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Eksperyment
Nieraz kobieta w rozdrażnieniu woła do swego męża: — To wszystko przez ciebie! To
two a wina! — i barǳo często est przy tym niesprawiedliwa.

Jednakże pani Irena Klonowska miała bezwarunkowo słuszność, czyniąc Janowi na -
surowsze wyrzuty w tym roǳa u.

Istotnie, mąż e popełnił błąd nie do darowania, można by nawet powieǳieć zbrod-
nię, gdyż kto kiedykolwiek słyszał, aby na własnym nowo naroǳonym ǳiecku robić
niebezpieczne doświadczenia, niby in anima vili¹?

Niewątpliwie długoletnie badania naukowe, akim się oddawał p. Jan Klonowski, wy-
suszyły w pewnym znaczeniu ego serce, tak że gotów był wszystko poświęcić dla te —
ak mówiła Irena — „przeklęte nauki”.

P. Jan za mował się hipnotyzmem i tak pochłonięty był swoimi studiami, że po prostu
człowiek, ako taki, dla niego nie istniał: gdyby stanął przed nim Platon czy Napoleon,
patrzyłby on na niego przede wszystkim z tego stanowiska, czy „osobnik” est „podatny”
czy „niepodatny”. Jeżeli niepodatny — to dla p. Jana po prostu nie istnie e. O ile zaś
podatny — proszę usiąść, spoko nie i nieruchomo sieǳieć, patrzeć w eden punkt, w to
świecące szkiełko, myśli z ednoczyć… Raz — dwa! raz — dwa! p. Jan robi pasy², po czym,
palcami przebiera ąc, akby piasek sypał w oczy osobie sieǳące na fotelu, wprowaǳa ą
w sen hipnotyczny. W takim razie nawet Platon albo Napoleon byłby mu przydatny.

Bądź co bądź, w swo e sztuce p. Jan doszedł do na wyższe doskonałości. Jednym
spo rzeniem umiał wprowaǳać „dobre” medium w stan głębokie kataleps i³ i był wtedy
panem e myśli i woli. Właściwie ednak nie szło mu o to; racze przeciwnie: dążył on
do wyzwolenia ednostki uśpione nie tylko od e własne osobowości, ale też od swo e
własne woli; chciał mianowicie dowieǳieć się przede wszystkim, czym est dusza luǳka,
wyzwolona całkowicie od materii, ak i od własne i cuǳe psychiki. Medium nie narzucał
swoich myśli, swoich pragnień, swoich pytań.

Osoba uśpiona stawała się tabula rasa⁴; ale p. Jan te osobę uśpioną wprowaǳał w stan Dusza
energii samoczynne i obnażywszy ą tylko ze wszystkie przypadkowości, pozostawiał e
całą samoǳielność i żądał od nie tylko: u awnĳ się! ukaż, z akie przybywasz płaszczyzny
duchów! bądź tym, czym esteś!

Sumę te wieǳy, niezależne od czasu i przestrzeni, a którą zdobył od tych dusz,
w kataleps i pogrążonych, p. Jan rozwinął w pewien system absolutu duchowego. Toteż
ego studia były głośne w całym świecie naukowym.

Ale zagadnienie, które uż od dawna na barǳie niepokoiło p. Jana, było takie: Z a-
kich krain na ziemię przybywa dusza ǳiecięca? Istota bezwzględnie czysta, niesplamiona
żadnym interesem, nieświadoma bezwzględnie, to znaczy wszechwieǳąca — istota owa
w chwili, gdy właśnie na ziemię przybywa, est-że tu czymś całkowicie nowym, bez po-
czucia wczora ani utra, czy też przeciwnie, przynosi uż na ziemię akąś pamięć innego
bytu?

Jeżeli więc świeżo naroǳone ǳiecko wprowaǳić w stan kataleps i, cóż ono nam po-
wie? Ależ ǳiecko nie umie mówić! Nic to nie znaczy: życie wiony fluidyczne , stanowiące

¹in anima vili (łac.) — na ǳikim zwierzęciu. [przypis edytorski]
²pas (z .) — tu: ruch, gest. [przypis edytorski]
³katalepsja — odrętwienie. [przypis edytorski]
⁴tabula rasa (łac.) — czysta tablica, tu: dusza a. umysł bez zapisanych w nim doświadczeń. [przypis edytorski]
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esenc ę astralnego pierwiastku człowieka, est tak natężone, że przez wolę magnetyzera
maleńkie medium w edne chwili bęǳie mogło opanować mowę luǳką. Tu est edyny
wypadek, gǳie badaczowi wolno użyć swe potęgi sugiesty ne w całe pełni i zaludnić
całym bogactwem na barǳie oderwanych po ęć i słów — fluidyczny mózg danego me-
dium.

Czy ednak taki eksperyment nie zaszkoǳi zdrowiu ǳiecka? Był to punkt, nad któ-
rym długo się zastanawiał nasz uczony; zdecydował ednak, że ponieważ w stanie luna-
tyzmu można całkowicie uniezależnić duszę od ciała — i ciało od duszy, zatem żadne
szkody taki eksperyment nie uczyni organizmowi.

Trzeba dodać, że p. Jan, chociaż w ogóle wta emniczał swo ą żonę w sprawy hipno-
tyzmu, o te edne myśli nigdy e nie wspominał, lęka ąc się instynktownie, że kobieta
zaprotestu e przeciw takiemu straszliwemu doświadczeniu. Zwierzył się tylko z tym ed-
nemu z przy aciół, lekarzowi, który dane zagadnienie traktował dość ironicznie.

— Jak sąǳisz — mówił p. Jan — co za ta emnice odkryłaby nam taka świeżo z awiona ǲiecko
dusza, gdyby się zapytać: skąd przychoǳisz?

— A nuż by — odparł lekarz — dusza odpowieǳiała na to zgoła cynicznie i trywial-
nie?

— Nie sąǳę — odpowieǳiał na to p. Jan z na wyższą powagą. — Tylko kłopot est
taki: nie mam ǳiecka własnego, a o cuǳe do takich doświadczeń trudno.

— Jak to, chciałbyś własne ǳiecko…?
— A akże inacze ?
— No, to wiǳę, Pan Bóg dobrze zrobił, nie da ąc ci ǳiecka…
Klonowscy, choć uż czwarty rok byli po ślubie, nie doczekali się dotychczas potom-

stwa. Dopiero w piątym roku naroǳiło im się ǳiecko, chłopiec, który potem wyrósł na
ładne stworzenie, ale w pierwsze chwili swego pobytu na nasze planecie wyglądał nie-
co poczwarnie; był czerwony ak burak, pomarszczony, o twarzy pokrzywione żałośnie:
słowem mało nęcący.

Matka barǳo cierpiała, wyda ąc go na świat — i przez cztery noce bezsenne była bliską
śmierci. Na koniec usłyszała krzyk nowo naroǳone istoty — i wkrótce o wszystkich
cierpieniach zapomniała, uszczęśliwiona widokiem ǳiecka. Skoro tylko ǳiecko należycie
obmyto i oporząǳono, skoro e nakarmiła po raz pierwszy — w słodkim uko eniu usnęła,
rozmarzona i pełna szczęśliwości.

Spała tak pięć goǳin. Nawet akuszerka⁵ zna dowała się przez ten czas w innym po-
ko u.

Cóż zrobił p. Jan? Nie bez wyrzutów sumienia — opowiadał sam to wszystko, co
zaszło od chwili, kiedy matka usnęła. Jak wyżeł, mówiąc po prostu, czyhał na tę chwilę
— i, nazwĳmy rzecz po imieniu, ukradł własne ǳiecko — i, okrywszy e akimś pledem,
pota emnie zaniósł do swego gabinetu, przy czym drzwi zamknął na klucz. Pokó był nie-
zbyt obszerny, miał szyby fioletowe, osłonięte bladożółtą firanką; mebli było tu niewiele:
parę foteli, stolik tró nożny, maleńka szafka, zawiera ąca akichś trzyǳieści parę tomów
książek z ǳieǳiny hipnozy oraz przedmioty rozmaite, używane przy eksperymentach.
Było ledwie po południu, gdy p. Jan, z drżeniem i niepoko em (bądź co bądź — własne
ǳiecko) posaǳił małe, czerwone niedołężne stworzenie na fotelu — i rozpoczął swo e
czarnoksięskie praktyki.

Spo rzenie ego na małą bezimienną i pozbawioną woli istotę poǳiałało ak piorun;
ǳiecko zesztywniało, usnęło i zapadło naraz w stan na głębsze kataleps i.

Wówczas hipnotyzer rzekł:
— Słucha , duszo nieznana, co do ciebie mówię, a przede wszystkim wita mi, gościu

nasz, na te ziemi — oto hołd ci składam, wielka i święta ta emnico. Czy rozumiesz mowę
mo ą? Jeżeli e nie rozumiesz, ześrodku całą swą energię i stań się istotą mówiącą…

Z natężeniem na wyższym wolę swo ą zogniskował w medium. Przyglądał się twarzy
uśpionego. Nie było to uż ǳiecko, był to racze młoǳieniec nadanielskie piękności;
było w te twarzy coś nieziemskiego; z ego oczu przeglądała taka głębia mądrości, że p.
Jan zadrżał z trwogi i szacunku zarazem. Czekał z niepoko em.

⁵akuszerka — położna. [przypis edytorski]
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Medium otworzyło naraz usta, cudownie pąsowe — i zaczęło wydawać akieś dźwię-
ki. Były to dźwięki niezrozumiałe, ale niezmiernie śpiewne, akiś ęzyk nieznany, racze
muzyka przeǳiwna, kołysząca do upo enia. Jednocześnie z tą muzyką — dokoła me-
dium — zaczęły błyskać światła wielobarwne, naprzód iskry, potem smugi, potem cała
gama kolorów; medium spoczywało w aureoli barw, które zarazem rozlewały dokoła za-
pach aromatyczny; przy czym barwy nabierały powoli plastyki i zmieniały się w cudowne,
złote, czerwone, lazurowe kwiaty ǳiwnych, niewiǳianych nigdy na ziemi kształtów.

Hipnotyzer był olśniony, chociaż nic tego z awiska nie rozumiał.
— Duchu z nieznanych sfer! Jeżeli możesz, wytłumacz mi te cuda!
Melodia cichła powoli i wydawała się coraz dalsza i dalsza, zaś kwiaty barwne bla-

kły i mglały na powietrzu; aromaty zniknęły. Na koniec wszystko umilkło i zniknęło:
w gabinecie stało się, rzekłbyś, ciemno i głucho. Na fotelu leżało uśpione ǳiecko o twa-
rzy młoǳieńca, ale pierwotna ego piękność zniknęła; owszem, rysy medium były teraz
surowe i ostre, akby przechoǳiły roǳa męki. P. Jan lękał się, żeby samemu z roli hipno-
tyzera nie prze ść do stanu medium, zna dował się wobec z awisk tak niespoǳiewanych,
że lada chwila — czuł — ego właǳa rozkazodawcza osłabnie. Więc zaczął teraz nie a-
ko sam siebie hipnotyzować, aby nie ulec przemocy tego nieznanego ducha. Opanował
siebie.

— Raz eszcze pytam ciebie: skąd esteś i kto esteś? Czy rozumiesz mo ą mowę?
— Rozumiem — odparł uśpiony nieco chropowatym, sztywnym, akby obcym ęzy- Język

kiem — ale dopiero z wolna przeniknąłem ta emnicę tego straszliwego zgrzytu i rżenia,
które się u was nazywa mową luǳką. Przemawiałem do ciebie naszym ęzykiem — po-
wiązaniem melodii, barwy i aromatu, ale wiem, że go nie mogłeś zrozumieć. Nakazałeś
mi wielki wysiłek, który mnie męczy, bo mi duszno w tym powietrzu wasze planety.
Otom zniżył się do was i przemawiam waszym sposobem.

— ǲięki ci, istoto niepo ęta — i przebacz, żem cię udręczył, ale chcę poznać ta em-
nicę, aka się kry e w twoim z awieniu. Kto esteś i skąd przybywasz?

— Przybywam z te krainy, gǳie i ty esteś — z nieskończoności, bo i ty, choć
w innym punkcie — w nieskończoności przebywasz.

— Ale… z akiego punktu nieskończoności?
— Jestem z dalekich niebios, z te sfery, po które krąży sześćset sześćǳiesiąt sześć Piekło, Ziemia

drobnych planet — edynych planet, rzeczywiście zamieszkanych przez luǳi.
— Jak to edynych? A Mars, Merkury, Wenus, a nasza Ziemia?
— Ziemia? To, co wy nazywacie ziemią — my nazywamy piekłem i tu za nasze grze-

chy bywamy strącani, a sta e się to w formie naroǳin ziemskich. Nie eden z tych tworów
dwunożnych a bezskrzydłych, które wy nazywacie ludźmi, est wygnańcem z Ra u. Takim
wygnańcem estem a!

— Jak to z Ra u?
— Ze sfery naszych planet. One to stanowią ów Ra utracony, o którym mówią wasze

księgi święte. Wiem o tym od istot, które po śmierci na wasze Ziemi do nas przybywały.
Ja mieszkałem dotychczas na gwiaźǳie Cerery, ale za grzechy mo e zostałem tu do was,
do piekła, zesłany… Tak właśnie z naszych Edenów na Ziemię został wygnany Adam
i odtąd uż na wieki pozostało tu ego potomstwo.

— Duchu przeǳiwny! Skąd masz tyle wiadomości o Ziemi? Dlaczego nazywasz ą
piekłem? Jakie grzechy popełniłeś? aki est wasz ra ? ak wy tam ży ecie? czy macie sto-
sunki z innymi planetami wasze sfery?

Tysiące pytań eszcze miał na ęzyku hipnotyzer, ale wczas się spostrzegł, że postępu e
wbrew metoǳie własne ; ednakże sytuac a była tak wy ątkowa (i niebezpieczna dla p.
Jana, gdyż nieustannie przypominał sobie o żonie, akuszerce i ǳiecku!), że mimo woli
chciał w ednym słowie zawrzeć ak na więce myśli.

— O, za wiele zgrzytu naraz! Za wiele twego szczęku i ęku! Jeżeli nie możesz śpiewać
melody nie — to powoli skandu sylaby.

— Wybacz, sam o tym pomyślałem. Nie gniewa się na mnie. Skąd wiesz tyle o Ziemi?
— Wiele, wiele przybywa do nas dusz, które były u was — tak ak na ziemi są luǳie,

co bywali na naszych planetach. Ale kto na ziemię spływa, ten nie pamięta przeszłości,
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chyba w pierwszym momencie żywota, kiedy ego dusza tylko przez pół⁶ est na ziemi;
przeciwnie, u nas każdy duch wszystkie swo e dawne wcielenia pamięta. Pobyt na ziemi
— to dla nich niby sen przykry: deszcz i szaruga wieczna, nieustanna męcząca walka
o byt — i krótkie sekundy wytchnienia. Na ziemi człowiek skazany est na grzech, dra-
pieżność i męczarnię. Od tych duchów wiemy wszystko o ziemi; owszem, ǳięki nasze
umie ętności sięgania do treści rzeczy wiemy nawet więce . Wy esteście w stanie wi-
ǳieć tylko pewien drobny zakres rzeczy i warunków, my w każde chwili, eżeli trzeba,
dostrzegamy cały wszechświat. My krążymy po środkowym kole systemu planetarnego;
nie esteśmy ani tak ciężko z materii zbudowani, ak mieszkańcy Ziemi albo Marsa, ani
tak odśrodkowo-gazowi, ak luǳie z Jowisza, Urana, Neptuna. My właśnie sami w sobie
przezwyciężyliśmy materię i stanęliśmy nad nią. Na ziemi dusza est w więzieniu ciała;
u nas ciało est pod właǳą bezwzględną duszy. Dlatego to, co wy na ziemi nazywacie
zmysłami, czyli zacieśnienie mocy wrażeniowe , u nas właśnie est wyzwolone. Wiǳimy
i słyszymy daleko więce i dale , niż wy, a nasze nerwy zastępu ą wszystkie wasze przyrządy
elektryczne…

— Mów eszcze, mów eszcze! Jakie to są wasze światy? Czy planety wasze komuni-
ku ą się ze sobą?

— Nasze światy to wielka liczba drobnych planet, trzy i cztery razy mnie szych od
Ziemi, ale mieszkańcy ich zna du ą się w ciągłym związku ze sobą czy to osobiście, czy
przez telepatię. Jeżeli wolę mamy po temu, oblatu emy bezmiary, bo nasza organizac a⁷
est taka, że możemy istnieć bez atmosfery, a nawet bez pożywienia. Jeżeli więc mięǳy
edną planetą a drugą powietrze est barǳo rozrzeǳone — przebywamy e bez trudności.

— Na skrzydłach, czy na maszynach?
— Byna mnie . Wola własna służy nam za skrzydła.
— Znasz i inne planety?
— Znam Palladę, Junonę, Westę, Amfitrytę, Penelopę, Helenę i wiele innych, nie-

znanych przez was.
— Ile masz lat?
— Nie wiem, estem nieśmiertelny — albo, ściśle mówiąc, ży ę na naszych planetach

dwaǳieścia ziemskich stuleci. Nie ǳiw się, że posiadam tyle wieǳy. Nasze istnienie to
wieczne poznawanie, to edyna funkc a naszego bytu.

— Ależ Adam…
— Są u nas rzeczy niepoznawalne — rzeczy zakazane. Luǳie z ziemi opowiadali Seks

mi o miłości wasze cielesne , a niektórzy mieli o nie tak słodkie wspomnienia, że wielce
żałowali utraconego piekła. Te właśnie opowieści o słodyczach miłości rozbuǳiły we mnie
pożądania osobliwe, pod których mocą ciało zaczęło we mnie przeważać nad duchem. Za
ten grzech ciekawości zostałem z Ra u wygnany, aby poznać ta emnice cielesności.

— A akże wy się roǳicie? Jak umieracie? Czym ży ecie?
— Roǳimy się w ten sposób, że każda dusza, czy to nasza własna, czy z innych przy-

bywa ąca planet, wybiera sobie ten lub ów kwiat — a u nas kwitną przecudowne i barǳo
inteligentne kwiaty — i w ego aromatach się pomieszcza. W kielichu tego kwiatu przy-
biera kształt, mnie więce podobny do formy ziemskiego człowieka, ale racze wyanielony
i doskonalszy. Rzekłbyś, est to metamorfoza kwiatu w postać luǳką. Zda e mi się, że
pochoǳenie od kwiatów głównie odróżnia nas od was, bo wy pochoǳicie od zwierząt.
W takie postaci ży emy długie stulecia i — można rzec — esteśmy nieśmiertelni. Nie
odczuwamy nigdy te konieczności, która się u was nazywa głodem. Żywimy się powie-
trzem, echem, promieniami słońca. Dlatego nie ma u nas walki o byt, nie ma te okropne
tragedii starć, wo en, zabó stw, nęǳy; nie ma u nas walki, przeciwieństw, załamań. Istotą
nasze planety i nasze psychiki est powszechna edność. Mamy wszyscy edną, barwną,
melody ną, pachnącą mowę. Mamy ednego Boga, z którym obcu emy nieustannie, choć
pełni ego ta emnicy nigdy — wiemy o tym — nie bęǳiemy w możności ogarnąć.

— Jakiż to Bóg? Mów mi o Bogu, duchu czysty! — ze drżeniem pytał badacz, roz- Bóg
modlony uż niemal wobec swego medium.

⁶przez pół (daw.) — w połowie. [przypis edytorski]
⁷organizacja — tu: budowa organizmu. [przypis edytorski]
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— O tym mówić nie mogę. Wy, synowie ziemi, ży ecie w sprzecznościach. Nasz Bóg
— est poza wszelką sprzecznością — est utożsamieniem wszystkich przeciwieństw, est
absolutem. Nie zrozumiesz mo e mowy, zwłaszcza eżeli w waszym luǳkim ęzyku mam
mówić. Boga można wypowieǳieć tylko w ęzyku nadluǳkim.

— A więc mi powieǳ, ak umieracie? Bo eżeliś zestąpił na ziemię, to musiałeś umrzeć
na swo e planecie.

— Umarłem. Ten, który ma umrzeć, zwołu e przy aciół na ostatnią biesiadę i śród
rozmowy o rzeczach nieskończonych odczuwa naraz⁸ niepo ętą słodycz. Istność ego,
rzekłbyś, w mrok przeǳiwny pełen światła słonecznego przechoǳi. W żarze tego stanu
umiera ący, niby w senne półświadomości, rozpływa się w mgłę, male e do rozmiarów
niewiǳialnych i, ak np. a, zna du e się naraz w otoczeniu nowym, w kolisku ciemnym,
gǳie powoli dochoǳi do niewyraźne świadomości swego nowego bytu. Na koniec z a-
wiłem się na ziemi ako istota żywa, w życiu normalnym bezwiedna i pozbawiona pa-
mięci o życiu poprzednim. Moment rozproszenia mego ciała Cererowego, był to właśnie
moment mego poczęcia na ziemi. Czasami w łonie błyskała mi myśl, że za karę estem
skazany na to więzienie, ale były to chwile tylko; w istocie byłem akimś ślimakiem, czy
kĳanką, która ży e tylko, by się odżywiać. Dla mnie te naroǳiny ziemskie — to upadek.
Słusznie też byłem ukarany za swó grzech ciekawości. ǲiś — przed goǳiną — skoro
tylko znalazłem się na ziemi, zrozumiałem w ednym momencie całą grozę waszego piekła
— i krzyknąłem z wielkie rozpaczy po utraconym ra u, ale natychmiast zapomniałem
o wszystkim.

— A akże u was prze awia się miłość? Czy są u was mężczyźni i kobiety — czy wy
esteście androginy⁹?

— Owszem, płeć u nas bywa dwoista, ale u nas przeważa związek dusz nad związkiem
ciał. Połączenie harmonĳne dwo ga barw, dwo ga zapachów, dwo ga melodii naszych istot
— da e pocałunek dusz, tak ogarnia ący naszą istotę, że nasza aźń się podwa a. Cząst-
ka tych elementów odǳiela się od nas i szuka swo ego kwiatu. Muszę dodać, że takie
pocałunki dusz mogą tylko w takim razie się urzeczywistnić, eżeli istnie e realne powi-
nowactwo, symfonia barw, zapachów i melodii. Bez symfonii związek est niemożliwy.
Toteż u nas każdy długo, długo szuka swego uzupełnienia, aż na koniec przy wielkim
natężeniu woli na pewno odna ǳie tę bratnią duszę. Tak płynie u nas życie w słońcu
i wiośnie…

— Jakież są pory roku?
— Wiekuista wiosna panu e u nas. My nie znamy śniegów, ani burzy, ani potopów.

Nie nosimy ubrania, nie budu emy domów, nie znamy własności, ani bogactwa, ani nęǳy.
Życie nasze — to myśl, kontemplac a, marzenie. Co ǳień opowiadamy sobie nasze sny
i wiǳenia, a twórczość swo ą realizu e każdy z nas w samym sobie. Ciało nasze, ak ci uż
mówiłem, est akby silna bateria elektryczna. Wszystkie wasze wynalazki u nas są akby
naturalnie nam dane — w nerwach. Dlatego możemy rozmawiać na odległość; oczy nasze
są ak teleskopy. Śmierć u nas, to właściwie rozproszenie elektryczności wewnętrzne , a to
rozproszenie — to na częście wynik grzechu.

Coraz nowa fala pytań buǳiła się w myśli pana Jana. Już go chciał zapytać, aki tam
ustró społeczny, aki rząd, aki parlament, akie stronnictwa polityczne, ak tam stoi
kwestia żydowska, gdy naraz doszły go straszne krzyki z sąsiednich poko ów.

P. Jan poczuł się nagle ak zbrodniarz, schwytany na gorącym uczynku. Lęk ogarnął
go straszny i ednocześnie poczuł naǳwycza ne osłabienie swo e siły hipnotyzerskie . Był
niespoko ny, zdenerwowany, wytrącony z równowagi. W te same chwili medium zaczęło
na nowo bełkotać swoim ęzykiem, lecz melodia była groźna, ak burza, a barwy dokoła
medium krążyły ciemne, czarne, purpurowe; twarz medium ǳiwnie się zmieniła; była
to bolesna, pomarszczona twarz starca, a muzyka ego mowy zmieniła się z burzliwego
pomruku w ęk bolesny, a potem w zwycza ny płacz małego ǳiecka.

Zapukano do drzwi.
— Panie, panie!

⁸naraz (daw.) — nagle. [przypis edytorski]
⁹androgin — obo nak, istota dwupłciowa. [przypis edytorski]
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Pan Jan oprzytomniał. Spo rzał na zegarek, była blisko piąta. Opanował nerwy, In-
stynktownie wytężył wzrok i przeprowaǳiwszy pasy — obuǳił medium.

Konwulsy ny płacz niemowlęcia dał się słyszeć w poko u. Pan Jan otworzył drzwi.
Stała w nich akuszerka.

— Co też pan wyrabia, na miłość Boską? Tak że pan się politycznie zachowu e. Upo-
ważniam pana, że pani mało co spazmów nie dostała. Zabiera pan ǳiecko, a pan się tyle
na tym zna, co kura na pieprzu. Już to szkoda, że pan gǳie nie po echał we światy. Przed
roǳonym o cem trzeba pilnować ǳiecka. Biedne maleństwo. Nic nie adło, a tu matce
wzbiera. Jeszcze gorączki dostanie. Też z panem chry a¹⁰ taka!

Pan Jan pokornie słuchał baby i oddał ǳiecko, które, ak się okazało — było moc-
no przeziębione i chorowało blisko trzy miesiące, w ciągłym niebezpieczeństwie mięǳy
życiem a śmiercią.

Na koniec ednak zdrowy organizm — ak mówił doktór — zwyciężył.
Mimo woli pan Jan zdraǳił się kiedyś przed żoną, akie to doświadczenie zrobił ze

swym synem i akie zyskał od niego rewelac e.
Pani Irena — osoba naǳwycza łagodna — wybuchła gniewem i przemówiła do

swego męża słowami, akich on zapewne nigdy nie słyszał dotychczas. Pan Jan niby to
uznawał słuszność pretens i żoninych, ale z drugie strony tak odsłonić ta emnicę bytu,
ak to emu się udało, chyba nikt dotychczas nie uczynił.

— O mało mi ǳiecka nie zabił! — mówiła pani Irena przez lat dwaǳieścia w różnych
okaz ach.

Istotnie, ǳiecko było wątłe, słabowite, chorowite i wymagało nieustanne pieczy
i uwagi, co, nie bez słuszności, matka przypisywała niebezpiecznemu doświadczeniu, akie
z biednym Józiem uczynił o ciec.

Pan Jan ednakże był barǳo dumny ze swo ego doświadczenia i długi czas ego spra-
wozdanie miało wielki rozgłos w europe skim świecie uczonym. Jednakże nie aki Dr Wa-
gner z Lipska wykazał, że te wszystkie rzekome rewelac e nowo naroǳonego zna du ą
się w książce pewnego mistyka z wieku XII, nazwiskiem Angelo Mandragora de Cata-
cumba pt. Misteria coelestia. ǲieło to pan Jan istotnie znał i czytał w młodości. Owóż
w doświadczeniu z Józiem pan Jan zapomniał o swo e zwykłe metoǳie i zamiast naka-
zać uśpionemu: „mów, co wiesz!” — sam mu dawał zapytania i sam pewnie odpowieǳi
mu podsuwał; czynił to nieświadomie, gdyż rzecz pewna, że treść książki bezwzględnie
zapomniał. Ale znowu z drugie strony faktem est, że Józio z nim mówił i to naprzód
akimś naǳiemskim ęzykiem, a potem dopiero luǳkim… A może i to było złuǳenie…
Może właściwie to on sam, pan Jan — był zahipnotyzowany.

Wątpliwości go dręczyły. Rozwó Józia o ciec pilnie śleǳił, przypuszcza ąc, że bę-
ǳie to akiś wy ątkowy gieniusz. Okazało się ednak, że był to chłopiec przeciętny, mało
ciekawy do nauki, dość apatyczny, ale natomiast barǳo kochliwy. Wcześnie rozwinął
się w nim zmysł erotyczny, ale, niestety, Józio w tym kierunku doznał samych zawo-
dów i rozczarowań i eżeli powróci na swo ą planetę — to uż pewno nie bęǳie ciekawy
miłości ziemskie .

¹⁰chryja — awantura. [przypis edytorski]
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