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BOLESŁAW PRUS

Grzechy ǳieciństwa
Uroǳiłem się w epoce, kiedy każdy człowiek musiał mieć przydomek, choćby nieko-
niecznie słuszny.

Z tego powodu naszą ǳieǳiczkę nazywali hrabiną, mego o ca e plenipotentem,
a mnie barǳo rzadko Kaziem albo Leśniewskim, ale dość często urwisem, dopóki byłem
w domu, albo osłem, kiedym uż poszedł do szkół.

Ponieważ na próżno szukałby kto nazwiska nasze ǳieǳiczki w słowniku roǳin ary-
stokratycznych, zda e mi się więc, że blask e hrabiowskie korony nie sięgał dale niż
plenipotenc a mego śp. o ca. Przypominam sobie nawet, że tytuł hrabiny był roǳa em
pomnika, którym śp. mó o ciec uczcił radosny wypadek podwyższenia mu pens i rocz-
nie o sto złotych. Nasza pani w milczeniu przy ęła ofiarowaną e godność, a w kilka
dni późnie o ciec mó awansował z rządcy na plenipotenta i otrzymał zamiast dyplomu
niesłychane wielkości wieprzka, po sprzedaniu którego kupiono mi pierwsze buty.

O ciec, a i mo a siostra Zosia (bom uż nie miał matki) mieszkaliśmy w murowane
oficynie, o kilkaǳiesiąt kroków od pałacu. Pałac zaś za mowała pani hrabina z córeczką
Lonią, mo ą rówieśniczką, z e guwernantką, ze starą gospodynią Salusią, tuǳież z wielką
liczbą garderobianych i panien służących. ǲiewczęta te po całych dniach szyły, z czego
wyprowaǳiłem wniosek, że wielkie panie są od tego, żeby darły oǳież, a ǳiewczęta —
ażeby ą naprawiały. O innych przeznaczeniach wielkich dam i ubogich ǳiewcząt nie
miałem po ęcia, co w oczach o ca stanowiło edyną mo ą zaletę.

Pani hrabina była młodą wdową, którą mąż dość wcześnie pogrążył w nieutulonym
smutku. O ile mi wiadomo z tradyc i, nieboszczyka nikt nie tytułował hrabią ani on
nikogo plenipotentem. Natomiast sąsieǳi z ǳiwną w naszym kra u ednomyślnością
nazywali go półgłówkiem. W każdym razie był to człowiek niepospolity. Za eżdżał wierz-
chowe konie, tratował na polowaniach chłopskie zasiewy, a z sąsiadami po edynkował się
o psy i za ące. W domu męczył żonę zazdrością, a służbie zatruwał życie długim pie-
przowym cybuchem. Po śmierci oryginała ego wierzchowce poszły do wożenia gno u,
a psy rozdarowano. Świat zaś otrzymał po nim w spadku małą córeczkę i młodą wdowę.
Ach! przepraszam, bo został eszcze ole ny portret nieboszczyka z herbowym sygnetem
na palcu i — ów pieprzowy cybuch, który, skutkiem niewłaściwego użycia, wygiął się
ak turecka szabla.

Pałacu prawie nie znałem. Raz dlatego, żem wolał biegać po polach niż wywracać się
na śliskie posaǳce, a po wtóre, że mnie tam nie wpuszczała służba, bo przy pierwszych
odwieǳinach miałem nieszczęście stłuc duży wazon saski.

Z hrabianką przed moim we ściem do szkół bawiliśmy się tylko eden raz, ma ąc obo e
niespełna po ǳiesięć lat. Przy sposobności chciałem ą nauczyć sztuki łażenia po drzewach
i usadowiłem ą na żerǳiowym płocie w taki sposób, że ǳiewczynka poczęła wniebogłosy
krzyczeć, za co e guwernantka wybiła mnie niebieskim parasolem, mówiąc, że mogłem
Lonię zrobić na całe życie nieszczęśliwą.

Od te pory zbuǳił się we mnie wstręt do małych ǳiewcząt, z których żadna nie była
w stanie ani łazić po drzewach, ani kąpać się ze mną w stawie, ani eźǳić konno, ani
strzelać z łuku albo rzucać kamieni z procy. W razie zaś bitwy, bez które — cóż znaczy
zabawa! — prawie każda zaczynała mazać się i biegła do kogoś na skargę.

Ponieważ z folwarcznymi chłopcami o ciec znowu nie pozwalał mi się wdawać, a sio-
stra prawie całe dnie przepęǳała w pałacu, więc rosłem i hodowałem się sam ak drapież-
ne pisklę, które porzucili roǳice. Kąpałem się pode młynem albo w ǳiurawym czółnie
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pływałem po stawie. W parku ze zwinnością kota goniłem po gałęziach wiewiórki. Raz
wywróciło mi się czółno i pół dnia przesieǳiałem na pływa ące kępie, nie większe od
balii. Raz przez dymnik wdrapałem się na dach pałacu tak nieszczęśliwie, że musiano
związać dwie drabiny dla sprowaǳenia mnie stamtąd. Innego dnia całą dobę błąkałem
się po lesie, a eszcze innego stary wierzchowiec nieboszczyka ǳieǳica, przypomniawszy
sobie lepsze czasy, z goǳinę ponosił mnie przez pola i w końcu — zapewne niechcący
— przyprawił o złamanie nogi, która zresztą zrosła mi się dość prędko.

Nie ma ąc z kim żyć, żyłem z naturą. Znałem w parku każde mrowisko, w polu każ-
dą amę chomików, w ogroǳie każdą ścieżkę kretów. Wieǳiałem o ptasich gniazdach
i o ǳiuplach, gǳie hodowały się młode wiewiórki. Odróżniałem szmer każde lipy około
domu i umiałem wyśpiewać to, co wiatr wygrywa na drzewach. Nieraz słyszałem akieś
wiekuiste choǳenie po lesie, choć nie wieǳiałem, czy e ono. Wpatrywałem się w mi-
gotanie gwiazd, rozmawiałem z nocną ciszą, a nie ma ąc kogo całować, całowałem psy
podwórzowe. Matka mo a dawno odpoczywała w ziemi. Już nawet pod przyciska ącym
ą kamieniem zrobił się otwór sięga ący pewnie aż do wnętrza grobu. Raz, kiedy mnie za
coś obito, poszedłem tam, wzywałem e , nadstawiałem ucha, czy nie odpowie… Ale nie
odpowieǳiała nic. Widać, naprawdę umarła.

W owym czasie tworzyłem sobie pierwsze po ęcia o luǳiach i o ich stosunkach.
W mo e na przykład wyobraźni plenipotent musiał koniecznie być trochę otyły, mieć
rumianą twarz, wąs zwieszony, duże brwi nad siwymi oczami, basowy głos i przyna -
mnie taką zdolność do krzyczenia — ak mó o ciec. Osoby zwane hrabiną nie mogłem
wyobrazić sobie inacze , tylko ako wysoką damę, z piękną twarzą i smutnymi oczyma,
choǳącą w milczeniu po parku w białe , powłóczyste sukni.

Za to o człowieku noszącym tytuł hrabiego nie miałem po ęcia. Podobny człowiek,
gdyby nawet istniał, wydawał mi się rzeczą mnie znaczącą od hrabiny, a nawet całkiem
nieużyteczną i nieprzyzwoitą. Według moich poglądów, tylko w obszerne sukni z dłu-
gim ogonem mógł przemieszkiwać ma estat aśnie wielmożności; wszelkie zaś oǳienia
krótkie, obcisłe, a tym barǳie złożone z dwu części mogły służyć tylko pisarzom pro-
wentowym, gorzelnikom, a w na lepszym razie plenipotentom.

Taki to był mó legitymizm oparty na przykazaniach o ca, który nieustannie zalecał mi
— kochać i czcić panią hrabinę. Zresztą gdybym kiedy zapomniał o tych przepisach, dość
mi było spo rzeć na czerwoną szafę w kancelarii o ca, gǳie, obok kwitów i notatek, wisiała
na gwoźǳiu pięciopalczasta dyscyplina, wcielenie zasad społecznego porządku. Stanowiła
ona dla mnie pewien roǳa encyklopedii, na którą patrząc, przypominałem sobie, że nie
należy drzeć butów, ciągnąć źrebiąt za ogony, że wszelka właǳa pochoǳi od Boga itd.

O ciec mó był człowiek niezmęczony w pracy, nieskazitelnie uczciwy, a nawet barǳo
łagodny. Z chłopów i służby nikogo nie tknął palcem, tylko strasznie krzyczał. Jeżeli
zaś był nieco surowy dla mnie, to zapewne nie bez słusznych powodów. Nasz organista,
któremu raz wsypałem do tabaki odrobinę ciemierzycy, skutkiem czego przez całą mszę
świętą kichał zamiast śpiewać i wciąż mylił się w graniu, często mawiał, że gdyby miał
takiego ak a syna, to by mu strzelił w łeb.

Dobrze pamiętam to zdanie.
Panią hrabinę nazywał o ciec aniołem dobroci. Istotnie, w e wsi nie było luǳi ani

głodnych, ani obdartych, ani krzywǳonych. Komu zrobiono źle, szedł do nie na skargę;
kto był chory, brał ze dworu lekarstwo; komu uroǳiło się ǳiecko, prosił ǳieǳiczkę
w kumy. Mo a siostra uczyła się z hrabianką, a a sam, choć unikałem arystokratycz-
nych stosunków, miałem ednak sposobność przekonania się o naǳwycza ne łagodności
hrabiny.

O ciec mó posiadał kilka sztuk broni, z które każda była przeznaczona do innego
celu. Ogromna dubeltówka miała służyć do zabĳania wilków, które dusiły cielęta nasze
ǳieǳiczki; skałkowy pistolet miał być użyty na obronę wszelkie inne własności hrabi-
ny, a wo skowy pałasz na obronę e honoru. Swo e własności i honoru o ciec broniłby
zapewne cywilnym kĳem, bo cały ów bo owy rynsztunek, co kilka miesięcy pomazany
tłustością, leżał gǳieś w takim kącie na strychu, że nawet a nie mogłem go znaleźć.
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Swo ą drogą wieǳiałem o te broni i barǳom do nie tęsknił¹. Nieraz marzyło mi się,
że spełnię taki szlachetny czyn, za który o ciec pozwoli mi strzelić z ogromnego pistoletu,
a tymczasem — wymykałem się do ga owych i uczyłem się „wygarniać” z ich długich
po edynek, które posiadały tę własność, że przy wystrzale wyrząǳały bezpośrednią szkodę
tylko moim szczękom nie tyka ąc żadnego stworzenia.

Pewnego dnia, podczas naoliwiania dubeltówki przeznaczone na wilki, pistoletu na
obronę własności i pałasza na obronę honoru hrabiny, udało mi się ukraść o cu garść
prochu, który, o ile wiem, nie miał eszcze spec alnego przeznaczenia. Gdy o ciec wy echał
w pole, schwyciłem olbrzymi klucz do spichrza, który posiadał otwór podobny do lu,
tuǳież ǳiurkę z boku, i poszedłem na polowanie.

Wielki klucz do połowy nabiłem prochem, wsypałem szczyptę połamanych guzików
od nieda ące się wymienić² części ubrania, przybiłem ak należy pakułami, a na wywołanie
eksploz i wziąłem pudło hubczanych zapałek.

Ledwiem wyszedł za dom, u rzałem kilka wron polu ących na dworskie kaczęta. Pra-
wie w moich oczach edna ze szkodnic porwała kaczę, a nie mogąc go dość łatwo unieść,
przysiadła na obórce.

Na ten widok zagrała we mnie krew przodków spod Wiednia. Podkradłem się pod
obórkę, zatliłem hubkę, wymierzyłem klucz w lewe oko wrony, dmuchnąłem, podpali-
łem… Huknęło — akby piorun uderzył. Ze szczytu obórki stoczyło się uż zaduszone
kaczątko na ziemię, wrona dotknięta śmiertelną obawą uciekła na na wyższą lipę, a zaś ze
zdumieniem przekonałem się, że w moich rękach z wielkiego klucza zostało tylko ucho,
ale za to ze słomianego dachu obory zaczyna wydobywać się niewielki kłębik dymu, akby
kto palił fa kę.

W kilka minut późnie obórka, wartu ąca³ około pięćǳiesięciu złotych, stanęła w ogniu.
Zbiegli się luǳie, przygalopował na koniu mó o ciec, po czym, w asystenc i tych

wszystkich ǳielnych i uczciwych osób, nieruchomość „wypaliła się — do środka ziemi”
— ak powieǳiał pan gorzelany.

Przez ten czas ze mną ǳiały się nieopisane rzeczy. Naprzód pobiegłem do mieszkania
i powiesiłem na właściwym mie scu — ucho od rozerwanego klucza. Potem uciekłem
do parku z zamiarem utopienia się w saǳawce. W sekundę późnie zasadniczo zmieni-
łem pro ekt, postanowiłem kłamać ak prowentowy pisarz i wyprzeć się klucza, strzelania
i obórki. Gdy mnie zaś schwytano — od razu przyznałem się do wszystkiego.

Zaprowaǳono mnie do pałacu. Na tarasie zobaczyłem mego o ca, panią hrabinę
w powłóczyste sukni, hrabiankę ubraną dość kuso i mo ą siostrę, obie płaczące; po-
tem — klucznicę Salusię, kamerdynera, loka a, chłopca z kredensu, kucharza, kuchcika
i cały ró poko ówek, garderobianych i ǳiewcząt. Gdym odwrócił oczy w przeciwną stro-
nę, u rzałem za budynkami — zielone wierzchołki lip, a nieco dale żółtawobrunatny słup
dymu, który, akby umyślnie, unosił się nad pogorzeliskiem.

W te chwili przypomniałem sobie słowa organisty, który mówił o konieczności strze-
lenia mi w łeb, i wywnioskowałem, że eżeli kiedy, to chyba ǳisia spotka mnie śmierć
gwałtowna. Spaliłem oborę, zepsułem klucz od spichrza; siostra płacze, cała służba stoi
w komplecie przed pałacem, cóż to więc znaczy?… Patrzyłem tylko, czy kucharz ma swo-
ą fuz ą⁴ — do ego bowiem obowiązków należało strzelanie za ęcy, tuǳież śmiertelnie
chorych zwierząt domowych.

Przyprowaǳono mnie do same pani hrabiny. Ona spo rzała na mnie smutnymi oczy-
ma, a a, założywszy ręce w tył ( ak to zwykłem był machinalnie czynić w obecności o ca),
zadarłem głowę do góry, bo pani była wysoka.

W taki sposób przez kilka chwil przyglądaliśmy się sobie. Służba milczała, a w po-
wietrzu czuć było spaleniznę.

— Zda e mi się, panie Leśniewski, że ten chłopczyk est barǳo żywego usposobienia?
— rzekła melody nym głosem pani hrabina do mego o ca.

¹barǳom (…) tęsknił — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : barǳo tęskniłem. [przypis
edytorski]

²niedająca się wymienić — tu: nieda ąca się nazwać; nie do nazwania. [przypis edytorski]
³wartujący (daw.) — warty, ma ący wartość. [przypis edytorski]
⁴ma (…) fuzją (daw.) — ǳiś: ma fuz ę. [przypis edytorski]
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— Ła dak!… podpalacz!… zepsuł mi klucz od spichrza! — odparł o ciec, a potem
prędko dodał:

— Upadnĳ do nóg pani hrabinie, ty łotrze!…
I lekko popchnął mnie naprzód.
— Macie mnie zabić, to zabĳcie, ale a tam nikomu nie będę padał do nóg — odpo-

wieǳiałem, nie spuszcza ąc oka z pani, która zrobiła na mnie ǳiwne wrażenie.
— Chy!… Jezu… — ęknęła zgorszona Salusia, składa ąc ręce.
— Uspokó się, mó chłopczyku, bo tu nikt nie zrobi ci krzywdy — rzekła pani.
— Aha! nikt!… Niby a nie wiem, że mi strzelicie w łeb… Przecie mi to obiecał

organista! — odparłem.
— Chy!… Jezu… — zawołała po raz drugi klucznica.
— Hańbi mo ą starość — odezwał się o ciec. — Trzy skóry bym z tego gałgana zdarł

i posolił, żeby go pod swo ą obronę nie wzięła pani hrabina.
W rogu tarasu sto ący kucharz zasłonił usta ręką i śmiał się, aż zsiniał. Nie mogłem

wytrzymać i — pokazałem mu ęzyk.
Służba zaszemrała ze zǳiwienia, a o ciec, chwyta ąc mnie za ramię, krzyknął:
— A ty znowu co?… Wobec pani hrabiny pokazu esz ęzyk?…
— Ja pokazałem ęzyk kucharzowi, bo on myślał, że mnie tak zastrzeli ak starego

bułanka…
Pani hrabina zrobiła się eszcze smutnie sza. Odgarnęła mi włosy z czoła, spo rzała

głęboko w oczy i rzekła do o ca:
— Kto wie, panie Leśniewski, co eszcze bęǳie z tego ǳiecka?…
— Szubienicznik! — krótko odpowieǳiał stroskany o ciec.
— Nie wiadomo — odparła pani, głaǳąc mi na eżone włosy. — Trzeba by go do

szkół oddać, bo tu zǳicze e.
A potem, odchoǳąc do salonu, rzekła półgłosem:
— Jest materiał na człowieka, panie Leśniewski… Trzeba go tylko uczyć.
— Stanie się według woli pani hrabiny! — odpowieǳiał o ciec, da ąc mi pięścią

w kark.
Z tarasu odeszli wszyscy, ale a zostałem, nieruchomy ak kamień, zapatrzony we

drzwi, w których znikła nasza ǳieǳiczka. Teraz dopiero pomyślałem z żalem: dlaczegom
nie upadł do e nóg? — i uczułem akieś dławienie w piersiach. Gdyby kazała, chętnie
położyłbym się na zgliszczach obórki i tak dałbym się powoli upiec na nie . Nie za to, że
mnie nie kazała zastrzelić kucharzowi, ani zbić, ale za to, że miała taki słodki głos i takie
smutne spo rzenie.

Od tego dnia byłem uż mnie swobodny. Pani hrabina nie życzyła sobie tracić w ogniu
reszty zabudowań, o cu było przykro, że nie mógł uregulować ze mną rachunku za spaloną
oborę, a a sam musiałem przygotowywać się do szkół. Uczyli mnie organista i gorzelany
na przemian. Mówiono nawet, że akichś przedmiotów bęǳie mi wykładała guwernantka
z pałacu. Ale gdy dama ta, przy zapoznaniu się ze mną, zobaczyła, że mam pełne kieszenie
nożów, kamieni, śrutu i kapiszonów, zlękła się tak, że uż nie chciała wiǳieć mnie po raz
drugi.

— Ja takim bandytom nie da ę lekcy ⁵ — powieǳiała do mo e siostry.
Ja ednak w tych czasach uż barǳo spoważniałem. Tylko raz chciałem się, na próbę,

powiesić. Ale późnie wypadło mi akieś inne za ęcie, więc nie zrobiłem sobie nic złego.
Nareszcie w początkach sierpnia odwieziono mnie do szkół.
Egzamin zdałem wcale dobrze ǳięki poleca ącym listom pani hrabiny, po czym o -

ciec umieścił mnie na stanc i z korepetyc ą, roǳicielską opieką i wszelkimi wygodami za
dwieście złotych i pięć korcy⁶ ordynarii⁷ na rok i — sprawił mi szkolny uniform.

Nowy stró tak mnie za ął, że nie mogąc nacieszyć się nim w ciągu dnia wstałem
cichutko w nocy, ubrałem się po ciemku w surdut z czerwonym kołnierzem, włożyłem
na głowę czapkę z czerwonym lampasem i miałem zamiar posieǳieć tak kilka minut.

⁵lekcyj — daw. forma D.lm., ǳiś racze : lekc i. [przypis edytorski]
⁶korcy (daw.) — ǳiś forma D.lm.: korców; korzec: daw. ednostka ob ętości produktów sypkich (ziarna,

mąki itp.), licząca w XIX w. ok.  litrów i poǳielna na  garnce. [przypis edytorski]
⁷ordynaria — część zapłaty uiszczana w naturze (zbożu, kartoflach itp.). [przypis edytorski]
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Ponieważ ednak noc była dżdżysta, ode drzwi trochę ciągnęło, a a poza obrębem mun-
duru i czapki byłem w negliżu, więc trochę zdrzemnąłem się i przespałem w uniformie
do rana.

Taki sposób nocowania barǳo rozweselił moich kolegów, ale w gospodarzu nasze
stanc i obuǳił pode rzenie, że ma w domu naǳwycza nego urwisa. Pobiegł czym pręǳe
do za azdu, gǳie stał mó o ciec, i powieǳiał mu, iż za żadne w świecie skarby nie chce
mnie trzymać na stanc i, chyba — że mu o ciec dołoży eszcze pięć korcy kartofli na rok.
Po długich targach stanęło na trzech korcach, ale swo ą drogą o ciec pożegnał się ze mną
w tak demonstracy ny sposób, że ani żałowałem go, kiedy wy eżdżał, ani tęskniłem za
domem, gǳie częście mogły mnie spotkać podobne owac e.

Przebieg mo e edukac i w klasie pierwsze nie przedstawia żadnych wybitnie szych
momentów. ǲiś patrząc na owe czasy z historyczne odległości, konieczne , ak wiado-
mo, dla sformowania obiektywnego sądu, wyzna ę, że w ogólnych zarysach życie mo e
zmieniło się niewiele. W szkole trochę dłuże przesiadywałem w zamknięte sali, w domu
— trochę więce biegałem po otwarte przestrzeni. Zmieniłem suknie cywilne na mun-
dur, a osoby, pracu ące nad harmonĳnym rozwinięciem moich fizycznych i duchowych
uzdolnień, zamiast dyscypliny — używały rózgi.

I oto wszystko.
Szkoła, ak wiadomo, ǳięki swemu zbiorowemu charakterowi przygotowu e chłopców

do życia w społeczeństwie i da e im takie umie ętności, akich by nie nabyli, chowa ąc się
po edynczo. O te prawǳie przekonałem się w tyǳień po przybyciu do szkoły, gǳie
nauczyłem się sztuki dawania serów, która wymaga współuǳiału na mnie trzech osób,
a więc nie może istnieć poza obrębem społeczeństwa.

Teraz dopiero odkryłem w sobie ten rzeczywisty talent, którego natura chroniła mnie
od teoretycznych zaciekań, a popychała w kierunku ǳiałalności zbiorowe . Należałem do
pierwszorzędnych graczy w palanta, bywałem matką w bitwach, organizowałem pozakla-
sowe wycieczki, zwane wagusami, dyrygowałem w klasie ogólnym tupaniem lub becze-
niem, cośmy sobie dla wytchnienia urząǳali niekiedy w sześćǳiesięciu. Natomiast zna-
lazłszy się samotnym wobec gramatycznych prawideł, wy ątków, deklinacy i koniugacy ⁸
tworzących, ak wiadomo, podstawę filozoficznego myślenia, wnet uczuwałem w duszy
akąś pustkę, z które głębi wynurzała się — senność.

Jeżeli przy takim talencie do nieuczenia się wypowiadałem lekc e stosunkowo dość
płynnie, to tylko ǳięki silnemu wzrokowi, który pozwalał mi czytać z książki odległe
o dwie lub trzy ławki. Zdarzało się niekiedy, żem wydawał zupełnie co innego, niż było
zadane, lecz wówczas uciekałem się do modelowego w takich wypadkach usprawiedli-
wienia. Mówiłem mianowicie, żem nie dosłyszał pytania albo że „się zaląkłem”.

W ogóle byłem uczniem — przyszłości, nie tylko dlatego, żem buǳił niezadowolenie
w starych rutynistach, a posiadałem sympatią młodych, ale i dlatego, że dobre stopnie
z różnych przedmiotów, a wraz z nimi naǳie ę promoc i, wiǳiałem tylko w marzeniach
wybiega ących daleko poza teraźnie szość.

Mo e stosunki z nauczycielami były rozmaite.
Profesor łaciny pisał mi nie na gorsze stopnie za to, że pilnie uczyłem się gimnastyki,

którą także on wykładał. Ksiąǳ prefekt wcale mi nie dawał stopni, ponieważ zasypywałem
go kłopotliwymi pytaniami, na które edyną odpowieǳią z ego strony było: „Leśniewski,
idź klęczeć!”. Nauczyciel rysunków i kaligrafii protegował mnie ako rysownik, ale potępiał
ako kaligraf; lecz ponieważ w ego umyśle sztuka pisania była na ważnie szym szkolnym
przedmiotem, więc przy głosowaniu z sobą samym przeważał na stronę kaligrafii i dawał
mi ednostki, niekiedy dwó ki.

Arytmetykę rozumiałem wcale dobrze, ten bowiem wykład oparty był na metoǳie
poglądowe , to est „na biciu łap” za nieuwagę. Nauczyciel ęzyka polskiego wróżył mi
świetną karierę, ponieważ raz udało mi się napisać mu na imieniny wiersz obe mu ący
pochwałę ego surowości. Nareszcie stopnie z innych przedmiotów zależały od tego, czy
moi sąsieǳi dobrze mi podpowiadali albo czy leżąca na poprzednie ławce książka była
otwarta we właściwym mie scu.

⁸deklinacyj i koniugacyj — daw. forma D.lm., ǳiś racze : koniugac i, deklinac i. [przypis edytorski]
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Na poufalsze ednak stosunki łączyły mnie z inspektorem. Człowiek ten tak przy-
zwyczaił się do wypukiwania mnie z klasy w czasie lekcy ⁹ i do widywania się ze mną po
lekc ach, że był szczerze zaniepoko ony, gdy w którym tygodniu nie przypomniałem się
ego pamięci.

— Leśniewski — zawołał pewnego dnia, spostrzegłszy, że uż idę z klasy do domu.
— Leśniewski!… a dlaczego ty nie zosta esz?

— Przeciem nic nie zrobił¹⁰ — odpowiadam mu.
— Jak to, więc nie esteś zapisany do ǳiennika?
— Jak o ca kocham, tak nie!
— I umiałeś lekc e?…
— Kiedy mnie ǳiś wcale nie wyrywali!…
Inspektor zamyślił się.
— Coś w tym est! — szepnął. — Wiesz, Leśniewski, zostań ty tu na chwilkę.
— Mó złocisty panie inspektorze, przeciem a nic nie winien!… ak o ca kocham!…

ak Bozię kocham!…
— Aha… przysięgasz się, ośle?… Chodźże mi tu zaraz!… A eżeliś naprawdę nic nie

zmalował, to… policzy ci się na drugi raz!…
W ogóle miałem u pana inspektora kredyt otwarty, co mi w szkole zrobiło pewną

popularność, tym istotnie szą, że nikogo nie pobuǳała do konkurenc i.
Mięǳy kilkuǳiesięcioma pierwszoklasistami, z których eden golił uż wąsy praw-

ǳiwą brzytwą, trze po całych dniach grali w karty pod ławką, a inni byli zdrowi ak
kantoniści, zna dował się kaleka — Józio. Był to chłopczyk garbaty, karzeł na swó wiek,
mizerny, z małym noskiem sinym, bladymi oczyma i gładkimi włosami. Był tak wątły, że
musiał odpoczywać, idąc z domu do szkoły, a tak bo aźliwy, że gdy go wyrwano do lekc i,
tracił mowę ze strachu. Nigdy nie bił się z nikim, tylko prosił innych, ażeby ego nie bili.
Gdy mu raz „dano szczupaka” po suche ak patyk rączynie — zemdlał, ale otrzeźwiony
— nie poskarżył się.

Miał on obo e roǳiców, ale o ciec wygnał matkę z domu, a Józia zatrzymał przy sobie,
pragnąc sam kierować ego edukac ą. Sam chciał odprowaǳać syna do szkoły, choǳić
z nim na spacer, dawać mu korepetyc e, ale nie robił tego z powodu braku czasu, który
mu ǳiwnie prędko ginął w handlu trunków i owsianego piwa u Moszka Lipy.

Tym sposobem Józio nie miał żadne opieki, a mnie się niekiedy wydawało, że na
takiego malca nawet Bóg niechętnie patrzy z nieba.

Swo ą drogą Józio miewał pieniąǳe, po sześć i po ǳiesięć groszy na ǳień. Za to
miał sobie kupować w czasie pauzy po dwie bułki i po serdelku. Ale że go wszyscy prze-
śladowali, więc on, chcąc się ako tako zabezpieczyć, kupował po pięć bułek i rozdawał e
na silnie szym kolegom, ażeby mieli dla niego łaskawe serce.

Podatek ten nie na wiele się przydał, bo poza pięcioma z ednanymi, stało trzy razy tylu
nieprze ednanych. Dokuczali mu bez ustanku. Ten go uszczypnął, tamten pociągnął za
włosy, inny ukłuł, czwarty dał byka w ucho, a na mnie odważny nazywał go przyna mnie
— garbusem.

Józio tylko uśmiechał się na te koleżeńskie żarty, czasami prosił: „Da cie uż spokó !…”
— a czasami i nic nie mówił, tylko opierał się na chudych rękach i szlochał.

Koleǳy wołali wtedy: „Patrzcie! ak mu się garb trzęsie!…” — i dokuczali mu eszcze
zawzięcie .

Ja z początku mało zwracałem uwagi na garbuska, który wydał mi się niemrawym.
Ale raz ten duży kolega, który golił wąsy brzytwą, usiadł za Józiem i począł mu palić byki
w oba uszy. Garbus zanosił się od płaczu, a klasa trzęsła się od śmiechu. Wtedy coś mnie
ukłuło w serce. Schwyciłem otworzony scyzoryk i drągala, który dawał garbusowi byki,
pchnąłem w rękę do kości woła ąc, że tak zrobię każdemu, kto Józia dotknie palcem!…

Drągalowi trysnęła krew, zbladł ak ściana i zdawało się, że zemdle e. Cała klasa na-
gle przestała się śmiać, a potem zaczęła krzyczeć: „Dobrze mu tak, niech nie dokucza
kalece!…”. W te chwili wszedł profesor, a dowieǳiawszy się, żem zranił nożem kolegę,
chciał sprowaǳić inspektora z diadkiem i z rózgą. Ale wszyscy zaczęli za mną prosić,

⁹lekcyj — daw. forma D.lm.; ǳiś racze : lekc i. [przypis edytorski]
¹⁰przeciem nic nie zrobił — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : przecie(ż) nic nie zrobiłem.
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nawet sam zraniony drągal; więc pocałowaliśmy się naprzód a z drągalem, potem on
z Józiem, potem Józio ze mną — i tak mi się upiekło.

Uważałem, że przez całą lekc ą¹¹ garbusek odwracał głowę w mo ą stronę i uśmiechał
się zapewne dlatego, że przez ten czas nie dostał ani ednego byka. Na pauzie także mu nikt
nie dokuczał, a kilku oświadczyło, że będą go bronili. On ǳiękował im, ale — przybiegł
do mnie i chciał mi dać bułkę z masłem. Nie wziąłem, więc trochę zawstyǳił się, a potem
rzekł cicho:

— Wiesz co, Leśniewski, powiem ci sekret.
— Gada ! — odparłem — ale prędko…
Garbusek stropił się, a potem zapytał:
— Czy ty uż masz przy aciela?
— A mnie co po tym?…
— Bo wiǳisz, gdybyś chciał, to a mógłbym być twoim przy acielem.
Spo rzałem na niego z góry. On zmieszał się eszcze barǳie i znowu zapytał cienkim

i stłumionym głosikiem.
— Dlaczegóż ty nie chcesz, żebym był twoim przy acielem?
— Bo a nie wda ę się z takimi trutniami ak ty!… — odpowieǳiałem.
Garbusowi barǳie niż zwykle posiniał nosek. Już chciał ode ść, ale zwrócił się eszcze

raz do mnie, mówiąc:
— To może chcesz, żebym przy tobie sieǳiał?… Wiǳisz, a uważam, co bely zada ą,

robiłbym za ciebie przykłady… Umiem dobrze podpowiadać.
Ta argumentac a wydała mi się poważną¹². Po namyśle przy ąłem garbuska do ławki,

a mó sąsiad zgoǳił się, za pięć bułek, odstąpić mu swego mie sca.
Już po południu Józio przeniósł się do mnie. Był to mó na szczerszy pomocnik, po-

wiernik i chwalca. On wybierał słówka i robił wszelkie tłumaczenia, on notował zadawane
przykłady, nosił kałamarz, pióra i ołówki dla nas obu. A ak podpowiadał!… Przez czas
pobytu w szkołach wielu mi podpowiadało, niektórzy nawet klęczeli za to, ale żaden w te
sztuce ani się umywał do Józia. W podpowiadaniu garbusek był mistrzem, bo umiał mó-
wić z zaciśniętymi zębami i robił przy tym tak niewinną minę, że żaden z profesorów
nawet nie pode rzewał…

Ile razy osaǳono mnie w kozie, garbusek przynosił ukradkiem chleb i mięso ze swego
obiadu. A gdy mnie spotkała aka większa nieprzy emność, ze łzami w oczach zapewniał
kolegów, że a nie dam sobie zrobić krzywdy.

— Ho! ho! — mówił — Kazio est mocny. On ak złapie diadkę za ramiona, to nim
ciśnie o ziemię ak piórkiem. Nie bó cie się!…

Istotnie koleǳy moi nie bali się, tylko on, biedak, bał się za nas obu.
Jeżeli garbusek nie potrzebował na akie lekc i uważać, wówczas prawił mi kompli-

menta¹³:
— Mó Boże!… żebym a był taki ak ty mocny!… Mó Boże!… żebym a był taki

zdolny… Wiesz, że gdybyś chciał, to za miesiąc zostałbyś prymusem…
Pewnego dnia, całkiem niespoǳiewanie, nauczyciel ęzyka niemieckiego wyrwał mnie

na środek. Przerażony Józio ledwie miał czas podpowieǳieć mi, że do czwarte deklinac i
należą wszystkie rzeczowniki roǳa u żeńskiego, na przykład: die Frau — pani…

Ostro wyszedłem i z wielką pewnością zawiadomiłem nauczyciela, że do czwarte de-
klinac i należą wszystkie rzeczowniki roǳa u żeńskiego, na przykład: die Frau — pani…
Ale na tym skończyła się mo a wieǳa.

Profesor spo rzał mi w oczy, pokiwał głową i kazał tłumaczyć. Przeczytałem po nie-
miecku płynnie i głośno raz, potem eszcze płynnie — drugi raz, ale gdy zacząłem czytać
trzeci raz ten sam ustęp, nauczyciel kazał mi pó ść na mie sce.

Wraca ąc do ławki spostrzegłem, że Józio barǳo pilnie przypatru e się ołówkowi
profesora i że ma barǳo zaasowaną minę.

Machinalnie zapytałem garbuska:
— Nie wiesz, aki mi dał stopień?
— Czy a wiem?… — westchnął Józio.

¹¹przez całą lekcją (daw.) — ǳiś: przez całą lekc ę. [przypis edytorski]
¹²wydała (…) się poważną (daw.) — ǳiś: wydała się poważna. [przypis edytorski]
¹³komplimenta (daw.) — ǳiś: komplementy. [przypis edytorski]
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— Ale ak ci się zda e?
— Ja — rzekł garbusek — dałbym ci piątkę, no… zresztą czwórkę, ale on…
— A on ile mi dał?…. — pytałem.
— Zda e mi się, że… pałkę… Ale to osioł, co on tam wie!… — odpowieǳiał Józio

tonem głębokiego przekonania.
Pomimo wątłości chłopczyna ten był pracowity i bystry. Ja zwykle czytałem w klasie

romanse, a on słuchał wykładu i późnie mi go powtarzał.
Raz zapytałem go: o czym mówił nasz nauczyciel zoologii?
— Wiǳisz, o tym — odparł garbusek z ta emniczą miną — że rośliny są podobne

do zwierząt.
— Głupi on est — odpowieǳiałem.
— Ale! — mówi garbusek — on ma rac ą¹⁴. Ja uż go trochę rozumiem.
Zacząłem się śmiać i rzekłem:
— No, kiedyś taki mądry, to mi powieǳ: z czego est podobna wierzba do krowy?
Chłopiec zamyślił się i powoli zaczął.
— Wiǳisz… krowa rośnie, a wierzba także rośnie…
— A co dale ?
— Wiǳisz… krowa się karmi i wierzba się karmi sokami z ziemi…
— A co dale ?
— Krowa est roǳa u żeńskiego, no… i wierzba est roǳa u żeńskiego — ob aśnił

Józio.
— Ale krowa macha ogonem! — rzekłem mu.
— A wierzba macha gałęźmi! — odparł.
Taka suma argumentów nadwerężyła mo ą wiarę w istnienie różnicy mięǳy zwie-

rzętami i roślinami. Sam pogląd podobał mi się i od te pory obuǳiło się we mnie za-
miłowanie do zoologii streszczone w książce Pisulewskiego. ǲięki wywodom garbuska
zacząłem z tego przedmiotu miewać piątki.

Pewnego dnia Józio nie przyszedł do szkoły, a naza utrz przed południem powie-
ǳiano, że ktoś mnie wypukuje. Wybiegłem na korytarz trochę niespoko ny, ak zwykle
w podobnych razach, lecz zamiast inspektora zobaczyłem tęgiego mężczyznę z pąsową
twarzą, fioletowym nosem i czerwonymi oczyma.

Niezna omy odezwał się głosem nieco chrapliwym:
— To ty, chłopcze, esteś Leśniewski?
— Ja.
Przestąpił z nogi na nogę, akby chwie ąc się, i dodał:
— Za dź tam do mego syna Józia, do tego garbatego, wiesz? On est chory, bo onegda

trochę go prze echali…
Znowu zachwiał się, spo rzał na mnie błędnym wzrokiem i odszedł, tupiąc o podło-

gę. Mnie akby kto oblał gorącą wodą. Zdawało mi się, że to a racze powinienem być
prze echany, nie zaś biedny garbusek, on — taki dobry i wątły…

Po południu wypadła rekreac a. Nie poszedłem uż do domu na obiad, tylkom po-
biegł¹⁵ do Józia.

Oba z o cem mieszkali na końcu miasta w dwu pokoikach parterowego domu. Gdym
wszedł, zastałem garbuska leżącego w krótkim łóżeczku. Był zupełnie sam, sam eden.
Ciężko oddychał i drżał z zimna, bo w piecu nie napalono. Źrenice ego rozszerzyły się
tak, że miał prawie czarne oczy. W izdebce czuć było wilgoć, a z dachu padały krople
topnie ącego śniegu.

Pochyliłem się nad łóżkiem i spytałem:
— Co tobie, Józiu?…
On ożywił się, otworzył usta akby do uśmiechu, ale — tylko ęknął. Wziął mnie za

rękę wyschłymi rączętami i zaczął mówić:
— Ja pewnie umrę… Ale bo ę się tak… sam… więc prosiłem, żebyś przyszedł… To…

wiǳisz… niedługo, a mnie bęǳie trochę wesele …

¹⁴ma racją (daw.) — ǳiś: ma rac ę. [przypis edytorski]
¹⁵tylkom pobiegł — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : tylko pobiegłem. [przypis edy-

torski]
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Jeszcze nigdy Józio nie wydawał mi się takim ak ǳiś. Zdawało mi się, że z kaleki
wyrasta olbrzym.

Zaczął głucho ęczeć i kaszlać, aż na usta wystąpiła mu różowa piana. Potem zamknął
oczy i ciężko oddychał, a czasami wcale nie oddychał. Gdybym nie czuł uścisku ego
rozpalonych rącząt, myślałbym, że umarł.

Tak sieǳieliśmy goǳinę, dwie, trzy — milcząc. Ja prawie straciłem właǳę myślenia.
Józio oǳywał się rzadko i z wielkim wysiłkiem. Powieǳiał mi, że go z tyłu na echał akiś
wóz, że go strasznie zabolał krzyż, ale uż go nie boli, że o ciec wczora wypęǳił sługę,
a ǳiś poszedł szukać inne …

Potem, nie uwalnia ąc mi ręki, prosił, ażebym zmówił cały pacierz. Zmówiłem, a gdym
zaczął: „Kiedy ranne wsta ą zorze”, przerwał mi:

— Mów eszcze — rzekł — „Wszystkie nasze ǳienne sprawy…”. Ja uż się utro
pewnie nie obuǳę…

Słońce zaszło, nadciągnęła akaś szara noc, bo poza chmurami świecił księżyc. W domu
nie było świecy, zresztą — nie myślałem nawet zapalać e . Józio był coraz niespoko nie -
szy, breǳił i tylko chwilami oǳyskiwał przytomność.

Już było późno, kiedy od ulicy kołatnęła furtka z wielkim hałasem. Przez podwórze
przeszedł ktoś i gwiżdżąc otworzył drzwi nasze izby.

— To tatko? — ęknął garbusek.
— Ja, mó synu! — odparł przybysz ochrypniętym głosem. — Jakże ci tam? Pewnie

lepie !… Tak być powinno!… Zawsze uszy do góry, mó synu…
— Tatku… nie ma światła… — mówił Józio.
— Głupstwo światło!… A to kto?… — zawołał, potyka ąc się o mnie.
— To a… — odparłem.
— Aha! Łukaszowa? dobrze!… Prześpĳ się ǳiś, a utro… sprawię ci wnyki… Ja gu-

bernator!… Rum- ama ka!…
— Dobranoc, tatku!… dobranoc!… — szeptał Józio.
— Dobranoc, dobranoc, mo e ǳiecko!… — odparł przybysz i schyliwszy się nad

łóżkiem — mnie pocałował w głowę.
Uczułem, że pod pachą miał butelkę.
— Wyśpĳ się — dodał — a utro marsz do szkoły!… Krokiem maarrsz!… Rum-

- ama ka… — wrzasnął i poszedł do drugiego poko u.
Tam ciężko usiadł, widocznie na kuze, uderzył głową o ścianę, a po chwili — rozległo

się miarowe bulgotanie, akby ktoś pił.
— Kaziu!… — szepnął garbusek — ak uż będę… tam… przy dź do mnie czasem.

Powiesz mi, co zadano na lekc e…
W drugim poko u wrzasnął przybysz:
— Zdrowia życzymy panu gubernatorowi!… Wiwat!… Ja gubernator!… Rum- ama -

ka!…
Józio począł się trząść i mówić coraz niespoko nie :
— Tak mnie łamie!… Czyś ty na mnie usiadł, Kaziu? Kaziu!… O, nie bĳcie mnie

uż!…
— Rum- ama ka!… — wołano w drugim poko u. Znowu coś zabulgotało, a potem

butelka z przeraźliwym brzękiem uderzyła o podłogę.
Józio przyciągnął mo ą rękę do ust, schwycił zębami za palce i — nagle puścił. Już nie

oddychał.
— Panie! — zawołałem. — Panie! Józio umarł!…
— Co tam pleciesz? — mruknął głos z drugiego poko u.
Zerwałem się z łóżka i stanąłem we drzwiach patrząc w ciemność:
— Józio umarł!… — powtórzyłem cały drżący.
Człowiek rzucił się na kuze i wykrzyknął:
— Wynoś mi się stąd, błaźnie!… Ja, ego o ciec, lepie wiem, czy on umarł… Wiwat

pan gubernator!… Rum- ama ka!…
Uczułem trwogę i uciekłem.
Przez całą noc nie mogłem spać, miałem dreszcze, męczyły mnie akieś straszne ma-

rzenia. Z rana obe rzał mnie gospodarz nasze stanc i, powieǳiał, że mam gorączkę, że
pewnie zaraziłem się od prze echanego Józia, i — kazał mi postawić na krzyżu dwanaście
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baniek ciętych. Po tym lekarstwie nastąpiło, ak mówił gospodarz, takie przesilenie, żem
tyǳień leżał w łóżku.

Nie byłem na pogrzebie Józia, którego odprowaǳiła cała nasza klasa z nauczycielami
i księǳem prefektem. Mówiono mi, że miał czarną trumnę aksamitną, tak małą ak
pudełko od skrzypiec.

O ciec ego strasznie płakał, a na cmentarzu złapał trumnę i chciał z nią uciekać. Ale
pomimo to Józia pochowali, a ego o ca komisarz z polic antem wyprowaǳili z cmentarza.

Gdy pierwszy raz poszedłem do szkoły, powieǳiano mi, że ktoś co ǳień wypytu e
się o mnie. Jakoż o edenaste wypukano mnie.

Wyszedłem — za drzwiami stał o ciec zmarłego Józia. Miał twarz barwy bladofiole-
towe , a nos popielaty. Był zupełnie trzeźwy, tylko trzęsła mu się głowa i ręce.

Człowiek ten wziął mnie pod brodę i długo wpatrywał mi się w oczy, a potem nagle
rzekł:

— Ty obroniłeś Józia, kiedy mu w klasie dokuczali?…
„Czy zwariował ten stary?” — pomyślałem, alem mu nic nie odpowieǳiał.
On ob ął mnie rękoma za szy ę i pocałował kilka razy w głowę szepcząc:
— Niech cię Bóg błogosławi… Niech cię błogosławi!…
Puścił mi głowę i znowu spytał:
— Byłeś przy ego śmierci… Powieǳ mi prawdę, barǳo on się męczył?…
Wtem cofnął się i rzekł prędko:
— Albo nie… nic mi uż nie mów!… O, nikt nie wie, akim a¹⁶ nieszczęśliwy!…
Z oczu poczęły mu płynąć łzy. Schwycił się oburącz za głowę, odwrócił się ode mnie

i pobiegł ku schodom, krzycząc:
— Biedny a!… biedny…
Wołał tak głośno, że na korytarz powychoǳili profesorowie. Patrzyli za nim, pokiwali

głowami i kazali mi wrócić do klasy.
Nad wieczorem akiś faktor przyniósł na stanc ą spory kufer dla mnie i kartkę z tym

tylko napisem:
„Od biednego Józia — pamiątka”.
W kuze było mnóstwo pięknych książek po nieboszczyku Józiu, a mięǳy nimi:

Księga świata, Historia Cesara Cantu, Don Quiszot, Galeria Drezdeńska i wiele innych.
Książki te obuǳiły we mnie namiętną chęć do poważnie szego czytania.

Dobrze uż na wiosnę wybrałem się pierwszy raz na grób Józia. Był taki mały i zgar-
biony ak on sam. Spostrzegłem, że ktoś obsaǳił go zielonymi gałązkami. O parę kroków
dale , mięǳy trawą, znalazłem kilka butelek z napisem: „Rum Jamaica”. Sieǳiałem z go-
ǳinę, alem nie powieǳiał Józiowi, co zadali na lekc e, bo i sam nie wieǳiałem, i on się
nie spytał.

W tyǳień znowu przyszedłem na cmentarz. Znowu zobaczyłem gałązki świeżo za-
tknięte w grób Józia, a mięǳy trawą — znowu znalazłem kilka całych i nadtłuczonych
butelek.

W początkach ma a rozeszła się po mieście szczególna wiadomość. Oto z rana przy
grobie Józia znaleziono martwe zwłoki ego o ca. Obok nich leżała wypróżniona do po-
łowy butelka z napisem: „Rum Jamaica”.

Mówili doktorzy, że człowiek ten umarł na anewryzm¹⁷.
Wypadki te odǳiaływały na mnie w szczególny sposób. Od te pory ciężyło mi to-

warzystwo kolegów i nuǳiły ich krzykliwe zabawy. Wówczas zatapiałem się w czytaniu
książek, które mi zostawił Józio, albo wymykałem się za miasto, w ary zarosłe krzakami
i włócząc się tam, rozmyślałem — Bóg wie o czym. Nieraz zapytywałem się, dlaczego
tak nęǳnie zginął Józio i dlaczego o ciec był tak samotny, że aż musiał tulić się do grobu
syna? Czułem, że na większym nieszczęściem est opuszczenie, i zrozumiałem, dlaczego
biedny garbusek szukał przy aciela.

Mnie także potrzebny był teraz przy aciel. Ale mięǳy kolegami akoś żaden nie przy-
padł mi do smaku. Przypomniałem sobie siostrę. Nie!… siostra nie zastąpi przy aciela.

¹⁶jakim ja — tu skrócone od: aki a estem. [przypis edytorski]
¹⁷anewryzm — tętniak; guzowate rozszerzenie tętnicy powstałe na skutek rozszerzenia e ścianki. [przypis

edytorski]
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Koleǳy mówili o mnie, żem zǳiczał, a gospodarz nasze stanc i nie miał uż żadne
wątpliwości, że zostanę wielkim zbrodniarzem.

Nadszedł akt uroczysty, na którym inspektor doniósł całemu światu, żem otrzymał¹⁸
promoc ą¹⁹ do klasy drugie . Wypadek ten napełnił mnie radosnym zǳiwieniem. Nagle
poczęło mi się zdawać, że akkolwiek szkoła posiada wyższe klasy, żadna przecież nie est
tak doskonała ak — druga. Zapewniałem kolegów, że uczniowie pozostałych klas, od
trzecie do siódme włącznie, powtarza ą tylko to, czego nauczyli się w drugie , w duszy
zaś lękałem się, ażeby profesorowie nie spostrzegli się po wakac ach, żem dostał promoc ą
tylko przez pomyłkę, i nie cofnęli mnie do pierwsze klasy.

Następnego przecie dnia oswoiłem się poniekąd ze swoim szczęściem, a kiedym e-
chał²⁰ do domu na wakac e, to przez całą drogę tłumaczyłem furmanowi, że a eden
w klasie dostałem zasłużoną promoc ą i że mo a promoc a była na lepsza. Przytaczałem
mu tak niezbite argumenta²¹, że aż zaczął ziewać. Gdym ednak umilkł²², przekonałem
się ze strachem, że sam estem pełen wątpliwości.

Drugiego dnia, do eżdża ąc do domu, spotkałem w droǳe siostrę Zosię, która wybie-
gła naprzeciw mnie. Zaraz doniosłem e , że uż estem w drugie klasie i że mó przy aciel
Józio umarł, bo go prze echali. Ona zaś powieǳiała, że tęskniła za mną, że e kura ma
ǳiesięć kurcząt, że do pani hrabiny po dwa razy na tyǳień przy eżdża z wizytą akiś pan,
że ma ą guwernantkę, która kocha pisarza i że nieboszczyk Józio nic ą — niby Zosię —
nie obchoǳi, ponieważ był garbaty. Ale swo ą drogą żału e go.

Mówiąc to, udawała dużą pannę.
O ca zobaczyłem w południe. Przywitał się ze mną barǳo serdecznie i powieǳiał, że

na wakac e da mi konia i pozwoli strzelać z wielkiego pistoletu. A potem dodał:
— Pó dźże zaraz do pałacu i przywita się z panią hrabiną, chociaż…
W tym mie scu machnął ręką.
— Cóż się stało, proszę o ca?… — spytałem ak dorosły człowiek i ażem się zląkł²³

swo e odwagi.
Nadspoǳiewanie o ciec odpowieǳiał bez gniewu, z odcieniem goryczy:
— Ona uż teraz nie potrzebu e starego plenipotenta. Niedługo bęǳie tu nowy pan,

a ten i sam potrafi…
Przerwał i odwróciwszy się, mruknął przez zęby:
— Przegrać w karty ma ątek.
Zacząłem domyślać się, że przez czas mo e nieobecności zaszły tu wielkie zmiany.

Swo ą drogą poszedłem na przywitanie do ǳieǳiczki. Przy ęła mnie łaskawie, a a do-
strzegłem, że e smutne oczy ma ą ǳiś całkiem inny wyraz.

Wraca ąc spotkałem na ǳieǳińcu o ca i powieǳiałem, że pani hrabina est taka
wesoła ak nigdy. Kręci się, klaszcze w ręce, zupełnie ak e poko ówki.

— Bah! każda baba przed weselem ma dobry humor… — odparł o ciec akby sam do
siebie.

W te chwili przed pałac za echał lekki powozik, a z niego wyskoczył wysoki mężczyzna
z czarną brodą i oczyma ak płomienie. Zda e się, że pani hrabina wybiegła na ganek, bom
zobaczył, ak przez drzwi wyciągnęła do niego obie ręce.

O ciec szedł przede mną, śmiał się cicho i mruczał:
— Cha! cha!… Wszystkie baby powariowały!… Pani wzdycha za elegantem, a gu-

wernantka za pisarzem… Dla Salusi zostałem a albo proboszcz… Cha! cha!…
Miałem dwunasty rok i użem wiele słyszał o miłości. Ten kolega, który golił wąsy

i sieǳiał trzy lata w pierwsze klasie, nieraz mówił nam o swoich uczuciach dla pewne
panienki, którą po parę razy na ǳień widywał na ulicy albo w lufciku. Zresztą sam czy-
tałem kilka barǳo pięknych romansów i dobrze pamiętam, ile umartwienia kosztowali
mnie ich bohaterowie.

¹⁸żem otrzymał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : że otrzymałem. [przypis edytorski]
¹⁹otrzymać promocją (daw.) — ǳiś: otrzymać promoc ę. [przypis edytorski]
²⁰kiedym jechał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : kiedy echałem. [przypis edytorski]
²¹argumenta (daw.) — ǳiś M.lm: argumenty. [przypis edytorski]
²²gdym (…) umilkł — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : gdy umilkłem. [przypis edy-

torski]
²³ażem się zląkł — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : aż się zląkłem. [przypis edytorski]
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Z tego powodu półsłówka o ca wywarły na mnie przykre wrażenie. Uczułem sympa-
tią²⁴ dla nasze ǳieǳiczki, a nawet dla guwernantki, obok niechęci do brodatego pana
i do pisarza. Nigdy bym tego głośno nie powieǳiał (nie śmiałbym nawet wyraźnie po-
myśleć), lecz zdawało mi się, że i nasza pani, i guwernantka zrobiłyby daleko stosownie ,
gdyby wzdychały za mną.

W ciągu kilku następnych dni obiegłem wieś, park, sta nie, eźǳiłem konno, pły-
wałem czółnem, lecz — wnet spostrzegłem, że mi zaczyna być nudno. Wprawǳie o ciec
coraz częście rozmawiał ze mną ak z dorosłym człowiekiem, pan gorzelany zapraszał
mnie na starkę, a pisarz prowentowy narzucał mi się z przy aźnią i nawet obiecywał opo-
wieǳieć cierpienia, akich doświadcza z powodu guwernantki, ale — mnie to nie bawi-
ło. I starkę pana gorzelanego, i zwierzenia pisarza oddałbym za ednego dobrego kolegę.
Lecz gdym w myśli wybierał mięǳy tymi, którzy razem ze mną ukończyli pierwszą klasę,
przekonywałem się, że żaden nie przystałby do moich ǳisie szych usposobień.

Niekiedy z głębi mo e duszy wynurzał się smutny cień zmarłego Józia i opowiadał
mi rzeczy nieznane głosem cichszym aniżeli powiew letniego wiatru. Wtedy ogarniała
mnie akaś rzewność i tęskniłem, ale sam nie wiem do czego… Gdy raz, pod wpływem
takich przywiǳeń, wałęsałem się po zarasta ących trawą ścieżkach parku, zabiegła mi
niespoǳiewanie drogę siostra Zosia i zapytała:

— Dlaczego ty się z nami nie bawisz?
Zrobiło mi się gorąco.
— Z kim?
— A ze mną i z Lonią.
Pozostanie wieczną zagadką, dlaczego w te chwili imię Loni pomieszało mi się z wi-

ǳiadłem Józia i dlaczegom się zaczerwienił tak, że mnie twarz piekła i pot wystąpił na
czoło.

— Cóż to?… nie chcesz się z nami bawić? — pytała zǳiwiona siostra. — Na Wielka-
noc był tu eden uczeń z trzecie klasy i wcale się tak nie pysznił ak ty. Po całych dniach
choǳił z nami.

I znowu bez powodu uczułem nienawiść do owego trzecioklasisty, któregom nigdy
nie wiǳiał. Wreszcie odpowieǳiałem Zosi tonem opryskliwym, choć w sercu nie miałem
do nie urazy.

— Ja nie znam te Loni.
— Jakże nie znasz? Czy nie pamiętasz, ak za nią wybiła cię tamta guwernantka?

A czyś zapomniał, ak Lonia płakała za tobą i prosiła, żeby ci nic złego nie robili, kiedy
spaliła się ta… obórka?…

Naturalnie, żem wszystko pamiętał, a na lepie samą Lonię; muszę ednak wyznać, że
mnemoniczne²⁵ zdolności siostry rozgniewały mnie. Wydało mi się rzeczą nieodpowiednią
godności mego munduru, że luǳie na wsi, a osobliwie podrasta ące ǳiewczynki, ma ą
tak dobrą pamięć.

Pod wpływem tych uczuć odparłem ak brutal:
— Ech! da mi spokó … i z sobą, i z two ą Lonią…
I poszedłem w głąb parku, zarówno niekontent z niewczesnych wspomnień siostry

ak i z tego, że nie bawię się z ǳiewczynkami. Sam zresztą nie wiem, czegom chciał²⁶, ale
byłem taki zły, że kiedyśmy się zeszli z Zosią w domu, nie chciałem z nią rozmawiać.

Zasmucona siostra starała się schoǳić mi z oczu, ale wtedy a e szukałem, czu ąc,
że mi czegoś brak, że kwestią²⁷ wspólne zabawy postawiłem zupełnie fałszywie. Więc dla
poprawienia sytuac i, gdy strapiona Zosia wzięła się do cerowania, a schwyciłem pierwszą
z brzegu książkę i po kilkuminutowym przewracaniu kartek rzuciłem ą na stół, mówiąc
niby sam do siebie:

— Wszystkie ǳiewczęta są głupie!…

²⁴uczułem sympatią (daw.) — ǳiś: uczułem sympatię. [przypis edytorski]
²⁵mnemoniczny — pamięciowy. [przypis edytorski]
²⁶czegom chciał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : czego chciałem. [przypis edytorski]
²⁷postawić kwestią (daw.) — ǳiś: postawić kwestię. [przypis edytorski]
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Zdawało mi się, że aforyzm ten bęǳie barǳo mądry. Ledwiem go ednak skończył²⁸,
uczułem, że est w nim coś niesmacznego. Zrobiło mi się żal siostry, wstyd… Nie mówiąc
uż nic, pocałowałem Zosię w oba policzki i poszedłem do lasu.

Boże! akim był²⁹ tego dnia nieszczęśliwy… Był to przecie dopiero początek moich
cierpień.

Nie chcę nic ukrywać. Przez całą noc śniła mi się Lonia i odtąd zamiast biednego
garbuska e cień widywałem w przywiǳeniach. Zdawało mi się, że ona edna mogłaby
być tym przy acielem, którego mi od tak dawna potrzeba. W marzeniach przemawiałem
do nie tak długo i tak pięknie, ak piszą w romansach, a byłem taki grzeczny ak pewien
margrabia. W rzeczywistości zaś nie umiałem zdobyć się nawet na to, ażeby pó ść do
parku, gdy w nim bawiły się ǳiewczynki, których wesołym śmiechom, przeplatanym
upomnieniami guwernantki, przysłuchiwałem się zza parkanu.

Dobrze pamiętam to mie sce, gǳie wyrzucano śmiecie z pałacu, a rosły wysokie po-
krzywy i łopian. Wystawałem tam całe kwadranse po to, żeby uchwycić kilka niewyraź-
nych azesów, łoskot bucików na ścieżce i zobaczyć miga ącą sukienkę Loni, gdy skakała
przez sznur.

Za chwilę wszystko milkło w parku i wtedym czuł³⁰ piekący żar słońca, i słyszałem
nieskończony brzęk much unoszących się nad śmietniskiem. Potem znowu dolatywały
mnie odgłosy śmiechów i gonitwy, przed szczeliną w parkanie migały sukienki, a potem
znowu górował szmer drzew, świergot ptaków, gorąco i natrętne muchy właziły mi prawie
w usta.

Nagle rozległ się głos od pałacu:
— Lonia!… Zosia!… proszę do poko u…
To guwernantka. Znienawiǳiłbym ą, gdyby mi nie było wiadomo, że e także smut-

no.
Podczas edne z wycieczek pod parkan przekonałem się, że nie estem sam. Z pagórka

zobaczyłem mięǳy zielonym gąszczem łopianu szary ze starości kapelusz słomiany, przez
wierzch którego widać było asnopłową czuprynę, bo kapelusz nie miał dna.

Gdym postąpił kilka kroków w tamtą stronę, czupryna i kapelusz podniosły się nad
łopian i ukazał się siedmio, a może ośmioletni chłopiec w długie , ale brudne koszu-
li, zaścięgnięte ³¹ pod szy ą na sznurek. Przemówiłem do niego, ale chłopiec zerwał się
i uciekł, szybko ak za ąc, w stronę pola. Czerwony kołnierz mego munduru i posrebrzane
guziki robiły w ogóle silne wrażenie na wie skich ǳieciach.

Z wolna odszedłem w stronę folwarku, a w miarę tego chłopiec zbliżał się do parkanu.
Gdym się ukrył za budynkiem, on wlazł na śmietnik i przyłożył oko do te same szczeliny,
przez którą a zaglądałem w ogród. Wątpię barǳo, ażeby co wiǳiał, ale wciąż patrzył.

Gdy na drugi ǳień przyszedłem na stanowisko, ażeby śleǳić zabawę panienek, zno-
wu spostrzegłem mięǳy łopianem szary kapelusz, nad nim asnopłową czuprynę, a pod
oberwanym skrzydłem parę wlepionych we mnie oczu. Słońce barǳo piekło, więc chło-
pak po cichu urwał duży liść i zasłonił się nim ak parasolką. Wtedym uż nie wiǳiał³²
ani ego kapelusza, ani czupryny, tylko szarą koszulę nieco rozchyloną na piersiach.

Gdym odszedł, chłopiec znowu wbiegł na śmietnik i znowu, ak wczora , przyłożył
oko do szczeliny, myśląc zapewne, że choć tym razem nie wypatrzyłem z parku wszystkich
ciekawości, akie tam były.

W te chwili zrozumiałem śmieszność swoich postępków. Dopieroż bym miał, gdyby
tak o ciec albo pan gorzelany, albo nawet — sama Lonia zobaczyła, że a, uczeń drugie
klasy, w mundurze wysta ę pod parkanem na śmieciach, luzu ąc się³³ z akimś kandydatem
na pastucha, który nie wiem, czy nosił kiedy wypraną koszulę.

Wstyd mnie ogarnął. Alboż a nie mam prawa wchoǳić awnie do ogrodu, nie kry ąc
się po kątach ak ten w oberwanym kapeluszu?

²⁸ledwiem (…) skończył — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : ledwie skończyłem. [przy-
pis edytorski]

²⁹jakim był — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : aki byłem. [przypis edytorski]
³⁰wtedym czuł — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : wtedy czułem. [przypis edytorski]
³¹zaścięgnięty — ściągnięty. [przypis edytorski]
³²wtedym (…) nie wiǳiał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : wtedy nie wiǳiałem.

[przypis edytorski]
³³luzować się — tu: zmieniać się (szczególnie: na warcie). [przypis edytorski]

   Grzechy ǳieciństwa 



Śmietnik i szczelina w parkanie obmierzły mi, ale zarazem obuǳiła się ciekawość: co
za eden est ten chłopiec? ǲieci w ego wieku uż pasą gęsi, a on na pięknie szą mło-
dość marnu e, wałęsa ąc się za folwarkiem, podgląda cuǳe interesa³⁴, a spytany, zamiast
przyzwoicie odpowieǳieć, ucieka ak królik przed obcym.

„Czeka — pomyślałem — uż mnie tu nie zobaczysz, ale za to a wyśleǳę, coś ty za
eden!”.

Pamiętałem, że w romansach, obok bohaterów i bohaterek, bywa ą tacy zagadkowi
niezna omi, przed którymi trzeba się mieć na baczności i w porę ubezwładniać ich intrygi.

W parę dni, nie zapytu ąc nikogo, dowieǳiałem się wszystkiego o ta emniczym nie-
zna omym. To nie był intrygant. To był Walek, syn dworskie pomywaczki, którego wszy-
scy znali, lecz nikt się nim nie za mował. Dlatego chłopiec miał dużo swobodnego czasu
i akem sam doświadczył³⁵, używał go w sposób niekoniecznie przy emny dla innych.

Walek nigdy nie miał o ca, za co wszyscy dokuczali ego matce, kobiecie nieco popę-
dliwe . Na przycinki służby pomywaczka odpowiadała krzykiem i wymysłami, a że e to
widać nie wystarczało, więc resztę — odbĳała na Walku.

Jeszcze chłopiec pełzał na czworakach i miał koszulę zebraną w węzeł na karku (co
robiło taki efekt, akby e wcale nie posiadał), a uż nazywano go zna dą.

— Tyś go znalazł?… — zapytywała wtedy matka i krzyczała dale :
— Ażeby was Bóg skarał za mo ą krzywdę!… Ażeby wam ręce i nogi!… Ażebyś ty

sczezł, psiawiaro!…
Ostatnie życzenie odnosiło się do Walka, który bezpośrednio po tym otrzymywał

kopnięcie nogą poniże owego węzła z koszuli. ǲieciak, dopóki był głupi, odpowiadał na
taki poczęstunek rzewnym płaczem. Ale gdy nabrał rozumu, co nastąpiło dość prędko,
wówczas milczał ak trusia i właził pod tapczan, za wielki szaflik, w którym świniom eść
dawano. Widocznie nie chciał być oblany ukropem, ak mu się to raz zdarzyło.

Bywało i tak, że Walek przesiadywał pod tapczanem całe goǳiny, dopóki nie zeszli się
luǳie na obiad albo na wieczerzę. Czasem wiǳąc głowę ǳiecka wytkniętą spod tapczanu
i ego oczy, w których błyszczały łzy niedawnego bólu i — ciekawość do klusków, pytali
parobcy matki:

— A temu nie dacie, coście go zdybali w kartoflach?
— Boda on z tobą gryzł ziemię! — odpowiadała rozdrażniona kobieta i choć po-

przednio miała zamiar nakarmić Walka, teraz nie dała mu eść.
— Przecież tak nie można, żeby chłopak, choć zna da, zdychał z głodu — reflektowały

ą inne baby.
— Właśnie, że zdechnie na przekór wam, kiedy tak wyǳiwiacie!…
A ponieważ sieǳiała trochę tyłem do tapczanu na konewce, więc Walek dostał piętą

w zęby.
Wtedy parobcy na złość matce wydobywali go z ukrycia i karmili.
— No, Walek — mówił eden — pocału Burka w ogon, to dostaniesz klusków.
Chłopiec punktualnie³⁶ spełniał rozkaz, a za to łykał wielkie kluski, nawet ich nie

gryząc.
— No, a teraz da matce w łeb, to dostaniesz mleka…
— O boda że wam ręce pokrzywiło! — wołała pomywaczka, a chłopiec umykał za

swó szaflik.
Czasem zzia any, strwożony biegł pędem na ǳieǳiniec i krył się w gęstych krzakach

naprzeciw pałacu. A gdy mu łzy obeschły, wiǳiał na ganku piękny stoliczek, przy nim
dwa krzesełka, a na nich Lonię i mo ą siostrę, którym poko ówka wiązała serwetki pod
brodą, Salusia nalewała zupę, a pani hrabina mówiła:

— Dmucha cie, ǳieci, nie poparzcie się, nie powala cie³⁷… A może niesłodkie?…
Skoro parobcy odeszli do roboty i w kuchni nie było nikogo, pomywaczka wychoǳiła

na podwórze i wołała:
— Walek!… Walek!… Chodź ino tu…

³⁴interesa — daw. M.lm; ǳiś: interesy. [przypis edytorski]
³⁵jakem (…) doświadczył — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : ak doświadczyłem.

[przypis edytorski]
³⁶punktualnie — tu: dokładnie, co do oty. [przypis edytorski]
³⁷powalać się — pobruǳić się, poplamić się. [przypis edytorski]
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Ze sposobu wołania chłopiec poznawał, że może wy ść, i biegł w stronę kuchni. Tam
dostawał od matki kawał chleba, drewnianą łyżkę i trochę barszczu w ogromne doni-
cy³⁸, z które adło sześć osób. Siadał na ziemi, matka stawiała mu donicę mięǳy nogi
i poprawiwszy koszulę na plecach, rzekła:

— A ak kiedy pocału esz psa w ogon, to ci wszystkie gnaty porachu ę. Pamięta se³⁹!
Potem odchoǳiła zmywać statki⁴⁰.
Wnet ak spod ziemi wyłaził skądsiś pies podwórzowy i siadał naprzeciw chłopca.

Z początku kłapał zębami na muchy, ziewał, oblizywał się. Potem powąchał barszczu
raz i drugi i — ostrożnie zanurzył w nim ęzyk. Walek go pęc! łyżką w łeb. Pies cofnął
się, znowu ziewnął i — znowu chlapnął parę łyków trochę śmiele . Potem uż mógł go
chłopiec opukiwać po łbie łyżką, ak chciał, bo pies nabrawszy apetytu za żadne skarby
nie wy ąłby pyska z donicy. Lecz Walek zmiarkował, że ten bęǳie lepszy, kto pierwszy
z e, i adł, aż się zadyszał, z ednego brzegu, a pies chlapał sobie z drugiego.

Jeżeli matka miała dobry humor, a Walek był pod ręką, wówczas dostawały mu się
przysmaki z dworskiego stołu.

— Naści⁴¹, pobaw się — mówiła pomywaczka, da ąc mu okruchy ciastek, talerz po-
walany sosem, rybi łeb, nieogryzione skrzydełko albo szklankę, na dnie które zna dowała
się odrobina kawy i reszta nierozpuszczonego cukru. Gdy wszystko wyssał ze szklanki al-
bo do czysta wylizał talerz, zapytywała go matka:

— A co, dobre?…
Walek brał się pod boki, ak to robili parobcy po obieǳie, głęboko oddychał i prze-

sunąwszy na bakier swó stary kapelusz, odpowiadał:
— Pod adł se człowiek, Bogu ǳiękować!… Trza iść do roboty…
Opuszczał kuchnią⁴² i szedł gǳieś na całe pół dnia.
Swo e zabawy stosował do tego, co robili starsi. W czasie orki wydobywał zza koryta

batożek, u mował w rękę pierwszy lepszy kołek w płocie albo korzeń wywróconego drzewa
i — orał całymi goǳinami, naturalnie kiwa ąc się w mie scu i woła ąc:

— Byś, ksy! ksy!…
Jeśli łapano ryby, wyszukiwał mięǳy śmieciami ǳiurawego sitka i z niezmordowaną

cierpliwością zanurzał e w wodę. To znowu siadał na kĳu i echał poić konie do studni.
Raz, znalazłszy koło owczarni stare łapcie z lipowego łyka, rzucał e na wodę i niby to
pływał czółnem — naturalnie w myśli.

Słowem — bawił się doskonale, tylko nigdy się nie śmiał. Do ego ǳiecinne twarzy
przypił się wyraz niewzruszone powagi⁴³, którą czasami tylko strach luzował⁴⁴. W du-
żych oczach sieǳiało wiecznie zdumienie ak u luǳi, którzy przez długie lata patrzyli na
niesłychane rzeczy.

Walek umiał zręcznie wymykać się z domu na całe dnie. I nie ǳiwiło to parobków,
eżeli akiego ranka zna dowali go w stogu albo w lesie pod drzewem. Umiał też na środ-
ku pola wystawać długie chwile bez ruchu ak szary słupek i z otwartymi ustami patrzeć
nie wiadomo na co. Wyśleǳiłem go raz w takie pozyc i, a będąc dość blisko, słyszałem,
ak westchnął. Nie wiem dlaczego, westchnienie tak małe figurki przeraziło mnie. Uczu-
łem akiś żal, nie wiadomo do kogo, i w te chwili polubiłem Walka. Ale gdym postąpił
ku niemu parę kroków nieco śmiele , chłopiec ocknął się i uciekł w krzaki z niepo ętą
zwinnością.

Wtedy zroǳiła mi się w głowie myśl szczególna, że Bóg, który wciąż patrzy na takie
ǳiecko, musi mieć duszę smutną. Zrozumiałem też, dlaczego na świętych obrazach est
zawsze poważny i dlaczego w kościele trzeba cicho rozmawiać i choǳić na palcach.

Taki to niepozorny człowieczek sprawił, że zamiast kryć się za parkanami postanowi-
łem wybrać się do parku, oświadczywszy pierwe Zosi, że odtąd będę się bawił — z nią
i z Lonią.

³⁸donica — głęboka misa. [przypis edytorski]
³⁹se (gw.) — sobie. [przypis edytorski]
⁴⁰statki (daw.) — tu: brudne naczynia. [przypis edytorski]
⁴¹naści (gw.) — masz. [przypis edytorski]
⁴²opuszczał kuchnią (daw.) — ǳiś: (…) kuchnię. [przypis edytorski]
⁴³Do jego (…) twarzy przypił się wyraz (…) powagi — ǳiś racze : „w ego twarz wpił się wyraz powagi” a.

„do ego twarzy przylgnął wyraz powagi”. [przypis edytorski]
⁴⁴luzować — tu: zastępować. [przypis edytorski]
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Naturalnie siostrę zachwycił ten pro ekt.
— Bądźże w parku wtedy — mówiła — kiedy obie wy ǳiemy na spacer. Przywita się

także z guwernantką, która zawsze czyta książki w altanie; ale nie rozmawia z nią długo,
bo ona nie lubi, ażeby e przeszkaǳać. A potem zobaczysz, ak nam bęǳie wesoło!

Tego samego dnia przy obieǳie rzekła do mnie z miną ta emniczą:
— Przy dź o trzecie ; powieǳiałam uż Loni, że bęǳiesz. Jak wy ǳiemy z pałacu,

zakaszlę…
Siostra wzięła się do akie ś roboty, a a naturalnie wyszedłem, bo co prawda, nigdym

nie lubił⁴⁵ zabierać mie sca w poko u. Już byłem na ǳieǳińcu, kiedy wybiegła za mną
Zosia:

— Kaziu! Kaziu!…
— Cóż tam?…
— Kiedy zakaszlę, bęǳiesz wieǳiał, co to znaczy?… — rzekła uroczyście.
— Rozumie się.
Wróciła do poko u, lecz eszcze zawołała do mnie przez okno:
— Ja zakaszlę… Pamięta !
I gǳieżem miał pó ść, eżeli nie do parku, choć do umówione chwili brakowało

tęgie półtore goǳiny? Byłem tak zamyślony, że nie wiem, czy tego dnia śpiewał aki
ptak w ogroǳie, zazwycza barǳo ożywionym. Obiegłem go parę razy wkoło, a następnie
siadłem w czółno przywiązane do brzegu i nie mogąc pływać, przyna mnie kołysałem się
w nim z nudów.

Układałem sobie plan odświeżenia zna omości z Lonią. Miało się to odbyć w na-
stępu ący sposób. Gdy Zosia zakaszle, a z boczne ścieżki wy dę ze spuszczoną głową
w główną ale ą⁴⁶. Wtedy Zosia powie:

„Patrz, Loniu, to mó brat, pan Kazimierz Leśniewski, uczeń klasy drugie , przy aciel
tego nieszczęśliwego Józia, o którym ci tyle mówiłam”.

Lonia wtedy zrobi dyg, a a, zd ąwszy czapkę, powiem:
„Dawno uż miałem zamiar…”. Nie, tak źle!… „Dawno uż pragnąłem odnowić z pa-

nią…”. O, nie!… Lepie bęǳie tak: „Dawno uż pragnąłem złożyć pani mo e uszanowa-
nie”.

Wtedy Lonia spyta się:
„Pan dawno bawi w naszych stronach?…”. Nie, ona nie powie tak, ale tak: „Przy emnie

mi poznać pana, o którym tyle słyszałam od Zosi”. A potem co?… Potem — to: „Czy nie
przykrzy się panu w nasze okolicy?… pan przywykł do wielkiego miasta”. A a odpowiem:
„Przykrzyło mi się, dopókim nie miał⁴⁷ towarzystwa pani…”.

W te chwili pod powierzchnią wody mignął szczupak ma ący z pół łokcia… Wobec
podobne rzeczywistości pierzchły marzenia. Tu, w saǳawce, są takie ryby, a a — nie
mam wędki!…

Zerwałem się z czółna, chcąc zobaczyć, czy w domu są haczyki, — i o mały włos —
nie potrąciłem Loni, która właśnie zabierała się do skakania przez czerwony sznurek.

Ryby, haczyki, plan zawarcia uroczyste zna omości — wszystko od razu pomieszało
mi się w głowie. Oto — szczupak!… Nawet zapomniałem ukłonić się Loni, gorze eszcze
— bom zapomniał mówić. Ale co za szczupak!…

Lonia, śliczna szatyneczka, z wyraźnie zarysowanymi ustami, które co chwilę układały
się w inny sposób, spo rzała na mnie z góry i odrzuciwszy w tył bu ne loki zapytała bez
wstępu:

— Czy to prawda, że kawaler przeǳiurawił nam czółno?
— Ja?…
— Tak mi powieǳiał ogrodnik, a teraz mama nie pozwala nam pływać i kazała czółno

przywiązać do brzegu, a wiosła pochować.
— Ależ ak o ca kocham, tak nie przeǳiurawiłem czółna! — tłumaczyłem się ak

przed inspektorem.

⁴⁵nigdym nie lubił — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : nigdy nie lubiłem. [przypis
edytorski]

⁴⁶w główną aleją (daw.) — ǳiś: w główną ale ę. [przypis edytorski]
⁴⁷dopókim nie miał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : dopóki nie miałem. [przypis

edytorski]
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— Czy tylko z pewnością? — pytała Lonia, bystro patrząc mi w oczy. — Bo to do
kawalera barǳo podobne!

Ton panienki nie podobał mi się. Do licha! na mocnie szy kolega nie przemówiłby do
mnie w taki sposób.

— Kiedy a mówię, że nie, to uż est z pewnością!… — odpowieǳiałem silnie akcen-
tu ąc odpowiednie wyrazy.

— W takim razie ogrodnik powieǳiał nieprawdę — rzekła Lonia marszcząc brwi.
— Dobrze zrobił — odparłem — bo młode panny nie umie ą pływać czółnem.
— A kawaler umie pływać?
— Ja umiem i czółnem, i rękami, a także na wznak i sto ący.
— A kawaler bęǳie nas woził?
— Jeżeli mama pani pozwoli, to będę.
— Więc niech kawaler zobaczy, czy czółno nie est ǳiurawe.
— Nie est.
— A skądże się tam wzięła woda?
— Z deszczu.
— Z deszczu?
Rozmowa urwała się. Tylem ednak zyskał, żem śmiało patrzył na Lonię, a ona, o ile

ǳiś mi się ta rzecz przedstawia, nic sobie ze mnie nie robiła. Owszem, nie rusza ąc się
z mie sca, zaczęła podskakiwać przez sznur, w odstępach, rozmawia ąc ze mną.

— Dlaczego kawaler nie bawił się z nami?
— Bom był za ęty.
— Cóż kawaler robi?
— Uczę się.
— Przecież na wakac ach nikt się nie uczy.
— W nasze klasie trzeba się uczyć nawet przez wakac e.
Lonia przeskoczyła sznur dwa razy i rzekła:
— Adaś est w czwarte klasie, a ednak przez święta nie uczył się. Ach prawda!…

kawaler nie zna Adasia…
— Któż to pani powieǳiał, że nie znam? — zapytałem z dumą.
— Bo kawaler był w pierwsze klasie, a on w trzecie …
Znowu dwa skoki przez sznur… Myślałem, że mi się stanie coś ǳiwnego.
— Ze mną wdawała się nawet czwarta klasa — odparłem podrażniony.
— Wszystko edno, bo Adaś choǳi do szkół w Warszawie, a kawaler… Gǳie to

kawaler choǳi do szkół?… Gǳie?…
— W Siedlcach — ledwiem odrzekł⁴⁸ zdławionym głosem.
— A a po adę także do Warszawy — ob aśniła Lonia i dodała: — Może kawaler

powie Zosi, że uż tu estem…
I nie czeka ąc na mo ą zgodę lub odmowę, pobiegła ku altance wciąż skacząc.
Byłem odurzony; nie mogło mi się w głowie pomieścić, ak mnie ta ǳiewczyna trak-

tu e.
„A da cie mi spokó z waszą zabawą — pomyślałem naprawdę rozgniewany. — Lonia

to niegrzeczna, niedelikatna, to… smarkacz!…”.
Powyższe ednak uwagi nie przeszkoǳiły mi spełnić natychmiast e rozkazu. Posze-

dłem do domu barǳo prędko, może nawet za prędko, zapewne skutkiem wewnętrznego
wzburzenia.

Zosia brała uż parasolkę, aby iść do ogrodu.
— No, wiesz — rzekłem rzuca ąc czapkę w kąt — poznałem się z Lonią.
— I cóż?… — spytała siostra ciekawie.
— Nic… tak sobie!… — odparłem, nie patrząc e w oczy.
— Prawda, aka ona dobra, aka ładna?…
— Ach, nic mnie to nie obchoǳi. Właśnie prosi cię, żebyś tam przyszła.
— Ale ty nie pó ǳiesz?
— Nie.

⁴⁸ledwiem odrzekł — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : ledwie odrzekłem. [przypis
edytorski]
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— Dlaczego? — spytała Zosia, zagląda ąc mi w oczy.
— Da że mi spokó !… — oburknąłem. — Nie pó dę, bo mi się nie podoba…
Musiało być coś barǳo stanowczego w moim głosie, skoro siostra, uż nie zada ąc mi

dalszych pytań, wyszła. Wiǳąc, że prawie biegnie, zawołałem ą przez okno:
— Zosiu, tylko proszę cię, nic tam nie mów… Powieǳ, żem… że trochę boli mnie

głowa.
— No, no, nie bó się. Ja ci nie zaszkoǳę.
— Pamięta , Zosiu, eżeli mnie choć trochę kochasz.
Naturalnie, żeśmy się barǳo serdecznie ucałowali.
Trudno ǳiś odgrzebać w pamięci uczucia, akie mnie szarpały po ode ściu Zosi. Jak to

Lonia śmiała rozmawiać ze mną w podobny sposób?… Wprawǳie nauczyciele, a szcze-
gólnie inspektor traktowali mnie dość familiarnie, no — ale to starzy luǳie. Lecz mięǳy
kolegami w pierwsze (obecnie uż w drugie ) klasie cieszyłem się poważaniem. A tu na
wsi — proszę posłuchać, ak rozmawiał ze mną o ciec, ak mi się kłaniali parobcy, ile
razy mówił pisarz: „Panie Kazimierzu, może pozwoli pan do mnie na fa eczkę?”. Ja mu
na to: „ǲięku ę panu, nie chcę się przyzwycza ać”. A on: „Jaki pan szczęśliwy, że pan
ma taką moc nad sobą… Pan nie dałby się i guwernantce…”.

Odpowiednio do postępowania starszych, a także byłem poważny. Przecie sam ksiąǳ
proboszcz mówił do o ca: „Patrza , mości dobroǳie u, panie Leśniewski, co to szkoła
robi z chłopaka. Ten Kazio rok temu był wisus i pęǳiwiatr, a ǳiś, mości dobroǳie u, to
statysta⁴⁹, to Metternich⁵⁰…”.

Tak mnie sąǳili luǳie… I trzeba wypadku, żeby akaś koza, która ani edne klasy
nie wiǳiała, ażeby ona śmiała mi powieǳieć, że — „to do kawalera barǳo podobne!…”.
Kawaler?… co mi za dorosła panna! Że zna akiegoś Adasia, to uż zaǳiera głowę. Cóż
ten Adaś? Skończył trzecią klasę, a a idę do drugie . Wielka różnica! Jak bęǳie osioł, to
go dogonię, a nawet przegonię. Jeszcze, w dodatku do wszystkiego, każe mi iść po Zosię,
akbym a był e loka czukiem. Zobaczymy, czy cię drugi raz usłucham!… Słowo da ę,
że eżeli kiedy odezwie się z czymś podobnym, to po prostu — włożę ręce w kieszenie
i odpowiem: „Tylko proszę sobie tak nie pozwalać!”. A nawet lepie : „Mo a Loniu, wiǳę,
że nie nauczyłaś się grzeczności…”. Albo nawet tak: „Mo a Loniu, eżeli chcesz, ażebym
się z tobą wdawał…”.

Czułem, że mi nie przychoǳi dobra odpowiedź, i to mnie coraz więce drażniło. Mu-
siałem się nawet zmienić na twarzy, bo nasza gospodyni, stara Wo ciechowa, dwa razy
wchoǳiła do poko u, patrząc na mnie spod oka, aż nareszcie odezwała się:

— O, dla Boga, a czego to Kazio taki markotny?… Czy co Kazio zwo ował, czy może
z panem co?…

— Nic mi nie est.
— Już a wiǳę, że nie; nic przede mną się nie zatai. Jakeś co zmalował⁵¹, to od razu

idź do o ca i przyzna się.
— Ale nic nie zrobiłem. Trochęm się zmęczył⁵² i tyle.
— Jakeś się zmęczył, to se odpocznĳ i pod eǳ. Zaraz dam ci chleba z miodem. Jeǳenie
Wyszła i za chwilę powróciła z ogromnym kawałem chleba, z którego miód aż kapał.
— Ale a nie będę adł, da cie mi spokó !…
— Co nie masz eść? Bierz ino prędko, bo mi miód po palcach ucieka. Pod esz se, to

się zaraz rozweselisz. Człowieka zawsze trapi, kiedy głodny, ale ak se pod e, zaraz mu się
w głowie przetrze… No, ino weź do garści!

Musiałem wziąć, bo ąc się, ażeby mi nie okapała miodem włosów albo munduru.
Machinalnie z adłem i naprawdę zrobiło mi się trochę lże w sercu. Pomyślałem, że akoś

⁴⁹statysta (daw.) — tu: polityk, osoba biorąca uǳiał w sprawach państwowych, strateg, mąż stanu; ǳiś:
osoba występu ąca w filmie lub sztuce teatralne w podrzędne roli a. człowiek niebiorący uǳiału w głównym
nurcie wydarzeń. [przypis edytorski]

⁵⁰Metternich (–) — austr. wybitny dyplomata i polityk; wywierał znaczący wpływ na politykę eu-
rope ską przez niemal pół wieku (szczególnie od czasu kongresu wiedeńskiego w  r.). [przypis edytorski]

⁵¹jakeś co zmalował — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : ak coś zmalowałeś. [przypis
edytorski]

⁵²trochęm się zmęczył — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : trochę się zmęczyłem. [przy-
pis edytorski]
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dam sobie radę z Lonią i że warto by także biednego Walka poczęstować, bo on pewnie
miód rzadko adał, a zresztą — uż go lubiłem.

Na mo e żądanie Wo ciechowa, wiǳąc tak błogi skutek lekarstwa, ukroiła mi eszcze
większy kawałek chleba, nie żału ąc miodu. Ostrożnie zabrałem prowiant i wyszedłem
szukać chłopca.

Znalazłem go nieopodal od kuchni. Rozmawiali z nim, śmie ąc się, dwa parobcy,
którzy przywieźli drzewo z lasu.

— Jak cię eszcze raz matka zbĳe — mówił eden — to zabierz się i idź w świat. Co,
pó ǳiesz?…

— Kie ⁵³ nie wiem ak — odparł Walek.
— Weź buty na kĳ i aby za las. Tam światu dosyć⁵⁴.
— Kie butów nie mam.
— To weź sam kĳ. Z kĳem i bez butów za ǳiesz…
Zobaczywszy mnie, chłopiec uciekł w stronę łopianu.
— Co wy mu tak mówicie? — zapytałem parobków.
— Nic, kpinku emy se z niego. Zwycza nie ak z głupiego.
Czu ąc, że miód zaczyna mi walać palce, nie wdawałem się z nimi w dalszą rozmowę,

lecz poszedłem za Walkiem. Stał mięǳy zielskiem i patrzył na mnie.
— Walku! — zawołałem — masz tu chleb z miodem.
Nie ruszył się.
— No, chodźże… — i postąpiłem parę kroków.
Chłopiec zaczął uciekać.
— Och! akiś ty głupi… No, masz chleb, kładę ci go, ot tu…
Położyłem na kamieniu i odszedłem. Ale dopiero gdym się skrył za węgłem kuchni,

chłopiec zbliżył się do kamienia, począł ostrożnie chleb oglądać i nareszcie — z adł go,
o ile mi się zda e, z apetytem.

W goǳinę późnie , idąc w stronę lasu, spostrzegłem, że chłopiec drepcze za mną
w pewne odległości. Zatrzymałem się i on stanął. Gdym zawrócił do domu, odskoczył
na bok i skrył się w krzakach. Ale po małe chwili znowu biegł za mną.

Tego dnia dałem mu drugi raz chleba. Wziął go z ręki, lecz eszcze z obawą, i zaraz
uciekł. Wszelako od te pory począł choǳić za mną, zawsze w pewne odległości.

Od rana krążył pod naszymi oknami ak ptak, któremu przy acielska ręka sypie ziarno.
Wieczorem siadał pod kuchnią i patrzył na naszą oficynę. Dopiero gdy światło zgasło,
szedł spać na płachtę za piec, gǳie mu świerkały⁵⁵ nad głową świerszcze.

W kilka dni po pierwszym spotkaniu z Lonią, ulega ąc namowom Zosi, poszedłem
z nią do parku.

— Wiesz — zapewniała mnie siostra — że Lonia barǳo tobą za ęta. Ciągle mówi
o tobie, gniewa się, żeś wtedy nie wrócił, i wypytu e, kiedy przy ǳiesz.

Cóż ǳiwnego, żem uległ, tym barǳie że mnie samego coś ciągnęło do Loni. Zdawało
mi się, iż wtedy dopiero skończą się mo e tęsknoty wywołane śmiercią Józia, gdy zacznę
choǳić z Lonią pod rękę i prowaǳić z nią poważne rozmowy. O czym mianowicie? —
nie wiem do ǳiś dnia. Czułem tylko, że chcę pięknie mówić, dużo mówić i — mieć
edynego słuchacza w Loni.

Na myśl o przechaǳkach we dwo e coś grało mi w piersiach ak ar, migotało ak
słońce w kroplach rosy. Ale rzeczywistość nie zawsze odpowiada marzeniom. Toteż gdy
prowaǳony przez siostrę spotkałem znowu Lonię, odezwałem się do nie z zamiarem
rozpoczęcia owych idealnych rozmów:

— Czy pani lubi łapać ryby?
W te chwili ǳiewczęta wzięły się pod ręce, zaczęły szeptać, biegać po alei i śmiać

się ak szalone. Osłupiałem, obraca ąc w palcach wędkę, dla zrobienia które małom nie
dostał⁵⁶ kopytem od siwego konia za to, żem mu wyrwał z ogona włosień.

Już zabierałem się do ode ścia obrażony, gdy wróciły ǳiewczęta, a Zosia rzekła:

⁵³kiej (daw.) — kiedy. [przypis edytorski]
⁵⁴światu dosyć — ǳiś: świata dosyć; dość przestrzeni. [przypis edytorski]
⁵⁵świerkać — ǳiś: ćwierkać. [przypis edytorski]
⁵⁶małom nie dostał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : mało nie dostałem. [przypis

edytorski]
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— Lonia prosi cię, żebyście mówili sobie po imieniu.
Ukłoniłem się, milcząc z zakłopotania, a one znowu w śmiech i pobiegły w stronę

saǳawki.
— Wie kawaler… — zaczęła Lonia, lecz wnet poprawiła się:
— Wiesz, Zosiu, że mama stanowczo nie pozwala nam pływać czółnem. Powieǳia-

łam, że nas bęǳie woził twó brat, ale mama…
Wyszeptała Zosi akiś długi azes do ucha; a ednak od razu zgadłem, o co cho-

ǳi. Pewnie mama boi się, ażebym nie potopił ǳiewcząt, a, taki pływak i uczeń drugie
klasy!…

Byłem zawstyǳony. Spostrzegła to Lonia i nagle rzekła:
— Niech kawaler…
Znowu poprawiła się:
— Poproś, Zosiu, brata, ażeby nam urwał lilii wodnych. One takie ładne, a a ich

nigdy nie miałam w ręku.
Duch we mnie wstąpił. Przyna mnie teraz pokażę, co umiem.
Dużo lilii rosło w saǳawce, ale nie przy brzegu, tylko trochę dale . Ułamałem pręt

i wszedłem na huśta ące się czółno.
Lilie ma ą akby sprężyste łodygi. Zaczepione prętem zbliżały się, lecz wnet odpływały.

Ułamałem kĳ dłuższy, zakończony roǳa em haczyka. Tym razem udało mi się lepie .
Mocno pochwycona lilia przypłynęła tuż, tuż… Wyciągnąłem lewą rękę, eszcze za daleko.
Klękam na ǳiobie łódki, wychylam się i uż mam zerwać kwiat, gdy nagle — padam na
wodę ak długi, pręt wymyka mi się z ręki, a lilia znowu odpływa.

Panny w krzyk… Ja wołam: „To nic! to nic! tu płytko!…”. Wylewam wodę z czapki,
kładę ą na głowę i broǳąc po pas w saǳawce, a po kolana w błocie, zrywam edną lilią⁵⁷,
drugą, trzecią, czwartą…

— Kaziu! na miłość boską, wraca !… — woła z płaczem siostra.
— Dosyć, uż dosyć!… — wtóru e e Lonia.
Ja nie słucham. Rwę piątą, szóstą i ǳiesiątą lilią, a potem liście.
Wyszedłem z saǳawki zmoczony od stóp do głów, zabłocony powyże kolan i na

rękawach. Na brzegu Zosia płacze, Lonia nie chce brać kwiatów, a za nimi kry e się żółty
ze strachu — Walek…

Wiǳę, że Lonia ma także łzy w oczach, lecz nagle zaczyna się śmiać:
— Patrz, Zosiu, ak on wygląda!…
— Boże! co powie tatko?… — woła Zosia. — Mó Kaziu, umy że sobie przyna mnie

twarz, boś cały zamazany.
Machinalnie dotykam nosa zabłoconą ręką. Lonia ze śmiechu aż siada na murawie.

Zosia także śmie e się, ociera ąc oczy, a nawet Walek otwiera usta i wyda e głos podobny
do beczenia.

Teraz ego spostrzega ą ǳiewczynki.
— Co to est? — pyta Zosia — skąd on się tu wziął?
— On tu przyszedł za twoim bratem — odpowiada Lonia. — Wiǳiałam go, ak się

skradał mięǳy krzakami.
— Boże! aki on ma kapelusz!… Czego on chce od ciebie, Kaziu?… — mówi siostra.
— Choǳi za mną od kilku dni.
— Aha! to pewnie Kazio z nim się bawił, kiedy od nas uciekał… — oǳywa się

ironicznie Lonia. — Patrz, Zosiu, ak oni oba wygląda ą — eden zalany wodą, a drugi
nieumyty… O , zaśmie ę się!…

To zestawienie z Walkiem wcale mi się nie podobało.
— No, mó Kaziu, umy że się i idź do domu przebrać się, a my pó ǳiemy tymcza-

sem do altanki — rzekła Zosia, podnosząc Lonię, która z nadmiaru uciechy była bliska
spazmów.

Odeszły. Zostałem a, Walek i — pęk lilĳ na trawie, których nikt nie podniósł.
„Takaż to nagroda za mo e poświęcenie?” — pomyślałem z goryczą, czu ąc błoto

w ustach. Zd ąłem czapkę. Strach, co się z nie zrobiło!… Podobna do ścierki, a daszek

⁵⁷zrywam (…) lilią (daw.) — ǳiś: zrywam lilię. [przypis edytorski]
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w ednym mie scu odłazi. Z munduru, z kamizelki, z koszuli strugami płynie woda. Peł-
no e w butach, aż skwierczy, gdy się ruszę, czu ę, że z płótna robi się na mnie sukno,
z sukna skóra, a ze skóry drewno. A tam, w stronie altanki, słyszę eszcze śmiech Loni,
która mo ą przygodę opowiada guwernantce.

Za chwilę przy dą tu. Chcę się umyć, lecz nie dokończywszy uciekam, bo uż idą!…
Już w alei wiǳę ich suknie, słyszę wyǳiwianie guwernantki. Przecięły mi drogę do domu,
zawracam w inną stronę ku płotowi.

— Gǳież on est? — zapytu e krzykliwie guwernantka.
— O, tam, tam!… ucieka ą oba — odpowiada Lonia.
Teraz wiǳę, że Walek krok w krok biegnie za mną. Dopadam płotu, on za mną.

Włażę na żerǳie, on także. I kiedy oba , zwróceni twarzami do siebie, sieǳimy na płocie
ak na koniu, w krzakach ukazu e się Lonia, Zosia i guwernantka.

— Ach! i ten przy aciel!… — krzyknęła Lonia ze śmiechem.
Zeskoczyłem z płotu i pędem przez pole w stronę nasze oficyny, a Walek wciąż do-

trzymu e mi towarzystwa. Widocznie bawi go ta obława, bo otwiera usta i wyda e głos
beczący, który ma oznaczać zadowolenie.

Stanąłem wściekły z gniewu.
— Mó kochany, czego ty chcesz ode mnie?… Czego się za mną włóczysz?… —

rzekłem do chłopca.
Walek zdumiał się.
— Idź sobie ode mnie, idź sobie precz!… — mówiłem zaciska ąc pięści. — Narobiłeś

mi wstydu, wszyscy śmie ą się ze mnie… Jeżeli mi eszcze kiedy wleziesz w drogę, zbĳę
cię…

Powieǳiawszy to, odszedłem, a chłopiec został. Gdym oddalił się o kilkaǳiesiąt kro-
ków i odwróciłem głowę, zobaczyłem go w tym samym mie scu. Patrzył na mnie i głośno
płakał.

Wpadłem do nasze kuchni ak upiór, a gǳiekolwiek stąpiłem⁵⁸, zostawała struga
wody. Na mó widok spłoszone kury z gdakaniem i rozpuszczonymi skrzydłami rzuciły
się do okien, ǳiewuchy zaczęły się śmiać, w Wo ciechowa uderzyła w ręce.

— Słowo stało się ciałem!… A tobie co?… — krzyknęła babina.
— Nie wiǳicie?… Wpadłem w saǳawkę i basta!… Niech mi Wo ciechowa da płó-

cienne ubranie, buty, koszulę… Tylko pręǳe .
— Zgryzota mo a z tym Kaziem! — odpowieǳiała Wo ciechowa. — Do kitla pewno

guziki nieprzyszyte… Kaśka, rusz ino się, poszuka butów!
Zaczęła mi rozpinać i zde mować mundur przy pomocy drugie ǳiewuchy. Poszło ako

tako, ale z butami był ambaras. Ani w prawo, ani w lewo. Wreszcie zawołały do pomocy
fornala. Musiałem położyć się na tapczanie, Wo ciechowa z ǳiewuchami trzymały mnie
pod ramiona, a fornal ściągał buty. Myślałem, że mi nogi powykręca. Za to w pół goǳiny
byłem uż ak lalka — wytarty, przebrany i uczesany. Nadbiegła Zosia i przyszyła mi guziki
do płóciennego uniformu. Wo ciechowa zmoczoną oǳież wykręciła, wyniosła na strych
i — cicho.

O ciec ednak, wróciwszy do domu, wieǳiał uż o wszystkim. Popatrzył na mnie
drwiąco, pokiwał głową i rzekł:

— O , ty ośle, ośle!… Pó dź teraz do Loni, żeby ci sprawiła nowe ma tki.
Wnet ukazał się pan gorzelany. I ten mnie obe rzał, naśmiał się, ale podsłuchałem,

ak mówił do o ca w kancelarii:
— Żwawy chłopak! za ǳiewuchami wlezie w ogień… Tak ak my, za młodych lat,

panie Leśniewski.
Domyśliłem się, że cały folwark wieǳiał o mo e uprze mości dla Loni, i byłem barǳo

zawstyǳony.
Nad wieczorem przyszła ǳieǳiczka, Lonia i guwernantka, a każda z nich, o ǳi-

wo! miała przy sukni — lilią⁵⁹ wodną… Chciałem schować się pod ziemię, uciec, ale —
zawołano mnie i stanąłem przed obliczem pań.

⁵⁸stąpić (daw.) — postawić krok; ǳiś: stąpnąć. [przypis edytorski]
⁵⁹miała (…) lilią (daw.) — ǳiś: miała lilię. [przypis edytorski]

   Grzechy ǳieciństwa 



Uważałem, że guwernantka przypatru e mi się barǳo życzliwie. Zaś pani hrabina
pogłaskała mnie po czerwone twarzy i dała mi kilka cukierków.

— Mó chłopczyku — rzekła — barǳo pięknie, żeś taki grzeczny, ale proszę cię, nie
woź nigdy panienek czółnem. Dobrze?…

Pocałowałem ą w rękę i coś mruknąłem.
— Ale i sam także nie pływa . Przyrzekasz mi?
— Nie będę pływał.
Potem zwróciła się do guwernantki i coś pogadała po ancusku. Usłyszałem kilka

razy powtórzony wyraz: hero. Na nieszczęście, usłyszał go i o ciec i odezwał się:
— O , ma pani hrabina rac ą⁶⁰. Herod, prawǳiwy Herod!…
Panie uśmiechnęły się, a po ich ode ściu Zosia usiłowała wytłumaczyć o cu, że hero

pisze się hèros, a po ancusku nie znaczy Heroda, tylko bohatera.
— Bohater? — powtórzył o ciec. — On taki bohater, że zamoczył mundur i podarł

ma tki, a a beknę Szulimowi ze dwaǳieścia złotych. Niech diabli wezmą bohaterstwo,
za które inni muszą płacić!

Prozaiczne poglądy o ca dużo mi sprawiły przykrości. ǲiękowałem ednak Bogu, że
się tylko na nich skończyło.

Odtąd widywałem się z Lonią nie tylko w parku, ale i w pałacu. Jadłem tam parę razy
obiad, co napęǳiło mi dużo kłopotu, i prawie co ǳień podwieczorek, na który dawano
kawę albo poziomki, albo maliny z cukrem i ze śmietanką.

Często rozmawiałem ze starszymi paniami. Hrabina ǳiwiła się memu oczytaniu,
które zawǳięczałem bibliotece garbuska, a guwernantka, panna Klementyna, po pro- Kobieta, Mężczyzna,

Kondyc a luǳka, Obraz
świata

stu zachwyciła się mną. Tę ostatnią sympatią zawǳięczam nie tyle mo e erudyc i, ile
rozmowom o pisarzu, o którym wieǳiałem, gǳie pilnu e roboty i co myśli o pannie
Klementynie. W końcu światła ta osoba zwierzyła mi się, iż wcale nie myśli wy ść za mąż
za pisarza, lecz pragnie tylko podnieść go moralnie. Oświadczyła mi, że według e po ęć
rola kobiet w świecie polega na podnoszeniu mężczyzn i że a sam, gdy urosnę, muszę
spotkać w życiu taką kobietę, która mnie podniesie.

Wykłady te barǳo mi się podobały. Coraz też gorliwie znosiłem pannie Klementynie
wiadomości o pisarzu, a emu o pannie Klementynie, za co pozyskałem życzliwość obo ga.

O ile ǳiś sobie przypominam, w pałacu życie było osobliwe. Do hrabiny co kilka dni
przy eżdżał e narzeczony, a panna Klementyna po parę razy na ǳień odwieǳała te za-
kątki parku, z których mogła zobaczyć pisarza, a przyna mnie — ak mówiła — usłyszeć
dźwięk ego głosu, zapewne wówczas, kiedy wymyślał parobkom. Ze swe strony panna
służąca płakiwała⁶¹ kole no w rozmaitych oknach za tymże pisarzem, a reszta aucyme-
ru⁶², naśladu ąc zwierzchność, ǳieliła swe uczucia mięǳy loka a, chłopca kredensowego,
kucharza, kuchcika i stangreta. Nawet serce stare Salusi nie było wolne. Panowały w nim
indyki, gąsiory, koguty i kapłony, tuǳież ich różnopióre i różnokształtne towarzyszki,
w gronie których gospodyni całe dnie przepęǳała.

Rzecz prosta, że w tak za ętym otoczeniu nam, ǳieciom, schoǳił czas swobodnie.
Bawiliśmy się od rana do wieczora i tylko wówczas widywaliśmy osoby starsze, gdy wołano
nas na obiad, na podwieczorek albo na spoczynek.

ǲięki te wolności mo e stosunki z Lonią ułożyły się w sposób dość oryginalny. Ona
mi mówiła przez parę dni „Kaziu”, późnie „ty”, posługiwała się mną, nawet krzyczała
na mnie, a a — wciąż nazywałem ą „panią”, coraz rzaǳie mówiłem, ale coraz częście
słuchałem. Niekiedy buǳiła się we mnie duma człowieka, który za rok może pó ść do
trzecie klasy. Wtedy przeklinałem ową chwilę, kiedym to Lonię po raz pierwszy usłuchał,
idąc na e rozkaz po siostrę. Mówiłem sobie:

— Cóż to ona myśli, że a u nie estem w służbie, ak mó o ciec u e matki?…
Tym sposobem buntowałem samego siebie, postanawiałem, że się to musi zmienić.

Lecz na widok Loni całkiem opuszczała mnie odwaga, a eżelim nawet i zdołał zatrzymać
akąś resztkę, to znowu Lonia wypowiadała swo e rozkazy z taką niecierpliwą prośbą, tak
tupała nóżką, żem musiał wszystko zrobić. A kiedy raz, złapawszy wróbla, nie oddałem
e go natychmiast, zawołała:

⁶⁰ma (…) racją (daw.) — ǳiś: ma rac ę. [przypis edytorski]
⁶¹płakiwała (daw.) — płakała od czasu do czasu; ǳiś: popłakiwała. [przypis edytorski]
⁶²fraucymeru — dwór żeński; ogół dam dworu; tu: żart. [przypis edytorski]
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— Nie chcesz, to nie!… Obe dę się bez twego wróbla…
Była tak obrażona i taka ciekawa, żem ą począł zaklinać, ażeby wzięła wróbla. Ona

nie i nie!… Ledwiem ą przebłagał, naturalnie przy pomocy Zosi, i eszcze mimo to przez
kilka dni musiałem słuchać żalów.

— Ja bym ci takie przykrości nigdy w życiu nie zrobiła. Wiem teraz, akiś ty stały!
Pierwszego dnia skoczyłeś w wodę, ażeby mi lilĳ⁶³ narwać, a uż wczora nie chciałeś mi
nawet pozwolić, żebym trochę pobawiła się ptaszkiem. Wiem uż wszystko… O! żaden
inny chłopiec nie postąpiłby ze mną w taki sposób.

A kiedy po wszelkich możliwych wy aśnieniach prosiłem ą w końcu, ażeby się choć
nie gniewała, odparła:

— Czy a się gniewam?… Ty na lepie wiesz, że się na ciebie nie gniewam. Mnie
tylko było przykro. Ale ak mi było przykro, tego sobie nikt nie wyobrazi… Niech ci
powie Zosia, ak mi było przykro.

Wtedy Zosia z uroczystą miną wytłumaczyła mi, że Loni było barǳo, ale to barǳo
przykro.

— Zresztą niech ci powie sama Lonia, ak e było przykro — zakończyła mo a ko-
chana siostrzyczka.

Odsyłany od Annasza do Ka fasza po bliższe określenie stopnia owe przykrości, zu-
pełnie straciłem głowę.

Stałem się maszyną, z które panienki robiły, co im się tylko podobało, bo lada cień
samoǳielności z mo e strony wyrząǳał przykrość albo Loni, albo Zosi, którą obie te
panie odczuwały do spółki.

Gdyby biedny Józio wstał z grobu, nie poznałby mnie w tym cichym, posłusznym,
zahukanym kawalerze, który wiecznie po coś choǳił, coś nosił, czegoś szukał, o czymś
nie wieǳiał, na czymś nie znał się i co kilka minut był strofowany. A gdyby to wiǳieli
moi koleǳy!…

Pewnego dnia panna Klementyna była barǳie za ęta niż zwykle. Pisarz bowiem miał
akiś dozór przy sta niach, o kilkanaście kroków od e ulubione altanki. Korzysta ąc
z tego, wymknęliśmy się we tro e za park, do tych krzaków, gǳie rosły eżyny.

Strach, ile ich tam było! Co krok kępa, a na każde gąszcz eżyn czarnych i wielkich
ak śliwki. Z początku zbieraliśmy e razem, zamienia ąc mięǳy sobą wykrzykniki poǳi-
wu i zadowolenia. Wkrótce ednak zamilkliśmy i rozeszliśmy się każde w swo ą stronę.
Nie wiem, ak tam ǳiewczęta, ale a, utonąwszy wśród na gęstszych kęp, zapomniałem
o świecie. Co to były za eżyny!… ǲiś nie ma nawet takich ananasów. Wspomnienia

Zmęczony staniem — usiadłem, zmęczony sieǳeniem — położyłem się na krzakach
ak na sprężynowym fotelu. Było tu tak ciepło, tak miękko i obficie, że nie wiem, skąd
pomyślałem, iż właśnie tak musiało być Adamowi w ra u. Boże! Boże! dlaczego a nie
byłem Adamem? Do ǳiś dnia na przeklętym drzewie rosłyby abłka, bo dla zerwania ich
nie chciałoby mi się nawet ręki podnieść nad głowę…

Rozciąga ąc się ak wąż pod ciepłym słońcem, na giętkich krzakach, czułem nieopisane
szczęście głównie z tego powodu, żem mógł zupełnie nie myśleć. Czasem przewracałem się
na wznak, głową niże niż reszta ciała. Poruszane wiatrem liście głaskały mnie po twarzy,
a a patrzyłem w ogromne niebo i z niezgłębionym zadowoleniem wyobrażałem sobie,
że mnie — wcale nie ma. Lonia, Zosia, park, obiad, wreszcie szkoły i pan inspektor,
wydawały mi się snem, który niegdyś był, ale uż przeszedł, może sto lat temu, a może
i tysiąc. Biedny Józio w niebie wciąż zapewne doświadcza tych uczuć. Jaki on szczęśliwy!…

W końcu uż mi się i eżyn odechciało. Czułem, ak łagodnie unoszą mnie krzaki,
wiǳiałem każdą chmurkę, z wolna sunącą się po błękicie, słyszałem szelest każdego liścia,
alem sam nic nie myślał.

Nagle coś szarpnęło mnie. Zerwałem się na równe nogi, nie po mu ąc, co się ǳie e.
Przez mgnienie było cicho ak i pierwe , lecz w te że chwili usłyszałem płacz i krzyk Loni:

— Zosiu!… Panno Klementyno!… na pomoc!…
Jest coś strasznego w krzyku ǳiecka: „Na pomoc!…”. Przemknęły mi przez głowę

wyrazy: żmĳa! Tarnina chwytała mnie za oǳież, oplątywała nogi, szarpała, odpychała,
nie!… ona mocowała się ze mną, biła się ze mną ak żywy potwór, a tymczasem Lonia

⁶³lilĳ (daw.) — ǳiś D.lm racze : lilii. [przypis edytorski]
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wołała: „Na pomoc!… Boże, mó Boże!…” — a a rozumiałem tylko edną rzecz, asną ak
słońce, że tu muszę dać pomoc albo sam zginąć.

Zmęczony, podrapany, a na barǳie — przerażony, przedarłem się w końcu do tego
mie sca, gǳiem słyszał płacz Loni.

Sieǳiała na krzaku drżąc i załamu ąc ręce.
— Loniu!… co tobie?… — zawołałem do nie pierwszy raz po imieniu.
— Osa!… osa!…
— Osa?… — powtórzyłem rzuca ąc się ku nie . — Ukąsiła cię?…
— Jeszcze nie, ale…
— Więc cóż…
— Choǳi po mnie…
— Gǳie?…
Z oczu e płynęły łzy. Była barǳo zawstyǳona, ale strach przemógł.
— Wlazła mi w pończoszkę… O, Boże… Boże, Zosiu!…
Ukląkłem przed nią, alem eszcze nie śmiał szukać osy.
— Więc wy mĳ ą — rzekłem.
— Kiedy się bo ę. O, Boże!…
Drżała ak w febrze. Zdobyłem się na szczyt odwagi.
— Gǳie ona est?
— Teraz choǳi mi po kolanie…
— Nie ma e ani tu, ani tu.
— Już est wyże … Ach! Zosiu, Zosiu!…
— Ależ i tu e nie ma…
Lonia zasłoniła twarz rękoma.
— Musiała schować się w sukienkę… — rzekła płacząc eszcze rzewnie .
— Jest!… — zawołałem. — To mucha…
— Gǳie?… Mucha?… — spytała Lonia. — Prawda, że mucha! Ach, aka duża…

Byłam pewna, że to osa. Myślałam, że umrę… Boże! aka a głupia.
Obtarła oczy i od razu zaczęła się śmiać.
— Zabić ą czy puścić? — spytałem Loni⁶⁴, pokazu ąc e nieszczęsnego owada.
— Jak ci się podoba — odpowieǳiała uż zupełnie spoko nie.
Chciałem muchę zabić, ale — nie miałem serca. A ponieważ i skrzydła, i ona sama

była barǳo zmięta, więc — ostrożnie położyłem ą na liściu.
Tymczasem Lonia przypatrywała mi się nader pilnie.
— Co tobie?… — nagle spytała.
— Nic — odpowieǳiałem, usiłu ąc się roześmiać. Uczułem, że siły gwałtownie mnie

opada ą.
Serce uderzało mi ak ǳwon, zaczęło mi się ćmić w oczach, zimny pot wystąpił na

całe ciało i klęcząc — zachwiałem się.
— Co tobie, Kaziu?…
— Nic… tylko myślałem, że ci się trafiło akie nieszczęście…
Gdyby mnie Lonia nie pochwyciła i nie oparła mi głowy na swych kolanach, byłbym

rozbił nos o ziemię.
Jakaś ciepła fala uderzyła mi do głowy, usłyszałem szum w uszach i znowu głos Loni:
— Kaziu!… kochany Kaziu… co tobie?… Zosiu!… o Boże, on zemdlał… Cóż a tu

pocznę, nieszczęśliwa?…
Ob ęła mnie rękoma za głowę i zaczęła całować. Na całe twarzy czułem e łzy. Było

mi e tak żal, żem zebrał resztę sił i z trudem dźwignąłem się.
— Nic mi nie est!… nie bó się!… — zawołałem z głębi piersi.
Istotnie chwilowe osłabienie minęło tak prędko, ak przyszło. W uszach przestało

szumieć, wzrok mi się wy aśnił, podniosłem głowę z kolan Loni i patrząc e w oczy,
śmiałem się.

Teraz ona zaczęła się śmiać.
— Ach, ty niepoczciwy, ach ty niedobry!… — mówiła — żeby mi narobić takiego

strachu. Jakże ty mogłeś zemdleć przez takie głupstwo?… Gdyby to nawet była osa, to

⁶⁴spytałem Loni (daw.) — ǳiś popr. forma D.: spytałem Lonię. [przypis edytorski]
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by mnie przecież nie z adła… I co a bym robiła tu z tobą?… Ani wody, ani luǳi, Zosia
gǳieś poszła, a a sama musiałabym ratować takiego dużego chłopca. Wstydź się!

Naturalnie, żem się wstyǳił. Czy można ą było tak przestraszyć?
— Cóż, akże ci est? — pytała Lonia. — Ech! uż pewnie dobrze, boś nie taki blady.

Pierwe byłeś blady ak płótno.
— No — dodała po chwili — będę a się mieć z pyszna, ak się mama o tym dowie!…

Ach, Boże! bo ę się nawet wracać do domu…
— O czym mama się dowie? — spytałem.
— O wszystkim, a na gorze o te osie…
— Więc nie mów nikomu.
— Cóż z tego, że a nie powiem… — rzekła, odwraca ąc głowę.
— Może myślisz, że a powiem?… — odparłem. — Jak o ca kocham, tak nikomu ani

słówka.
— A Zosi?… Ona est dobra do sekretu.
— Ani Zosi. Nikomu.
— Choć i bez tego wszyscy się dowieǳą. Ty esteś taki podrapany, potargany… Ale,

czeka no!… — dodała po chwili i obtarła mi twarz chustką. — Boże! czy ty wiesz, że a
ciebie nawet pocałowałam ze strachu, bom uż nie wieǳiała, co robić. Żeby się kto o tym
dowieǳiał, spaliłabym się ze wstydu, choć, naprawdę, z osą byłby także kłopot. Ach! co
a mam zmartwienia przez ciebie…

— Ale nie masz się czego obawiać — pocieszałem ą.
— Tak, nie mam! Wszystko się wyda, bo masz pełno liści w głowie. Zresztą zaczeka ,

a cię uczeszę. Byle tylko z akiego krzaka nie podglądała nas Zosia. Ona est dobra do
sekretu, ale zawsze…

Lonia wzięła ze swych włosów półkolisty grzebień i zaczęła mnie czesać.
— Ty zawsze esteś potargany — mówiła. — Powinieneś czesać się tak, ak wszyscy

panowie… O, tak!… Mieć przeǳiał z prawego boku, nie z lewego. Gdybyś miał włosy
czarne, byłbyś taki piękny ak narzeczony me mamy. Ale żeś blondyn, więc uczeszę cię
inacze . Bęǳiesz teraz wyglądał ak aniołek, co est pod Madonną. Wiesz, który… Szkoda,
że nie mam lusterka.

— Kaziu! Loniu!… — zawołała w te chwili Zosia, gǳieś od strony parku.
Zerwaliśmy się obo e, a Lonia była naprawdę przelękniona.
— Wszystko się wyda! — rzekła. — Och! ta osa!… A na gorsze to, żeś zemdlał…
— Nic się nie wyda! — odparłem energicznie. — Ja przecie nic nie powiem.
— Ani a. Nie powiesz nawet, żeś zemdlał?…
— Naturalnie.
— No, no!… — ǳiwiła się Lonia. — Bo a, żebym zemdlała, to bym nie mogła

wytrzymać…
— Kaziu! Loniu!… — wołała mo a siostra uż o kilkanaście kroków od nas.
— Kaziu! — szepnęła Lonia kładąc palec na ustach.
— Już nie bó się!
Zaszeleściły krzaki i ukazała się Zosia ubrana w fartuszek.
— Gǳieś ty była, Zosiu? — zapytaliśmy ą obo e.
— Choǳiłam po fartuszek dla siebie i dla ciebie, Loniu. Masz oto, bo eżyny wala ą⁶⁵.
— Czy zaraz wracamy do domu?…
— Nie ma po co — odparła Zosia. — U mamy est ten pan, a panna Klementyna ani

myśli wy ść z altanki. Możemy tu sieǳieć choćby do wieczora. Ale uż zaczynam rwać
eżyny, boście wy więce z edli ich niż a.

Zaczęły rwać obie, a a także akoś nabrałem na nowo ochoty do eǳenia.
Wiǳąc, że oddalam się, Lonia zawołała za mną:
— Kaziu, wiesz, o czym myślę!…
I pogroziła mi palcem.
W te chwili po raz nie wiem który przysiągłem sobie, że nikomu nie wspomnę ani

o moim zemdleniu, ani o te musze. Ledwiem ednak odszedł kilka kroków, usłyszałem
głos Loni:

⁶⁵walać (daw.) — plamić, bruǳić. [przypis edytorski]
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— Żebyś ty wieǳiała, Zosiu, co się tu ǳiało!… Ale nie, nie mogę ci powieǳieć ani
słówka. Chociaż gdybyś mi przysięgła, że dotrzymasz sekretu…

Uciekłem ak na dale w gąszcz, czu ąc, że się wstyǳę. No, chociaż Zosia…
Na owych nieszczęsnych eżynach byliśmy eszcze z goǳinę. Gdyśmy stamtąd wracali

do domu, dostrzegłem wielką zmianę sytuac i. Zosia patrzyła na mnie ze zgrozą i cieka-
wością. Lonia wcale nie patrzyła, a a byłem tak zmieszany, akbym popełnił morderstwo.

Żegna ąc się z nami, Lonia serdecznie ucałowała Zosię, a mnie — kiwnęła głową.
Zd ąłem przed nią czapkę, myśląc, że estem wielki gałgan.

Po ode ściu Loni Zosia wzięła mnie w obroty.
— Dowieǳiałam się pięknych rzeczy! — rzekła z powagą.
— Cóżem a zrobił? — zapytałem na dobre przestraszony.
— Jak to co? Naprzód — zemdlałeś (ach! Boże, i mnie przy tym nie było…), no —

a potem ta osa czy mucha… Okropność… Biedna Lonia! Ja umarłabym ze wstydu.
— Ale cóżem a temu winien? — ośmieliłem się spytać.
— Mó Kaziu — odparła — przede mną nie potrzebu esz się tłumaczyć, bo przecież

a ci nic nie zarzucam. Ale zawsze…
„Ale zawsze…” — to mi odpowiedź!… Z tego „ale zawsze” wypadało, że w całe sprawie

a eden estem winien. Mucha nic, Lonia, która wniebogłosy krzyczała, także nic, tylko
a, za to żem biegł na ratunek.

Prawda, ale po co zemdlałem?…
Byłem niepocieszony. Na drugi ǳień wcale nie poszedłem do parku, byle tylko nie

pokazywać się Loni, a na trzeci — ona kazała mi przy ść. Gdym przyszedł, kiwnęła mi
głową z daleka i rozmawiała tylko z Zosią, rzuca ąc na mnie od czasu do czasu spo rzenia
dumne i smutne ak na zbrodniarza.

Chwilami myślałem, że ednak ǳie e mi się tu akaś niesprawiedliwość. Wnet przecie
tłumiłem podobne pode rzenia mówiąc sobie, żem naprawdę zrobił coś strasznego. Nie
wieǳiałem eszcze wówczas, że taka metoda stanowi charakterystyczną cechę kobiece
logiki.

Tymczasem ǳiewczynki choǳiły po ogroǳie poważnym krokiem, ani myśląc o ska-
kaniu przez sznur, tylko szepcąc coś mięǳy sobą. Nagle Lonia zatrzymała się i rzekła
głosem bole ącym:

— Wiesz, Zosiu, taki mam apetyt na czarne agody… Aż mi pachną…
— To a zaraz przyniosę — odezwałem się z pośpiechem. — Znam w lesie edno

mie sce, gǳie est ich barǳo dużo.
— Bęǳiesz się fatygował?… — odpowieǳiała Lonia, obrzuca ąc mnie melancholĳ-

nym we rzeniem.
— Cóż to szkoǳi? Niech iǳie, kiedy chce — wtrąciła Zosia.
Poszedłem tym śpiesznie , że mi uż w ogroǳie zaczynało być duszno wobec tylu

grymasów. Mĳa ąc kuchnią⁶⁶ usłyszałem, że panienki śmie ą się, a gdym od niechcenia
za rzał przez parkan, spostrzegłem, że w na lepsze skaczą przez sznur. Widać, że tylko
wobec mnie zachowywały tak uroczyste miny.

W kuchni był piekielny hałas. Matka Walka płakała i klęła, a stara Salusia wymyślała
e za to, że Walek stłukł talerz.

— Dałam mu — ęczała pomywaczka — temu hyclowi talerz, żeby se wylizał, a on,
podlec, buch! go na ziemię i eszcze uciekł. O ! eżeli a cię ǳiś nie zabĳę, to mi chyba
ręce i nogi ode mie…

A potem wołała:
— Walek!… chodź mi tu zaraz, psiawiaro, bo z ciebie będę pasy darła, ak wnet nie

przy ǳiesz.
Zrobiło mi się żal chłopca i chciałem załagoǳić sprawę. Pomyślałem ednak, że mogę

zrobić to samo wróciwszy z lasu, bo Walek chyba dopiero w nocy pokaże się w kuchni
i — poszedłem w swo ą stronę.

Las był odległy od folwarku na akie pół goǳiny drogi, może i dale . Rosły w nim dę-
by, sosny, leszczyna, a poziomek i czarnych agód było tyle, ile kto mógł zebrać. Z brzegu

⁶⁶mĳając kuchnią (daw.) — ǳiś: mĳa ąc kuchnię. [przypis edytorski]

   Grzechy ǳieciństwa 



trochę pastusi⁶⁷ przerzeǳili agody, głębie było ich więce , za mowały takie płaty ziemi
ak ǳieǳiniec.

Dostawszy się w te okolice narwałem agód całą czapkę i całą chustkę, sam mało eǳąc,
bom się śpieszył. Pomimo to upłynęła goǳina albo i dłuże , nim obładowany zdobyczą
zabrałem się do powrotu. Nie szedłem prosto, alem trochę nakładał drogi, gdyż w ogóle Las, Drzewo, Błąǳenie
pociągała mnie przechaǳka po lesie.

Gdy iǳiesz ku gąszczowi, drzewa wyraźnie ustępu ą ci, niby robią mie sce. Ale spró-
bu , posuwa ąc się naprzód, odwracać głowę. Poda ą sobie gałęzie akby ręce, pień zbliża
się do pnia, potem nawet zaczyna ą się stykać i ani się spostrzeżesz, kiedy wyrośnie za
tobą pstra ściana, głęboka, nieprzebyta…

Nic łatwie szego, ak wtedy zbłąǳić. Gǳiekolwiek ruszysz się, wszęǳie est edna-
kowo, wszęǳie drzewa rozsuwa ą się przed tobą, a zbiega ą za tobą. Zaczynasz pęǳić,
one także pęǳą wciąż za ciebie, byle ci odciąć odwrót. Sta esz — one sta ą i zmęczone
chłoǳą się gałęźmi ak wachlarzami. Poruszasz głową na prawo i na lewo szuka ąc drogi
i wiǳisz, że niektóre z drzew kry ą się za innymi, akby chcąc cię przekonać, że est ich
mnie , niż sąǳisz.

O! las to rzecz niebezpieczna. Tam każdy ptak szpiegu e, gǳie iǳiesz, każde ziółko
chce ci oplątać nogi, a nie mogąc, przyna mnie szelestem donosi o tobie innym. Tak on
widać tęskni za luǳką twarzą, że raz ą zobaczywszy używa wszelkich podstępów, by ą
zatrzymać na zawsze.

Już słońce miało się ku zachodowi, kiedym wyszedł na pole. O paręset kroków spo-
tkałem Walka. Szedł prędko w stronę lasu, podpiera ąc się wysokim kĳem.

— Gǳie ty iǳiesz? — zapytałem go.
Nie uciekał przede mną. Stanął i wskazu ąc żółtą rączyną na las odparł cicho:
— Het! het!…
— Niedługo bęǳie noc, wraca do domu.
— Kie ⁶⁸ mnie matula strasznie chcą⁶⁹ zbić…
— Chodź ze mną, to cię nie zbĳe.
— O, zbĳe…
— No, chodź, zobaczysz, że nic ci nie zrobi — rzekłem, zbliża ąc się do niego.
Chłopak cofnął się, ale nie uciekał; zdawało mi się, że się waha.
— No, chodźże⁷⁰…
— Kiedy bo ę się…
Znowum się zbliżył⁷¹, a on znowu się cofnął. To wahanie się i cofanie obdartego

chłopca zniecierpliwiło mnie. Tam Lonia czeka na agody, a on targu e się ze mną o po-
wrót?… Nie mam na to czasu.

Prędko poszedłem ku folwarkowi. Byłem chyba w połowie drogi do domu, gdym
odwrócił głowę i zobaczyłem Walka na wzgórku pod lasem. Stał ze swym kĳem w ręku
i patrzył na mnie. Wiatr powiewał szarą koszuliną, a podarty kapelusz w promieniach
zachoǳącego słońca błyszczał mu na głowie ak ognisty wieniec.

Coś mnie tknęło. Przypomniałem sobie, ak go namawiali parobcy, ażeby wziął kĳ
i poszedł w świat. Czyżby?… Nie, on przecie taki głupi nie est. Zresztą nie mam czasu
wracać do niego, bo pogniotą mi się agody, a tam Lonia czeka…

Pędem przybiegłem do domu, chcąc przesypać agody do koszyka. Na progu Zosia
powitała mnie — rzewnym płaczem…

— Co to est?…
— Nieszczęście — szepnęła siostra. — Wszystko się wydało… Tatko stracił mie sce

u pani…
Jagody wysypały mi się z czapki i z chustki. Schwyciłem siostrę za rękę.
— Zosiu, co ty mówisz?… co się tobie ǳie e?…

⁶⁷pastusi — M.lm od: pastuch. [przypis edytorski]
⁶⁸kiej (gw.) — kiedy; tu: ale. [przypis edytorski]
⁶⁹matula (…) chcą (gw.) — forma grzecznościowa, stosu ąca czasownik w lm w odniesieniu do edne osoby,

podmiotu czynności. [przypis edytorski]
⁷⁰chodźże — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że. [przypis edytorski]
⁷¹znowum się zbliżył — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : znowu się zbliżyłem. [przypis

edytorski]

   Grzechy ǳieciństwa 



— Tak est. Tatko uż nie ma mie sca. Lonia pod sekretem powieǳiała guwernantce
o te osie, a guwernantka pani… Kiedy tatko przyszedł do pałacu, pani kazała, żeby cie-
bie natychmiast wywiózł do Siedlec. Ale tatko odpowieǳiał, że… wszyscy wy eǳiemy
razem…

Zaczęła strasznie płakać.
W te chwili zobaczyłem o ca na ǳieǳińcu. Podbiegłem naprzeciw i bez tchu upa-

dłem mu do nóg.
— Mó serdeczny tatku, com a narobił!… — szeptałem, obe mu ąc go za kolana.
O ciec podniósł mnie, pokiwał głową i odparł krótko:
— Głupiś, idź do domu.
A potem rzekł akby do siebie:
— Jest tu inny ma ster, który nas stąd wypęǳa, bo myśli, że stary plenipotent nie

pozwoliłby mu przegrać ma ątku sieroty. I ma rac ą⁷²!
Odgadłem, że mówi o narzeczonym nasze pani. Zrobiło mi się lże na sercu. Poca-

łowałem szorstką rękę o ca i odezwałem się trochę śmiele :
— Bo, wiǳi tatko, byliśmy na eżynach… Lonię ugryzła osa…
— Głupiś ak osa. Nie brata się z paniętami, to nie bęǳiesz polował na osy i nie

zniszczysz ma tek w saǳawce. Idź do domu i nie wyłaź mi za próg, dopóki stąd wszyscy
nie wy adą.

— Oni adą?… — ledwiem wyszeptał.
— Jadą do Warszawy na kilka dni, a wrócą, kiedy nas uż tu nie bęǳie.
Smutno zeszedł wieczór. Na kolac ą⁷³ były doskonałe kluseczki z mlekiem, ale żadne

z nas nie adło. Zosia obcierała czerwone oczy, a a układałem desperackie pro ekta⁷⁴.
Przed położeniem się spać cicho wszedłem do pokoiku siostry.
— Zosiu — rzekłem do nie stanowczo — a… muszę się ożenić z Lonią!…
Spo rzała na mnie przestraszona.
— Kiedy?… — spytała.
— Wszystko edno.
— Ależ teraz ksiąǳ proboszcz nie da wam ślubu, a późnie ona bęǳie w Warszawie,

a ty w Siedlcach… Zresztą, co by powieǳiał tatko, pani?…
— Wiǳę, że nie chcesz mi pomóc — odpowieǳiałem siostrze i nie pocałowawszy

e na dobranoc, wyszedłem.
Od te chwili nie pamiętam uż nic. Mĳały dnie i noce, a a wciąż leżałem w łóżku, przy

którym sieǳiała albo mo a siostra, albo Wo ciechowa, a czasami felczer. Nie wiem, czy
mówiono przy mnie, czy mi się tylko marzyło, że Lonia uż wy echała i że Walek gǳieś
przepadł. Raz nawet zdawało mi się, że wiǳę nad sobą zapłakaną twarz pomywaczki,
która łka ąc pytała:

— Paniczu, gǳieście wiǳieli Walka?…
Ja? Walka?… Nic nie rozumiałem. Ale późnie przyszło mi do głowy, że zbieram

agody w lesie i że zza każdego drzewa patrzy na mnie Walek. Wołam go, on ucieka —
gonię za nim, lecz nie mogę dopęǳić. Tarnina chwyta mnie i odpycha, eżyny oplątu ą
nogi, drzewa tańczą, mięǳy pniami porosłymi mchem miga szara koszulina chłopca.

Niekiedy marzyłem, że a sam estem Walek, to znowu, że Walek, Lonia i a esteśmy
edną osobą. Przy tym zawsze widywałem las albo gęste krzaki, zawsze ktoś wołał mnie
na pomoc, a a — nie mogłem ruszyć się z mie sca.

Strach, com wycierpiał.

Gdym podniósł się z łóżka, był uż koniec wakac i i należało echać do szkół. Parę
dni eszcze przesieǳiałem w mieszkaniu i dopiero w wigilią⁷⁵ wy azdu, przed wieczorem,
wywlokłem się na ǳieǳiniec.

⁷²ma racją (daw.) — ǳiś: ma rac ę. [przypis edytorski]
⁷³na kolacją (daw.) — na kolac ę. [przypis edytorski]
⁷⁴projekta (daw.) — ǳiś M.lm: pro ekty. [przypis edytorski]
⁷⁵w wigilią (daw.) — ǳiś: w wigilię; daw. wigilia: przedǳień, ǳień poprzeǳa ący (święto, wydarzenie itp.).

[przypis edytorski]
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W pałacu okna były zasłonięte roletami. Więc oni naprawdę wy echali?… Zaszedłem
pod kuchnią⁷⁶, upatru ąc Walka. Walka nie było. Spytałem o niego akie ś ǳiewuchy.

— Oho! — paniczu — odparła — nie ma uż Walka…
Bałem się pytać o więce . Poszedłem do parku.
Boże, ak tu smutno… Bez myśli włóczyłem się po wilgotnych ścieżkach, bo nie-

dawno deszcz padał. Trawa pożółkła, saǳawka eszcze barǳie zarosła, w czółnie pełno
wody. W alei główne stały wielkie kałuże, w których przeglądał się mrok. Ziemia czarna,
pnie czarne, gałęzie obwisły, liście więdną. Smutek szarpał mi duszę i z głębi raz po raz
wydobywał akiś cień. To Józia, to Loni, to Walka.

Wtem wionął wiatr, zaszumiały wierzchołki drzew i z chwie ących się gałęzi zaczęły
padać duże krople ak łzy. Bóg wiǳi, że płakały drzewa. Nie wiem, czy nade mną, czy za
moimi przy aciółmi, ale to pewne, że — razem ze mną…

Ciemno było, kiedym wyszedł z parku. W kuchni parobcy edli wieczerzę. Za kuch-
nią, w polu, zobaczyłem figurę kobiecą. Przy niepewnym świetle, które spływało na zie-
mię z asnego paska obłoków, poznałem pomywaczkę. Patrzyła na las i mruczała:

— Walek… Walek!… a wraca że do domu… O, coś ty mi zgryzoty narobił, ty niecnoto,
niecnoto…

Uciekłem pędem do domu, bom myślał, że mi serce pęknie.

⁷⁶zaszedłem pod kuchnią (daw.) — ǳiś: zaszedłem pod kuchnię. [przypis edytorski]
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