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Wczora odnalazłem mo ą fa kę, ro ąc¹ o długim wieczorze pracy, wyborne pracy zimo- Wspomnienia
we . Rzucone papierosy wespół z wszystkimi ǳiecinnymi uciechami lata w przeszłość,
rozświetloną niebieskimi liśćmi słońca, muślinami, i pod ęta dosto na ma fa ka przez
mężczyznę poważnego, który pragnie palić długo, nie kłopocąc się, aby tym lepie pra-
cować; wszelako nie oczekiwałem niespoǳianki, aką przygotowała mi ta opuszczona,
zaledwo pociągnąłem pierwszy kłąb, zapomniałem o obszernych nienapisanych mych
książkach, zaǳiwiony, rozczulony, odetchnąłem zimą minioną, która z powrotem nad-
choǳiła. Nie dotknąłem wierne przy aciółki od kiedy powróciłem do Franc i, i cały Podróż, Tęsknota
Londyn, Londyn taki, aki przeżyłem wszystek, dla siebie tylko, przed rokiem, po awił
się; naprzód te miłe tumany, które zatula ą nasze mózgi, i ma ą tam woń szczególną,
kiedy przenika ą pod okiennicę. Tytoń mó pachniał poko em ściemnionym o meblach Ogień
skórzanych, zakurzonych pyłem węglowym, po których taczał się chudy czarny kot; wiel-
kie płomienie! i służąca o ramionach czerwonych, dorzuca ąca węgla, i stukot tych węgli,
opada ących z blaszanego wiaderka do żelaznego koszyka — podczas gdy listonosz kołatał
podwó nym uroczystym uderzeniem, które kazało mi żyć! Na nowo u rzałem przestrzeń Morze, Bieda
tyle razy przemierzaną tamte oto zimy, w dygocie, pomost parostatku, zwilżony rzęsi-
stym deszczykiem i zaczerniony saǳą — wraz z mą barǳo-miłą², zbieǳoną³, błąǳącą,
w oǳieży podróżne , suknię długą, popielatą, koloru pyłu gościńców, płaszcz, który przy-
legał, zmoczony, do e ramion wyziębłych, eden z tych kapeluszy słomkowych bez pióra
i prawie bez wstążek, które bogate damy porzuca ą, przybiwszy do brzegu, tak barǳo są
postrzępione przez wichurę morską, i które na milsze biedactwa zdobią od nowa na nie-
edną eszcze porę roku. Wokół e szyi wiła się szczelnie straszliwa chustka, którą porusza Rozstanie
się, żegna ąc na zawsze.

¹roić — marzyć. [przypis edytorski]
²barǳo-miła (z . bien-aimée) — ukochana. [przypis edytorski]
³zbieǳony — ǳiś popr.: zabieǳony. [przypis edytorski]
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