


 

 

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.

BOLESŁAW PRUS

Katarynka
Na ulicy Miodowe co ǳień około południa można było spotkać egomościa¹ w pewnym
wieku, który choǳił z placu Krasińskich ku ulicy Senatorskie . Latem nosił on wy- Stró
kwintne, ciemnogranatowe palto, popielate spodnie od pierwszorzędnego krawca, buty
połysku ące ak zwierciadła — i — nieco wyszarzany cylinder².

Jegomość miał twarz rumianą, szpakowate faworyty³ i siwe, łagodne oczy. Choǳił
pochylony, trzyma ąc ręce w kieszeniach. W ǳień pogodny nosił pod pachą laskę; w po-
chmurny — dźwigał edwabny parasol angielski.

Był zawsze głęboko zamyślony i posuwał się z wolna. Około Kapucynów dotykał po-
bożnie ręką kapelusza i przechoǳił na drugą stronę ulicy, ażeby zobaczyć u Pika⁴, ak
stoi barometr i termometr, potem znowu zawracał na prawy chodnik, zatrzymywał się
przed wystawą Mieczkowskiego⁵, oglądał fotografie Modrze ewskie ⁶ — i szedł dale .

W droǳe ustępował każdemu, a potrącony uśmiechał się życzliwie.
Jeżeli kiedy spostrzegał ładną kobietę, zakładał binokle⁷, aby przypatrzeć się e . Ale Kobieta, Mężczyzna

że robił to flegmatycznie, więc zwykle spotykał go zawód.
Ten egomość był to — pan Tomasz.
Pan Tomasz trzyǳieści lat choǳił ulicą Miodową i nieraz myślał, że się na nie wiele

rzeczy zmieniło. Toż samo ulica Miodowa pomyśleć by mogła o nim.
Gdy był eszcze obrońcą⁸, biegał tak prędko, że nie uciekłaby przed nim żadna szwacz- Kobieta, Mężczyzna,

Młodośćka wraca ąca z magazynu do domu. Był wesoły, rozmowny, trzymał się prosto, miał czu-
prynę i nosił wąsy zakręcone ostro do góry. Już wówczas sztuki piękne robiły na nim
wrażenie, ale czasu im nie poświęcał, bo szalał — za kobietami. Co prawda miał do nich
szczęście i nieustannie był swatany. Ale cóż z tego, kiedy pan Tomasz nie mógł nigdy
znaleźć ani edne chwili na oświadczyny, będąc za ęty eżeli nie praktyką, to — schaǳ-
kami⁹. Od Frani szedł do sądu, z sądu biegł do Zosi, którą nad wieczorem opuszczał,
ażeby z Józią i Filką z eść kolac ę.

Gdy został mecenasem, czoło, skutkiem natężone pracy umysłowe , urosło mu aż do Mężczyzna, Kobieta,
Małżeństwo, Żonaciemienia, a na wąsach pokazało się kilka srebrnych włosów. Pan Tomasz pozbył się uż

wówczas młoǳieńcze gorączki, miał ma ątek i ustaloną opinię znawcy sztuk pięknych.
A że kobiety wciąż kochał, więc począł myśleć o małżeństwie. Na ął nawet mieszkanie Dorosłość
z sześciu poko ów złożone, urząǳił w nim na własny koszt posaǳki, sprawił obicia, piękne
meble — i szukał żony.

Ale człowiekowi do rzałemu trudno zrobić wybór. Ta była za młoda, a tamtą uwielbiał Dorosłość

¹jegomość — mężczyzna. [przypis edytorski]
²cylinder — wykwintne nakrycie głowy; czarny, lśniący kapelusz, o wysokie główce i sztywnym rondku,

miękko wygiętym po bokach. [przypis redakcy ny]
³faworyty — obfite uwłosienie okala ące twarz z obu stron; bokobrody. [przypis redakcy ny]
⁴Pik — Jakub Pik, właściciel sklepu, sprzeda ącego mięǳy innymi barometry i termometry, przyrządy do

mierzenia ciśnienia i temperatury. [przypis redakcy ny]
⁵Mieczkowski — Jan Mieczkowski, właściciel znanego zakładu fotograficznego. [przypis redakcy ny]
⁶Modrzejewska, Helena (–) — wielka polska aktorka. Występowała na scenach Bochni, Lwowa,

Czerniowiec, Krakowa, Warszawy, Ameryki i Anglii. W roku  wyemigrowała do Stanów Z ednoczonych
i występowała głównie za granicą. Przy eżdżała także do kra u, grała na scenach Krakowa, Warszawy, Lwowa,
Poznania, Łoǳi i Lublina. Na wybitnie sze role zagrała w sztukach Szekspira i Słowackiego. [przypis redak-
cy ny]

⁷binokle (a. . pince-nez; czyt.: pęsné) — szkła bez oprawy trzyma ące się na nosie. [przypis redakcy ny]
⁸obrońca — mecenas, adwokat, prawnik broniący oskarżonego. [przypis redakcy ny]
⁹schaǳka — umówiona spotkanie; randka. [przypis redakcy ny]
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uż zbyt długo. Trzecia miała wǳięki i wiek właściwy, ale nieodpowiedni temperament,
a czwarta posiadała wǳięki, wiek i temperament należyty, ale… nie czeka ąc na oświad-
czyny mecenasa wyszła za doktora…

Pan Tomasz ednak nie martwił się, ponieważ panien nie brakło. Ekwipował się¹⁰ Dom
powoli, coraz usilnie dba ąc o to, ażeby każdy szczegół ego mieszkania posiadał wartość
artystyczną. Zmieniał meble, przestawiał zwierciadła, kupował obrazy.

Nareszcie porządki ego stały się sławne. Sam nie wieǳąc kiedy, stworzył u siebie
galerię sztuk pięknych, którą coraz licznie odwieǳali ciekawi. Że zaś był gościnny, przy-
ęcia robił świetne i utrzymywał stosunki z muzykami, więc nieznacznie zorganizowały
się u niego wieczory koncertowe, które nawet damy zaszczycały swo ą obecnością.

Pan Tomasz był wszystkim rad, a wiǳąc w zwierciadłach, że czoło przerosło mu uż Kobieta, Małżeństwo,
Mężczyzna, Starośćciemię i sięga w tył do białego ak śnieg kołnierzyka, coraz częście przypominał sobie, że

bądź co bądź trzeba się ożenić. Tym barǳie że dla kobiet wciąż czuł życzliwość.
Raz, kiedy przy mował licznie sze niż zwykle towarzystwo, edna z młodych pań ro-

ze rzawszy się po salonach zawołała:
— Co za obrazy… A akie gładkie posaǳki!… Żona pana mecenasa bęǳie barǳo

szczęśliwa. Żona
— Jeżeli do szczęścia wystarczą e gładkie posaǳki — odezwał się na to półgłosem Małżeństwo, Żona

serdeczny przy aciel mecenasa.
W salonie zrobiło się barǳo wesoło. Pan Tomasz także uśmiechnął się, ale od te

pory, gdy mu kto wspomniał o małżeństwie, machał niedbale ręką, mówiąc:
— Iii!…
W tych czasach ogolił wąsy i zapuścił faworyty. O kobietach wyrażał się zawsze z sza-

cunkiem, a dla ich wad okazywał dużą wyrozumiałość.
Nie spoǳiewa ąc się niczego od świata, bo uż i praktykę porzucił, mecenas całe

spoko ne uczucie swo e skierował do sztuki. Piękny obraz, dobry koncert, nowe przed-
stawienie teatralne były akby wiorstowymi słupami na droǳe ego życia. Nie zapalał się
on, nie unosił, ale — smakował.

Na koncertach wybierał mie sca odległe od estrady, ażeby słuchać muzyki nie słysząc
hałasów i nie wiǳąc artystów. Gdy szedł do teatru, obeznawał się wprzódy¹¹ z utworem
dramatycznym, ażeby bez gorączkowe ciekawości śleǳić grę aktorów. Obrazy oglądał
wówczas, gdy było na mnie wiǳów, i spęǳał w galerii całe goǳiny.

Jeżeli podobało mu się coś, mówił:
— Wiecie, państwo, że est to wcale ładne.
Należał do tych niewielu, którzy na pierw pozna ą się na talencie. Ale utworów mier-

nych nigdy nie potępiał.
— Czeka cie, może się eszcze wyrobi! — mówił, gdy inni ganili artystę.
I tak zawsze był pobłażliwy dla niedoskonałości luǳkie , a o występkach nie rozma- Umiarkowanie

wiał.
Na nieszczęście, żaden śmiertelnik nie est wolny od akiegoś ǳiwactwa, a pan Tomasz

miał także swo e. Oto — nienawiǳił kataryniarzy i katarynek¹².
Gdy mecenas usłyszał na ulicy katarynkę, przyśpieszał kroku i na parę goǳin tracił

humor. On, człowiek spoko ny — zapalał się, ak był cichy — krzyczał, a ak był łagodny
— wpadał w gniew na pierwszy odgłos katarynkowych dźwięków.

Z te swo e słabości nie robił przed nikim ta emnicy, nawet tłumaczył się.
— Muzyka — mówił wzburzony — stanowi na subtelnie sze ciało ducha, w katarynce Muzyka, Maszyna

zaś duch ten przeraǳa się w funkc ę machiny i narzęǳie rozbo u. Bo kataryniarze są po
prostu rabusie!

— Zresztą — dodawał — katarynka rozdrażnia mnie, a a mam tylko edno życie,
którego mi nie wypada trwonić na słuchanie obrzydliwe muzyki.

¹⁰ekwipować się — wyposażać w różne rzeczy. [przypis redakcy ny]
¹¹obeznawał się wprzódy — ǳiś: zapoznawał się na pierw. [przypis redakcy ny]
¹²katarynka — instrument muzyczny, zbudowany na zasaǳie pokrytego kolcami wałka melodycznego, mie-

chów i piszczałek wprawianych w ruch korbką. Kataryniarze choǳili po podwórkach, grali popularne melodie,
na katarynkach umieszczali często papugi, które ciągnęły losy dla osób pragnących za małą opłatą otrzymać
wróżbę i wygrać akiś drobiazg. Katarynki były barǳo popularne w XIX w. i charakterystyczne dla obrazu
miast oraz armarków w małych miasteczkach. ǲiś rzadko e można spotkać. [przypis redakcy ny]
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Ktoś złośliwy, wieǳąc o wstręcie mecenasa do gra ących machin, wymyślił niesmacz- Po edynek
ny żart — i… wysłał mu pod okna dwu kataryniarzy. Pan Tomasz zachorował z gniewu,
a następnie odkrywszy sprawcę, wyzwał go na po edynek.

Aż sąd honorowy trzeba było zwoływać dla zapobieżenia rozlewowi krwi o rzecz tak Obycza e
małą na pozór.

Dom, w którym mecenas mieszkał, przechoǳił kilka razy z rąk do rąk. Rozumie się,
że każdy nowy właściciel uważał za obowiązek podwyższać wszystkim komorne, a na -
pierwe panu Tomaszowi. Mecenas z rezygnac ą płacił podwyżkę, ale pod tym warunkiem
wyraźnie zapisanym w umowie, że katarynki grywać w domu nie będą.

Niezależnie od kontraktowych zastrzeżeń pan Tomasz wzywał do siebie każdego no-
wego stróża¹³ i przeprowaǳał z nim taką mnie więce rozmowę:

— Słucha no, kochanku… A ak ci na imię?…
— Kazimierz, proszę pana.
— Słucha że, Kazimierzu! Ile razy wrócę do domu późno, a ty otworzysz mi bramę,

dostaniesz dwaǳieścia groszy. Rozumiesz?…
— Rozumiem, wielmożny panie.
— A oprócz tego bęǳiesz brał ode mnie ǳiesięć złotych na miesiąc, ale wiesz za

co?…
— Nie mogę wieǳieć, aśnie panie — odpowieǳiał wzruszony stróż.
— Za to, ażebyś na podwórze nigdy nie puszczał katarynek. Rozumiesz?…
— Rozumiem, aśnie wielmożny panie.
Lokal mecenasa składał się z dwu części. Cztery większe poko e miały okna od ulicy,

dwa mnie sze — od podwórza. Paradna¹⁴ połowa mieszkania przeznaczona była dla gości. Dom
W nie odbywały się rauty¹⁵, przy mowani byli interesanci i stawali krewni albo zna omi
mecenasa ze wsi. Sam pan Tomasz ukazywał się tu rzadko i tylko dla sprawǳenia, czy
wywoskowano posaǳki, czy starto kurz i nie uszkoǳono mebli.

Całe zaś dnie, o ile nie przepęǳał ich za domem, przesiadywał w gabinecie od po-
dwórza. Tam czytywał książki, pisywał listy albo przeglądał dokumenty zna omych, którzy
prosili go o radę. A gdy nie chciał forsować¹⁶ wzroku, siadał na fotelu naprzeciw okna
i zapaliwszy cygaro zatapiał się w rozmyślaniach. Wieǳiał on, że myślenie est ważną Zdrowie
funkc ą życiową, które nie powinien lekceważyć człowiek dba ący o zdrowie.

Z drugie strony podwórza, wprost okien pana Tomasza, zna dował się lokal wyna -
mowany osobom mnie zamożnym. Długi czas mieszkał tu stary urzędnik sądowy, który
spadłszy z etatu¹⁷ przeniósł się na Pragę. Po nim na ął pokoiki krawiec; lecz że ten lubił
niekiedy upĳać się i hałasować, więc wymówiono mu mieszkanie. Późnie sprowaǳiła
się tu akaś emerytka, wiecznie kłócąca się ze swo ą sługą.

Ale od św. Jana, staruszkę, uż barǳo zgrzybiałą i wcale zasobną, pomimo e kłótli-
wego usposobienia, wzięli na wieś krewni, a do lokalu sprowaǳiły się dwie panie z małą,
może ośmioletnią ǳiewczynką.

Kobiety utrzymywały się z pracy. Jedna szyła, druga wyrabiała pończochy i kaaniki
na maszynie. Młodszą z nich i przysto nie szą ǳiewczynka nazywała mamą, a starsze
mówiła: pani.

I u mecenasa, i u nowych lokatorów okna przez cały ǳień były otwarte. Kiedy więc
pan Tomasz usiadł na swoim fotelu, doskonale mógł wiǳieć, co się ǳie e u ego sąsiadek.

Były tam sprzęty ubogie. Na stołach i krzesłach, na kanapie i na komoǳie leżały
tkaniny przeznaczone do szycia i kłębki bawełny na pończochy.

Z rana kobiety same zamiatały mieszkanie, a około południa na emnica¹⁸ przynosiła
im niezbyt obfity obiad. Zresztą każda z nich prawie nie odstępowała od swo e turkoczące
maszyny.

ǲiewczynka zwykle sieǳiała przy oknie. Było to ǳiecko z ciemnymi włosami i ładną
twarzyczką, ale blade i akieś nieruchawe. Czasami ǳiewczynka za pomocą dwu drutów

¹³stróż — dozorca. [przypis redakcy ny]
¹⁴paradny — odświętny. [przypis redakcy ny]
¹⁵raut — eleganckie przy ęcie dla wielu dosto nych osób. [przypis redakcy ny]
¹⁶forsować — wytężać, wysilać. [przypis redakcy ny]
¹⁷spadłszy z etatu — utraciwszy stałą posadę. [przypis redakcy ny]
¹⁸najemnica — osoba spełnia ąca określone posługi za pieniąǳe. [przypis redakcy ny]
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wiązała pasek z bawełnianych nici. Niekiedy bawiła się lalką, którą ubierała i rozbierała
powoli, akby z trudnością. Czasami nie robiła nic, tylko sieǳąc w oknie przysłuchiwała
się czemuś. ǲiecko

Pan Tomasz nie wiǳiał nigdy, ażeby ǳiecię to śpiewało lub biegało po poko u, nie
wiǳiał nawet uśmiechu na bleǳiutkich ustach i nieruchome twarzy.

„ǲiwne ǳiecko!” — mówił do siebie mecenas i począł przypatrywać się e uważnie .
Spostrzegł raz (było to w nieǳielę), że matka dała e mały bukiecik. ǲiewczynka

ożywiła się nieco. Rozkładała i układała kwiaty, całowała e. W końcu związała na powrót
w bukiecik, włożyła go w szklankę wody i usiadłszy w swoim oknie rzekła:

— Prawda, mamo, że tu est smutno…
Mecenas zgorszył się. Jak mogło być smutno w domu, w którym on od tylu lat miał

dobry humor!
Jednego dnia mecenas znalazł się w swoim gabinecie około czwarte . W te goǳinie

słońce stało naprzeciw mieszkania ego sąsiadek, a świeciło i dogrzewało barǳo mocno.
Pan Tomasz spo rzał na drugą stronę podwórza i widać zobaczył coś niezwykłego, gdyż
z pośpiechem założył na nos binokle.

Oto co spostrzegł:
Mizerna ǳiewczynka oparłszy głowę na ręku położyła się prawie na wznak w swoim

oknie — i — szeroko otwartymi oczyma patrzyła prosto w słońce. Na e twarzyczce, Słońce
zwykle tak nieruchome , grały teraz akieś uczucia: niby radość, a niby żal…

— Ona nie wiǳi! — szepnął mecenas opuszcza ąc binokle. W te chwili doświadczył
kłucia w oczach na samą myśl, że ktoś może wpatrywać się w słońce, które ziało żywym
ogniem. Wzrok

Istotnie, ǳiewczynka była niewidoma od dwu lat. W szóstym roku życia zachorowała
na akąś gorączkę; przez kilka tygodni była nieprzytomna, a następnie tak opadła z sił, że
leżała ak martwa, nie porusza ąc się i nic nie mówiąc. Choroba

Po ono ą winem i bulionami¹⁹, więc stopniowo przychoǳiła do siebie. Ale pierwszego
dnia, kiedy ą posaǳono na poduszce, zapytała matki:

— Mamo, czy to est noc?…
— Nie, mo e ǳiecko… A dlaczego ty tak mówisz?
Ale ǳiewczynka nie odpowieǳiała: spać się e chciało… Tylko naza utrz, gdy w po-

łudnie przyszedł lekarz, spytała znowu:
— Czy to eszcze est noc?…
Wtedy zrozumiano, że ǳiewczynka nie wiǳi. Lekarz zbadał e oczy i zaopiniował,

że trzeba czekać.
Ale chora, im barǳie oǳyskiwała siły, tym mocnie niepokoiła się swoim kalectwem… Kaleka
— Mamo, dlaczego a mamy nie wiǳę?…
— Bo tobie oczki zasłoniło. Ale to prze ǳie.
— Kiedy prze ǳie?…
— Niedługo.
— Może utro, proszę mamy?
— Za kilka dni, mo a ǳiecino.
— A ak prze ǳie, to niech mi mama zaraz powie. Bo mi est barǳo smutno!…
Mĳały dnie i tygodnie w ciągłym oczekiwaniu. ǲiewczynka poczęła uż wstawać

z łóżeczka. Nauczyła się choǳić po poko u omackiem; sama ubierała się i rozbierała powoli
i ostrożnie.

Ale wzrok e nie wracał.
Jednego razu mówiła:
— Prawda, mamo, że a mam niebieską sukienkę?…
— Nie, ǳiecko, masz popielatą.
— Mama ą wiǳi?
— Wiǳę, mo e kochanie.
— Tak ak i w ǳień?
— Tak.
— Ja także będę wiǳiała wszystko za kilka dni?…. Nie, może za miesiąc…

¹⁹bulion — pożywny rosół z mięsa i arzyn. [przypis redakcy ny]
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Ale ponieważ matka nie odpowieǳiała e nic, więc mówiła dale :
— Prawda, mamo, że na dworze ciągle est ǳień?… A w ogroǳie są drzewa, tak ak

dawnie ?… Czy do nas przychoǳi ten biały kotek z czarnymi łapami?… Prawda, mamo,
że a wiǳiałam siebie w lustrze?… Nie ma tu lustra?…

Matka poda e e lusterko.
— Trzeba patrzeć tuta , o tu, gǳie est gładkie — mówiła ǳiewczynka przykłada ąc

lustro do twarzy. — Nic nie wiǳę! — rzekła — Czy i mama nie wiǳi mnie w lusterku? Lustro
— Wiǳę cię, mo a ptaszyno.
— Jakim sposobem?… — zawołała ǳiewczynka żałośnie. — Przecie eżeli a nie wiǳę

siebie, to uż w lustrze nie powinno być nic…
— A tamta, co est w lustrze, czy ona mnie wiǳi, czy nie wiǳi?… Sobowtór
Ale matka rozpłakała się i wybiegła z poko u.
Na milszym za ęciem kaleki było dotykać rękoma drobnych przedmiotów i poznawać

e. Kaleka
Jednego dnia przyniosła e matka lalkę porcelanową, ładnie ubraną, za rubla. ǲiew-

czynka nie wypuszczała e z rąk, dotykała e noska, ust, oczu, pieściła się nią.
Poszła spać barǳo późno, wciąż myśląc o swe lalce, którą ułożyła w pudełku wysła-

nym watą.
W nocy zbuǳił matkę szmer i szept. Zerwała się z pościeli, zapaliła świecę i zobaczyła

w kąciku swo ą córkę, uż ubraną i bawiącą się lalką.
— Co ty robisz, ǳiecino? — zawołała. — Dlaczego nie śpisz? Kaleka
— Bo uż przecie est ǳień, proszę mamy — odparła kaleka.
Dla nie ǳień i noc zlały się w edno i trwały zawsze…
Stopniowo pamięć wzrokowych wrażeń poczęła zacierać się w ǳiewczynce. Czerwona

wiśnia stała się dla nie wiśnią gładką, okrągłą i miękką, błyszczący pieniąǳ był twardym
i dźwięcznym krążkiem, na którym zna dowały się akieś znaki w płaskorzeźbie. Wieǳiała,
że pokó est większy od nie , dom większy od poko u, ulica od domu. Ale wszystko to
akoś — skróciło się w e wyobraźni. Wzrok

Uwaga e skierowała się na zmysł dotyku, powonienia i słuchu. Je twarz i ręce nabrały
takie wrażliwości, że zbliżywszy się do ściany, czuła o kilka cali lekki chłód. Z awiska
odległe odǳiaływały na nią tylko przez słuch. Przysłuchiwała się więc po całych dniach.

Poznawała posuwisty chód stróża, który mówił piskliwym głosem i zamiatał podwór-
ko. Wieǳiała, kiedy eǳie z drzewem chłopski wózek drabiniasty, kiedy — dorożka,
a kiedy — kary²⁰ wywożące śmiecie.

Na mnie szy szelest, zapach, oziębienie się albo rozgrzanie powietrza nie uszło e uwa-
gi. Z niepo ętą bystrością pochwytywała drobne te z awiska i wysnuwała z nich wnioski.

Raz matka zawołała służącą. Dźwięk
— Nie ma Janowe — rzekła kaleka sieǳąc ak zwykle w kąciku. — Poszła po wodę.
— A skąd wiesz o tym? — zapytała zǳiwiona matka.
— Skąd?… Przecież wiem, że brała konewkę z kuchni, potem poszła na drugie po-

dwórze i napompowała wody. A teraz rozmawia ze stróżem.
Istotnie zza parkanu dolatywał szmer rozmowy dwu osób, ale tak niewyraźny, że tylko

z wysiłkiem można go było usłyszeć.
Lecz nawet rozszerzona sfera zmysłów niższych nie mogła kalece zastąpić wzroku.

ǲiewczynka uczuła brak wrażeń i zaczęła tęsknić. Kaleka
Pozwolono e choǳić po całym domu i to ą nieco uspaka ało. Wydeptała każdy

kamień na podwórzu, dotknęła każde rynny i beczki. Ale na większą przy emność robiły
e — podróże do dwu całkiem odmiennych światów: do piwnicy i na strych.

W piwnicy powietrze było chłodne, ściany wilgotne. Przygłuszony turkot uliczny
dolatywał z góry; inne odgłosy niknęły. To była noc dla ociemniałe . Noc

Na strychu zaś, szczególnie w okienku, ǳiało się całkiem inacze . Tam hałasu było Dźwięk
więce niż w poko u. Kaleka słyszała turkot wozów z kilku ulic: tu skupiały się krzyki
z całego domu. Twarz e owiewał ciepły wiatr. Słyszała świergot ptaków, szczekanie psów Dźwięk
i szelest drzew w sąsiednim ogroǳie. Tu był dla nie ǳień…

²⁰kara — tu: wóz na dwu kołach ze skrzynką na śmieci na wierzchu. [przypis redakcy ny]
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Nie dość na tym. Na strychu częście niż w poko u świeciło słońce, a gdy ǳiewczynka
skierowała na nie przygasłe oczy, zdawało e się, że coś wiǳi. W wyobraźni buǳiły się
cienie kształtów i barw, ale takie niewyraźne i pierzchliwe, że nic przypomnieć sobie nie
mogła…

W te właśnie epoce matka połączyła się ze swo ą przy aciółką i przeniosła się do
domu, w którym mieszkał pan Tomasz. Obie kobiety cieszyły się z nowego lokalu, ale dla
niewidome zmiana mie sca była prawǳiwym nieszczęściem.

ǲiewczynka musiała sieǳieć w poko u. Na strych i do piwnicy nie wolno było cho-
ǳić. Nie słyszała ptaków ani drzew, a na podwórzu panowała straszna cisza. Nigdy tu Dźwięk
nie wstępowali handlarze starzyzny ani druciarze²¹, ani śmieciarki. Nie puszczano bab
śpiewa ących pieśni pobożne ani ǳiada, który grał na klarnecie²², ani kataryniarzy.

Jedyną e przy emnością było wpatrywanie się w słońce, które przecież nie zawsze
ednakowo świeciło i barǳo prędko kryło się za domami.

ǲiewczynka znowu poczęła tęsknić. Zmizerniała w ciągu kilku dni, a na e twarzy Tęsknota
ukazał się wyraz zniechęcenia i martwości, który tak ǳiwił pana Tomasza.

Nie mogąc wiǳieć, kaleka chciała przyna mnie słuchać wciąż na rozmaitszych od-
głosów. A w domu było cicho… Cisza

— Biedne ǳiecko! — szeptał nieraz pan Tomasz przypatru ąc się smutnemu maleń-
stwu.

„Gdybym mógł dla nie coś zrobić?” — myślał wiǳąc, że ǳiecko est coraz mizer-
nie sze i co ǳień niknie.

Zdarzyło się w tych czasach, że eden z przy aciół mecenasa miał proces i ak zwykle
oddał mu do prze rzenia papiery z prośbą o radę. Wprawǳie pan Tomasz nie stawał uż
w sądach²³, ale ako doświadczony praktyk umiał wskazać na właściwszy kierunek akc i
i wybranemu przez siebie adwokatowi uǳielał pożytecznych ob aśnień.

Sprawa obecna była zawikłana. Pan Tomasz im więce wczytywał się w papiery, tym
barǳie zapalał się. W emerycie ocknął się adwokat. Nie wychoǳił uż z mieszkania,
nie sprawǳał, czy starto kurz w salonach, tylko zamknięty w swoim gabinecie czytał
dokumenty i notował.

Wieczorem stary loka mecenasa przyszedł z coǳiennym raportem. Doniósł, że pani
doktorowa wy echała z ǳiećmi na letnie mieszkanie, że zepsuł się wodociąg, że odźwierny²⁴ Sługa
Kazimierz zrobił awanturę ze stó kowym²⁵ i poszedł na tyǳień — do kozy²⁶. Zapytał
w końcu: czy pan mecenas nie zechce wiǳieć się z nowo przy ętym stróżem?…

Ale mecenas, pochylony nad papierami, palił cygaro, puszczał kółka dymu, a na wier-
nego sługę nawet nie spo rzał.

Na drugi ǳień pan Tomasz eszcze sieǳiał nad aktami; około drugie z adł obiad
i znowu sieǳiał. Jego rumiana twarz i szpakowate faworyty na szafirowym tle poko owego
obicia przypominały „studia z natury”²⁷. Matka ociemniałe ǳiewczynki i e wspólniczka
robiąca pończochy na maszynie poǳiwiały mecenasa i mówiły, że wygląda na czerstwego
wdowca, który ma zwycza od rana do wieczora drzemać nad biurkiem.

Tymczasem mecenas, choć przymykał oczy, nie drzemał wcale, tylko rozmyślał nad
sprawą.

Obywatel X w roku  zapisał swemu siostrzeńcowi folwark²⁸, a w roku  —
synowcowi²⁹ kamienicę. Synowiec twierǳił, że obywatel X był wariatem w roku ,
a siostrzeniec dowoǳił, że X oszalał dopiero w roku . Zaś mąż roǳone siostry nie-
boszczyka składał nie ulega ące wątpliwości świadectwa, że X i w roku , i w 

²¹druciarze — luǳie, którzy drutowali pęknięte garnki. [przypis redakcy ny]
²²klarnet — dęty instrument muzyczny. Używany do ǳisia w muzyce klasyczne , azzowe a także w kapelach

ludowych. [przypis redakcy ny]
²³stawał (…) w sądach — występował w sąǳie ako adwokat. [przypis redakcy ny]
²⁴odźwierny — dozorca. [przypis redakcy ny]
²⁵stójkowy — odpowiednik ǳisie szego milic anta opieku ącego się wyznaczoną ǳielnicą. Stó kowy był Ro-

s aninem, gdyż rzecz ǳie e się w czasie zaborów. Warszawa leżała w zaborze rosy skim. [przypis redakcy ny]
²⁶koza (pot.) — areszt, więzienie. [przypis edytorski]
²⁷przypominały „studia z natury” — przypominały obrazy, portrety malowane z natury. [przypis redakcy ny]
²⁸folwark — gospodarstwo rolne, część większego ma ątku. [przypis redakcy ny]
²⁹synowiec — syn roǳonego brata. [przypis redakcy ny]
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ǳiałał ak obłąkany, a cały swó ma ątek eszcze w roku , czyli w epoce zupełne
świadomości, zapisał siostrze.

Pana Tomasza proszono o zbadanie, kiedy naprawdę X był wariatem, a następnie
o pogoǳenie trzech powaśnionych stron, z których żadna nie chciała słuchać o ustęp-
stwach.

Gdy tak mecenas nurzał się w powikłanych kombinac ach, zdarzył się ǳiwny, trudny
do po ęcia wypadek.

Na podwórzu, pod samym oknem pana Tomasza, odezwała się katarynka!…
Gdyby zmarły X wstał z grobu, oǳyskał przytomność i wszedł do gabinetu, aby pomóc

mecenasowi w rozwiązywaniu trudnych zagadnień, z pewnością pan Tomasz nie doznałby
takiego uczucia ak teraz, gdy usłyszał katarynkę!…

I żeby to przyna mnie była katarynka włoska, z przy emnymi tonami fletowymi, do-
brze zbudowana, gra ąca ładne kawałki! Gǳie tam! Jakby na większą szykanę³⁰ katarynka Muzyka
była popsuta, grała fałszywie ordynary ne³¹ walce i polki, a tak głośno, że szyby drżały.
Na domiar złego, trąba, od czasu do czasu oǳywa ąca się w nie , ryczała ak wściekłe
zwierzę.

Wrażenie było potężne. Mecenas osłupiał. Nie wieǳiał, co myśleć i co począć. Chwi-
lami gotów był przypuścić, że przy odczytywaniu pośmiertnych rozporząǳeń chorego na
umyśle obywatela X emu samemu pomieszało się w głowie i że uległ halucynac om³².

Ale nie, to nie były halucynac e. To była rzeczywista katarynka, z popsutymi pisz-
czałkami i barǳo głośną trąbą!

W sercu mecenasa, tego wyrozumiałego, tego łagodnego człowieka, zbuǳiły się ǳi-
kie instynkty. Uczuł żal do natury, że go nie stworzyła królem dahome skim³³, który Gniew
ma prawo zabĳać swoich poddanych, i pomyślał, z aką rozkoszą położyłby w te chwili
kataryniarza trupem!

A ponieważ u luǳi tego temperamentu, co pan Tomasz, barǳo łatwo w gniewnym
uniesieniu przechoǳi się od zuchwałych pro ektów do na strasznie szych czynów, więc
mecenas skoczył ak tygrys do okna i postanowił — zwymyślać kataryniarza na gorszymi
wyrazami.

Już wychylił się i otworzył usta, aby krzyknąć: „Ty… próżniaku akiś!…” — gdy wtem
usłyszał ǳiecięcy głos.

Spo rzał naprzeciwko.
Mała niewidoma ǳiewczynka tańczyła po poko u, klaszcząc w ręce. Blada e twarz Taniec, Zabawa, Łzy

zarumieniła się, usta śmiały się, a pomimo to z zastygłych oczu płynęły łzy ak grad.
Ona, biedactwo, w tym domu spoko nym dawno uż nie doświadczyła tylu wrażeń!

Jak pięknym z awiskiem wydawały się e fałszywe tony katarynki! Jak wspaniałym był ryk
trąby, która mecenasa mało nie przyprawiła o apopleks ę³⁴.

Na dobitkę, kataryniarz, wiǳąc uciechę ǳiecka, zaczął przytupywać wielkim obca-
sem w bruk i od czasu do czasu pogwizdywać niby lokomotywa przed spotkaniem się
pociągów.

Boże! Jak on ślicznie gwizdał…
Do gabinetu mecenasa wpadł wierny loka ciągnąc za sobą stróża i woła ąc: Sługa
— Ja mówiłem temu gałganowi, aśnie panie, żeby natychmiast wygnał kataryniarza!

Mówiłem, że od aśnie pana dostanie pens ę³⁵, że my mamy kontrakt… Ale ten cham!
Tyǳień temu przy echał ze wsi i nie zna naszych obycza ów.

— No, teraz posłucha — krzyczał loka targa ąc za ramię oszołomionego stróża —
posłucha , co ci sam aśnie pan mecenas powie!

Kataryniarz grał uż trzecią sztuczkę tak fałszywie i wrzaskliwie ak dwie pierwsze.
Niewidoma ǳiewczynka była upo ona.
Mecenas odwrócił się do stróża i rzekł ze zwykłą sobie flegmą, choć był trochę blady:
— Słucha no, kochanku… A ak ci na imię?…

³⁰szykana — utrudnienie, przeszkoda. [przypis edytorski]
³¹ordynaryjny — pospolity. [przypis redakcy ny]
³²halucynacja — wiz a, zwid, omam wzrokowy. [przypis redakcy ny]
³³król dahomejski — król aykańskich plemion z Dahome u. [przypis redakcy ny]
³⁴apopleksja — uderzenie krwi do głowy, udar. [przypis redakcy ny]
³⁵pensja — stała zapłata. [przypis redakcy ny]
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— Paweł, aśnie panie.
— Otóż, mó Pawle, będę ci płacił ǳiesięć złotych na miesiąc, ale wiesz za co?…
— Za to, ażebyś na podwórze nigdy nie puszczał katarynek! — wtrącił śpiesznie loka .
— Nie — rzekł pan Tomasz. — Za to, ażebyś przez akiś czas co ǳień puszczał

katarynki. Rozumiesz?
— Co pan mówi?… — zawołał służący, którego nagle rozzuchwalił ten niepo ęty

rozkaz.
— Ażeby, dopóki się z nim nie rozmówię, puszczał co ǳień katarynki na podwórze

— powtórzył mecenas wsaǳa ąc ręce w kieszenie.
— Nie rozumiem pana!… — odezwał się służący z oznakami obraża ącego zǳiwienia.
— Głupiś, mó kochany! — rzekł mu dobrotliwie pan Tomasz.
No, idźcie do roboty — dodał.
Loka i stróż wyszli, a mecenas spostrzegł, że ego wierny sługa coś towarzyszowi Sługa

swemu szepcze do ucha i pokazu e palcem na czoło…
Pan Tomasz uśmiechnął się i akby dla stwierǳenia ponurych domysłów famulusa³⁶

wyrzucił katarynce ǳiesiątkę.
Następnie wziął kalendarz, wyszukał w nim listę lekarzy i zapisał na kartce adresy

kilku okulistów. A że kataryniarz odwrócił się teraz do ego okna i za ego ǳiesiątkę
począł przytupywać i wygwizdywać eszcze głośnie , co uż okrutnie drażniło mecenasa,
więc zabrawszy kartkę z adresami doktorów wyszedł mrucząc:

— Biedne ǳiecko!… Powinienem był za ąć się nim od dawna…

³⁶famulus — służący, loka . [przypis redakcy ny]
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