie, kim est ego o ciec — odezwał się przewodniczący.
Na mnie szy szelest, na lże szy oddech nie przerywał ciszy na sali: wszyscy zamarli

w oczekiwaniu.
— Mó o ciec est prokuratorem królewskim — odparł spoko nie Andrea.
— Prokuratorem królewskim! — zdumiał się przewodniczący, nie spostrzega ąc, ak

zmieniła się twarz Villefortowi. — Prokuratorem królewskim!
— Tak, a skoro pan przewodniczący chce znać ego nazwisko, oto i ono: mó o ciec

nazywa się de Villefort.
Publiczność wybuchła. Krzyczeli wszyscy, nie zważa ąc uż na szacunek wobec spra-

wiedliwości, aki należy ob awiać na posieǳeniach sądu; i nawet sęǳiowie nie próbowali
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uciszyć tego zgiełku. Przekleństwa, obelgi, obraźliwe gesty pod adresem Benedetta, mio-
tanie się żandarmów i szyderstwa motłochu, owe części tłumu, która zawsze wypływa na
wierzch podczas zamieszania lub skandalu — wszystko to trwało całe pięć minut, nim
sęǳiowie i woźni zdołali przywrócić ciszę.

Wśród hałasu przebĳał się głos przewodniczącego:
— Oskarżony naigrawa się ze sprawiedliwości! Oskarżony ośmiela się dać współoby-

watelom pokaz takiego zepsucia, że nie zdarzyło się coś takiego w naszych czasach! Choć
przecież i tak pozostawia ą one dużo do życzenia!

Wokół prokuratora, który garbił się zdruzgotany w fotelu, kłębiło się kilkanaście osób
i pocieszało go, podtrzymywało na duchu, zapewniało o swo e przy aźni i sympatii.

Na sali zapanował wreszcie spokó , z wy ątkiem ednego mie sca — tam ciągle eszcze
krzątano się i szeptano. Podobno zemdlała tam akaś kobieta; podano e sole trzeźwiące
i zaraz oǳyskała przytomność.

Andrea patrzył z uśmiechem na kotłu ącą się salę; a potem, opiera ąc się ręką o dębową
balustradę, przybrał edną ze swoich na wǳięcznie szych póz i rzekł:

— Droǳy państwo, Bóg mi świadkiem, że nie zamierzałem znieważać sądu i dopro-
waǳać do niepotrzebnego skandalu w obecności tak szanowne publiczności. Zapytano
mnie, ile mam lat — odpowieǳiałem. Zapytano gǳiem się uroǳił, odpowieǳiałem;
zapytano, ak się nazywam — nie mogłem odpowieǳieć, ponieważ roǳice mnie po-
rzucili. Ale nie poda ąc mo ego nazwiska, bo go nie znam, mogę wymienić nazwisko
mo ego o ca. Powtarzam więc eszcze raz: mó o ciec to pan de Villefort i estem gotów
tego dowieść.

W głosie młoǳieńca brzmiała taka pewność i energia, że gwar uciszył się uż osta-
tecznie. Wszystkie spo rzenia przeniosły się na prokuratora — sieǳiał bez ruchu, akby
śmiertelnie rażony gromem.

— Moi państwo — ciągnął Andrea — winienem złożyć dowody i wy aśnienie.
— Ależ — zawołał rozgniewany przewodniczący — powieǳiałeś pan podczas prze-

słuchania, że nazywasz się Benedetto, żeś sierota i że wychowałeś się na Korsyce!
— Podczas przesłuchania powieǳiałem to, co uznawałem dla siebie za wygodne, nie

chciałem bowiem, aby osłabiło to wydźwięk mo ego wyznania lub aby mi e udaremniono
— pragnę bowiem nadać temu, co powiem, duży rozgłos.

Powtarzam więc: uroǳiłem się w Auteuil, w nocy z  na  września  roku
i estem synem pana de Villefort, prokuratora królewskiego. Chcecie państwo szczegó-
łów? Proszę barǳo. Uroǳiłem się na pierwszym piętrze w domu pod nr  przy ulicy
de la Fontaine, w poko u obitym czerwonym adamaszkiem. O ciec wziął mnie na ręce,
oświadczył matce, że nie ży ę, owinął w pieluszkę oznaczoną inic ałami H. N., zaniósł do
ogrodu i tam żywego zakopał.

Publiczność poruszyła się niespoko nie, wiǳąc, ak wzrasta pewność w głosie oskar-
żonego i ak rośnie przerażenie pana de Villefort.

— Skądże pan zna te wszystkie szczegóły? — zapytał przewodniczący.
— Już mówię, panie przewodniczący. Do ogrodu, w którym miał zakopać mnie o ciec,

zakradł się te same nocy człowiek, który żywił do niego śmiertelną nienawiść. Czatował
na niego od dawna, aby dokonać na nim korsykańskie zemsty. Ukrył się w kępie drzew.
Wiǳiał, ak mó o ciec zakopu e w ziemi kuferek — i ugoǳił go nożem. Sąǳąc, że
w kuferku est akiś skarb, rozkopał mogiłę i znalazł mnie — eszcze żyłem. Oddał mnie
do domu podrzutków; zapisano mnie tam pod numerem trzyǳieści siedem. Trzy miesiące
późnie ego siostra przy echała po mnie z Rogliano do Paryża. Oświadczyła, że estem e
synem i zabrała ze sobą. Oto dlaczego, chociaż uroǳiłem się w Auteuil, wychowałem się
na Korsyce.

Nastała cisza, cisza tak głęboka, że sala mogłaby wydawać się pusta — gdyby nie
słychać było oddechów, które przyspieszał niepokó .

— Mów pan dale — rzekł przewodniczący.
— Mogłem na pewno żyć szczęśliwie u tych zacnych luǳi, bo mnie kochali nad-

zwycza . Ale mo a przewrotna natura zawsze brała górę nad cnotami, akie chciała mi
przekazać mo a przybrana matka. Wyrosłem zły i dotarłem aż do zbrodni. Pewnego dnia,
gdy złorzeczyłem Bogu, że mnie uczynił tak złym i wyznaczył mi tak ohydny los, przy-
szedł do mnie mó adopcy ny o ciec i rzekł: „Nie bluźnĳ, nieszczęsny! Bóg nie stworzył
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cię złym. To o ciec uczynił cię złym, to on popełnił zbrodnię: skazywał cię na piekło,
gdybyś wtedy umarł — a na nęǳę, gdybyś akimś cudem ocalał!”.

Od te chwili przestałem złorzeczyć Bogu, a zacząłem przeklinać o ca. Stąd wzięło się
to, co powieǳiałem, a za co zganił mnie pan przewodniczący. Oto dlaczego wywołałem
wzburzenie publiczności. Jeżeli to edna mo a zbrodnia więce , ukarzcie mnie; ale eże-
lim was przekonał, że od chwili mych naroǳin mó los był nieszczęsny, gorzki, goǳien
pożałowania, ulitu cie się nade mną!

— A pańska matka?… — zapytał przewodniczący.
— Matka myślała, że uroǳiłem się martwy, nie ma w tym żadne e winy. Nie

chciałem znać nazwiska matki; nie znam e .
W te że chwili ktoś krzyknął przeraźliwie, a krzyk ten zakończył się w szlochu.
Kobieta, która wcześnie zemdlała, dostała silnego ataku nerwowego, upadła i wynie-

siono ą z sali. Gdy ą wynoszono, zsunął się gęsty woal zasłania ący e twarz i rozpoznano
panią Danglars. Villefortowi huczało w uszach; był oszołomiony, bliski utraty zmysłów
— poznał ą ednak natychmiast i zerwał się.

— Ale dowody? Dowody? — pytał przewodniczący. — Niech oskarżony pamięta, że
ten splot okropności musi zostać poparty oczywistymi dowodami.

— Dowody? — roześmiał się Benedetto. — Dowodów pan chce? No to niech pan
spo rzy na pana de Villefort, a potem dopiero żąda ode mnie dowodów.

Wszyscy zwrócili wzrok na prokuratora — a on, pod ciężarem tych spo rzeń chwie nie
zbliżył się do balustrady. Włosy miał w niełaǳie, twarz szpeciły mu czerwone ślady po
paznokciach.

Przez salę przebiegł szmer zǳiwienia.
— O cze, żąda ą ode mnie dowodów — rzekł Benedetto. — Mam e przedstawić?
— Nie, nie! — wykrztusił pan de Villefort. — Nie trzeba.
— Jak to, nie trzeba? — zawołał przewodniczący. — Ale co to ma znaczyć?
— To znaczy — zawołał prokurator — że na próżno miotałbym się w śmiertelnym

uścisku, który mnie miażdży. Jestem w ręku Boga zemsty. Nie trzeba dowodów. To, co
oświadczył ten młoǳieniec, est prawdą.

Nastała głucha, ponura cisza, cisza, aka poprzeǳa katastrofę; luǳiom na sali ze
zgrozy z eżyły się włosy.

— Panie prokuratorze! — zawołał przewodniczący. — Czy pan nie ma aby halucy-
nac i? Chyba odchoǳi pan od zmysłów? To zrozumiałe, że tak ǳiwaczne, niespoǳiane,
straszne oskarżenie mogło panu pomieszać w głowie. No, niechże pan się pozbiera!

Prokurator potrząsnął głową. Szczękał zębami, akby trawiła go gorączka, ale ego
twarz była śmiertelnie blada.

— Panie przewodniczący, estem przy zdrowych zmysłach — rzekł. — Cierpię tylko,
co można łatwo po ąć. Przyzna ę się do winy: wszystko, co ten młody człowiek przed
chwilą powieǳiał, est prawdą. Uda ę się do siebie i stawiam się do dyspozyc i prokuratora
królewskiego, mo ego następcy.

Wyrzekłszy te słowa głosem głuchym i zdławionym, pan de Villefort chwie nym kro-
kiem skierował się ku drzwiom, które woźny machinalnie przed nim otworzył.

Cała sala zamarła w osłupieniu: owo podwó ne wyznanie stanowiło straszliwe zakoń-
czenie wypadków, które od dwóch tygodni nie przestawały buǳić komentarzy wśród
paryskie śmietanki towarzyskie .

— No cóż — rzekł Beauchamp — niech no mi teraz kto powie, że na strasznie sze
dramaty nie zdarza ą się w życiu?

— Do diabła — odezwał się Château-Renaud — wolałbym uż skończyć tak, ak pan
de Morcerf; strzał z pistoletu wyda e się zupełnie milutki wobec takie katastro.

— Zwłaszcza że zabĳa — dodał Beauchamp.
— I a miałem przez chwilę chętkę, aby ożenić się z ego córką! — wzdrygnął się

Debray. — Boże, dobrze biedaczka zrobiła, że umarła.
— Posieǳenie skończone — ozna mił przewodniczący. — Sprawa odroczona zosta e

do następne ses i. Śleǳtwo bęǳie wznowione i powierzone innemu prokuratorowi.
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Andrea, okazu ąc wciąż taki sam spokó , a buǳąc teraz eszcze większe zaciekawienie
publiczności, opuścił salę, eskortowany przez żandarmów, którzy mimo woli okazywali
mu teraz pewne względy.
. 
Tłum, choć zwarty, rozstępował się szybko przed panem de Villefort.

Wielkie cierpienie buǳi tyle szacunku, że nawet w na smutnie szych czasach pierw-
szym odruchem tłumu wobec tych, których spotyka nieszczęście, est zawsze współczucie.
Podczas rozruchów ginie wielu luǳi znienawiǳonych, ale nawet gdyby rzeczywiście byli
zbrodniarzami, tłum rzadko znieważa tych nieszczęsnych luǳi.

Villefort przebił się przez szeregi wiǳów, straży i woźnych i oddalił się, bo choć sam
przyznał się do winy, chroniło go nieszczęście.

Są sytuac e, które człowiek uchwytu e instynktem, nie mogąc ich ogarnąć rozumem;
wówczas na większym poetą sta e się ten, którego krzyk bęǳie na naturalnie szy i na -
gwałtownie szy. Tłum czyta w tym głosie całą opowieść — i ma rac ę, że się tym zado-
wala, a eszcze barǳie ma rac ę, gdy uważa go za wzniosły, kiedy est szczery.

A zresztą, trudno byłoby oddać osłupienie, w akim Villefort opuszczał Pałac Spra-
wiedliwości, lub też odmalować cierpienie, akie przeszywało nieznośnie całe ego ciało.

Powlókł się korytarzami, nie patrząc na drogę; prowaǳiło go tylko przyzwycza enie.
Zrzucił togę, nie dlatego, że mu tak wypadało — dlatego, że ciążyła mu tylko zbytecznie
na ramionach, i parzyła niczym koszula De aniry.

Chwie nym krokiem dotarł na ǳieǳiniec Dauphine, gǳie stał ego powóz. Otwiera-
ąc drzwiczki, obuǳił stangreta, rzucił się na poduszki, wskazu ąc ręką kierunek: Przed-
mieście Saint-Honoré.

Powóz ruszył.
Znów przygniótł go ciężar katastro, aka go spotkała; ten ciężar przytłaczał mu my-

śli, nie był zdolny nawet zastanowić się nad konsekwenc ami te katastro. Przeczuwał
e tylko, ale nie odwoływał się do kodeksu, który tak dobrze znał, nie obliczał, ak wyra-
chowany zbrodniarz, aka spotka go kara.

W sercu miał Boga.
— Bóg! — szeptał, sam nie wieǳąc, co mówi. — Bóg! Bóg!
Zdawało mu się, że za tą katastrofą stał edynie Bóg.
Powóz pęǳił szybko. Villefort, podskaku ąc na poduszkach, poczuł, że coś go uwiera.

Sięgnął po ów przedmiot: był to wachlarz, którego pani de Villefort zapomniała w po-
wozie; wsunął się mięǳy poduszki a oparcie. Wachlarz ten obuǳił w nim wspomnienie,
a wspomnienie to zabłysło ak płomień w czarną noc.

Villefort pomyślał o żonie…
— Ooo! — wykrzyknął, akby rozpalone żelazo przeszyło mu serce.
Od goǳiny wiǳiał tylko edną stronę swo ego nieszczęścia, a teraz ukazała mu się

druga — nie mnie straszliwa. Zachował się przed tą kobietą ak nieubłagany sęǳia, skazał
ą na śmierć. A ona teraz, w przerażeniu, nękana wyrzutami sumienia, przygnieciona
wstydem, który u nie wywołał, podkreśla ąc swo ą nieskazitelność, ona, biedna, słaba
kobieta, bezbronna wobec ego absolutne , bezwzględne właǳy, szyku e się może teraz
na śmierć!

Od wyroku skazu ącego upłynęła uż goǳina.
Przed oczyma sta ą e teraz wszystkie zbrodnie, błaga Boga o miłosierǳie, pisze list,

aby wyprosić w pokorze przebaczenie swo ego cnotliwego małżonka, przebaczenie, za
które zapłaci śmiercią.

Villefort ęknął z bólu i wściekłości.
— Ach! — zawołał, miota ąc się po atłasowych poduszkach powozu — ta kobieta

stała się zbrodniarką tylko dlatego, że zetknęła się ze mną. Ja ociekam zbrodnią! A ona
zaraziła się nią, ak zarażamy się tyfusem, cholerą, czy dżumą — i a ą karzę! Ja ośmieliłem
się e powieǳieć: „Bĳ się w piersi i umiera ”… O nie, nie! Ona bęǳie żyła… wy eǳie ze
mną… uciekniemy stąd, opuścimy Franc ę, pó ǳiemy w świat, gǳie nas oczy poniosą.
Ja e mówiłem o szafocie!… Wielki Boże! Jak mi to przeszło przez usta?… Toć i mnie
czeka szafot!… Uciekniemy… Tak, wyznam e wszystko; tak, co ǳień będę mówić e
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z pokorą: a też popełniłem zbrodnię… O, to małżeństwo tygrysa z wężem! Godna żona
takiego męża, ak a! Ona musi żyć, mo a hańba przyćmi e własną!

Villefort opuścił gwałtownie przednią szybę powozu.
— Pręǳe ! Pręǳe ! — wrzasnął takim głosem, że stangret aż podskoczył na koźle.
Spłoszone konie puściły się galopem.
— Tak! — powtarzał sobie Villefort, w miarę ak zbliżali się do domu — tak, ona

musi żyć, bęǳie pokutowała i wychowywała syna; biedne ǳiecko! Tylko ono i ten nie-
zniszczalny starzec przetrwali tę klęskę nasze roǳiny. Kochała e, to dla niego popełniła
tyle zbrodni. Nigdy nie można raz na zawsze położyć kreski na matce, która kocha swo-
e ǳiecko. Bęǳie pokutować, nikt się nie dowie, że est winowa czynią. Luǳie mówią
uż o tych zbrodniach u nas, ale z czasem zapomną… A eżeli przypomną sobie o nich
moi wrogowie, wezmę e na siebie. Jedna więce , edna mnie — nie ma znaczenia. Żona
ucieknie, zabierze złoto, a przede wszystkim Edwardka — daleko od przepaści, w którą
runę, a zda e mi się, że wraz ze mną i cały świat. Bęǳie żyła, bęǳie eszcze szczęśliwa, bo
cała e miłość koncentru e się w tym ǳiecku, a ono e nie opuści. To bęǳie mó dobry
uczynek. Od razu mi lże .

I prokurator odetchnął po raz pierwszy swobodnie.
Powóz stanął na ǳieǳińcu, Villefort ednym susem znalazł się na ganku. Służący

zdumieli się, że wrócił tak szybko. Nic więce nie wyczytał z ich twarzy. Nikt nie wyrzekł
doń ani słowa, przepuścili go tylko ak zwykle z uszanowaniem — i to wszystko.

Przechoǳąc koło poko u Noirtiera, spostrzegł przez niedomknięte drzwi dwa cienie,
ale nie zaciekawiło go to — niepokó gnał go dale .

— No — rzekł do siebie, wchoǳąc po schodkach prowaǳących do apartamentów
żony i pustego poko u Valentine — nic się nie zmieniło.

I przede wszystkim zamknął drzwi ǳielące schody od piętra.
— Nikt nam nie może przeszkoǳić — rzekł. — Muszę z nią pomówić swobodnie,

oskarżyć się przed nią i wszystko wyznać…
Podszedł do drzwi, przekręcił kryształową kulę służącą za klamkę — drzwi ustąpiły.
— Niezamknięte! Ha, to dobrze, to barǳo dobrze! — mruknął.
Wszedł do saloniku, w którym co wieczór ustawiano dla Edwardka łóżko; chociaż

uczył się na pens i, wracał na noc do domu, matka bowiem nie chciała się z nim rozstawać.
Jednym spo rzeniem ob ął cały salon.
— Nikogo tu nie ma — stwierǳił. — Jest pewnie w sypialni.
Rzucił się do drzwi. Drzwi były zamknięte na zasuwkę.
Zadrżał.
— Heloizo! — zawołał.
Wydało mu się, że poruszył się akiś sprzęt.
— Heloizo! — powtórzył.
— Kto tam? — zapytała pani de Villefort.
Wydało mu się, że e głos brzmiał słabie niż zwykle.
— Otwórz, otwórz! — zawołał. — To a!
Ale choć w głosie ego dźwięczał rozkaz, drzwi się nie otworzyły.
Wyważył e ednym kopnięciem. U we ścia do buduaru stała pani de Villefort. Była

blada, miała ściągniętą twarz; spoglądała na niego nieruchomym wzrokiem.
— Heloizo! Heloizo! Co ci est? Powieǳ.
Kobieta wyciągnęła ku niemu zesztywniałą, posiniałą rękę.
— Stało się, mężu — rzekła, a rzężenie zdawało się rozrywać e krtań. — Czego

eszcze ode mnie chcesz?
I osunęła się na podłogę.
Villefort podbiegł do nie i chwycił ą za dłoń. Dłoń ściskała konwulsy nie flakonik

ze złotym koreczkiem. Pani de Villefort uż nie żyła.
Villefort, zmartwiały ze zgrozy, cofnął się aż na próg, wlepia ąc wzrok w trupa.
— Mó syn! — krzyknął nagle. — Gǳie mó syn? Edwardku! Edwardku!
I wybiegł z poko u, krzycząc:
— Edwardku! Edwardku!
Krzyczał tak przeraźliwie, że nadbiegła służba.
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— Mó syn! Gǳie mó syn? — pytał Villefort. — Zabierzcie go z domu, żeby nie
zobaczył…

— Panicza nie ma na dole — odparł loka .
— Na pewno bawi się w ogroǳie. Idźcie po niego, idźcie!
— Nie, proszę aśnie pana. Jaśnie pani zawołała go do siebie bęǳie pół goǳiny temu.

Panicz poszedł do aśnie pani i uż nie schoǳił na dół.
Zimny pot zrosił Villefortowi czoło, zachwiały się pod nim nogi. Myśli wirowały mu

w głowie niczym trybiki zepsutego zegarka.
— Do aśnie pani!… Do aśnie pani!… — szeptał.
I zawrócił powoli, edną ręką ociera ąc pot, drugą opiera ąc się o ścianę.
W poko u znowu zobaczy trupa swo e nieszczęsne żony. Woła ąc Edwarda, obuǳi

w tym poko u echo; ego głos sprofanu e ciszę poko u, który est e grobem.
Miał tak ściśnięte gardło, że nie mógł wydobyć z siebie ni słowa.
— Edwardku! Edwardku! — wykrztusił.
Chłopczyk nie odpowiadał.
Gǳież więc było to ǳiecko, które, ak mówili służący, poszło do matki i uż stamtąd

nie wychoǳiło?
Villefort postąpił krok naprzód.
Ciało żony leżało w poprzek drzwi do buduaru, gǳie musiał być Edwardek. Zmarła

wydawała się akby czuwać na progu; e otwarte oczy były obrócone w słup, na ustach
zastygła straszliwa, ta emnicza ironia.

Uniesiona portiera odsłaniała część buduaru; widać było fortepian i róg kanapy obite
błękitnym edwabiem. Villefort postąpił parę kroków: na kanapie leżał Edwardek.

Oczywiście spał.
Nieszczęśnika ogarnęła nieopisana radość — akby promień światła zstąpił w to pie-

kło, w którym się szamotał. Trzeba uż tylko było prze ść ponad zmarłą, we ść do buduaru,
pochwycić ǳiecko w ramiona i uciec z nim daleko, daleko, Villefort nie był uż zepsu-
tym, ale wytwornym człowiekiem; obuǳił się w nim śmiertelnie zraniony tygrys, który
w ostatnim odruchu potrafi eszcze ukąsić.

Nie lękał się uż przesądów — edynie upiorów. Przeskoczył przez zmarłą, akby to
był żrący ogień. Chwycił ǳiecko w ramiona, przytula ąc e do siebie, potrząsa ąc nim,
woła ąc; ǳiecko nie odpowiadało.

Przycisnął usta do ego policzka — policzki były sine i lodowate. Obmacał zesztyw-
niałe ręce i nogi. Przyłożył dłoń do serca — serce przestało uż bić.

Edwardek nie żył.
Z piersi Edwardka zsunęła się akaś kartka złożona w czworo, Villefort, ak rażony

gromem, upadł na kolana. ǲiecko wypadło mu z rąk i potoczyło się ku zwłokom matki.
Villefort podniósł papier, poznał pismo żony i chciwie przebiegł list wzrokiem.
Oto, co zawierał:

Wiesz, że byłam dobrą matką, skoro dla syna dopuściłam się zbrodni.
Dobra matka nigdy nie rozsta e się ze swoim synem.

Villefort nie wierzył własnym oczom, Villefort sąǳił, że traci zmysły. Powlókł się ku
zwłokom Edwardka i zbadał e eszcze raz, tak pilnie, ak lwica patrzy na swo e martwe
lwiątko. I z piersi wyrwał mu się rozǳiera ący krzyk:

— Bóg! Ciągle Bóg!…
Te dwie ofiary przerażały go, nie mógł dłuże wytrzymać w tym pustym poko u, przy

tych trupach.
Villefort pochylił głowę, przygnieciony boleścią. Podniósł się na kolana i wstrząsnął

głową, aby odrzucić włosy wilgotne od potu. I on, który nigdy nie miał dla nikogo litości,
poszedł do o ca, aby móc w porywie słabości opowieǳieć komuś o swoim nieszczęściu
i mieć przed kim zapłakać.

Zszedł po znanych nam schodach.
Gdy wszedł, Noirtier słuchał uważnie i — zdało się — serdecznie słów księǳa Bu-

soniego, ak zawsze spoko nego i zimnego.
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Spostrzegłszy księǳa, Villefort uniósł rękę do czoła. Przeszłość stanęła mu przed
oczyma, napływa ąc ak fala spieniona gniewem. Przypomniał sobie swo ą wizytę u księ-
ǳa, na drugi ǳień po obieǳie w Auteuil — i wizytę, aką złożył w ich domu ksiąǳ po
śmierci Valentine.

— Ksiąǳ tuta ! — rzekł. — Czy ksiąǳ zawsze przychoǳi razem ze śmiercią?
Busoni wstał. Wiǳąc zmienione rysy prokuratora, ǳiko błyszczące oczy, domyślił

się, że zapewne scena w sąǳie uż się odbyła. Ale nic więce nie wieǳiał.
— Przyszedłem tu wtedy pomodlić się za pańską córkę — odpowieǳiał.
— A ǳiś?
— Przychoǳę powieǳieć panu, że zapłaciłeś mi uż swó dług i że od te chwili zacznę

prosić Boga, aby ak i a poprzestał na tym.
— Boże! — zawołał Villefort, cofa ąc się nagle z trwogą. — Ten głos, to nie est głos

księǳa Busoniego!
— A nie.
Ksiąǳ zdarł perukę z tonsurą i potrząsnął głową: na ramiona opadły mu długie, czarne

włosy i okoliły męską twarz.
— To twarz pana de Monte Christo — zawołał Villefort, spogląda ąc nieprzytomnymi

oczyma.
— Nie, eszcze nie to, panie prokuratorze, proszę sięgnąć pamięcią wstecz.
— Ten głos! Ten głos! Gǳież a go słyszałem po raz pierwszy?…
— W Marsyli, przed dwuǳiestu trzema laty, w ǳień pańskich zaręczyn z panną de

Saint-Méran. Niech pan poszuka w aktach.
— Nie esteś pan księǳem? Nie esteś pan hrabią Monte Christo?… Boże! Jesteś tym

ukrytym, nieubłaganym, śmiertelnym wrogiem! Musiałem ci wyrząǳić w Marsylii akąś
krzywdę! Biada mi!

— Tak, masz pan rac ę, to est to — rzekł hrabia. — Szuka , szuka !
— I cóżem ci zrobił? — zawołał Villefort, któremu mieszało się w głowie; był uż na

te wąskie granicy mięǳy rozumem i obłąkaniem. — Co? Powieǳ!
— Skazałeś mnie na śmierć powolną i straszliwą, zabiłeś mi o ca, pozbawiłeś mnie

wolności, miłości i szczęścia!
— Kim esteś? Kim? Boże!
— Jestem widmem nieszczęśnika, któregoś pogrzebał w lochach zamku If. Bóg wy-

wiódł go z grobu, włożył mu maskę hrabiego de Monte Christo i obsypał złotem i dia-
mentami, abyś rozpoznał go dopiero ǳiś.

— Ach, pozna ę cię… Pozna ę… Jesteś…
— Jestem Edmund Dantès!
— Edmund Dantès! — krzyknął Villefort i chwycił hrabiego za rękę. — A więc

chodź!
I pociągnął go na schody. Monte Christo, zdumiony, szedł za nim, przeczuwa ąc akąś

nową okropność.
— Patrz, Edmunǳie! — zawołał prokurator, wskazu ąc hrabiemu trupy. — Patrz!

Wystarcza ąco esteś pomszczony?
Monte Christo zbladł. Zrozumiał, że przekroczył prawa zemsty. Zrozumiał, że teraz

nie mógłby powieǳieć: Bóg est za mną i ze mną.
Wstrząśnięty, przypadł do ciała ǳiecka, uniósł mu powieki, zbadał puls i chwyciwszy

na ramiona, pobiegł do poko u Valentine, gǳie zamknął się na dwa spusty.
— Mo e ǳiecko! — zawołał Villefort. — Zabrał ciało mo ego ǳiecka! Bądź prze-

klęty! Niech cię piekło pochłonie!
Chciał pobiec za Monte Christo, lecz niczym we śnie poczuł, że nogi wrasta ą mu

w podłogę, źrenice gwałtownie rozszerza ą się, palce wczepione w skórę na piersi zaci-
ska ą się coraz mocnie , aż krew barwić zaczyna paznokcie; żyły w skroni wezbrały mu od
wrzących myśli, które rwały się dale , pod zbyt ciasne sklepienie czaszki, by tam ogarnąć
ego umysł palącym ogniem.

Stał ak porażony kilka minut, póki straszliwy wstrząs w ego umyśle nie stał się
faktem. A wówczas krzyknął przeraźliwie, zaśmiał się ǳiko — i rzucił się na schody.
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Kwadrans późnie drzwi poko u Valentine otwarły się i wyszedł z nich hrabia de Mon-
te Christo. Jego twarz była blada, wyraz oczu posępny, oddech ciężki — wszystko zdra-
ǳało niewymowną boleść. Trzymał w ramionach ǳiecko, któremu nie był uż w stanie
przywrócić życia. Przyklęknął i uroczyście położył ǳiecko obok matki, opiera ąc ego
główkę na e piersi.

Następnie podniósł się i wyszedł. Spotkawszy na schodach służącego, zapytał:
— Gǳie est pan de Villefort?
Ów wyciągnął rękę i bez słowa wskazał mu ogród.
Monte Christo zszedł na dół, ruszył we wskazanym kierunku. Villefort, otoczony

służbą, wściekle kopał łopatą ziemię.
— Nie, to nie tu — mówił sam do siebie. — Tuta też nie!
I zaczynał kopać obok.
Monte Christo zbliżył się do niego i cichym, niemal błagalnym tonem rzekł do niego:
— Straciłeś pan syna, ale…
Villefort nie dał mu skończyć. W ogóle nie chciał słuchać.
— Zna dę go…. Mówcie sobie, co chcecie, wiem, że on tu est… I zna dę go, choćbym

miał szukać do sądnego dnia!
Monte Christo cofnął się wstrząśnięty.
— Oszalał!
I akby obawia ąc się, że mury tego przeklętego domu zawalą się na niego, wypadł na

ulicę, zwątpiwszy po raz pierwszy, czy miał prawo zrobić, to co zrobił.
— Dosyć! Dosyć uż tego. Ocalmy przyna mnie ostatniego.
Wraca ąc do siebie, Monte Christo natrafił na Morrela. Milczący ak cień, który cze-

ka tylko znaku Boga, by powrócić do grobu, krążył bez celu wokół pałacu przy polach
Elize skich.

— Maksymilianie, przygotu się — rzekł hrabia. — Jutro wy eżdżamy z Paryża.
— Więc nie masz pan uż tuta nic więce do zrobienia? — spytał Morrel.
— Nie — odpowieǳiał Monte Christo. — I da Boże, bom i tak zrobił uż za wiele.

. 
Ostatnie wydarzenia za mowały cały Paryż.

Emanuel z żoną roztrząsali w swoim saloniku z zupełnie zrozumiałym zǳiwieniem
owe trzy katastro, które równie nagle, co nieoczekiwanie spadły na panów Morcerfa,
Danglarsa i Villeforta. Maksymilian, który właśnie przebywał u nich z wizytą, słuchał ich
rozmowy lub racze tylko biernie przy nie towarzyszył. Nic nie było w stanie wyrwać go
z martwe obo ętności, w które od dłuższego uż czasu był pogrążony.

— Nie masz wrażenia Emanuelu — rzekła Julia — że wszyscy ci bogaci luǳie, eszcze
wczora tak szczęśliwi, w założeniach, na akich oparli całą swo ą fortunę, pomyślność
i poważanie, zapomnieli uwzględnić akiegoś geniusza zła, który teraz, niczym zła wróżka
z ba ek Perraulta, nieopatrznie niezaproszona na ślub lub chrzciny, z awia się, by zemścić
się za owe fatalne przeoczenie?

— Ile katastrof! — ozwał się Emanuel, ma ąc na uwaǳe Morcerfa i Danglarsa.
— Ile cierpienia! — dodała Julia, myśląc o Valentine, które imienia, kierowana ko-

biecym instynktem, wolała nie wymawiać przy bracie.
— Jeśli rzeczywiście dotknęła ich ręka boska — rzekł Emmanuel — znaczy to, że

Bóg, który est na wyższą dobrocią, nie znalazł w ich przeszłości nic, co mogłoby im
wy ednać złagoǳenie kary. Widocznie byli uż potępieni.

— Czy nie esteś przypadkiem zbyt pochopny w swych sądach? Gdyby ktoś, wi-
ǳąc mo ego o ca z pistoletem w ręku, gotowego się zastrzelić, stwierǳił, ak ty teraz:
„Widocznie ten człowiek zasłużył sobie na karę”, czy nie pomyliłby się grubo?

— Masz rac ę, ale Bóg nie dopuścił, by twó o ciec poddał się temu pragnieniu, tak
ak nie pozwolił, by Abraham złożył syna w ofierze. W obu tych przypadkach zesłał anioła,
by ten podciął skrzydła śmierci i zatrzymał ą.

Gdy to domawiał, u drzwi rozległ się dźwięk ǳwonka.
Odźwierny dawał w ten sposób znak, że ktoś przybywa z wizytą.
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Niemal w te same chwili otwarły się drzwi salonu i stanął w nich hrabia de Monte
Christo. Państwo Morrel wydali okrzyk radości.

Maksymilian podniósł głowę i znowu ą opuścił.
— Maksymilianie — rzekł hrabia, zda ąc się nie zauważać, ak różne reakc e wywołało

ego przybycie. — Właśnie po ciebie przy echałem.
— A dokąd chcecie echać? — zapytała Julia.
— Na pierw do Marsylii.
— Do Marsylii! — powtórzyli zgodnie Julia i Emanuel.
— Tak i zabieram ze sobą Maksymiliana.
— Och, panie hrabio — rzekła Julia — niech go nam pan zwróci zdrowym!
Morrel odwrócił głowę, by ukryć nagły rumieniec.
— Zauważyłaś pani, że mocno cierpi?
— Tak — odpowieǳiała młoda kobieta — bo ę się też, że z nami tylko się nuǳi.
— Dopilnu ę, by się rozerwał.
— Jestem gotów, panie hrabio — rzekł Maksymilian. — Bądźcie zdrowi, moi ko-

chani! Bądź zdrów, Emanuelu! Żegnam cię, Julio.
— Jak to? Już się żegnasz? — zawołała Julia. — Ruszacie natychmiast, bez przygo-

towań, bez paszportów?
— Zwłoka podwoiłaby tylko smutek rozstania — rzekł Monte Christo. — A co do

przygotowań, to myślę, że Maksymilian pomyślał uż o wszystkim, tak ak mu zalecałem.
— Paszport mam przy sobie, a walizki uż spakowane — rzekł Morrel z tym samym

obo ętnym spoko em.
— Barǳo dobrze — uśmiechnął się Monte Christo. — Znać w te słowności dobrego

żołnierza.
— Więc opuszczacie nas uż teraz? — zaprotestowała Julia. — Nie daru ecie nam

choćby dnia, choć goǳiny?
— Mó powóz czeka uż przed bramą. Za pięć dni muszę być w Rzymie.
— Ale Maksymilian przecież nie eǳie do Rzymu? — powieǳiał Emanuel.
— Jadę, gǳie tylko hrabia zechce mnie ze sobą zabrać — smutno uśmiechnął się

Morrel. — Przez na bliższy miesiąc należę do niego.
— Na Boga, panie hrabio, ak on to mówi!
— Maksymilian bęǳie mi towarzyszył — odpowieǳiał hrabia tonem uprze me ,

łagodne perswaz i. — Proszę się więc o niego nie martwić.
— Żegnam, siostro! — powtórzył Morrel. — Bądź zdrów, Emanuelu.
— Serce mi się kra e na tę ego obo ętną uprze mość — rzekła Julia. — Maksymi-

lianie, ty coś przed nami ukrywasz.
— Proszę się uspokoić — rzekł Monte Christo. — Zobaczy pani, wróci wesoły,

uśmiechnięty i szczęśliwy.
Maksymilian rzucił w ego kierunku spo rzenie niemal pogardliwe, prawie gniewne.
— Chodźmy — rzekł hrabia.
— Zanim eszcze od eǳiecie — rzekła Julia — proszę pozwolić, panie hrabio, że

powiem wszystko, co wówczas…
— Łaskawa pani — odpowieǳiał hrabia, biorąc e ręce. — Cokolwiek mogłabyś mi

powieǳieć, nie bęǳie nigdy tak wymowne ak to, co czytam w pani oczach, co czu e
pani serce, a co mo e. Powinienem zapewne postąpić tak ak dobroczyńcy w powieściach:
od echać bez pożegnania. Ale taka wielkoduszność byłaby ponad mo e siły — estem
człowiekiem słabym i próżnym. Wzruszenie i radość w oczach moich bliskich sprawia ą,
że mnie również est dobrze. A teraz wy eżdżam i taki ze mnie egoista, że powiem wam:
nie zapomina cie o mnie, przy aciele, bo na prawdopodobnie nigdy się uż nie zobaczymy.

— Jak to, nigdy? — zawołał Emanuel; po policzkach Julii potoczyły się dwie wielkie
łzy. — Mamy uż nigdy się nie spotkać? Czyli nie esteś pan człowiekiem, lecz Bogiem,
który zagościł na ziemi tylko na krótką chwilę, by czynić dobro, a teraz wraca do nieba!

— Nie mówcie tak o mnie — rzekł żywo Monte Christo. — Proszę, nigdy tak nie
mówcie. Bogowie nigdy nie wyrząǳa ą zła, zatrzymu ą się tam, gǳie chcą się zatrzymać.
Przypadek nie est silnie szy od ich woli, to oni nim rozporząǳa ą.

Przyciska ąc do ust rękę Julii, która padła mu w ob ęcia, drugą rękę podał Emanuelo-
wi. Następnie, wyrywa ąc się siłą niemal z tego domu, istne oazy szczęścia, wyszedł, da ąc
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znak Maksymilianowi, który usłuchał biernie i obo ętnie — ak przy mował wszystko od
śmierci Valentine.

— Przywróć szczęście i radość mo emu bratu! — szepnęła Julia na ucho hrabiemu.
Monte Christo uścisnął e dłoń tak, ak zrobił to edenaście lat wcześnie na schodach

prowaǳących do gabinetu Morrela.
— Czy ufasz pani ciągle Sindbadowi Żeglarzowi? — zapytał z uśmiechem.
— Tak!
— Dobrze więc, śpĳ spoko nie i mie ufność w Panu!
Jak uż powieǳieliśmy, powóz uż czekał przed bramą. Cztery tęgie konie wstrząsały

grzywami i niecierpliwie stukały kopytami w bruk.
Przed schodami czekał Ali. Na ego twarzy perlił się gęsty pot, akby właśnie przybiegł

z daleka.
— I ak? — zapytał go hrabia po arabsku. — Zastałeś starca?
Ali potwierǳił skinieniem głowy.
— Pokazałeś mu list, tak ak ci przykazałem?
— Tak — i niewolnik skinął z szacunkiem głową.
— A on, co na to?
Ali stanął w świetle, tak by hrabia mógł go dobrze wiǳieć i zamknął oczy, ak zwykł

to robić Noirtier, gdy chciał powieǳieć: tak.
— Więc zgaǳa się — rzekł Monte Christo. — Dobrze, możemy echać.
Ledwie padły te słowa, a powóz uż się toczył; konie ruszyły galopem, krzesząc na

bruku skry. Maksymilian usiadł w kącie, ani edno słowo nie padło z ego ust.
Upłynęło pół goǳiny. Powóz nagle się zatrzymał. Hrabia pociągnął za edwabny,

sznurek, który przywiązany był do palca Alego.
Nubĳczyk zsiadł z kozła i otwarł drzwiczki powozu.
Noc lśniła gwiazdami. Zna dowali się na wzgórzu Ville uif. Z rozległego wzniesienia

widać było cały Paryż, przypomina ący ponure morze, z milionem drżących świateł ukła-
da ących się w fosforyzu ące fale; fale hałaśliwsze, barǳie oszalałe, namiętne i zachłanne
niż grzywy rozzłoszczonego oceanu; fale, które nie zna ą spoko u, nieustannie spienione
w ciągłe walce, nieustannie żądne nowe ofiary.

Hrabia został sam; na ego znak powóz pod echał nieco do przodu.
Skrzyżowawszy ramiona, Monte Christo przyglądał się dłuższą chwilę te kuźni, gǳie

stapia ą się, miesza ą i kształtu ą wszelkie idee, by — wydostawszy się stąd — wstrząsać
światem. Następnie, gdy uż nasycił swó wzrok widokiem owego Babilonu, gǳie na-
tchnienie zna ǳie zarówno religĳny poeta ak i materialistyczny prześmiewca, szepnął
do siebie skłoniwszy głowę, a ręce złożywszy ak do modlitwy:

— Wielkie miasto, minęło prawie sześć miesięcy, odkąd w echałem w two e mury.
Myślę, że przywiódł mnie tu Duch Boży i to ǳięki niemu wy eżdżam teraz triumfu ący.
Ta emnicę mo ego pobytu tuta zawierzyłem tylko Bogu i tylko On może czytać w moim
sercu. Tylko On wie, że odchoǳę bez nienawiści i bez pychy, ale i bez wyrzutów sumienia.
Mocy, którą mi powierzył, nie wykorzystałem ani we własnym interesie, ani do żadnych
próżnych celów. O wielkie miasto, w twoim niespoko nym łonie znalazłem to, czego
szukałem. Niczym cierpliwy górnik przekopałem twe wnętrzności, by wypłoszyć z nich
zło. Mo a mis a uż dobiegła końca, ǳieło skończone. Nie możesz mi uż dać radości, ani
zadać bólu. Żegna ! Żegna !

Monte Christo raz eszcze ogarnął spo rzeniem, niczym geniusz nocy, rozległą rów-
ninę. Przeciągnął dłonią po czole i wsiadł do powozu; gdy tylko drzwi zamknęły się
za hrabią, ekwipaż szybko z echał zboczem, pozostawia ąc za sobą edynie tuman kurzu
i echo turkotu kół. Prze echali ǳiesięć mil; w tym czasie żadne słowo nie zakłóciło ciszy.

Morrel milczał zamyślony, hrabia przyglądał się ego zadumie.
— Maksymilianie — rzekł hrabia — żału esz, że po echałeś ze mną?
— Nie, panie hrabio, ale opuścić Paryż…
— Gdybym wieǳiał, że to w Paryżu czeka na ciebie szczęście, nie proponowałbym ci

wy azdu.
— Tuta spoczywa Valentine, wy echać stąd, to ak stracić ą po raz drugi.
— Maksymilianie — rzekł hrabia — przy aciele, których utraciliśmy, nie spoczywa ą

w ziemi. Ich mie sce est w naszym sercu. Bóg urząǳił to w ten sposób, by nigdy uż
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nas nie opuścili. Ja na przykład mam dwóch przy aciół, którzy nieustannie są przy mnie:
eden dał mi życie, drugi nauczył myśleć. Duch obu ży e we mnie.

— Przy acielu, serce powiada mi smutnym głosem, że nie czeka mnie uż nic prócz
nieszczęścia.

— Gdy osłabł w kimś duch, ów ktoś wiǳi wszystko w żałobnych kolorach. Każda
dusza wykreśla sobie własne horyzonty, a że two a est posępna, wiǳi nad sobą tylko
czarne, burzliwe niebo.

— Być może to prawda — rzekł Maksymilian.
I zamyślił się ponownie.
Podróż odbywała się z naǳwycza ną szybkością — to prędkość mięǳy innymi sta-

nowiła o potęǳe hrabiego. Rano dotarli do Châlons, gǳie czekał uż parowy statek
hrabiego. Nie tracąc ani chwili, przetransportowano powóz na pokład. Podróżni zna do-
wali się uż na statku.

Statek niczym indiańska piroga był stworzony do rozwĳania dużych prędkości. Jego
dwa koła przypominały skrzydła, którymi ciął wodę lekko ak wędrowny ptak przestworza.
Szybkość upoiła nawet Morrela.

Hrabia natomiast, im byli dale od Paryża, nabierał coraz większe pogody ducha.
Patrząc na niego, można by powieǳieć, że to wygnaniec, co powraca do o czyzny.

A oto i stanęła przed ich oczami Marsylia, biała, łagodna, pełna życia. Marsylia, młod-
sza siostra Tyru i Kartaginy i ich następczyni w panowaniu nad Morzem Śróǳiemnym;
Marsylia, z upływem czasu coraz młodsza. Widok ten wywołał mnóstwo wspomnień
w obu podróżnikach: okrągła wieża, fort Świętego Mikoła a, ratusz pro ektu Pugeta i sam
port o ceglanym nadbrzeżu, gǳie bawili się w ǳieciństwie.

Za obopólną zgodą zatrzymali się na ulicy Cannebière.
Jakiś statek wypływał właśnie do Algieru. Paczki, podróżni tłoczący się na pokłaǳie,

roǳice, przy aciele, którzy ich żegna ą, niektórzy krzyczą, inni płaczą, całe to widowisko,
porusza ące nawet dla tych, którzy ogląda ą go coǳiennie, nie było w stanie odwrócić
myśli Maksymiliana od ednego wspomnienia. Uderzyło go to, gdy tylko postawił stopę
na płytach nabrzeża.

— Panie hrabio — rzekł, u mu ąc Monte Christa pod ramię — w tym mie scu stał
mó o ciec, gdy „Faraon” wpływał do portu. To tuta ów ǳielny człowiek, którego ocaliłeś
od śmierci i hańby, przywitał mnie, biorąc w swo e ramiona. Jeszcze ǳiś pamiętam, ak
ego łzy spływały mi na twarz. Nie płakał zresztą sam, wiele osób miało łzy w oczach na
nasz widok.

Monte Christo uśmiechnął się.
— Ja zaś stałem tam — rzekł, wskazu ąc Morrelowi zakręt uliczki.
Gdy to mówił, z kierunku, który wskazywał, dobiegł ich bolesny ęk. Stała tam ko-

bieta, macha ąc do ednego z pasażerów. Twarz kobiety zasłaniała woalka.
Monte Christo spo rzał na nią wyraźnie poruszony; gdyby Morrel nie obserwował

właśnie statku, z pewnością zauważyłby to ego wzruszenie.
— Na Boga! — zawołał Morrel. — Nie, nie mylę się. Mężczyzna na statku, ten, co

właśnie pozdrawia kogoś kapeluszem, ten w mundurze, to przecież Albert de Morcerf!
— Zgaǳa się — rzekł Monte Christo. — Rozpoznałem go.
— Jak to? Przecież patrzyłeś w przeciwną stronę.
Hrabia uśmiechnął się, ak zwykł czynić, gdy nie miał zamiaru odpowiadać. I spo rzał

z powrotem tam, gǳie stała kobieta. Ta ednak znikła uż za rogiem ulicy.
Odwrócił się więc do Morrela i rzekł:
— Przy acielu, nie masz tuta nic do załatwienia?
— Chciałbym pó ść na grób o ca — odpowieǳiał stłumionym głosem Morrel.
— Dobrze, idź i poczeka tam na mnie. Niedługo przy dę.
— Opuszczasz mnie pan?
— Tak, a również muszę złożyć pewną… sentymentalną wizytę.
Monte Christo poczekał, aż Maksymilian się oddali i dopiero gdy zniknął mu z oczu,

ruszył w kierunku Alei Meilhańskich do małego domku, znanego naszym czytelnikom
z początków te historii. Dom stał w cieniu wielkie alei lipowe , która służy za mie sce
przechaǳek dla mieszkańców Marsylii. Dwa kamienne stopnie, wygłaǳone krokami
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mieszkańców, prowaǳiły do drzwi we ściowych zbitych z trzech niemalowanych desek.
W domu tym, tak uroczym i wesołym, choć ubogim, mieszkał niegdyś o ciec Dantèsa.
Staruszek za mował edynie mansardę — hrabia cały dom oddał do dyspozyc i Mercedes.

I to tuta weszła kobieta, którą wypatrzył Monte Christo. Gdy zza rogu wyłonił się
hrabia, zamykała właśnie drzwi.

Znał doskonale wytarte stopnie. Nikt też lepie od niego nie raǳił sobie z drzwiami
zamykanymi na żelazny skobel. Wszedł więc, nie puka ąc, nie uprzeǳa ąc, ak dobry
przy aciel lub gospodarz domu.

W końcu brukowane alei zna dował się ogródek, pełen ciepła, słońca i światła. To
tuta Mercedes znalazła sumę, którą hrabia ofiarował e w swe delikatności po dwuǳiestu
czterech latach. Drzewa rosnące w ogródku widać było uż przy bramie od strony ulicy.

Przestąpiwszy próg, Monte Christo usłyszał westchnienie, które przypominało cichy
szloch. Mercedes sieǳiała w altance oplecione aśminem wirgińskim, o gęstym listowiu
i długich, purpurowych kwiatach. Lekko pochylona, płakała. Zd ęła woal, twarz skryła
w dłoniach i folgowała teraz łzom, tak długo powstrzymywanym w obecności syna. Monte
Christo postąpił parę kroków. Piasek zazgrzytał pod ego stopami.

Mercedes uniosła głowę, a wiǳąc niezna omego mężczyznę, krzyknęła.
— Pani — rzekł hrabia — nie mogę uż dać ci szczęścia, ale mogę ofiarować pociechę.

Czy zechcesz ą przy ąć? Pochoǳi od przy aciela.
— Jestem barǳo nieszczęśliwa — odpowieǳiała Mercedes. — Sama na świecie…

Pozostał mi edynie syn i ten właśnie mnie opuścił.
— Dobrze zrobił — odrzekł hrabia. — Ma szlachetne serce. Zrozumiał, że każdy

mężczyzna winien spłacić dług wobec swe o czyzny, edni talenty, inni znów siłę, ci
czuwa ą w nocy, tamci odda ą krew. Gdyby z tobą został, pani, strawiłby tylko swą mło-
dość, a na two ą boleść nie mógłby patrzeć spoko nie. Z czasem własna niemoc stałaby
się dla niego nieznośna, a tak stanie się silny i wielki, walcząc z przeciwnościami, które
sam zmieni w powoǳenie. Proszę mu pozwolić na nowo zbudować przyszłość dla niego
samego i dla ciebie, pani. Śmiem twierǳić, że est ona teraz w dobrych rękach.

— Z całe duszy błagam Boga o taką przyszłość dla Alberta — odparła biedna kobieta,
smutno potrząsa ąc głową — ale nie bęǳie ona moim uǳiałem. Tak wiele rzeczy runęło
we mnie i wokół mnie, że mam wrażenie, iż zaczynam zbliżać się do grobu. Jestem panu
wǳięczna, że dałeś mi możliwość powrotu do mie sca, gǳie kiedyś byłam tak szczęśliwa.
Powinno się umierać tam, gǳie zaznało się szczęścia.

— Każde pani słowo pali mi serce i napełnia e goryczą, tym barǳie że nienawiść,
którą do mnie żywisz, est w pełni uzasadniona. To a estem przyczyną wszystkich twoich
nieszczęść. Wolę, żebyś mnie oskarżała, niż mi współczuła. Two e współczucie byłoby nie
do zniesienia.

— Ja, Edmunǳie, miałabym cię nienawiǳić i oskarżać? Człowieka, który ocalił życie
mo emu synowi, choć przecież twoim zamiarem było zabić syna hrabiemu de Morcef,
który był tak z niego dumny… Popatrz na mnie, czy wiǳisz choćby cień wyrzutu?

Hrabia podniósł wzrok i zatrzymał go na Mercedes, która wyciągnęła do niego ręce.
— Tak, spó rz na mnie — rzekła, a w e głosie dało się wyczuć głęboką melancholię.

Mo e oczy utraciły dawny blask. Minął uż czas, gdy przychoǳiłam tuta i uśmiechałam się
do Edmunda Dantèsa, który wypatrywał mnie z okienka mansardy… Wiele bolesnych dni
ǳieli nas od tamtych czasów… Mięǳy osobą, którą byłam wówczas, a tą, którą masz przed
sobą teraz, est przepaść nie do przebycia. Nie mogłabym cię ani oskarżać, ani nienawiǳić.
To siebie oskarżam i nienawiǳę. Jakaż estem nikczemna — zawołała, załamu ąc ręce
i wznosząc oczy ku niebu. — I słusznie poniosłam karę. Miałam to wszystko, co ma ą
tylko aniołowie: wiarę, niewinność i miłość, a mimo to zwątpiłam w Boga.

Monte Christo zbliżył się do nie i w milczeniu podał e rękę.
— Nie — rzekła, cofa ąc łagodnie swo ą dłoń. — Nie, mó przy acielu, nie doty-

ka mnie. Oszczęǳiłeś mnie, a przecież ze wszystkich osób, na które spadł twó cios,
to a byłam na barǳie winna. Oni wszyscy kierowali się nienawiścią, żąǳą, egoizmem.
Tylko a stchórzyłam. Oni pragnęli, a się bałam. Nie, nie ściska mo e ręki. Wiem, że
szukasz akiegoś czułego słowa, na próżno. Zachowa e dla inne kobiety, bo a uż nie
estem godna, by e usłyszeć. Popatrz — tu odkryła całkiem swo ą twarz — popatrz, od
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nieszczęścia posiwiały mi włosy. Wylałam tyle łez, że pod oczyma mam fioletowe sińce.
A ty, Edmunǳie, esteś ciągle młody, piękny i dumny. Zachowałeś wiarę i siłę, i ufność
w Bogu — i On ci dopomógł. Ja byłam słaba i zaparłam się Go. Opuścił mnie i wiǳisz,
co się ze mną stało.

Mercedes zalała się łzami. Je serce nie wytrzymało ciężaru wspomnień.
Monte Christo u ął e dłoń i z szacunkiem ucałował. Ona sama poczuła, że pocału-

nek ten pozbawiony był namiętności. Z takim nabożeństwem cału e się kamienną dłoń
świętych posągów.

— Los niektórych luǳi est z góry przesąǳony — pod ęła Mercedes — wystar-
czy eden fałszywy krok, by cała przyszłość w proch się rozsypała. Sąǳiłam, że umarłeś.
I powinnam była też umrzeć. Na co zdało się, że w sercu zawsze nosiłam żałobę po to-
bie? Mam trzyǳieści ǳiewięć lat, a czu ę się ak kobieta pięćǳiesięcioletnia. I czemu,
skoro tylko a cię rozpoznałam, ocaliłam edynie syna? Czyż nie powinnam była ocalić
również życia tamtemu człowiekowi? Choćby nie wiem ak winny, był moim mężem.
A ednak pozwoliłam mu umrzeć… Co mówię! Przecież sama przyczyniłam się do ego
śmierci, okazu ąc mu tchórzliwą nieczułość, garǳąc nim, nie chcąc pamiętać, że to dla
mnie został zdra cą i krzywoprzysięzcą. I po cóż przy echałam aż tuta za synem, skoro
pozwoliłam, by wy echał? Skoro odda ę go na pastwę te żądne krwi aykańskie ziemi?
Tak, byłam tchórzem, wyrzekłam się miłości i ak wszyscy zaprzańcy, przynoszę moim
bliskim edynie nieszczęście.

— Nie, Mercedes, nie — rzekł Monte Christo. — Zbyt surowo się oceniasz. Jesteś
szlachetną i pobożną kobietą. Twó ból wytrącił mi broń z ręki. Ale za mną stał Bóg,
rozgniewany, niedostrzegalny i nieznany. Byłem edynie ego wysłannikiem; a on nie
chciał powstrzymać ciosu, który wymierzyłem. Klnę się na tego Boga, przed którym od
ǳiesięciu lat zginam kolana, że całe mo e życie złożyłem w ofierze dla ciebie. A z życiem
i wszystkie plany na przyszłość. Ale — i mówię o tym z dumą, Mercedes — Bóg po-
trzebował mnie i przeżyłem. Przy rzy się przeszłości, popatrz na teraźnie szość, spróbu
przeniknąć przyszłość i powieǳ sama, czy nie byłem narzęǳiem w ręku Boga? Na -
straszliwsze nieszczęścia, na okrutnie sze cierpienia, zdrada ze strony tych, którzy mnie
kochali, prześladowania — taki był pierwszy etap mo ego życia. Ale nagle los się odwró-
cił i po więzieniu, samotności, nęǳy — świeże powietrze, wolność i fortuna, tak świetna,
ogromna i cudowna, że byłbym ślepcem, gdybym nie pomyślał, że Bóg przeznaczył mnie
do wielkich celów.

Odtąd zacząłem myśleć o własnym losie ak o boskim posłannictwie. Ani edne my-
śli nie poświęciłem uż życiu, którego uroki ty, pani, czasem kosztowałaś… Nie zaznałem
ani goǳiny spoko u. Byłem ak ognista chmura, którą Bóg zsyła na przeklęte miasta. Jak
żądni przygód żeglarze; którzy rusza ą w niebezpieczną podróż, przygotowywałem zapasy,
ładowałem broń, opracowywałem strategie obrony i ataku, poddawałem ciało na trud-
nie szym próbom i ćwiczeniom, przyzwycza ałem serce do na cięższych prób, uczyłem
ramię zabĳania i nakazywałem ustom, by się uśmiechały, gdy oczy patrzyły na na strasz-
liwsze sceny. Z człowieka dobrego, ufnego, łatwo przebacza ącego stałem się mściwy,
skryty, perfidny lub racze nieugięty ak głuche i ślepe fatum. Wówczas ruszyłem w dro-
gę, przekroczyłem granice czasu i przestrzeni, dotarłem do samego końca i biada tym,
których napotkałem w podróży.

— Dosyć — przerwała Mercedes. — Dosyć, Edmunǳie! Wierz mi, tylko a mogłam
cię rozpoznać i tylko a mogłam cię zrozumieć. Edmunǳie, nawet gdybyś spotkał mnie na
te droǳe, gdybyś zniszczył mnie bez wahania, i tak musiałabym cię wielbić! Powieǳiałam
ci, że mięǳy osobą, którą estem teraz, i tą, którą byłam kiedyś, istnie e przepaść. Ta
sama przepaść ǳieli ciebie od innych luǳi. I na gorszą męką est dla mnie to właśnie
porównanie, bo nie znam nikogo, kto mógłby się z tobą mierzyć i kto by cię choć trochę
przypominał. A teraz pożegna mnie… i rozstańmy się.

— Zanim się rozstaniemy, powieǳ, czy czegoś nie pragniesz?
— Pragnę tylko, aby mó syn był szczęśliwy.
— Proś Boga: tylko On ǳierży w ręku losy luǳi, tylko On może oddalić śmierć od

two ego syna, a za mę się resztą.
— ǲięku ę ci.
— A co z tobą?
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— Ja nie potrzebu ę niczego. Ży ę uż tylko mięǳy dwoma grobami. W ednym
pochowany est Edmund Dantès. Kochałam go. Wiem, te słowa nie przysto ą uż moim
zwiędłym wargom, ale wspomnienie o tym ciągle ży e w moim sercu i nie wyrzeknę się
go za nic w świecie. Ten drugi grób należy do człowieka, którego Edmund Dantès zabił.
Uzna ę, że zrobił to słusznie, ale winna estem zmarłemu modlitwę.

— Twó syn, pani, bęǳie szczęśliwy — powtórzył obietnicę hrabia.
— Więc i a będę szczęśliwa, tak ak tylko potrafię.
— Ale… w końcu… co ty poczniesz ze sobą?
Mercedes uśmiechnęła się smutno.
— Nie uwierzyłbyś, eślibym powieǳiała, że wrócę do dawnego życia i zacznę praco-

wać. Umiem uż tylko modlić się. Nie muszę też na siebie pracować. W mie scu, które
mi wskazałeś, znalazłam pieniąǳe. Luǳie tuta będą zapewne pytać, kim estem i będą
chcieli dowieǳieć się, co robię, ale nie ma to uż znaczenia. Wszystko pozostanie mięǳy
Bogiem, mną i tobą.

— Mercedes — rzekł hrabia — nie chcę byna mnie czynić ci wyrzutów, ale wyrze-
ka ąc się całego ma ątku pana de Morcerf, za daleko posunęłaś poświęcenie. Połowa te
fortuny słusznie ci się należała za two ą oszczędność i zarząǳanie domem.

— Wiem, do czego zmierzasz, Edmunǳie. Ale nie mogę przy ąć nic, czego syn
mógłby mi zabronić.

— Toteż bez zgody pana Alberta nie zrobię dla ciebie nic. Dowiem się, co o tym
sąǳi i podporządku ę się ego woli. Ale eżeli uzyskam zgodę, czy pó ǳiesz w ego ślady
i przy miesz bez oporu mo ą pomoc?

— Wiesz, Edmunǳie, nie estem uż istotą myślącą. Nie umiem pode mować decyz i,
pod ęłam więc edną: aby o niczym uż nie decydować. Bóg tak mnie doświadczył, że nie
ma uż we mnie śladu woli. Jestem w ego ręku ak wróbel w szponach orła. Jeżeli ciągle
ży ę, to widocznie tylko dlatego, że taka est Jego decyz a. Jeżeli zechce zesłać mi pomoc,
to ą przy mę.

— Strzeż się, pani, bo nie w ten sposób czci się Boga. On chce, byśmy starali się go
zrozumieć i uczyli się ego potęgi. Dlatego dał nam wolną wolę.

— Nieszczęsny! — zawołała Mercedes. — Nie mów tak do mnie. Jeżeli uwierzę, że
Bóg obdarza nas wolną wolą, co ocali mnie od rozpaczy?

Monte Christo nieznacznie zbladł i spuścił głowę, przybity aż tak wielkim cierpieniem.
— Nie chcesz mnie pożegnać? — zapytał, wyciąga ąc ku nie dłoń.
— Owszem, pożegnam się z tobą, powiem ci do wiǳenia — odpowieǳiała i wskazała

uroczyście niebo. — I niech bęǳie to dowód, że nie straciłam całe naǳiei.
I dotknąwszy drżącą dłonią ręki hrabiego, wbiegła na schody i znikła.
Monte Christo powoli wyszedł z domu i zawrócił drogą do portu.
Mercedes nie wiǳiała ednak, ak się oddala, choć stała w oknie pokoiku starego

Dantèsa. Je oczy szukały w oddali statku, na którym odpłynął e syn.
Lecz usta, akby wbrew nie same , powtarzały szeptem:
— Edmunǳie! Edmunǳie! Edmunǳie!

.  
Hrabia opuścił dom z ciężkim sercem. Wiǳiał Mercedes być może uż po raz ostatni.

Od śmierci Edwardka Monte Christo ogromnie się zmienił. Ku zemście prowaǳiła
go długa i kręta ścieżka; gdy dotarł do szczytu, u rzał po drugie stronie przepaść wąt-
pliwości. Nie koniec na tym. Rozmowa z Mercedes obuǳiła w ego sercu wspomnienia,
z którymi musiał teraz walczyć. Ale człowiek pokro u hrabiego nie mógł długo pod-
dawać się melancholii. Duszom pospolitym nada e ona pozór oryginalności, lecz dusze
wy ątkowe — zabĳa. Jął więc sobie powtarzać, że skoro sam siebie zaczyna uż potępiać,
widocznie akiś błąd musiał wkraść się w ego rozumowanie.

— Patrzę na przeszłość w zły sposób — rzekł — przecież nie mogłem pomylić się
do tego stopnia. Czyżby cel, który sobie wyznaczyłem, miał nie mieć sensu? Przez ǳie-
sięć lat miałbym iść fałszywą drogą? Więc wystarczy zaledwie goǳina, by udowodnić
architektowi, że ǳieło, w które włożył całą swą naǳie ę oparte est na prawdopodobnie
niewykonalnym, a na pewno bluźnierczym pro ekcie? Nie, nie chcę przyzwycza ać się do
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te myśli, bo oszale ę. Nie mogę trzeźwo ocenić przeszłości, oglądam ą bowiem z prze-
ciwne strony horyzontu. Im dale zostawiamy za sobą przeszłość, tym barǳie traci ona
swą wyrazistość, ak pe zaż w oddali. ǲie e się ze mną ǳiś to, co przytrafia się luǳiom,
którzy zranieni we śnie, patrzą na ranę i czu ą ból, lecz nie pamięta ą momentu, w któ-
rym rana ta została im zadana. Dale więc, człeku odroǳony, bogaty oryginale, czu ny
marzycielu! Śmiało, niepokonany milionerze, spo rzy eszcze raz z perspektywy na tę
nęǳną, posępną przeszłość. Przemierz raz eszcze tę drogę, na którą pchnął cię przeklęty
los i gǳie czekała na ciebie edynie rozpacz. W lustrze, w którym Monte Christo ogląda
Dantèsa lśni ǳiś za dużo diamentów, złota i szczęścia. Schowa diamenty, zbruka złoto,
zetrzy blask. Jesteś bogaty — odna dź biedaka z przeszłości. Jesteś wolny — odszuka
w sobie więźnia. Jesteś wskrzeszony — odgrzeb trupa.

Duma ąc tak Monte Christo szedł ulicą de la Caisserie, tą samą, którą przed dwu-
ǳiestu czterema laty wiodła go milcząca straż. Mĳał domy, ǳiś ożywione i wesołe, owe
nocy tak ponure, milczące i głuche.

— A przecież to te same domy — szepnął do siebie Monte Christo — tyle że wówczas
była noc, a ǳiś środek dnia. To tylko słońce roz aśnia wszystko i nada e temu pogodny
wyraz.

Ulicą Saint-Laurent zszedł na wybrzeże i skierował się ku komorze celne . To tuta
wsaǳono go niegdyś do łoǳi. Teraz przepływał tędy akiś stateczek spacerowy z płócien-
nym baldachimem. Monte Christo zawołał do właściciela, a ów natychmiast podpłynął
ku niemu, wyczuwa ąc nadarza ącą się okaz ę.

Pogoda była prześliczna, wprost wymarzona do prze ażdżki. Czerwone, płomienne
słońce schoǳiło coraz niże ku falom żarzącym się w blasku ego promieni. Gładką ni-
czym lustro powierzchnię morza z rzadka wzruszały ryby, które z obawy przed akimś
ukrytym nieprzy acielem, wyskakiwały ponad powierzchnię wody, by w innym żywiole
szukać schronienia. Na horyzoncie dostrzec można było małe i wǳięczne ak mewy łó-
deczki rybackie zmierza ące ku Martigues i większe nieco statki handlowe wiozące towar
na Korsykę i do Hiszpanii.

Na nic się ednak zdało piękne niebo, na nic wǳięczne sylwetki łódek, na nic owo
światło, złocące swym blaskiem cały pe zaż; hrabia, szczelnie owinięty płaszczem, przy-
woływał kole no każdy szczegół straszliwe podróży, którą odbył dwaǳieścia cztery lata
temu: po edyncze, samotne światełko płonące w katalońskie wiosce, widok zamku If,
który uświadomił mu, dokąd go wiodą, walkę ze strażnikami, gdy chciał rzucić się w mo-
rze, rozpacz, gdy uż został pokonany i lodowaty dotyk lu karabinu, którą przyłożono
mu do skroni. I na podobieństwo owych źródeł, które — wyschnięte latem — z na-
de ściem esiennych deszczów zaczyna ą kropla po kropli wzbierać, by pewnego dnia na
nowo wytrysnąć, hrabia poczuł, że w ego piersi ponownie zaczyna sączyć się żółć, która
niegdyś wypełniała całe ego serce.

Nie wiǳiał uż ani pięknego nieba, ani wǳięcznych łódeczek, ani płomiennego słoń-
ca. Niebo zasnuło się kirem, a widok czarnego olbrzyma, zwanego zamkiem If, prze ął
go drżeniem, ak gdyby stanęła przed nim nagle z awa śmiertelnego wroga.

Był na mie scu.
Hrabia cofnął się instynktownie na drugi koniec łoǳi.
Na próżno przewoźnik mówił do niego uprze mie:
— Przybĳamy do brzegu, proszę pana…
Monte Christo przypomniał sobie, że w tym mie scu i na te same skale strażnicy

wywlekli go brutalnie z łoǳi i zmusili go, by szedł w górę, dźga ąc go w krzyż bagnetem.
Droga, niegdyś tak długa dla Dantèsa, Monte Christowi wydała się ǳiś krótka; wiosła

rozpryskiwały fale, unosząc w powietrze wodny pył i roznieca ąc w nim akby tysiące myśli
i wspomnień.

Od rewoluc i lipcowe nie było uż więzienia w zamku If. Zna dował się tu edynie
posterunek straży celne . Przy bramie dawnego więzienia na ciekawych czekał odźwierny,
by pokazać im w środku ten przybytek grozy, który ǳiś był uż tylko zwykłą osobliwością.
Hrabia wieǳiał o tym wszystkim. Ale gdy tylko wszedł do środka, gdy zaczął schoǳić po
ciemnych schodach, gdy znalazł się w lochach, które zapragnął zobaczyć, twarz powlekła
mu śmiertelna bladość, a czoło zrosiło się zimnym potem. Zapytał, czy nie pozostał eszcze
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akiś dozorca więzienny z czasów Restaurac i. Wszyscy ednak przeszli na emeryturę albo
znaleźli akieś inne za ęcie. Odźwierny zaś, który go oprowaǳał, pracował tu dopiero od
 roku.

Wprowaǳił hrabiego do ego własne celi. U rzał zna ome blade światło, sączące się
przez szparę okienka. U rzał mie sce, gǳie stało niegdyś łóżko i tuż obok ślad po otworze,
który wydrążył ksiąǳ Faria. Choć sam otwór zamurowano, agment muru, gǳie kiedyś
się zna dował, wciąż się wyróżniał — kamienie miały tu inny kolor.

Pod hrabią ugięły się nogi. Przysiadł na zydlu.
— Krążą może akieś opowieści o tym zamku? Poza tą o uwięzieniu Mirabeau? —

zapytał. — Jakieś historie związane z tymi ponurymi mie scami? Aż trudno uwierzyć, że
luǳie mogli kiedykolwiek zamykać tu bliźnich.

— Tak, proszę pana — rzekł odźwierny — i dozorca Antoni opowieǳiał mi nawet
edną historię o te właśnie celi.

Monte Christo zadrżał. Antoni był ego dozorcą. Hrabia prawie zapomniał, ak wy-
glądał i ak się nazywał — ale samo brzmienie tego imienia wystarczyło, by u rzał go ak
żywego: twarz obrośnięta brodą, ciemna bluza, pęk kluczy — niemal słyszał, ak brzęczą.
Odwrócił się i wydało mu się, że wiǳi go w mroku zalega ącym w korytarzu, spotęgo-
wanym eszcze przez światło pochodni, którą odźwierny trzymał w ręku.

— Chce pan posłuchać te historii? — zapytał odźwierny.
— Tak, mówcie — rzekł Monte Christo.
I przerażony, że ma usłyszeć o własnych ǳie ach, przyłożył rękę do piersi, by po-

wstrzymać gwałtowne bicie serca.
— Barǳo dawno temu — zaczął odźwierny — w celi te osaǳono pewnego barǳo

niebezpiecznego więźnia, tym niebezpiecznie szego, że ak powiada ą, człowiek ten był
niezwykle przemyślny. W tym samym czasie przebywał tu także drugi więzień. Ten to
wcale nie był zły. Po prostu biedny, obłąkany ksiąǳ.

— Hm, obłąkany — powtórzył Monte Christo. — A na czym to szaleństwo polegało?
— Ofiarował miliony, gdyby ktoś zechciał go stąd wypuścić.
Monte Christo wzniósł oczy ku górze, ale nie do rzał tam nieba, bo ǳieliła go od niego

kamienna zasłona sklepienia. Pomyślał, że równie nieprzenikniony kamień zasłaniał oczy
tym, którym ksiąǳ Faria składał swo e propozyc e.

— Czy więźniowie mogli się widywać? — zapytał Monte Christo.
— Ależ skąd, było to surowo zabronione. Ale oni ominęli ów zakaz drążąc w ścianie

korytarz, który łączył obie cele.
— A który wpadł na pomysł, by wydrążyć ten korytarz?
— O, na pewno ten młody! Był przemyślny i silny, a biedny ksiąǳ stary i słaby, no

i eszcze zbyt niedomagał na umyśle, by mógł doprowaǳić do końca akikolwiek plan.
— Ślepcy! — szepnął do siebie Monte Christo.
— W każdym razie — ciągnął odźwierny — młodszy wydrążył podkop. Jak? Tego nie

wiadomo. Dość, że to zrobił, czego dowodem może być ślad, który ciągle eszcze widać.
O tu, proszę spo rzeć.

I zbliżył pochodnię do muru.
— Rzeczywiście — rzekł hrabia głosem przytłumionym z wzruszenia.
— No i oba więźniowie mogli się widywać. Jak długo to trwało? Także nie wiadomo.

Pewnego ednak dnia staruszek zachorował i umarł. Zgadnĳ pan, co zrobił młodszy?
— Powieǳcie.
— Przeniósł trupa do własne celi, położył go w łóżku twarzą do ściany, sam zaś wrócił

do puste celi, zakrył ǳiurę i wsunął się do worka, przeznaczonego dla zmarłego. No i co,
słyszał pan kiedyś o czymś podobnym?

Monte Christo przymknął oczy i raz eszcze poczuł wszystko to, czego doświadczył,
gdy ego twarz zetknęła się z szorstkim płótnem, przenikniętym zimnem trupa. Odźwier-
ny mówił dale .

— A zamiar miał taki. Sąǳił, że w zamku If umarłych się grzebie w ziemi. Dobrze
się domyślał, że nikt by się nie wykosztowywał na trumnę dla więźnia i liczył, że uda mu
się własnymi rękoma odwalić ziemię. Na nieszczęście w twierǳy istniał obycza , który
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uniemożliwił mu wykonanie tego zamiaru. Umarłych nikt tu nie grzebał. Przywiązywa-
li im po prostu kulę do nóg i wrzucali do morza. I tak też się stało. Naszego więźnia
wrzucono z krużganka do wody. Naza utrz znaleziono prawǳiwego trupa i wszystko się
wydało — bo grabarze wyznali to, czego wpierw nie śmieli powieǳieć: że gdy wyrzucili
zwłoki, usłyszeli przeraźliwy krzyk, zaraz potem zduszony przez fale, które pochłonęły
więźnia.

Hrabia westchnął ciężko; z czoła spływał mu pot, serce ściskał mu ból.
— Tak — szepnął do siebie — tak, te wątpliwości, które czułem, były tylko począt-

kiem zapomnienia, ale tuta serce znów zaczyna krwawić, znów zaczyna łaknąć zemsty.
I co, nigdy potem — zapytał głośno — nie słyszeliście uż o tym więźniu?

— E, nie. Rozumiesz pan, edno z dwo ga: albo spadł na płask, a że leciał z wysokości
pięćǳiesięciu stóp, to i zabił się od razu…

— Mówiliście, że przywiązano mu do nóg kulę, a więc powinien był lecieć pionowo.
— Albo też upadł właśnie nogami w dół, a wtedy ciężar pociągnął go na dno i tam

spoczął na wieki, biedaczek…
— Żal wam go?
— A tak, chociaż wrócił w swó żywioł. Choǳiły pogłoski, że ten biedak był niegdyś

oficerem marynarki, a uwięziono go za bonapartyzm.
— O, prawdo — szepnął hrabia. — Bóg cię stworzył, abyś ulatywała ponad fale i pło-

mienie. Tak więc biedny marynarz ży e eszcze w pamięci kilku gawęǳiarzy; powtarza ą
ego straszliwą historię wieczorem przy kominku i dreszcz prze mu e słuchaczy w chwili,
gdy nieszczęsny spada w dół i zakrywa ą go fale. A nie wiadomo, ak się nazywał? —
zapytał głośno.

— E, skąd byśmy to mieli wieǳieć — odparł odźwierny. — Znaliśmy go tylko ako
numer trzyǳieści cztery.

— Villefort! Villefort! — wyszeptał Monte Christo. — Musiałeś to sobie nieraz
powtarzać, gdy mo e widmo niepokoiło cię w bezsenne noce.

— Jaśnie pan chciałby eszcze odwieǳić inne lochy? — zapytał odźwierny.
— O tak, zwłaszcza eśli pokażecie mi celę tego biednego księǳa.
— A, numer dwaǳieścia siedem?
— Tak, dwaǳieścia siedem — powtórzył Monte Christo.
I wydało mu się znowu, że słyszy głos księǳa Farii, gdy pytał o ego nazwisko, a ten

odkrzyknął mu zza ściany swó numer.
— No to w drogę.
— Poczeka cie — rzekł Monte Christo. — Chciałbym eszcze się tu porozglądać.
— O, dobrze się składa. Zapomniałem klucza od tamte celi.
— To idźcie po klucz.
— Zostawię panu pochodnię.
— Nie, weźcie ą.
— Ale zostaniesz pan bez światła!
— Wiǳę w ciemności.
— No patrzcie, to tak ak on.
— Jaki znowu on?
— Numer trzyǳieści cztery; mówią, że tak się przyzwyczaił do ciemności, że do rzałby

nawet szpilkę w na ciemnie szym kącie lochu.
— Żeby do tego do ść, trzeba mu było ǳiesięciu lat — szepnął hrabia.
Odźwierny wyszedł, zabiera ąc pochodnię.
Hrabia powieǳiał prawdę — zaledwie po kilku sekundach wiǳiał w ciemnościach

ak w biały ǳień. Roze rzał się wokół i dopiero wtedy naprawdę rozpoznał swo ą celę.
— Tak… — rzekł — to kamień, na którym zwykle siadywałem! To ślady moich

pleców, którymi opierałem się o mur! To ślad mo e krwi, która popłynęła mi z czoła tego
dnia, gdy chciałem sobie rozbić głowę o ścianę!… O, liczby… pamiętam… wyrysowałem
e wtedy, gdy obliczałem wiek o ca, żeby się dowieǳieć, czy zastanę go eszcze przy życiu…
i wiek Mercedes, aby się przekonać, czy zastanę ą może eszcze wolną… I gdy skończyłem
te rachunki, błysnął mi nawet promyk naǳiei… Bo nie liczyłem się ze śmiercią głodową
i niewiernością!
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I zaśmiał się gorzko. U rzał niczym we śnie trumnę o ca niesioną do grobu… i Mer-
cedes, ak iǳie do ołtarza.

Na inne ścianie rzucił mu się w oczy akiś napis. Litery, wciąż eszcze białe, kontra-
stowały z zielonkawym murem.

MÓJ BOŻE — przeczytał Monte Christo — ZACHOWAJ MNIE OD NIEPA-
MIĘCI.

— O, tak! — zawołał. — To edyna modlitwa, aką odmawiałem pod koniec. Już
nie błagałem o wolność, błagałem o pamięć, bałem się, żeby nie oszaleć i nie zapomnieć.
Boże, zachowałeś mi pamięć — i zapamiętałem. ǲięki ci, ǳięki ci, Boże!

W te że chwili na murach zamigotało światło pochodni — to powracał odźwierny.
Monte Christo wyszedł mu naprzeciw.
— Proszę za mną — rzekł odźwierny.
Nie musieli wychoǳić na zewnątrz; poǳiemny korytarz prowaǳił prosto do drugie

celi.
Tu znowu hrabiego opadły myśli. Pierwszym, co spostrzegł, był zegar słoneczny na

ścianie, za pomocą którego ksiąǳ Faria obliczał czas; zaraz potem ego wzrok padł na
szczątki łóżka. Na ten widok ustąpił dręczący ból — serce hrabiego przepełniło się szczerą,
serdeczną wǳięcznością. Z oczu spłynęły mu dwie łzy.

— Tuta mieszkał ksiąǳ wariat — odezwał się odźwierny — a tędy wchoǳił do niego
więzień trzyǳieści cztery.

I pokazał hrabiemu otwór w ścianie, którego z te strony nie zamurowano.
— Jeden uczony poznał po kolorze kamienia, że więźniowie spotykali się przez ǳie-

sięć lat. Biedacy, ależ musieli się nuǳić!
Dantès wy ął z kieszeni kilka ludwików i wsunął e w rękę temu człowiekowi, który

uż po raz drugi, choć go nie znał, użalił się nad nim. Odźwierny przy ął, sąǳąc, że to
drobne; ale przy blasku pochodni przekonał się, aką sumę otrzymał w rzeczywistości.

— Wielmożny panie, pomylił się pan.
— Jak to?
— Dał mi pan złoto.
— Wiem.
— I tyle mi pan chciał dać?
— Tak.
— I mogę e zatrzymać z czystym sumieniem?
— Tak.
Odźwierny spo rzał ze zdumieniem na Monte Christa.
— Możecie e uczciwie zatrzymać — zapewnił hrabia.
— Wielmożny panie — powieǳiał odźwierny, nie dowierza ąc eszcze własnemu

szczęściu — nie po mu ę ho ności pana.
— A ednak, przy acielu, łatwo można ą po ąć — odrzekł hrabia. — Byłem mary-

narzem, two a opowieść wzruszyła mnie barǳie niż kogokolwiek innego.
— Skoro est pan taki ho ny, to dostanie pan coś za to ode mnie.
— A cóż ty mi możesz, przy acielu, ofiarować? Muszle, wyroby ze słomy? ǲięku ę

ci.
— Nie, wcale nie. To coś, co ma związek z historią, którą opowieǳiałem.
— Naprawdę? — wykrzyknął hrabia. — Cóż to takiego?
— Proszę posłuchać, bo było tak… Powieǳiałem sobie: zawsze można coś znaleźć

w celi więźnia, który tu był piętnaście lat — i zacząłem ostukiwać mury.
— Ach! — zawołał hrabia, przypomina ąc sobie o skrytce księǳa.
— Długo to trwało, aż odkryłem, że dudni coś przy wezgłowiu łóżka i w palenisku…
— Tak — rzekł Monte Christo — tak…
— Odwaliłem kamienie i znalazłem…
— Sznurową drabinkę i narzęǳia? — wykrzyknął hrabia.
— Ale skąd pan wie? — zdumiał się odźwierny.
— No, tylko się domyślam. Przecież właśnie takie rzeczy zna du e się zazwycza

w skrytkach więźniów.
— Tak, wielmożny panie: to była sznurowa drabinka i narzęǳia.
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— I macie to eszcze? — zawołał Monte Christo.
— Nie, uż nie. Sprzedałem to wszystko zwieǳa ącym, bo rzeczywiście to były cie-

kawe rzeczy. Ale zostało mi coś innego.
— Cóż takiego? — spytał hrabia, drżąc z niecierpliwości.
— Ta niby książka pisana na kawałkach płótna.
— Och! Została ci ta książka?
— Nie wiem, czy to książka, ale w każdym razie to mam.
— Idź po nią zaraz, mó dobry człowieku!
I dodał cisze :
— A eżeli to to, o czym myślę, nie pożału esz.
— Już biegnę, wielmożny panie.
I odźwierny wybiegł. Hrabia ukląkł nabożnie przy szczątkach łóżka, z którego śmierć

uczyniła dla niego ołtarz.
— O mó drugi o cze! Ty, który mi dałeś wolność, wieǳę i bogactwo! Ty, który

wieǳiałeś, co dobre, a co złe, akbyś należał do istot wyższego rzędu! Jeżeli umarli po-
trafią nas dosłyszeć, eżeli tam, gǳie kochali i cierpieli, pozosta e po nich coś i unosi
się w powietrzu, powieǳ mi, szlachetny, na doskonalszy człowieku, da mi akikolwiek
znak, powieǳ mi w imię te miłości o cowskie , aką do mnie żywiłeś, i w imię szacun-
ku, akim cię darzyłem niczym syn, czy mogłem tak uczynić? Zabierz ode mnie resztkę
wątpliwości, bo eśli nie, staną mi się wyrzutem.

Hrabia pochylił głowę i złożył ręce.
— Mam, wielmożny panie! — odezwał się ktoś.
Monte Christo zadrżał i odwrócił się. Odźwierny podawał mu pasma płótna, na któ-

rych ksiąǳ spisał skarby swo e wieǳy. Był to rękopis ǳieła o z ednoczeniu Włoch pod
ednym berłem.

Hrabia porwał e chciwie i ego wzrok padł od razu na epigraf:

Powieǳiał Pan: wyrwiesz zęby smokowi i zdepczesz lwa.

— Ach! — zawołał. — To odpowiedź! ǲięki ci, o cze! ǲięki!
I wy ąwszy z pugilaresu ǳiesięć banknotów, po tysiąc anków każdy, rzekł:
— Masz, weź ten pugilares.
— Da e mi to pan?
— Tak, ale pod warunkiem, że nie za rzysz do środka, póki nie od adę.
I schowawszy na piersi odnalezioną relikwię, która nie miała dla niego ceny, wybiegł

z poǳiemi i wsiadł do łoǳi.
— Do Marsylii! — powieǳiał.
A odpływa ąc, dodał, utkwiwszy wzrok w ponurym więzieniu:
— Biada tym, którzy zamknęli mnie w tych ponurych lochach, i tym, którzy zapo-

mnieli, że tam estem!
Przepływa ąc naprzeciw wsi katalońskie odwrócił się, naciągnął na głowę kaptur

i wyszeptał imię kobiety.
Zwycięstwo było zupełne — hrabia po dwakroć pokonał wątpliwości.
Imię, które wymówił z taką czułością, że pobrzmiewała w nie niemal miłość, było

imieniem Hayde.
Dobiwszy do brzegu, Monte Christo poszedł na cmentarz, gǳie spoǳiewał się zastać

Morrela. I on ǳiesięć lat temu szukał tu nabożnie pewnego grobu — ale szukał na próżno.
On, co wracał do Franc i z milionami, nie mógł odnaleźć grobu o ca zmarłego z głodu.
Morrel postawił na nim wprawǳie krzyż, ale krzyż przewrócił się i grabarz zabrał go na
podpałkę, ak to ma ą w zwycza u robić wszyscy grabarze z drewnem wala ącym się na
cmentarzu. Czcigodny kupiec miał więce szczęścia: umarł wśród swoich ǳieci, przeto
pochowano go obok żony, która wyprzeǳiła go w podróż do wieczności o dwa lata.
Dwie płyty z marmuru, na których wyryto nazwiska, leżały obok siebie, otoczone żelazną
balustradą, ocienione czterema cyprysami.

Maksymilian opierał się o eden z cyprysów i wpatrywał się niewiǳącym wzrokiem
w groby. Cierpiał tak głęboko, że graniczyło to z obłędem.

— Maksymilianie — rzekł hrabia — to nie tam trzeba patrzeć, ale tam.
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I wskazał na niebo.
— Umarli są wszęǳie — odparł Morrel. — Przecież sam mi pan tak mówiłeś, gdy

mi kazałeś wy echać z Paryża.
— Maksymilianie, powieǳiałeś mi, że chciałbyś zatrzymać się na parę dni w Marsylii.

Nadal tego pragniesz?
— Kochany hrabio, a uż niczego nie pragnę, zda e mi się tylko, że w Marsylii byłoby

mi mnie ciężko czekać.
— Tym lepie , Maksymilianie, bo muszę cię opuścić, ale nie zapomnĳ, trzymam cię

za słowo!
— O, zapomnę, hrabio, zapomnę.
— Nie, nie zapomnisz, bo przede wszystkim esteś człowiekiem honoru, przysiągłeś

i przysięgniesz mi eszcze teraz.
— Hrabio, mie że nade mną litość! Jestem nieszczęśliwy!
— Znałem człowieka nieszczęśliwszego niż ty.
— Niemożliwe.
— Niestety tak. Pyszna natura luǳka ma to do siebie, że człowiek zawsze się uważa

za nieszczęśliwszego od bliźniego, który cierpi tuż obok.
— Czy można być nieszczęśliwszym od człowieka, który stracił kogoś, kogo kochał

na barǳie w świecie?
— Posłucha i zastanów się dobrze choć chwilę nad tym, co ci powiem. Znałem

człowieka, który ak ty wszystkie swo e naǳie e i szczęście pokładał w kobiecie. Był to
człowiek młody, miał starego o ca, którego kochał, i narzeczoną, którą ubóstwiał. Już
ą miał poślubić, gdy nagle eden z tych przypadków, które na chwilę każą nam zwąt-
pić o dobroci Boga, ot, kaprys losu — odebrał mu wolność, narzeczoną, wymarzoną
przyszłość i pogrążył go na dno więziennego lochu.

— Tak, ale z więzienia wychoǳimy po tygodniu, miesiącu, po roku…
— Był tam czternaście lat — rzekł hrabia, kładąc rękę na ramieniu młoǳieńca.
Maksymilian zadrżał.
— Czternaście lat!… — wyszeptał.
— Czternaście lat — powtórzył hrabia. — Ileż to razy w ciągu tych lat ogarniała go

rozpacz… On też, tak ak ty, uważał się za na nieszczęśliwszego z luǳi i chciał popełnić
samobó stwo.

— I cóż się stało?
— W ostatnie chwili Bóg uratował go, ob awia ąc mu się w człowieku — bo Bóg

nie czyni uż cudów. Może w pierwsze chwili nie zrozumiał miłosierǳia Pana, bo wzrok
przesłaniały mu łzy, ale w końcu uzbroił się w cierpliwość i czekał. Pewnego dnia cudem
wyszedł z grobu, odmieniony, bogaty, potężny niemal ak Bóg. Zawołał natychmiast:
o cze! Ale ego o ciec uż nie żył.

— Mó o ciec też nie ży e.
— Tak, ale twó o ciec umarł w twoich ramionach, kochany, szczęśliwy, otoczony

szacunkiem, bogaty, przeżywszy w pełni swo e życie. Jego o ciec umarł w nęǳy, w rozpa-
czy, wątpiąc o Bogu, a kiedy po ǳiesięciu latach syn próbował odnaleźć ego grób, nawet
tego grobu uż po nim nie było i nikt nie mógł mu powieǳieć: tu spoczywa w Panu serce,
co tak cię kochało.

— Och! — szepnął Morrel.
— A więc był nieszczęśliwszy od ciebie, bo nie mógł nawet znaleźć grobu o ca.
— Ale przyna mnie pozostała mu kobieta, którą kochał.
— Mylisz się. Ta kobieta…
— Umarła? — zawołał Maksymilian.
— Gorze . Nie dochowała wiary. Wyszła za ednego z tych, którzy byli sprawcami

nieszczęścia e narzeczonego. Wiǳisz sam, że ten człowiek był i w te kwestii nieszczę-
śliwszy od ciebie.

— I Bóg zesłał pocieszenie temu człowiekowi?
— Zesłał mu przyna mnie spokó .
— I ten człowiek bęǳie eszcze może kiedyś szczęśliwy?
— Wciąż ma naǳie ę.
Młoǳieniec spuścił głowę.
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— Obiecu ę panu — rzekł wreszcie po chwili milczenia i podał hrabiemu rękę — ale
niech pan pamięta…

— Piątego paźǳiernika czekam na ciebie na wyspie Monte Christo. Czwartego za-
bierze cię z portu w Bastii acht o nazwie „Eurus”. Wystarczy, że powiesz swo e nazwisko
kapitanowi, a on zawiezie cię do mnie. Słowo honoru?

— Słowo honoru. Ale niech pan pamięta, że piątego…
— ǲieciak esteś, eśli nie wiesz, co to est obietnica mężczyzny… Powieǳiałem ci

ze dwaǳieścia razy, że tego dnia, eżeli nadal bęǳiesz chciał umrzeć, sam ci dopomogę.
Bywa zdrów!

— Opuszczasz mnie, hrabio?
— Muszę, mam sprawę we Włoszech. Zostawiam cię tu samego w walce z nieszczę-

ściem, samego z tym orłem o potężnych skrzydłach, którego Pan zsyła swoim wybrań-
com, aby Mu ich przyniósł do stóp. Cała ta historia o Ganimedesie to nie ba ka, ale
alegoria.

— Kiedy pan od eżdża?
— Natychmiast. Czeka na mnie parowiec, za goǳinę uż będę daleko. Odprowaǳisz

mnie do portu?
— Zrobię wszystko, co mi pan każe.
— No to uściska mnie.
Morrel odprowaǳił hrabiego do portu.

. 
W chwili, gdy statek parowy hrabiego znikał za Przylądkiem Morgiou, pewien człowiek,
adący karetką pocztową z Florenc i do Rzymu, mĳał właśnie miasteczko Aquapendente.

W klapie palta, na którym znać było wyraźnie trudy podróży, lśniła wciąż świeżością
wstążeczka Legii Honorowe , zdobiąca również i ak. Oǳnaczenie to, a eszcze barǳie
akcent, z akim zwracał się do pocztyliona, zdraǳały, że est Francuzem.

Jeszcze ednym dowodem na to, że uroǳił się w kra u uniwersalnego ęzyka był fakt,
że znał po włosku edynie słowa związane z muzyką — ale za ich pomocą można ed-
nak wyrazić niemal wszystkie subtelności ęzyka; w taki właśnie sposób Figaro stosował
angielskie goddam.

— Allegro! — mówił do pocztylionów za każdym razem, kiedy pod eżdżali pod górę.
— Moderato! — wołał, gdy z eżdżali w dół.
A tylko Bóg eden wie, ile est wzniesień na trakcie, który wieǳie z Florenc i do

Rzymu przez Aquapendente!
Owe dwa słowa śmieszyły barǳo poczciwych pocztylionów.
Po przybyciu do Storty, mie sca, z którego można uż dostrzec Rzym, podróżny by-

na mnie nie okazał ciekawości, sprawia ące , że każdy cuǳoziemiec podrywa się tu z sie-
ǳenia, by wypatrzyć słynną kopułę Świętego Piotra, która rysu e się na horyzoncie,
zanim widać eszcze resztę miasta. Wydobył tylko z kieszeni pugilares, a z niego złożo-
ną w czworo kartkę papieru, którą rozłożył z pełną szacunku ostrożnością i ponownie
pieczołowicie złożył. Rzekł do siebie:

— No, est.
Powóz prze echał przez bramę del Popolo, skręcił w lewo i zatrzymał się przed Ho-

telem Londyńskim.
Na progu przywitał podróżnego nasz stary zna omy, imć Pastrini. Podróżny wysiadł,

kazał sobie podać dobry obiad i spytał o sieǳibę firmy Thomson i French. Wskazano
mu ą od razu, był to bowiem eden z na barǳie znanych w Rzymie banków. Zna dował
się na via dei Banchi, tuż przy Świętym Piotrze. W Rzymie, ak też i wszęǳie, przybycie
pocztowe karety est swego roǳa u wydarzeniem.

Karecie i podróżnemu przypatrywało się z ǳiesięciu młoǳiutkich potomków Mariu-
sza i Grakchów, bosonogich, z ǳiurami na łokciach, ale za to w malowniczych pozach —
edna ręka na biodrze, druga wǳięcznie wygięta nad głową, palce zanurzone we włosach.
Do uliczników dołączyła się zgra a pięćǳiesięciu gapiów, od których aż roi się w Pań-
stwie Kościelnym — takich, co to zabawia ą się przeważnie pluciem do Tybru z mostu
Świętego Anioła — eśli akurat w Tybrze est woda.
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Ponieważ rzymscy ulicznicy i gapie, szczęśliwsi od tych z Paryża, rozumie ą wszystkie
ęzyki, a uż na pewno ęzyk ancuski, dowieǳieli się, że podróżny zażądał apartamentu,
obiadu i spytał też o adres firmy Thomson i French.

W rezultacie, gdy podróżny wyszedł z hotelu w towarzystwie obowiązkowego tuta
cicerone, od grupy ciekawskich oderwał się pewien człowiek i podążył za nimi w nie-
wielkie odległości, śleǳąc ich tak zręcznie, ak by to zrobił agent paryskie polic i — nie
zauważył go ani podróżny, ani cicerone.

Francuz tak się spieszył do banku Thomson i French, że nawet nie poczekał, aż do
powozu hotelowego zostaną zaprzęgnięte konie. Kareta miała dogonić ich w droǳe lub
poczekać przed bramą banku.

Ostatecznie dotarli na mie sce pieszo. Francuz wszedł, pozostawia ąc przewodnika
w przedsionku. Cicerone natychmiast wdał się w rozmowę z paroma podobnymi sobie
wolnymi strzelcami, którzy ako luǳie „tysiąca przemysłów” wysta ą w Rzymie przed
bankami, kościołami, ruinami, muzeami i teatrami.

Tuż za Francuzem wszedł także ów człowiek, który odłączył się od tłumu ciekawskich.
A gdy Francuz zaǳwonił do biura i wszedł do pierwszego poko u, ego cień podążył za
nim.

— Czy mógłbym się wiǳieć z panami Thomson i French? — spytał cuǳoziemiec.
Na znak zaufanego komisanta, który za mował pierwsze biuro, wstał ni to loka , ni to

strażnik.
— Kogo mam zaanonsować? — spytał, kieru ąc się ku drzwiom.
— Barona Danglars — odpowieǳiał podróżny.
— Pan pozwoli — rzekł strażnik.
Otwarły się drzwi; strażnik i baron znikli za nimi.
Człowiek, który wszedł za Danglarsem, usiadł na ławce przeznaczone dla czeka ących

w kole ce interesantów. Komisant nie przerywał pisania eszcze przez akieś pięć minut;
w tym czasie niezna omy sieǳiał nieruchomo, nic nie mówiąc. Pióro komisanta przestało
w końcu skrzypieć po papierze. Urzędnik podniósł głowę, roze rzał się uważnie dookoła,
a upewniwszy się, że mogą rozmawiać w cztery oczy, odezwał się:

— No, no, przyszedłeś, Peppino!
— Tak — odrzekł lakonicznie wyże wzmiankowany.
— Zwęszyłeś coś ciekawego u tego grubasa?
— To nie nasza zasługa. Zostaliśmy uprzeǳeni.
— O, to wiesz, czemu tu przyszedł? Ciekawe!
— Do licha, przyszedł po forsę. Trzeba się tylko dowieǳieć, o aką sumę choǳi.
— Zaraz się dowiesz, ptaszyno.
— Świetnie. Ale z łaski swo e nie uǳiela mi znów fałszywych informac i, ak wtedy.
— O czymże mówisz? O tym Angliku, który zabrał od nas trzy tysiące dukatów?
— Nie, rzeczywiście miał trzy tysiące dukatów, i znaleźliśmy e. Choǳi mi o tego

rosy skiego księcia.
— No i?
— No i mówiłeś nam o trzyǳiestu tysiącach liwrów, a znaleźliśmy tylko dwaǳieścia

dwa.
— Źle szukaliście.
— Luigi Vampa przeszukał go osobiście.
— W takim razie albo spłacił swo e długi…
— Ros anin?
— Albo wydał te pieniąǳe.
— No, właściwie to możliwe.
— To pewne. Ale pó dę uż do mo ego obserwatorium, bo inacze Francuz załatwi

wszystko, a a nie zdążę dowieǳieć się, aka to suma.
Peppino kiwnął przytaku ąco głową i wyciągnąwszy różaniec z kieszeni, zaczął mam-

rotać akąś modlitwę, podczas gdy komisant znikł za tymi samymi drzwiami, w które
weszli wcześnie loka i baron.

Po akich ǳiesięciu minutach komisant wrócił rozpromieniony.
— No i co? — spytał przy aciela Peppino.
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— Uwaga! Uwaga! — cieszył się komisant. — Sumka est okrągła.
— Pięć, a może i sześć milionów, nieprawdaż?
— No tak… Wiesz, o aką sumę choǳi?
— I est to pokwitowanie ego ekscelenc i hrabiego de Monte Christo.
— Znasz hrabiego?
— I est to przelew, aki otrzymał na Rzym, Wenec ę i Wiedeń.
— Tak! — wykrzyknął komisant. — Ale skąd masz takie dokładne informac e?
— Mówiłem ci, że zostaliśmy wcześnie uprzeǳeni.
— Więc dlaczego zwracasz się do mnie?
— Aby upewnić się, że to na pewno ten człowiek, o którego nam choǳi.
— To na pewno on… Pięć milionów… Ładna sumka, co, Peppino?
— O tak.
— My nigdy nie bęǳiemy tyle mieć.
— Ale przyna mnie — odrzekł filozoficznie Peppino — dostaną nam się okrawki.
— Ciii… Właśnie iǳie!…
Komisant chwycił za pióro, a Peppino za swó różaniec. Gdy drzwi się otwarły, eden

pisał, drugi się modlił. Ukazał się rozpromieniony Danglars; bankier odprowaǳił go aż
do drzwi.

Za Danglarsem wymknął się też i Peppino. Zgodnie z umową po azd czekał na Dan-
glarsa przed bankiem. Cicerone przytrzymywał otwarte drzwiczki. Cicerone to istota bar-
ǳo usłużna, którą można zatrudnić do wszystkiego. Danglars wskoczył do powozu, lekko
niczym dwuǳiestoletni młoǳieniec. Cicerone zatrzasnął drzwiczki i usiadł obok stan-
greta. Peppino usadowił się w tyle powozu.

— Jego ekscelenc a życzy sobie zobaczyć katedrę Świętego Piotra? — spytał cicerone.
— A po akiego diabła? — zǳiwił się baron.
— No, żeby obe rzeć.
— Nie przy echałem do Rzymu po to, żeby oglądać! — zawołał baron; i mruknął do

siebie z pełnym chciwości uśmiechem: — Przy echałem po pieniążki.
I dotknął pugilaresu.
— To gǳie ego ekscelenc a pragnie echać?
— Do hotelu.
— Casa Pastrini — rzekł cicerone do stangreta.
I powóz ruszył tak szybko ak na lże szy faeton. ǲiesięć minut późnie baron był

uż w swoim apartamencie, a Peppino usadowił się na ławce obok we ścia do hotelu,
szepnąwszy wcześnie parę słów na ucho ednemu z potomków Mariusza i Grakchów,
o których wspomnieliśmy na początku tego rozǳiału. ǲieciak pobiegł co sił w nogach
w stronę Kapitolu.

Danglars był zmęczony i senny. Położył się, włożył pugilares pod poduszkę i zasnął.
Peppino zaś miał trochę czasu do stracenia; zagrał więc w morrę z tragarzami, przegrał

trzy talary i aby się pocieszyć, opróżnił butelkę orvieto.
Następnego dnia Danglars obuǳił się późno, choć spać poszedł wcześnie. Przez pięć

czy sześć ostatnich nocy barǳo źle sypiał, eśli w ogóle uż spał.
Z adł obfite śniadanie i niezbyt, ak sam mówił, zainteresowany cudami Wiecznego

Miasta, zamówił karetę pocztową na dwunastą. Nie wziął ednak pod uwagę w swoich
obliczeniach formalności, akich trzeba było dopełnić na polic i ani lenistwa poczmistrza.
Konie przybyły dopiero na drugą, a cicerone dostarczył mu paszport z wizą dopiero o trze-
cie . Wszystkie te przygotowania ściągnęły przed drzwi imć Pastriniego tłumek gapiów.
Nie zabrakło też potomków Mariusza i Grakchów. Baron przeszedł triumfalnie wśród
gapiów, którzy wołali do niego ekscelenc o, aby dostać bajocco.

Danglars, ak wiadomo, wielki miłośnik lewicy, zadowalał się do te pory tytułem
barona i nigdy dotąd nie nazywano go ekscelenc ą. Tytuł ten tak mu teraz pochlebił, że
rozdał z tuzin mieǳiaków całe te hołocie, która chętnie nazwałaby go za drugi tuzin
Waszą Książęcą Mością.

— Jak eǳiemy? — spytał pocztylion po włosku.
— Na Ankonę — odpowieǳiał baron.
Imć Pastrini przetłumaczył pytanie i odpowiedź — i konie ruszyły galopem.

  () Hrabia Monte Christo 



Danglars rzeczywiście zamierzał po echać do Wenec i, gǳie chciał pod ąć część pie-
nięǳy, a następnie udać się do Wiednia i tam zrealizowałby resztę. Pragnął zamieszkać
tam na stałe, gdyż zapewniano go, że Wiedeń to miasto uciech. Jechali uż przez rzymską
kampanię. Zaledwie u echali trzy mile, zaczął zapadać zmierzch.

Danglars nie spoǳiewał się, że wy azd nastąpi tak późno, inacze zostałby w hotelu.
Zwrócił się do pocztyliona z pytaniem, ile eszcze do na bliższego miasta.

— Non capisco — odparł pocztylion.
Danglars kiwnął głową, akby chciał powieǳieć:
— No to dobrze.
Powóz pęǳił dale .
— Na na bliższe poczthalterii — rzekł do siebie Danglars — każę mu się zatrzymać.
Nadal pozostała mu resztka wczora szego dobrego samopoczucia, które sprawiło, że

tak dobrze spał.
Rozwalił się na miękkich poduszkach wygodne angielskie kolaski o podwó nych re-

sorach. Konie galopowały wspaniale. Na siódme mili, ak wieǳiał, wypadała poczthal-
teria. Cóż można robić, gdy est się bankierem i gdy się tak szczęśliwie zbankrutowało?

Danglars rozmyślał z ǳiesięć minut o żonie, którą zostawił w Paryżu, przez następne
ǳiesięć o córce, która wałęsała się po świecie z panną d’Armilly. Kole nych ǳiesięć minut
przeznaczył na dumanie o swoich wierzycielach i o tym, ak wykorzysta ich pieniąǳe.
W końcu, gdy nie miał uż o czym myśleć, zamknął oczy i zapadł w sen.

Co akiś czas otwierał na chwilę oczy, gdy kolaska zatrzęsła się na akimś większym
wybo u. Wiǳiał wtedy, że konie ciągle unoszą go w tym samym pęǳie wciąż przez tę
samą rzymską wieś, usianą zniszczonymi akweduktami, które przypomina ą skamieniałe
granitowe olbrzymy zatrzymane w biegu.

Noc ednak była zimna, mroczna, dżdżysta i komuś tak rozespanemu ak Danglars
było dużo przy emnie drzemać na poduszkach, niż wystawiać przez okno głowę i pytać,
gǳie są. Toć pocztylion umiał odpowieǳieć tylko non capisco.

Danglars obiecywał więc sobie, że obuǳi się, gdy staną na na bliższe stac i, i drzemał
dale .

Po azd zatrzymał się. Danglars pomyślał, że dotarli nareszcie do upragnionego celu.
Otwarł oczy i wy rzał przez okno, myśląc, że są w akimś mieście lub przyna mnie

akie ś wioszczynie, ale dostrzegł tylko samotną ruderę, a obok nie paru luǳi, którzy
kręcili się tu i tam niczym cienie.

Danglars czekał na pocztyliona: pocztylion kończył tu swo ą trasę i powinien eszcze
przy ść do niego po opłatę pocztową. Zamierzał też skorzystać z okaz i i poprosić nowe-
go pocztyliona o kilka informac i. Lecz choć konie zostały wyprzęgnięte i zastąpiono e
nowymi, nikt nie przyszedł do niego po opłatę.

Zǳiwiony Danglars otworzył drzwiczki, ale czy aś silna ręka zatrzasnęła e z powrotem
i karetka pocztowa ruszyła w dalszą drogę.

Osłupienie do reszty rozbuǳiło barona.
— E ! — krzyknął do pocztyliona — e , mio caro!
Było to kole ne włoskie słowo zaczerpnięte z muzyki, które Danglars przyswoił sobie,

gdy ego córka śpiewała duety z księciem Cavalcanti.
Lecz mio caro nie odpowieǳiał.
Danglars otwarł więc okno.
— He , przy acielu, dokąd to eǳiemy? — zawołał, wystawiwszy głowę.
— Dentro la testa! — wrzasnął ktoś rozkazu ąco i pogroził pięścią.
Danglars zrozumiał, że dentro la testa miało oznaczać „schowa głowę”. Robił ak widać

szybkie postępy w nauce włoskiego.
Usłuchał niezbyt uspoko ony, a ponieważ niepokó rósł w nim z minuty na minutę,

po paru chwilach znikła akoś owa pustka w głowie, co sprowaǳiła nań sen — gdyż w ego
głowie aż zaroiło się od myśli, i to takich, które nie dałyby zasnąć nikomu, a co dopiero
człowiekowi w takie sytuac i, ak Danglars.

Gdy człowiek dozna e akie ś silne emoc i, nagle wyostrza ą mu się zmysły. Szyb-
ko ednak przychoǳi znużenie i tracimy owe niezwykłe umie ętności. Nim ogarnie nas
strach, wiǳimy rzeczy takimi, akie są. Przerażeni wyolbrzymiamy e. A gdy strach uż
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nas ode ǳie, sta ą się mętne i niewyraźne. Wyostrzonym nagle wzrokiem Danglars u rzał,
że akiś człowiek owinięty w pelerynę galopu e przy prawych drzwiczkach powozu.

— To żandarm — szepnął. — Czyżby donieśli o mnie przez telegraf właǳom papie-
skim?

Zdecydował wyzbyć się niepewności.
— Gǳie mnie wieziecie? — spytał.
— Dentro la testa! — odpowieǳiał mu ten sam złowróżbny głos.
Danglars popatrzył w lewo. Z te strony także echał ktoś konno.
— Nie ma wątpliwości — powieǳiał sobie i pot zrosił mu czoło — złapali mnie.
I skulił się w kącie powozu; tym razem nie po to, by spać, lecz by przemyśleć sytuac ę.
Chwilę późnie wstał księżyc.
Popatrzył z głębi kolaski na zewnątrz: mĳali ogromne akwedukty, owe kamienne

z awy, na które uż wcześnie zwrócił uwagę. Ale tym razem zamiast po prawe , wiǳiał
e po lewe stronie.

Zrozumiał, że powóz zawrócił i że wieziony est z powrotem do Rzymu.
— O, a nieszczęsny! — wymamrotał. — Pewnie uzyskali ekstradyc ę.
Powóz pęǳił z zastrasza ącą szybkością. Upłynęła goǳina, a była dla zbiega straszliwa:

co chwila zna ome widoki przekonywały go na nowo, że echali z powrotem. W końcu
u rzał akiś ciemny kształt i zdało mu się, że pęǳący powóz rozbĳe się o ten mur. Powóz
skręcił ednak i po echał wzdłuż te ciemne ściany, która okazała się ni mnie ni więce
ak fortyfikac ami opasu ącymi Rzym.

— Oho! — mruknął Danglars. — Nie w eżdżamy do Rzymu, czyli to nie wymiar
sprawiedliwości mnie pochwycił. O Boże! A więc czyżby to…?

Włosy stanęły mu dęba. Przypomniał sobie owe ciekawe historie o rzymskich bandy-
tach, przy mowane w Paryżu z takim niedowierzaniem, które Albert de Morcerf opowia-
dał pani Danglars i Eugenii w czasach, gdy miał eszcze zostać zięciem pierwsze i mał-
żonkiem drugie .

— Więc może to bandyci — szepnął.
Nagle powóz potoczył się po czymś twardszym; nie była to uż piaszczysta droga.

Danglars zaryzykował rzut oka na pierw w edną, potem w drugą stronę. U rzał budowle
o ǳiwnych kształtach, a przypomina ąc sobie w szczegółach opowieść Alberta, domyślił
się, że są na via Appia. Na prawo widniała akby dolina, a w nie półkoliste zagłębienie.
Był to cyrk Karakalli. Jeźǳiec z prawe krzyknął coś i powóz stanął.

Niemal w tym samym momencie otwarły się drzwiczki z lewe strony.
— Scendi — rozkazał czy ś głos.
Danglars natychmiast wysiadł. Jeszcze nie mówił po włosku, ale uż rozumiał. Pół-

przytomny ze strachu, roze rzał się dookoła. Otoczony był przez czterech mężczyzn, nie
licząc pocztyliona.

— Di qua — odezwał się eden z mężczyzn, schoǳąc wąską ścieżką, która wiodła
mięǳy rozpadliny kampanii rzymskie .

Danglars podążył za przewodnikiem bez słowa protestu; nie musiał się odwracać, by
mieć pewność, że za nim szli trze pozostali mężczyźni.

Wydało mu się ednak, że co akiś czas zatrzymywali się na chwilę po droǳe, niczym
wartownicy.

Po ǳiesięciu minutach marszu, podczas których Danglars nie zamienił ze swoim
przewodnikiem ani słowa, znaleźli się przy niewielkim wzgórku, wśród wybu ałych traw.
Trze mężczyźni stanęli wokół niego w milczeniu — stanowił środek tró kąta.

Chciał przemówić, lecz nie zdołał wydobyć z siebie głosu.
— Avanti — rozkazał ten sam stanowczy głos.
Tym razem Danglars zrozumiał natychmiast, słowo zostało bowiem poparte gestem:

człowiek idący za nim popchnął go tak gwałtownie, że Danglars wpadł na przewodnika.
Przewodnikiem był nasz przy aciel Peppino; pierwszy zanurzył się w wysokie trawie

i podążył ścieżyną tak wąską, że mogły ą znać chyba tylko aszczurki i łasice. Zatrzymał
się przed skałą, na które rósł gęsty krzak. Pod skałą był podłużny, wąski otwór; wyglądał
ak półotwarta powieka. Młoǳian zniknął w otworze, ak w naszych baśniach diabeł
zapada się pod ziemię. Człowiek kroczący za Danglarsem zmusił go do pó ścia w ślady
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przewodnika. Nie było wątpliwości: ancuski bankrut miał do czynienia z rzymskimi
bandytami. Czuł się tak, akby wzięto go w dwa ognie; strach dodał mu odwagi.

Pomimo pokaźnego brzucha, baronowi udało się przecisnąć za Peppinem. Zsuwał się
w dół z zamkniętymi oczyma. Otwarł e dopiero, gdy poczuł pod stopami grunt. Dalsza
droga była szeroka, ale ciemna. Peppino nie troszczył się uż o zachowanie ostrożności —
był przecież u siebie; zapalił więc krzesiwem pochodnię.

Dwa inni zeszli za Danglarsem, tworząc tylną straż. Popycha ąc Danglarsa, eśli zda-
rzyło mu się zatrzymać, zaprowaǳili go lekko pochylonym w dół korytarzem do skrzy-
żowania korytarzy.

Widok był ponury. W murach z białego kamienia wydrążone były rzędy ciemnych
nisz w kształcie trumien, niczym puste oczodoły trupich czaszek.

Wartownik zabrzęczał kółkami u rzemienia strzelby.
— Kto iǳie? — zawołał.
— Przy aciel! Przy aciel! — odpowieǳiał Peppino. — Gǳie naczelnik?
— Tam — rzekł strażnik, wskazu ąc za siebie. Była tam wielka sala wykuta w skale,

z które przez wielkie półokrągłe otwory wpadało na korytarz światło.
— Niezła zdobycz, naczelniku, niezła zdobycz — krzyknął Peppino.
I biorąc Danglarsa za kołnierz, podprowaǳił go do otworu przypomina ącego drzwi,

przez który wchoǳiło się do kwatery woǳa.
— To ten? — spytał naczelnik, odrywa ąc się od lektury Żywotu Aleksandra w księǳe

Plutarcha.
— Tak, ten, naczelniku.
— Wybornie, pokażcie mi go.
Na ten dość niegrzeczny rozkaz, Peppino zbliżył tak gwałtownie pochodnię do twa-

rzy Danglarsa, że bankier odskoczył w popłochu, by nie opalić sobie brwi. Twarz miał
wykrzywioną ohydnym strachem.

— Jest zmęczony — stwierǳił herszt. — Zaprowadźcie go do łóżka.
— Oho — mruknął Danglars — to łóżko, to zapewne edna z trumien, które tkwią

w tym murze, a sen, aki na mnie spłynie, to śmierć od ednego z tych sztyletów, wiǳę,
ak błyska ą w ciemnościach.

Istotnie, w mrokach owe wielkie sali unosili się właśnie na posłaniach z siana lub
wilczych skór kompani owego człowieka, którego Albert de Morcerf przyłapał przy lek-
turze Komentarzy Cezara, a Danglars przy Żywocie Aleksandra.

Bankier ęknął głucho i poszedł za przewodnikiem. Nie próbował błagać ani krzyczeć.
Nie miał uż sił, odeszła go wola, nie był w stanie myśleć. Szedł, ponieważ go ciągnięto.
Potknął się o stopień i domyśliwszy się, że ma przed sobą schody, pochylił instynktownie
głowę, by nie uderzyć czołem o strop. Znalazł się w celi wykute w lite skale. Cela była
czysta, naga i sucha, choć zna dowała się głęboko pod ziemią. W kącie leżało posłanie
z siana nakrytego kozimi skórami. Dla Danglarsa był to znak, że est ocalony.

— Chwała Panu — szepnął — to prawǳiwe łóżko!
Już drugi raz w ciągu te goǳiny zwracał się do Boga; nie zdarzyło mu się to od lat

ǳiesięciu.
Przewodnik wepchnąwszy Danglarsa do celi zatrzasnął drzwi. Zazgrzytał rygiel: Dan-

glars był więźniem.
A zresztą, gdyby nawet nie było tego rygla, sam tylko święty Piotr i do tego ze swoim

anielskim przewodnikiem zdołałby przemknąć się wśród owego garnizonu, który okupo-
wał katakumby Świętego Sebastiana, dowoǳony przez herszta, w którym nasi czytelnicy
z pewnością rozpoznali Luigiego Vampę.

Danglars także uż wieǳiał, kim est ów bandyta, w którego istnienie nie chciał uwie-
rzyć, gdy Morcerf próbował zaszczepić tę postać w świadomości Francuzów. Rozpoznał
nie tylko Vampę: ego cela była celą, w które zamknięto Alberta. Na prawdopodobnie
często goszczono tu cuǳoziemców.

Wspomnienia te, do których powracał zresztą ze sporą radością, uspokoiły go. Jeśli
bandyci nie zabili go od razu, wcale nie mieli zamiaru go zabĳać. Porwali go, aby go obra-
bować, a ponieważ nie miał przy sobie nic prócz paru ludwików, wyznaczą za niego okup.
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Przypomniał sobie, że Morcerf został wyceniony chyba na cztery tysiące dukatów. Wła-
sne osobie przypisywał dużo więce wagi — i wycenił się sam na osiem tysięcy dukatów.
Osiem tysięcy dukatów to czterǳieści osiem tysięcy liwrów. Zostanie mu eszcze akieś
pięć milionów pięćǳiesiąt tysięcy anków. Z taką sakiewką człowiek zawsze spadnie na
cztery łapy.

I niemal uż pewien, że się akoś z tego wywinie — bo czy kto słyszał, żeby ko-
goś otaksowano kiedykolwiek na pięć milionów? — Danglars wyciągnął się na posłaniu
i przekręciwszy się parę razy z boku na bok, zasnął z takim spoko em, aki okazywał
bohater, którego losy studiował Luigi Vampa.
.   
Po każdym śnie, eśli nie est to sen śmierci, następu e przebuǳenie.

Dla paryżanina, przyzwycza onego do edwabnych zasłon, do ścian wybitych aksami-
tem, do zapachu drewna palącego się na kominku, zapachu, który spływa spod atłasowego
baldachimu, przebuǳenie w kredowe grocie musi być czymś w roǳa u złego snu.

Dotyka ąc zasłon z koźle skóry, Danglars musiał sąǳić, że śni mu się coś o Samo-
edach lub Lapończykach. W podobnych okolicznościach wystarcza ednak sekunda, by
na większe wątpliwości zamieniły się w pewność.

— Tak, tak — szepnął — estem w rękach bandytów, o których mówił nam Albert.
Odetchnął zaraz głęboko, aby upewnić się, czy nie est ranny: był to sposób, na który

natknął się w Don Kichocie. Nie była to edyna książka, aką przeczytał w życiu — ale
z pewnością edyna, z które coś zapamiętał.

— Nie — powieǳiał. — Nie zabili mnie ani nie zranili, ale może mnie okradli?
I szybko włożył ręce do kieszeni. Nikt w nich nic nie ruszał. Sto ludwików, które

odłożył sobie na podróż z Rzymu do Wenec i, było wciąż w kieszeni ego spodni, a pugi-
lares, w którym schował czek na pięć milionów anków leżał sobie w kieszeni surduta.

— A to osobliwi bandyci — powieǳiał do siebie. — Zostawili mi sakiewkę i pu-
gilares… Tak ak myślałem wczora , gdy kładłem się spać, chcą za mnie okupu… O, est
i zegarek! Zobaczmy, która goǳina.

Zegarek, arcyǳieło Bregueta, który Danglars nakręcił starannie poprzedniego dnia,
eszcze przed wy azdem, wyǳwonił wpół do szóste rano. Gdyby nie ten zegarek, nie
miałby po ęcia, czy est ǳień, światło ǳienne nie docierało bowiem do ego celi.

Czy powinien sam zapytać bandytów o wy aśnienia? Czy też powinien czekać cierpli-
wie, aż oni się odezwą? Druga alternatywa była bezpiecznie sza: i Danglars czekał. Czekał
aż do południa.

Przez cały ten czas pod drzwiami sterczał strażnik. O ósme strażnik został zmieniony.
Zauważył, że przez szpary w drzwiach przenika światło lampy. Przyłożył oko do edne ze
szpar właśnie w chwili, gdy bandyta pociągał łyk wódki ze skórzanego bukłaka. Bukłak
wyǳielał smród. Danglars otrząsnął się z obrzyǳeniem.

— Fu — mruknął i wycofał się w głąb celi.
W południe człowieka popĳa ącego wódkę zastąpił inny wartownik. Danglarsa zd ęła

ciekawość. Ponownie spo rzał przez szparę.
Był to bandyta o wygląǳie atlety, Goliat o wyłupiastych oczach, szerokich wargach,

złamanym nosie i czerwone czuprynie, pozlepiane kudły opadały mu na ramiona ak
wĳące się węże.

— O, ten przypomina barǳie ogra niż człowieka. W każdym razie estem stary i dość
łykowaty, choć gruby, tłuste i łykowate chyba by mu nie smakowało.

Jak widać, Danglars był wciąż eszcze w nastro u do żartów. W te że chwili, akby na
dowód, że nie est ludożerczym ogrem, strażnik usiadł przodem do drzwi celi, wyciągnął
z torby pa dę czarnego chleba, parę cebul, kawał sera i zaczął łapczywie e pochłaniać.

— Niech mnie diabli wezmą — wzdrygnął się Danglars rzuca ąc okiem przez szparę
na obiad bandyty — eśli rozumiem, ak można eść podobne świństwa.

I usiadł na koźlich skórach, których woń przypominała mu smród wódki poprzed-
niego strażnika. Danglars mógł sobie ednak mówić, co chciał — sekrety natury są nie-
zbadane; ileż est wymowy w zaproszeniu, akie ślą na ordynarnie sze nawet potrawy
wygłodniałym żołądkom!
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Danglars poczuł nagle, że ma pusto w żołądku; człowiek wydał mu się mnie brzydki,
chleb mnie czarny, a ser świeższy. A zresztą te surowe cebule — obrzydliwa strawa, iście
dla ǳikusów — przypominały mu niektóre sosy od Roberta i sztukę mięsa, którą ego
kucharz przyrząǳał mu po mistrzowsku, gdy Danglars mówił mu: Panie Deniseau, proszę
przyrząǳić mi ǳisia akieś dobre świństewko.

Podniósł się i zastukał do drzwi. Bandyta podniósł głowę. Danglars zastukał ponow-
nie.

— Che cosa? — spytał bandyta.
— Mó przy acielu — rzekł Danglars, bębniąc palcami w drzwi — wyda e mi się, że

czas, aby mi dano eść!
Prawdopodobnie olbrzym nie zrozumiał lub nie miał rozkazów w kwestii wyżywienia

Danglarsa, bo powrócił do swego obiadu. Duma Danglarsa poczuła się urażona; nie chcąc
dłuże kompromitować się przed tym chamem, bankier położył się znów na swoich koźlich
skórach i nie wypowieǳiał uż ani słowa.

Minęły cztery goǳiny. Olbrzym został zastąpiony przez innego bandytę. Danglars,
któremu żołądek aż skręcał się z głodu, podniósł się po cichu, przystawił oko do szpary
w drzwiach i rozpoznał inteligentne oblicze przewodnika.

Peppino właśnie czynił przygotowania do tego, by warta upłynęła mu ak na przy-
emnie . Usadowił się twarzą do drzwi i wcisnął sobie mięǳy uda gliniany gar gorące ,
pachnące ciecierzycy, dobrze omaszczone słoniną. Obok garnka Peppino położył eszcze
koszyczek winogron z Velletri i butelkę orvieto. Peppino stanowczo był smakoszem.

Na widok tych przygotowań kulinarnych Danglarsowi ślinka napłynęła do ust.
„No — pomyślał więzień — zobaczymy, czy ten bęǳie barǳie do rzeczy niż tamten”.
I zastukał grzecznie do drzwi.
— Idę, idę — rzekł bandyta, który ako częsty gość hotelu Pastriniego przyswoił sobie

w końcu ancuski. I otworzył drzwi.
Danglars poznał, że to on krzyczał do niego rozkazu ąco: „Schować głowę!”.
Nie był to ednak moment na wyrzuty. Przybrał więc swó na milszy uśmiech i rzekł:
— Przepraszam pana, ale czy a nie dostanę obiadu?
— Jak to⁈ — krzyknął Peppino. — Czyżby ekscelenc a był przypadkiem głodny?
— Przypadkiem — mruknął Danglars — a to urocze. Nie adłem uż całą dobę. Ależ

tak, proszę pana — dodał głośnie — estem głodny i to barǳo.
— I ekscelenc a chciałby coś z eść?…
— Natychmiast, eśli to tylko możliwe.
— Nic prostszego — odrzekł Peppino. — Można tu dostać wszystko, na co się ma

ochotę, oczywiście za odpowiednią opłatą, ak to bywa zawsze u porządnych luǳi.
— Rozumie się — krzyknął Danglars — choć po prawǳie luǳie, którzy kogoś

porywa ą i zamyka ą w celi powinni przyna mnie karmić swoich więźniów.
— O, ekscelenc o, nie mamy takiego zwycza u.
— To niezbyt przekonywa ący argument — odrzekł Danglars, który liczył, że uda

mu się prze ednać strażnika uprze mością — ale się nim zadowolę. Da cie mi eść.
— Natychmiast, ekscelenc o, czego pan sobie życzy? — rzekł Peppino, odłożywszy

miskę na ziemi, w taki sposób, że zapach wzniósł się prosto do nozdrzy Danglarsa. —
Proszę rozkazywać.

— Więc macie tu kuchnię? — zdumiał się baron.
— Co proszę? Czy mamy kuchnię? Ależ wyborną i kucharzy wspaniałych.
— No to poproszę o kurczę, rybę, mięso… cokolwiek, bym tylko mógł coś z eść.
— Jak sobie ekscelenc a życzy. Powieǳmy kurczę, dobrze?
— Dobrze, niech bęǳie kurczę.
Peppino wstał i krzyknął na całe gardło:
— Kurczę dla ekscelenc i!
Głos Peppina rozbrzmiewał eszcze echem pod sklepieniami, gdy ukazał się piękny,

wysmukły chłopak, półnagi niczym antyczny handlarz ryb. Niósł na głowie srebrny pół-
misek, a na nim kurczę.

— Jakbyśmy byli w Café de Paris — mruknął Danglars.
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— Do usług, ekscelenc o — odparł Peppino, odbiera ąc kurczaka z rąk młodego
bandyty i kładąc go na spróchniałym stole, który stanowił wraz z zydlem i posłaniem
z koźlich skór całe umeblowanie celi.

Danglars poprosił o nóż i widelec.
— Proszę, ekscelenc o — rzekł Peppino, poda ąc nożyk o tępym czubku i bukszpa-

nowy widelec.
Danglars wziął nóż i widelec i zabierał się do kro enia mięsa.
— Ekscelenc a wybaczy — rzekł Peppino, kładąc rękę na ramieniu bankiera — u nas

płaci się przed posiłkiem… Wychoǳąc od nas, klient mógłby okazać niezadowolenie.
„Ho, ho — pomyślał Danglars — to uż nie tak ak w Paryżu, nie mówiąc o tym,

że prawdopodobnie obedrą mnie ze skóry. Ale nie bądźmy drobiazgowi. No, toć zawsze
słyszałem, że życie we Włoszech est tanie, kurczak powinien kosztować w Rzymie nie
więce niż dwanaście su”.

— Proszę! — rzekł, rzuca ąc Peppinowi ludwika.
Bandyta podniósł pieniążek. Danglars zbliżył nóż do kurczaka.
— Chwileczkę, ekscelenc o — rzekł Peppino, prostu ąc się — chwileczkę, ekscelenc a

est mi eszcze coś winien.
— A nie mówiłem, że obedrą mnie ze skóry! — mruknął Danglars.
A zdecydowany bronić się, spytał:
— No dobrze, ile estem panu winien za tę wątłą ptaszynę?
— Ekscelenc a dał ludwika zaliczki.
— Ludwika zaliczki za kurczę?
— No tak, a conto.
— Cudownie… E, da żesz pan spokó !
— Ekscelenc a est mi dłużny eszcze tylko cztery tysiące ǳiewięćset ǳiewięćǳiesiąt

ǳiewięć ludwików.
Danglars otworzył szeroko oczy: to był akiś olbrzymi żart.
— Hm, hm, naprawdę, barǳo śmieszne — wymruczał.
I uż chciał się zabrać do kro enia kurczęcia, ale Peppino przytrzymał mu rękę i nad-

stawił dłoń w oczekiwaniu:
— Czekam — rzekł.
— Co? To pan nie żartu e? — zǳiwił się Danglars.
— My nie żartu emy, ekscelenc o — odpowieǳiał Peppino, poważny niczym kwa-

kier.
— Jak to, sto tysięcy anków za kurczę?
— Ekscelenc a nie uwierzy, ak trudno hodować drób w tych przeklętych grotach.
— No, no — żachnął się Danglars — śmieszne, barǳo zabawne, naprawdę, ale chce

mi się eść i proszę dać mi spokó . O, macie tu eszcze, przy acielu, ednego ludwika.
— Teraz pański dług bęǳie wynosił tylko cztery tysiące ǳiewięćset ǳiewięćǳiesiąt

osiem ludwików — rzekł Peppino, zachowu ąc zimną krew. — Cierpliwości, do ǳiemy
do porozumienia.

— Jak tak, to nic z tego — zawołał Danglars oburzony tymi drwinami. — Idźcie do
diabła. Nie wiecie, z kim macie do czynienia.

Peppino dał znak, chłopak błyskawicznie zabrał kurczę. Danglars rzucił się na posłanie
ze skór.

Peppino zamknął drzwi i wrócił do swo e ciecierzycy.
Danglars nie mógł go wiǳieć, ale mlaskanie bandyty nie pozostawiało mu żadnych

wątpliwości co do czynności, akie oddawał się bandyta. Bandyta adł i to adł głośno, ak
eǳą luǳie źle wychowani.

— Cham — warknął Danglars.
Peppino udał, że nie słyszy i nie odwróciwszy nawet głowy, adł sobie dale , niespiesz-

nie, ak to czynią luǳie rozumni.
Danglarsowi zdawało się, że żołądek ego zmienił się w beczkę Danaid i że nigdy nie

bęǳie w stanie go napełnić. Zdobył się ednak na cierpliwość. Brał na cierpliwość eszcze
przez pół goǳiny, ale trzeba zaznaczyć, że owe pół goǳiny trwało dla niego wieki.

Podniósł się i podszedł ponownie do drzwi.
— Proszę pana — rzekł — proszę mnie dłuże nie męczyć! Czego ode mnie chcecie?

  () Hrabia Monte Christo 



— Ależ ekscelenc o, niech pan nam racze powie, czego sobie życzy… Proszę wydawać
nam rozkazy, a my e wykonamy.

— Więc proszę na pierw otworzyć drzwi.
Peppino otworzył.
— Chcę… — rzekł Danglars — do diabła, a chcę eść!
— Co ekscelenc a pragnąłby z eść?
— Kawałeczek chleba, eśli kurczęta w tych przeklętych grotach ma ą ceny z księżyca.
— Chleb… Dobrze — rzekł Peppino. — E tam, chleba! — krzyknął.
Chłopak przyniósł bułkę.
— Proszę — rzekł Peppino.
— Ile? — spytał Danglars.
— Cztery tysiące ǳiewięćset ǳiewięćǳiesiąt osiem ludwików, odlicza ąc dwa ludwiki

zaliczki.
— Jak to, sto tysięcy anków za chleb?
— Sto tysięcy anków — potwierǳił Peppino.
— Ależ chciałeś pan tyle samo za kurczę!
— Nie poda emy à la carte, ceny są stałe. Czy dużo się e, czy mało, czy zamawia się

ǳiesięć dań czy edno, cena est zawsze ta sama.
— I znowu żartu ecie. Mó drogi, oświadczam, że to est absurdalne, to niedorzecz-

ność! Od razu mi powieǳcie, że chcecie, abym tu umarł z głodu: im pręǳe tym lepie .
— Ależ nie, ekscelenc o, to pan chce popełnić samobó stwo. Zapłaci pan, to i pan

z e.
— Czym mam zapłacić, ty bydlaku? — wrzasnął zrozpaczony Danglars. — Czy ty

myślisz, że noszę ot tak, w kieszeni, sto tysięcy anków?
— Ekscelenc a ma w kieszeni pięć milionów pięćǳiesiąt tysięcy anków — odparł

Peppino — bęǳie za to pięćǳiesiąt kurczaków po sto tysięcy anków i eszcze edna
połówka za pięćǳiesiąt tysięcy.

Danglars zadrżał. Łuski spadły mu z oczu: żart był ten sam, ale nareszcie zrozumiał,
o co choǳi. Trzeba przyznać, że uż nie uważał tego żartu za płytki, ak mu się zdawało.

— No, pomyślmy — rzekł — ak dam te sto tysięcy, bęǳiemy kwita i na em się do
woli?

— Oczywiście.
— Ale ak mam e dostarczyć? — spytał bankier oddycha ąc swobodnie .
— Nic prostszego. Masz pan kredyt otwarty u panów Thomsona i Frencha na via dei

Banchi w Rzymie. Proszę mi dać bon na cztery tysiące ǳiewięćǳiesiąt osiem ludwików,
płatny u nich, a nasz bankier pode mie dla nas pieniąǳe.

Danglars chciał przyna mnie pokazać, że ma dobrą wolę; wziął pióro i papier, które
podał mu Peppino, wypisał cedułę i podpisał.

— Proszę — rzekł — oto pański bon, na okaziciela.
— A oto pańskie kurczę
Danglars kroił kurczę, wzdycha ąc: wydało mu się nader chude ak za taką słoną cenę.

Peppino przeczytał uważnie dokument, włożył go do kieszeni i wrócił do swo ego grochu.
. 
Naza utrz Danglars znowu poczuł głód. Powietrze w grocie ogromnie zaostrzało apetyt.
Więzień miał ednak naǳie ę, że tego dnia nie wyda nic: ako człowiek oszczędny, schował
połowę kurczęcia i kawałek chleba w kącie celi.

Ale gdy z adł, zaczęło mu dokuczać pragnienie. Tego pod uwagę nie wziął. Walczył
z pragnieniem do chwili, gdy poczuł, że wyschnięty ęzyk przywarł mu do podniebienia.
Nie mogąc uż dłuże wytrzymać ognia, który go trawił, zawołał. Strażnik otworzył drzwi.
Była to nowa twarz. Danglars pomyślał, że lepie byłoby mieć do czynienia ze starym
zna omym. Poprosił, by przyszedł Peppino.

— Jestem, ekscelenc o — rzekł bandyta, przybiega ąc w pośpiechu, co wydało się
Danglarsowi dobrym znakiem. — Czego pan sobie życzy?

— Czegoś do picia.
— Wie pan zapewne, ekscelenc o, że w okolicach Rzymu wino est na wagę złota.
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— No to da cie mi wody — odrzekł Danglars, usiłu ąc sparować cios.
— Ach, ekscelenc o, woda est eszcze większą rzadkością niż wino, est taka susza!
— Oho — rzekł Danglars — zda e się, że zaczynamy od nowa!
I uśmiechnął się, uda ąc, że się dobrze bawi, ale czuł, że pot zrosił mu skronie.
— Posłucha że, przy acielu — rzekł, wiǳąc, że Peppino patrzy niewzruszenie —

proszę o szklankę wina, odmówiłby mi pan tego?
— Już mówiłem — odparł poważnie Peppino — że nie sprzeda emy detalicznie.
— No dobrze, to da cie mi butelkę.
— Jakiego?
— Na tańszego.
— Oba są w te same cenie.
— A ileż wynosi ta cena?
— Dwaǳieścia pięć tysięcy za flaszkę.
— To uż powieǳ od razu — krzyknął Danglars z nutą goryczy, którą mógłby wy-

różnić w ego głosie tylko Harpagon — że chcecie mnie oskubać żywcem. Zróbcie to
zaraz, zamiast skubać kawałek po kawałku.

— Możliwe, że taki est plan naczelnika.
— Jeśli się da, chciałbym się z nim zobaczyć.
— Ależ proszę.
Chwilę późnie Vampa stanął przed Danglarsem.
— Ile żądasz pan okupu? Mów pan.
— O, po prostu tych pięciu milionów, które masz pan przy sobie.
Danglars poczuł okropny skurcz w sercu.
— Ale a uż nie mam nic poza tym, proszę pana, to cała resztka ogromne fortuny.

Jeśli macie mnie e pozbawić, pozbawcie mnie racze życia.
— Zabroniono nam przelać pańską krew, ekscelenc o.
— A któż wam tego zabronił?
— Ten, którego słuchamy.
— A to słuchacie kogoś?
— Tak, naczelnika.
— Myślałem, że to pan esteś naczelnikiem?
— Tak, rozkazu ę moim luǳiom, ale sam estem posłuszny rozkazom kogoś innego,

kogoś kto słucha tylko Boga.
Danglars stał przez chwilę zamyślony.
— I to ten naczelnik kazał panu tak mnie traktować?
— Tak.
— Ależ mo e pieniąǳe się wyczerpią.
— Możliwe.
— Hm, weźmie pan milion?
— Nie.
— Dwa miliony?
— Nie.
— Trzy miliony, cztery?… E że, dostanie pan cztery, pod warunkiem, że puści mnie

pan wolno.
— Dlaczego ofiarowu e nam pan cztery miliony za coś, co est warte pięć? — spytał

Vampa. — To wyzysk, panie bankierze, no, chyba że się nie znam.
— No to bierzcie wszystko, wszystko — krzyknął Danglars — i zabĳcie mnie!
— No, no, proszę się uspokoić, ekscelenc o, bo krew zacznie panu szybcie krążyć

i nabierze pan takiego apetytu, że prze e w eden ǳień milionik. Niechże pan bęǳie
nieco oszczędnie szy, na litość boską!

— A ak nie będę miał pienięǳy, by wam płacić? — krzyknął Danglars zrozpaczony.
— To bęǳie pan głodny.
— Głodny? — ęknął Danglars.
— To prawdopodobne — odrzekł flegmatycznie Vampa.
— Ale mówiłeś pan, że nie chcecie mnie zabić?
— Nie.
— I chcesz mnie pan zamorzyć głodem?
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— To nie to samo.
— No więc dobrze, nęǳnicy — krzyknął Danglars — pokrzyżu ę wam wasze nie-

cne plany. Skoro i tak mam umrzeć, to równie dobrze mogę ze sobą skończyć od razu.
Dręczcie mnie, torturu cie, zabĳcie mnie, ale nie dostaniecie mo ego podpisu!

— Jak pan sobie życzy, ekscelenc o — odparł Vampa i wyszedł z celi.
Danglars, wy ąc, rzucił się na koźle skóry. Kim byli ci luǳie? Kim był ów niewiǳialny

naczelnik? Jakie mieli względem niego zamiary? I dlaczego on eden nie mógł złożyć
okupu, skoro wszyscy inni mogli?

Ach, oczywiście, śmierć, szybka i nagła śmierć był to dobry sposób, by oszukać nie-
ubłaganych wrogów, którzy akby chcieli wywrzeć na nim niezrozumiałą zemstę.

Tak, ale umrzeć!…
Pierwszy to chyba raz w swo e długie karierze Danglars myślał z upragnieniem

o śmierci, choć zarazem lękał się e straszliwie; ale nadeszła chwila, by spo rzeć w oczy
nieubłaganemu widmu, które ży e w każdym stworzeniu i przy każdym uderzeniu serca
mówi mu: umrzesz! Przypominał ǳikie zwierzę, wpierw tylko roz uszone obławą, które
niebawem zaczyna gnać w coraz barǳie desperackie ucieczce — ǳięki czemu uda e mu
się czasem wymknąć.

Danglars zastanowił się nad ucieczką. Ale mury były z lite skały, a edynego wy ścia
strzegł zaczytany mężczyzna, za którym przesuwały się zbro ne w strzelby cienie.

Wytrzymał dwa dni — po czym poprosił o adło, ofiaru ąc w zamian milion.
Podano mu wspaniałą wieczerzę i zabrano ego milion.
Od te pory nieszczęsny więzień stopniowo popadał w szaleństwo. Tyle uż wycierpiał,

że nie chciał wystawiać się na dalsze cierpienie. I zgaǳał się na wszystkie żądania.
Po dwunastu dniach, gdy z adł obiad taki, ak za dawnych dobrych czasów, zrobił

rachunki i uświadomił sobie, że zostało mu tylko pięćǳiesiąt tysięcy.
I nastąpiła w nim przeǳiwna przemiana: on, który oddał, ot tak, pięć milionów,

próbował teraz ocalić pozostałe pięćǳiesiąt tysięcy. Postanowił znów odmawiać sobie
wszystkiego, wolał to, niż oddać cokolwiek. Chwilami miał przebłyski naǳiei, które gra-
niczyły z szaleństwem.

On, który tak dawno zapomniał o Bogu, rozmyślał o Nim, mówiąc sobie, że Bóg
czasem czyni cuda: że askinia może się zawalić, że karabinierzy papiescy mogliby odkryć
tę przeklętą kry ówkę i przy ść mu z pomocą. A wtedy zawsze zostanie mu eszcze pięć-
ǳiesiąt tysięcy anków… Człowiek, który ma pięćǳiesiąt tysięcy anków, nie umrze
z głodu. Modlił się do Boga, by zachował mu te pięćǳiesiąt tysięcy, a modląc się, płakał.

Minęły trzy dni, podczas których imię Boga gościło ciągle, eśli nawet nie w ego
sercu, to na ego ustach. Chwilami miewał omamy, wydawało mu się wtedy, że wiǳi
przez okno, ak w biedne izdebce leży na barłogu kona ący starzec. Starzec ten także
umierał z głodu. Czwartego dnia nie był uż człowiekiem, ale żywym trupem. Zebrał
z ziemi resztki posiłków aż do ostatnie okruszynki i zaczynał pożerać skórę, leżącą na
podłoǳe. I błagał Peppina, tak ak się błaga anioła stróża, by dał mu coś do z eǳenia.
Ofiarowywał mu tysiąc anków za kęs chleba.

Peppino nie odpowiadał.
Piątego dnia doczołgał się do wy ścia z celi.
— To nie esteś chrześcĳaninem? — odezwał się, podnosząc się na kolana. — Chcesz

zabić człowieka, który est wobec Boga twoim bratem? O, moi przy aciele, moi dawni
przy aciele! — wyszeptał i runął twarzą do ziemi. Zerwał się ednak w ostateczne rozpa-
czy.

— Naczelnika! Naczelnika! — krzyknął.
— Jestem — rzekł Vampa, wyrasta ąc przed nim ak spod ziemi. — Życzy pan sobie

eszcze czegoś?
— Proszę wziąć całą resztę — wybełkotał Danglars, wyciąga ąc pugilares — i po-

zwólcie mi żyć, tu, w te askini. Nie proszę uż o wolność, proszę o życie.
— Aż tak pan cierpi? — spytał Vampa.
— Och, tak, cierpię, cierpię okrutnie!
— Ale są luǳie, którzy cierpieli dużo barǳie niż pan.
— Nie wierzę.
— A ednak tak! Ci, którzy umarli z głodu.
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Danglars pomyślał o starcu, którego w chwilach ma aczeń widywał, ak ęczy na po-
słaniu za oknem biedne izdebki.

Dotknął czołem ziemi, wyda ąc ęk.
— Tak, to prawda — przyznał — są tacy, którzy wycierpieli więce ode mnie, ale to

byli męczennicy.
— Żału esz pan przyna mnie ? — spytał ktoś tak posępnym i uroczystym głosem, że

Danglarsowi z eżyły się włosy.
Wzrok osłabł mu tak, że dopiero teraz zauważył, że za bandytą stoi w cieniu pilastra

mężczyzna owinięty w pelerynę.
— Czego miałbym żałować? — wybełkotał.
— Zła, które pan czynił — odpowieǳiał ten sam głos.
— O tak! Żału ę! Żału ę! — krzyknął Danglars i uderzył się w pierś wychuǳoną

dłonią.
— A więc wybaczam ci — rzekł człowiek, zrzuca ąc pelerynę i sta ąc w pełnym świetle.
— Hrabia de Monte Christo — krzyknął Danglars i z przerażenia zbladł eszcze bar-

ǳie .
— Mylisz się pan, nie estem hrabią de Monte Christo.
— A więc kim?
— Tym, któregoś sprzedał, wydał i zhańbił; estem tym, którego narzeczoną pchnąłeś

do nierządu; estem tym, po kim przeszedłeś, by zrobić karierę; estem tym, którego
o ciec umarł przez ciebie z głodu — i dlatego i a skazałem cię na taką śmierć. A ednak
przebaczam ci, bo sam potrzebu ę, by mi wybaczono. Jestem Edmund Dantès.

Danglars wydał z siebie krzyk i upadł.
— Wstań — rzekł hrabia. — Bęǳiesz żył. Dwóch twoich wspólników nie spotkało

podobne szczęście: eden oszalał, drugi nie ży e. Zatrzyma sobie te pięćǳiesiąt tysięcy
anków. Darowu ę ci e. Nieznana ręka zwróciła uż przytułkom pięć milionów, które
ukradłeś. A teraz eǳ i pĳ, ǳiś wieczór esteś moim gościem. Luigi, gdy ten człowiek
nasyci się, wypuść go.

Gdy hrabia wychoǳił, Danglars wciąż leżał twarzą do ziemi. Kiedy podniósł głowę,
u rzał uż tylko niknący w korytarzu cień, któremu kłaniali się bandyci.

Wedle rozkazu hrabiego Vampa kazał podać Danglarsowi na lepsze wino i na dorod-
nie sze owoce, po czym wsaǳił go do karetki pocztowe i wysaǳił go gǳieś przy droǳe.
Gdy od eżdżał, Danglars stał oparty o drzewo.

Stał tak do świtu, nie ma ąc po ęcia, gǳie się zna du e.
O brzasku dostrzegł, że niedaleko płynie strumień. Był spragniony, więc dowlókł się

tam. Schyla ąc się nad strumieniem spostrzegł, że ego włosy stały się białe.

.    
Było koło szóste wieczór. Lekko opalizu ące światło, przeplatane gǳieniegǳie złotymi
promieniami esiennego słońca, obĳało się w błękitnawe powierzchni morza.

Upał stopniowo słabł. W powietrzu czuć było łagodny powiew bryzy, niczym oddech
natury buǳące się po palące s eście południa; powiew, który wraz z wonią drzew i ostrym
zapachem odu niesie orzeźwienie wybrzeżom Morza Śróǳiemnego.

Po powierzchni tego niezmiernego eziora, które rozciąga się od Gibraltaru po Darda-
nele i od Tunisu do Wenec i, w oparach wczesnego wieczoru sunął lekko mały, elegancki
acht. Na ǳiobie stał wysoki, ogorzały mężczyzna. Szeroko rozwartymi oczyma patrzył na
zbliża ący się ku niemu ląd podobny do ciemne masy, uformowane w stożek i tkwiące
na powierzchni morza ak ogromny kapelusz na głowie Katalończyka.

— Czy to uż Monte Christo? — zapytał podróżny, którego rozkazom, ak się zda-
wało, acht był podporządkowany; w ego poważnym głosie przebĳał głęboki smutek.

— Tak, ekscelenc o — odpowieǳiał kapitan. — Jesteśmy prawie na mie scu.
— Na mie scu — wyszeptał podróżny, a ego głos zabarwiła nieopisana melancholia.
A potem dodał:
— Tak, to bęǳie mó port.
I ponownie zatopił się w myślach, które znalazły wyraz w uśmiechu, smutnie szym od

samych łez. Chwilę późnie na wyspie zabłysło światło i do achtu dobiegł odgłos strzału.
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— Ekscelenc o — rzekł kapitan — padł sygnał z lądu. Czy zechciałby ekscelenc a
odpowieǳieć?

— Jaki sygnał? — zapytał mężczyzna.
Kapitan wskazał ręką wyspę, na brzegu które wznosiła się samotna smużka dymu,

w górnych partiach rozpływa ąca się uż w powietrzu.
— A, tak — rzekł podróżny, akby buǳąc się ze snu. — Dobrze.
Kapitan podał mu nabitą fuz ę. Mężczyzna u ął ą w ręce, podniósł wolno i oddał strzał

w powietrze. ǲiesięć minut późnie zwĳano żagle i zarzucano kotwicę o pięćset kroków
od małego portu.

Na podróżnego czekała uż mała szalupa z czterema wioślarzami i pilotem. Podróżny
wsiadł do nie , lecz zamiast za ąć mie sce na rufie, spec alnie dla niego wyściełane błę-
kitnym kobiercem, stał, skrzyżowawszy ramiona. Wioślarze, podobni do ptaków, które
rozpostarły skrzydła, by wiatr e osuszył, trwali w oczekiwaniu, uniósłszy wiosła.

— Rusza my! — rzekł podróżny.
I osiem wioseł równo opadło w wodę, nie wywołu ąc na drobnie szego nawet plu-

śnięcia. Szalupa ruszyła szybko naprzód, by po chwili znaleźć się uż w małe zatoczce. Tu
osiadła na piasku.

— Ekscelenc o — rzekł pilot — proszę we ść na barki dwóch z moich luǳi. Przeniosą
pana na brzeg.

Mężczyzna machnął ręką. Wyskoczył z szalupy i zagłębił się po pas w woǳie.
— Ekscelenc o — zmartwił się pilot — czemuż pan to robi, zbeszta nas aśnie pan.
Ów ednak szedł dale za wioślarzami, którzy szukali na bezpiecznie sze drogi. Po

akichś trzyǳiestu krokach dotarli do brzegu. Mężczyzna otrząsnął się z wody i badał
wzrokiem, którą drogą będą go prowaǳić.

W chwili, gdy odwracał głowę, czy aś dłoń spoczęła na ego ramieniu.
— Jak się masz, Maksymilianie — rzekł akiś głos. — Dotrzymałeś słowa. ǲięku ę.
— Ach! To ty, hrabio! — zawołał mężczyzna, u mu ąc w obie ręce dłoń Monte Chri-

sto. Gest ów mógł wskazywać na radość.
— Tak, to a, akuratny ak ty. Ale, Maksymilianie, esteś cały przemoczony. Musisz

zmienić oǳież. Chodź za mną. Apartament dla ciebie uż czeka, tam wkrótce zapomnisz
o truǳie i chłoǳie.

Morrel odwrócił głowę. Monte Christo spostrzegł to i poczekał chwilę.
Morrel zaś ze zǳiwieniem obserwował, ak luǳie, którzy go przywieźli na wyspę,

odpływali bez słowa, nie żąda ąc zapłaty. Słychać było tylko plusk wioseł ich łoǳi kieru-
ących się ku achtowi.

— Szukasz swoich wioślarzy? — zapytał hrabia.
— Tak. Nic im nie dałem, a mimo to odpłynęli.
— Tym się nie prze mu , Maksymilianie — rzekł z uśmiechem Monte Christo. —

Mam umowę z żeglarzami, zgodnie z którą dostęp na mo ą wyspę est zwolniony z wszel-
kich opłat. Jestem ich abonentem, akby to się powieǳiało w cywilizowanych kra ach.

Morrel spo rzał na hrabiego ze zǳiwieniem.
— Panie hrabio, est pan zupełnie inny niż w Paryżu — tuta się pan uśmiecha…
W te ednak chwili czoło hrabiego się zasępiło.
— Dobrze, że przywołu esz mnie do porządku. Maksymilianie, zobaczyć cię ponow-

nie, to dla mnie szczęście i zapomniałem przez chwilę, że każde szczęście est tylko ulotne.
— O nie, proszę cię, hrabio! — zawołał Morrel, chwyta ąc przy aciela za ręce. —

Proszę, śmie się. Bądź szczęśliwy. Pokaż mi przez two ą obo ętność, że życie tylko temu
est niemiłe, kto cierpi. Ale ty esteś litościwy, dobry i wielki, przy acielu, i tylko dlatego,
że chcesz mi dodać siły, uda esz to szczęście przede mną.

— Mylisz się, Morrelu — rzekł Monte Christo. — Rzeczywiście byłem szczęśliwy.
— Więc zapominasz uż o mnie? Tym lepie .
— Jak to zapominam?
— Pamiętasz przecież, przy acielu, powiem ǳiś tobie to, co mówią gladiatorzy wcho-

ǳący na arenę, zwraca ąc się do boskiego cezara: „Idący na śmierć pozdrawia ą cię”.
— Więc nic nie zdołało ukoić two ego bólu? — zapytał Monte Christo, spogląda ąc

ǳiwnie na Morrela.

  () Hrabia Monte Christo 



— Naprawdę wierzyłeś, że tak może się stać? — odpowieǳiał Morrel, patrząc na
niego z gorzkim wyrzutem.

— Posłucha , Maksymilianie, mam naǳie ę, że mnie dobrze rozumiesz. I że nie bie-
rzesz mnie za prostaka, który rzuca puste słowa na wiatr. Gdy pytam, czy twó ból nie
zaznał uko enia, robię to dlatego, że estem człowiekiem, dla którego serce luǳkie nie ma
ta emnic. Dobrze, Maksymilianie, zbada my, co się kry e na dnie two ego serca. Popa-
trzmy, czy est tam ciągle ten ból niecierpliwy, który sprawia, że two e ciało miota się ak
lew ukłuty przez komara? A co z owym palącym pragnieniem, nienasyconym aż po grób?
Czy to rozpacz idealna, która każe człowiekowi szukać śmierci? Czy racze tylko przybicie,
zniechęcenie, znużenie, które dławi promyk naǳiei, co mógłby eszcze zabłysnąć? A mo-
że nieczułość, która wysuszyła ci łzy? Mó drogi, eżeli est właśnie tak, eżeli zwycza nie
nie możesz uż płakać, eżeli sąǳisz, że two e serce est martwe, gdy ono tylko odrętwia-
ło, eżeli cała two a siła w Bogu, a wszystkie spo rzenia kieru ą się ku niebu, przy acielu,
daru my sobie słowa zbyt ciasne, by wyrazić, to co czu e dusza. Maksymilianie, twó ból
est uż uko ony i przestań o nim mówić.

— Hrabio — rzekł Morrel łagodnie, lecz stanowczo. — Teraz ty mnie posłucha , ak
słucha się kogoś, kto bierze Boga na świadka swoich słów: estem tuta , ponieważ pra-
gnę umrzeć w ramionach przy aciela. Oczywiście, są osoby, które kocham: mo a siostra
Julia, e mąż Emmanuel. Ale teraz potrzebu ę silnego ramienia i uśmiechu. Julia wy-
buchnęłaby płaczem i straciła przytomność. Wiǳiałbym tylko e cierpienie, a mam uż
dość cierpienia. Emanuel próbowałby mi wyrwać broń z ręki i podniósłby krzyk w całym
domu. Pan, panie hrabio, est kimś więce niż zwykłym człowiekiem. Nazwałbym pana
bogiem, gdyby nie był pan śmiertelnikiem. Mam pana słowo i wiem, że poprowaǳi mnie
pan ku śmierci łagodnie, ak przy aciel.

— Przy acielu — rzekł hrabia — mam eszcze tylko edno pytanie. Czy przypadkiem
nie esteś zbyt słaby i czy zwycza nie nie chełpisz się swoim bólem?

— Byna mnie . Jestem człowiekiem prostym. Proszę zobaczyć — rzekł, poda ąc rękę
hrabiemu. — W te chwili mó puls nie bĳe ani szybcie , ani słabie . Wiem, że to koniec
mo e drogi i dale uż nie pó dę. Panie hrabio, chcę uż tylko spoko nie spocząć na łonie
śmierci.

Gwałtowność ostatnich słów Morrela przeraziła Monte Christo.
— Przy acielu — pod ął Morrel, wiǳąc, że hrabia milczy. — Wyznaczyłeś mi  paź-

ǳiernika ako zakończenie zawieszenia, o który prosiłeś. I oto mamy  paźǳiernika.
Morrel wy ął zegarek.
— Jest ǳiewiąta, pozostały mi więc eszcze trzy goǳiny życia.
— Niech i tak bęǳie — odpowieǳiał Monte Christo. — Chodź.
Morrel machinalnie poszedł za hrabią. Byli uż w grocie, a on ciągle nie dostrzegał

niczego wokół. Pod ego stopami rozłożone były dywany. Drzwi się otworzyły i otoczyły
go cudowne zapachy, a ostre światło poraziło ego oczy. Morrel zatrzymał się niepewnie.
Upa a ące rozkosze, którymi tchnęła ta grota, wzbuǳiły ego nieufność. Monte Christo
pociągnął go lekko za sobą.

— Nie sąǳisz, że owe trzy ostatnie goǳiny należy spęǳić tak, ak robili to starożytni
Rzymianie, którzy skazani na śmierć przez Nerona zasiadali przy stole, z wieńcami na
głowach i wdychali śmierć wraz z zapachem róż i heliotropów?

Morrel uśmiechnął się.
— Jak pan chce, hrabio — rzekł. — Śmierć est zawsze śmiercią, czyli zapomnieniem,

odpoczynkiem, końcem życia i końcem bólu.
Usiadł. Monte Christo za ął mie sce naprzeciw niego.
Zna dowali się w owe cudowne sali adalne , którą uż znamy z opisów. Te same

marmurowe posągi unosiły na głowach kosze pełne kwiatów i owoców.
Morrel prześliznął się nieuważnym wzrokiem po tych cudach — może nawet niczego

nie dostrzega ąc.
— Porozmawia my ak mężczyźni — rzekł w końcu, utkwiwszy uporczywe spo rzenie

w hrabi.
— A więc mów.
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— Hrabio, zawiera pan w sobie kwintesenc ę całe luǳkie wieǳy. Gdy na pana
patrzę, wyda e mi się, że przybyłeś do nas z innego, mądrze szego świata.

— Jest w tym coś z prawdy, Maksymilianie — rzekł hrabia z owym melancholĳ-
nym uśmiechem, który nadawał taki czar ego twarzy. — Przybyłem z planety zwane
cierpieniem.

— Wierzę we wszystko, co pan mówisz i nie staram się nawet zgłębić sensu pańskich
słów. Na lepszym dowodem est to, że nakazał mi pan żyć, i ży ę; nakazał mi pan nie tracić
naǳiei, i prawie ą zachowałem. Ośmielę się więc zapytać pana, akbyś uż raz doświadczył
śmierci: czy to barǳo boli?

Monte Christo patrzył na Morrela z niewymowną serdecznością.
— Tak — rzekł. — To barǳo boli, gdy ktoś rozbĳa brutalnie ową cielesną powłokę,

która tak rozpaczliwie chce żyć. Jeśli zatopisz sztylet w ciało czy palniesz sobie w głowę,
twoim ciałem wstrząśnie ból. Wtedy i ty bęǳiesz cierpiał, opuszcza ąc w tak tchórzliwy
sposób życie. I wĳąc się w rozpaczliwe agonii uznasz, że życie est czymś lepszym od
spoczynku, który tak drogo opłacasz.

— Tak, rozumiem. Śmierć, ak i życie, ma swo e bolesne i rozkoszne sekrety: iǳie
o to, aby e poznać.

— Właśnie tak, Maksymilianie. Wyrzekłeś wielką myśl. Śmierć est w zależności od
naszego nastawienia albo przy aciółką i piastunką, albo wrogiem, co gwałtownie wyrwie
nam duszę z ciała. Pewnego dnia, za tysiąc lat, kiedy zdobęǳiemy właǳę nad wszystkimi
niszczącymi siłami przyrody, aby służyły dobru luǳkości, kiedy człowiek pozna ta emnice
śmierci, ak mówiłeś przed chwilą, śmierć stanie się równie przy emna i rozkoszna, ak
sen w ramionach ukochane .

— A gdyby pan, hrabio, chciał umrzeć, umiałbyś umrzeć w ten sposób, prawda?
— Tak.
Morrel wyciągnął doń rękę.
— Teraz rozumiem, dlaczego naznaczyłeś mi pan spotkanie na te ponure wyspie, na

pełnym morzu, w tym poǳiemnym pałacu-grobowcu, którego pozazdrościłby ci nie eden
faraon: bo lubisz mnie, hrabio, prawda? Bo lubisz mnie tak, że chcesz mi zadać taką śmierć
o akie właśnie mówiłeś, śmierć bez agonii, śmierć, która pozwoli mi zgasnąć z imieniem
Valentine na ustach, czu ąc two ą rękę w dłoni?

— Tak, zgadłeś — rzekł z prostotą hrabia. — Tak właśnie myślałem.
— ǲięku ę. Na myśl, że utro uż nie będę cierpiał, spływa na mnie uko enie.
— I nie żal niczego na tym świecie?
— Nie.
— Nawet mnie? — spytał Monte Christo, a w ego głosie brzmiało głębokie wzru-

szenie.
Morrel zamilkł. Jasne ego oczy zamgliły się na chwilę i nagle za aśniały niezwykłym

blaskiem. Wielka łza stoczyła mu się z rzęs, zostawia ąc srebrzysty ślad na policzku.
— Jak to? — odezwał się hrabia. — Żału esz więc eszcze czegoś na te ziemi, a ednak

chcesz umrzeć?
— O, błagam, hrabio — rzekł cicho Morrel. — Ani słowa więce ; nie przedłuża

mo e męczarni!
Hrabiemu wydało się, że Morrel zaczyna słabnąć. Myśl ta obuǳiła w nim znów strasz-

liwe wątpliwości, które uż raz, w zamku If, przezwyciężył.
„Pragnę zwrócić temu człowiekowi szczęście — pomyślał — patrzę na ten czyn ak na

ciężar, który rzucam na szalę moich uczynków po stronie dobra, który ma okupić wyrzą-
ǳone przeze mnie zło. A eśli się mylę… Jeśli ten człowiek nie est na tyle nieszczęśliwy,
by zasłużyć na szczęście… Cóż stanie się ze mną, skoro estem zdolny zapomnieć o złu,
tylko eśli zmażę e dobrem?”

— Posłucha , Maksymilianie — rzekł. — Twó ból est ogromny, wiǳę to. Ale
przecież wierzysz w Boga, nie chcesz chyba zgubić swo e duszy?

Morrel uśmiechnął się smutno.
— Hrabio — rzekł — nigdy nie tworzę poez i na zimno; przysięgam ci, że mo a

dusza nie należy uż do mnie.
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— Słucha , Maksymilianie — odezwał się znowu Monte Christo — nie mam na
świecie żadnych krewnych, wiesz o tym. Przywykłem uważać cię za syna… a żeby uratować
syna, poświęciłbym życie, a tym barǳie ma ątek.

— Co pan chce przez to powieǳieć?
— Chcę powieǳieć, Maksymilianie, że pragniesz rozstać się z życiem, bo nie znasz

wszystkich ego radości, akie umożliwia wielka fortuna. Maksymilianie, mam prawie sto
milionów. Da ę ci e. Z takim ma ątkiem dokonasz wszystkiego, co sobie zamierzysz.
Czyż nie esteś ambitny? Otworzy się przed tobą każda kariera. Możesz poruszyć z posad
świat, zmienić ego oblicze, oddawać się szaleństwom, zbrodni, eśli bęǳiesz musiał, ale
ży .

— Hrabio, dałeś mi słowo — odparł zimno Morrel. — I — tu wy ął zegarek — est
uż wpół do dwunaste .

— I ty chcesz to zrobić na moich oczach, w moim domu?
— A więc niech mi pan pozwoli ode ść — odparł Maksymilian, nagle spochmurniały

— albo uwierzę, że pańska przy aźń do mnie est samolubna.
— A więc dobrze — rzekł Monte Christo, a twarz roz aśniła mu się po tych słowach.

— Chcesz tego, esteś nieugięty; tak, esteś prawǳiwie nieszczęśliwy i tylko cud, ak
powieǳiałeś, mógłby cię uleczyć. Siada i zaczeka .

Morrel usłuchał. Monte Christo wstał i podszedł do zamknięte sza, otwarł ą klu-
czem, który nosił na złotym łańcuszku, i wy ął z nie srebrną szkatułkę, cudnie rzeźbioną
i cyzelowaną. Na e rogach widniały cztery smukłe figurki kobiece, podobne do rozpa-
cza ących kariatyd, istne anioły tęskniące do nieba.

Postawił szkatułkę na stole. Otwarł ą i wy ął złote puzdereczko z przykrywką pod-
noszącą się za naciśnięciem sprężyny. Puzdereczko zawierało gęstą substanc ę, o kolorze
trudnym do opisania, bowiem odbĳał się na nie blask polerowanego złota, szafirów, ru-
binów i szmaragdów, którymi inkrustowana była pokrywka. Aż się skrzyło od lazuru,
purpury i złota.

Hrabia wziął na pozłacaną łyżeczkę odrobinę owe substanc i i podał ą Morrelowi,
patrząc na niego uważnie.

Teraz można było dostrzec, że substanc a była zielona.
— Proszę — rzekł — masz, o co mnie prosiłeś i co ci obiecałem.
— ǲięku ę ci z całego serca — rzekł młody człowiek, biorąc łyżeczkę.
Hrabia wziął drugą łyżeczkę i zaczerpnął ponownie w puzdereczku.
— Co czynisz, przy acielu? — spytał Morrel, wstrzymu ąc mu rękę.
— Do licha, niech mi Bóg przebaczy — uśmiechnął się hrabia — ale estem tak

samo znużony życiem, ak ty. A eśli uż nadarza się okaz a…
— Nie rób tego! — zawołał młoǳieniec. — Ty kochasz, esteś kochany, masz wiarę

i naǳie ę. Nie rób tego, co a — u ciebie byłoby to zbrodnią. Żegna , mó szlachetny,
wielkoduszny przy acielu, opowiem Valentine o wszystkim, coś dla mnie uczynił.

I ściska ąc hrabiemu dłoń, połknął ta emniczą substanc ę — bez chwili wahania, a na-
wet delektu ąc się nią.

Zamilkli oba . Ali, cichy i uważny, przyniósł tytoń, nargile, kawę i wyszedł.
Z wolna zaczynały przygasać lampy w rękach marmurowych posągów, a woń kaǳideł

wydała się Maksymilianowi mnie przenikliwa.
Monte Christo patrzył na niego, sieǳąc naprzeciw w cieniu; Morrel dostrzegał tylko

blask ego oczu.
Nagle owładnął nim okropny ból; nargile wysunęło mu się z ręki; przedmioty traciły

niepostrzeżenie kształty i barwę; zamglonym oczom wydało się, że w ścianie otwiera ą się
drzwi i rozsuwa ą kotary.

— Przy acielu — rzekł — umieram. ǲięku ę ci.
I w ostatnim wysiłku spróbował podać hrabiemu rękę, ale opadła mu bezsilnie.
I wydało mu się, że Monte Christo uśmiecha się, nie owym ǳiwnym, przeraża ącym

uśmiechem, który pozwolił mu przeczuć nieraz ta emnice te skryte duszy — ale uśmie-
chem pełnym życzliwości i współczucia, niczym o ciec śmie ący się z ǳiecka, które plecie
głupstwa. Jednocześnie hrabia zaczął rosnąć w ego oczach; na tle czerwonych obić za-
rysowała się ego sylwetka niemal dwukrotnie wyższa; z czarnymi włosami odrzuconymi
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w tył stał dumny niczym anioł, eden z tych, które w ǳień sądu ostatecznego będą karać
złych.

Morrel, przytłoczony, opadły z sił, osunął się bezwładnie na fotel. Jego ciało ob ęło
aksamitne odrętwienie. W myślach zapanował mu chaos — akby ktoś zmienił obrazek
w kale doskopie. Dyszał ciężko; czuł, że ży ą w nim uż tylko te przywiǳenia: zdawało mu
się, że na pełnych żaglach wpływa w delirium, poprzeǳa ące to nieznane, które zowiemy
śmiercią.

Raz eszcze spróbował wyciągnąć rękę do hrabiego — ale ręka nawet nie drgnęła.
Chciał wyrzec coś na pożegnanie, ale ęzyk zatkał mu gardło, ak kamień zatyka ący we -
ście do grobowca. Znużone oczy zamknęły mu się same. A ednak przez powieki wiǳiał
kształt, który rozpoznał mimo ciemności, akie go spowĳały.

To hrabia otwierał drzwi.
Z sąsiedniego poko u, a racze z cudowne pałacowe komnaty buchnęła asność, za-

lewa ąc salę, w które konał spoko nie Morrel.
U rzał, ak w progu sta e kobieta przepyszne urody. Blada, z łagodnym uśmiechem

na ustach, zdawała się aniołem miłosierǳia, co zaklina anioła zemsty.
„Czyżby to niebo otwierało się uż przede mną? — pomyślał umiera ący. — Jakże

podobny ten anioł do tego, któregom utracił”.
Monte Christo wskazał sofę, na które spoczywał Morrel.
Szła ku niemu z uśmiechem na ustach, złożywszy ręce.
— Valentine! Valentine! — krzyknął Morrel w głębi swe duszy.
Ale z ego ust nie wydostał się żaden dźwięk; i akby wyczerpał w tym uniesieniu

wszystkie swo e siły, westchnął i zamknął oczy.
Valentine rzuciła się ku niemu.
Usta Morrela drgnęły raz eszcze.
— Woła panią — rzekł hrabia. — Woła panią, mimo że uśpiony est głęboko. Tak,

to ten, któremu powierzyłaś swó los i z którym śmierć chciała cię rozǳielić. Na szczęście
byłem ednak na mie scu i mogłem pokonać śmierć. Valentine, nie powinniście uż nigdy
się rozstawać, ponieważ, by cię odnaleźć, gotowy był zstąpić do grobu. Gdyby nie a,
umarlibyście obo e. Zwracam edno drugiemu. Oby Bóg zechciał mieć na uwaǳe te dwa
istnienia, które ocaliłem.

Valentine chwyciła dłoń Monte Christo i w uniesieniu radości podniosła ą do ust.
— Proszę cię, pani, poǳięku mi dobrze i powtórz mi eszcze raz, eszcze wiele razy,

że uczyniłem cię szczęśliwą. Nawet nie wiesz, ak barǳo potrzebu ę te pewności.
— ǲięku ę panu z całe duszy — rzekła Valentine. — A eśli wątpisz, hrabio,

w szczerość moich poǳiękowań, zapyta Hayde, mo ą na ukochańszą siostrę. To ona
ǳięki temu, co mówiła o tobie, zdołała sprawić, że od wy azdu z Franc i czekałam cier-
pliwie i wytrwale na ǳisie szy ǳień.

— To kochasz pani Hayde? — zapytał Monte Christo ze wzruszeniem, które na
próżno starał się ukryć.

— Całym sercem.
— Więc posłucha , Valentine — rzekł hrabia. — Chciałbym cię prosić o łaskę.
— Mnie? Czym zasłużyłam sobie na ten zaszczyt…
— Nazwałaś Hayde swo ą siostrą, niechże więc rzeczywiście nią się stanie. To wszyst-

ko, co wyda e ci się, że esteś mi dłużna, odda e . Zaopieku cie się nią, ty, pani i Morrel,
ponieważ od ǳiś… — tu głos uwiązł Monte Christowi w gardle — ponieważ od ǳiś
bęǳie sama na świecie.

— Sama na świecie! — powtórzył głos dochoǳący z głębi. — Dlaczego?
Monte Christo odwrócił się. Hayde stała blada, patrząc na hrabiego w osłupieniu.
— Ponieważ utro, mo a córko, bęǳiesz wolna — odpowieǳiał hrabia. — Od utra

za miesz należną ci pozyc ę w świecie, gdyż nie chcę, żeby mó los położył się cieniem na
twoim. Księżniczko, zwracam ci bogactwa i imię twego o ca.

Hayde zbladła, rozłożyła przezroczyste ręce niczym ǳiewczyna poleca ąca się Bogu
i głosem nabrzmiałym od łez powieǳiała:

— Więc opuszczasz mnie, panie?
— Hayde! Jesteś młoda i piękna. Zapomnĳ nawet o moim imieniu i bądź szczęśliwa.
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— Dobrze — rzekła Hayde. — Two e rozkazy, mó panie, będę spełnione. Zapomnę
o twoim imieniu i będę szczęśliwa.

Cofnęła się o krok, chcąc się oddalić.
— Boże! — zawołała Valentine, podtrzymu ąc bezwładną głowę Morrela. — Nie

wiǳisz pan, aka est blada? Nie rozumiesz, że cierpi?
Hayde odrzekła na to z rozpaczą w głosie:
— Dlaczego chcesz, aby mnie zrozumiał? Jest panem, a a niewolnicą. Ma prawo

niczego nie dostrzegać.
Hrabia zadrżał. Głos ǳiewczyny poruszył na ta nie sze struny ego serca. Spo rzał e

w oczy i nie zniósł ich blasku.
— Boże! — zawołał. — Więc to, co pode rzewałem, miałoby być prawdą? Hayde,

byłabyś szczęśliwa zosta ąc ze mną?
— Jestem młoda — odpowieǳiała łagodnie. — Lubię życie, które ǳięki tobie stało

się tak cudowne. Byłoby mi żal, gdybym miała umrzeć.
— Więc gdybym cię opuścił…?
— Umarłabym, mó panie.
— To kochasz mnie, Hayde?
— Valentine, on pyta, czy a go kocham. Powieǳ mu, czy ty kochasz Maksymiliana!
Serce hrabiego wezbrało szczęściem. Otworzył ramiona, a ǳiewczyna rzuciła się w nie.
— Tak, kocham cię — rzekła. — Kocham cię, tak ak się kocha o ca, brata i męża.

Kocham cię, tak ak kocha się życie i Boga, bo esteś dla mnie na pięknie szym, na więk-
szym i na wspanialszym spośród luǳi.

— Niech więc bęǳie, ak chcesz, aniele. Bóg, który przywrócił mi życie, bym walczył
przeciwko moim wrogom i w te walce dał mi zwycięstwo, ten Bóg nie chce wcale, by
na końcu mo e drogi czekała mnie kara. Chciałem sam siebie ukarać, On mi przebaczył.
Więc kocha mnie, Hayde! Kto wie, może two a miłość pomoże mi zapomnieć o tym,
o czym powinienem zapomnieć.

— O czym mówisz, mó panie?
— Mówię, że ǳięki ednemu two emu słowu zrozumiałem więce niż przez ǳiesięć

lat żmudnego zdobywania mądrości. Tylko ty mi pozostałaś na świecie, esteś edynym
ogniwem łączącym mnie z życiem, możesz sprawić, że będę cierpiał i możesz mnie uszczę-
śliwić.

— Valentine, czy ty to słyszysz? — zawołała Hayde. — Czy on mówi, że mogłabym
mu sprawić ból? Przecież oddałabym za niego życie.

Hrabia zastanowił się chwilę.
— Czy ednak rzeczywiście dobrze odczytałem prawdę? — rzekł. — Boże, przecież

to nie ma uż żadnego znaczenia. Kara czy nagroda, przy mu ę ten los. Chodź, Hayde,
chodź…

Jedną ręką ob ął kibić ǳiewczyny, drugą uścisnął dłoń Valentine i zniknął.
Upłynęła niemal goǳina. Przez tę goǳinę Valentine na krok nie odstępowała Mor-

rela. W końcu poczuła, że ego serce zaczyna bić, niemal niedostrzegalny oddech rozchyla
mu wargi, a przez ciało przebiega ów dreszcz, który znamionu e powrót do życia.

Jego oczy się otwarły, z początku ednak akby niewiǳące. Na pierw wrócił mu wzrok,
asny i precyzy ny. Ze wzrokiem zaś czucie, z czuciem — ból.

— Jak to? — zawołał z rozpaczą. — Ży ę. Hrabia mnie oszukał.
Sięgnął ręką do stołu i chwycił nóż.
— Na droższy — rzekła Valentine uśmiecha ąc się uroczo. — Obudź się i popatrz na

mnie.
Morrel wydał okrzyk i akby w szaleństwie, pełen zwątpienia, odurzony tą wiz ą nie-

mal niebiańską upadł na kolana…
Naza utrz o brzasku Morrel i Valentine przechaǳali się nad brzegiem. Ona opowia-

dała, ak to hrabia Monte Christo wszedł do e poko u, odkrył przed nią całą zbrodnię
i ak — w cudowny sposób — ocalił e życie, pozwala ąc luǳiom wierzyć, że umarła.

Na porannym błękicie nieba lśniły ostatnie gwiazdy.
W pewne chwili Morrel dostrzegł akiegoś człowieka. Stał skryty w półmroku skał

i czekał tylko na znak, by się zbliżyć. Morrel wskazał go Valentine.
— To przecież Jacopo — rzekła ǳiewczyna. — Kapitan achtu.

  () Hrabia Monte Christo 



I dała mu znak, by podszedł do nich.
— Czy chce nam pan coś powieǳieć? — zapytał Morrel.
— Mam panu oddać list od hrabiego.
— Od hrabiego! — wykrzyknęli równocześnie.
— Tak, proszę, oto on.
Morrel otworzył list i przeczytał:

Kochany Maksymilianie!
Odda ę do two e dyspozyc i felukę. Jacopo zawiezie Was do Livorno,

gǳie czeka pan Noirtier, pragnąc pobłogosławić wnuczkę przed ślubem.
Wszystko, co zna du e się w te grocie, ak i mó dom na polach Elize -
skich oraz zameczek w Tréport zechcie cie przy ąć ako weselny podarunek
od Edmunda Dantèsa dla syna pana Morrela. Byłbym zobowiązany, gdyby
panna de Villefort nie wzgarǳiła połową tego wszystkiego, ponieważ proszę
ą, by oddała biednym ma ątek po o cu, który oszalał, i po bracie zmarłym
tragicznie wraz z matką we wrześniu.

Poproś, Maksymilianie, anioła, który odtąd bęǳie nad Tobą czuwał, by
zechciał czasem pomodlić się za człowieka, co na podobieństwo Szatana przez
chwilę poczuł się równy Bogu, a teraz, z pokorą prawǳiwego chrześcĳanina
uzna e, że On eden posiada na wyższą moc i nieskończoną mądrość. Być
może siła tych modlitw zdoła uciszyć wyrzuty, z którymi, na dnie serca,
odchoǳi ów człowiek.

Co się zaś ciebie tyczy, Maksymilianie, oto cała ta emnica mo ego postę-
powania względem ciebie: na świecie nie ma ani szczęścia ani nieszczęścia,
tylko przeciwieństwo ednego stanu do drugiego. Jedynie ten, kto poznał
na strasznie sze niepowoǳenia, może docenić, czym est na większa radość.
Trzeba na pierw chcieć umrzeć, Maksymilianie, by wieǳieć, ak dobrze est
żyć.

Kochani, bądźcie więc szczęśliwi i nie zapomina cie, że póki nie spodoba
się Bogu odkryć przyszłości przed człowiekiem, cała mądrość luǳka bęǳie
się zawierać w tych kilku słowach:

Czekać i nie tracić naǳiei!

Wasz przyjaciel
Edmund Dantès, hrabia de Monte Christo

Dopiero z lektury tego listu Valentine dowieǳiała się o szaleństwie o ca, śmierci
brata i macochy. ǲiewczyna zbladła, boleśnie westchnęła i łzy, ciche, lecz nie mnie
rozǳiera ące, popłynęły e po policzkach. Drogo zapłaciła za szczęście.

Morrel roze rzał się niespoko nie.
— Ale, mówiąc szczerze, hrabia za daleko posuwa swo ą ho ność. Wystarczy nam

przecież mó skromny ma ątek. A właściwie gǳież on? Zaprowadź nas do niego, proszę.
Jacopo wskazał ręką horyzont.
— Jak to? — zapytała Valentine. — Gǳie est hrabia? Gǳie Hayde?
— Niech państwo spo rzą — rzekł Jacopo.
Młoǳi popatrzyli w kierunku wskazanym przez marynarza. I na granatowe linii, któ-

ra odǳiela niebo od Morza Śróǳiemnego dostrzegli biały żagiel, nie większy od skrzydła
mewy.

— Odpłynął! — zawołał Morrel. — Odpłynął! Żegna , mó przy acielu, żegna , mó
o cze!

— Ona też odpłynęła — szepnęła Valentine. — Bywa zdrowa, mo a przy aciółko,
mo a edyna siostro!

— Może uż nigdy ich nie zobaczymy! — zawołał Morrel ociera ąc łzy.
— Mó kochany — rzekła Valentine. — Przecież przed chwilą hrabia powieǳiał nam,

że na większą mądrością są słowa:

Czekać i nie tracić naǳiei!

  () Hrabia Monte Christo 
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