


 

 

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

BOLESŁAW PRUS

Lokator poddasza
Uczony Reb La zer Skowronek poprawił aksamitną krymkę¹ na siwie ące uż głowie,
wytrząsnął na ziemię i schował w tylną kieszeń prunelowego² chałata³ porcelanową fa kę
i, sto ąc na środku brudne sieni, głęboko rozmyślał nad tym: za którą też wy rzeć ma
bramę?…

Jeżeli wy rzy za zieloną, na ulicę, może zobaczyć tam rzeźnika, pęǳącego woły, starą
babę z konewką, chlebem lub butelką w ręku, a w każdym razie brunatny drewniany dom,
którego parter za mu e blacharz i waciarz, a fac atkę⁴… Pan La zer skrzywił się, odwrócił
i postąpił parę kroków ku bramie żółte .

W te stronie wszystko należy do niego. Ten stróż pokornie sto ący z czapką w ręku,
i to kwadratowe podwórze z wielką szopą na środku, i te poduszki czerwone, pierzyny
w niebieskie kratki, suszące się na słońcu, i ta o dach szopy oparta drabina, gǳie na
trzecim szczeblu od ziemi dokonu e cudów zręczności pe saty Dawidek, na mędrszy ze
Skowronków, acy egzystowali na świecie — wszystko to należy do niego.

Czy tylko to?… A tenże za szopą dom drewniany, ma ący osiem okien na górze i pięć
na dole?… A tenże drugi, na prawo, z tro giem drzwi i dachem blaszanym?… A ten
chodnik, po którym mały Josek ciągnie na sznurze przewrócony do góry nogami stołek?…
A ta na lewo zbutwiała parterowa rudera, pod którą na stosie desek gnĳących igra tro e
brudnych i obdartych ǳieci, a go ⁵ bednarz z hałasem podbĳa wielką beczkę?

Smutna rudera. Żadna deska w e ścianach nie przysta e do drugie , żadne drzwi
nie domyka ą się, żadnego okna otworzyć nie można, żeby się nie rozleciało. Sczerniały,
mchem porosły dach tworzy tak zawikłaną powierzchnię wichrowatą, że na znakomit-
szy geometra nie pod ąłby się e badać, a przykrywa takich biedaków… Ach… Takich
biedaków, że miłosierny Reb La zer uż piąty miesiąc ociąga się z wymówieniem im ko-
mornego.

Żółtawe oko Skowronka zatrzymało się na ostatnim oknie fac atki, skąd przez wybite
szyby od goǳiny uż bucha ą kłęby pary. Tak wielka ilość pary zdraǳa wielki ogień, a zbyt
wielki ogień…

— Ach… Ach… — mruknął uczony Żyd — oni mi eszcze domy spalą…
I zwolna postąpił ku bednarzowi.
— Niech bęǳie pochwalony, Marcinie…
— Na wieki wieków — odparł bednarz, składa ąc narzęǳia i dotyka ąc ręką czapki.
— Co u tego Jakuba taki ogień w izbie?
— To ona… Gotu e wodę do prania.
— Ny… Ny… A ak tam z nim?
Bednarz machnał ręką.
— Wun tam czasem wygląda, ak pĳany — ciągnął Żyd.
— Gǳie zaś on tam pĳany! Zwycza nie spadł z ruśtowania i z onych czasów zrobił

się taki akiś… że to… eee… — ob aśnił bednarz.
— Ny… Ny… Ja to zara pomiarkowałem. Wun raz u mnie drwa rąbał, ale nawet

goǳiny nie porąbał i ustał. Że emu we śpitalu nic nie pomogli?

¹krymka — czapeczka bez daszka. [przypis edytorski]
²prunelowy — wykonany z mocne , edwabne tkaniny. [przypis edytorski]
³chałat — długie okrycie podobne do płaszcza, noszone przez Żydów. [przypis edytorski]
⁴facjatka — mieszkanie na poddaszu. [przypis edytorski]
⁵goj — określenie używane przez Żydów wobec innowierców. [przypis edytorski]
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— Co ta mieli pomóc, nawet mu nogi nie zgoili…
— Franek… Franek… Chodź ino tu — odezwał się głos z fac atki, a rozmawia ący

u rzeli w wybitym oknie owiniętą w żółtą chustkę głowę kobiety.
Na starsze z obdartych ǳieci, które na widok gospodarza kryły się mięǳy gnĳącymi

belkami, pobiegło na schody.
— To ego ǳieci? — spytał La zer.
— A ego — odparł Marcin. — Tro e na dole, a dwo e chorych w izbie.
— A wa! — mruknął Żyd, i pochyliwszy głowę, począł przysłuchiwać się rozmowie

na górze.
— Gǳie wczora sze kartofle, co były w rynce… Co? — pytał gniewnie głos kobiecy.
— A bo a wiem… matusiu — odpowieǳiał z pewnym wahaniem głos ǳiecinny.
— Łżesz, boś sam z adł w nocy; Józia cię wiǳiała… Ja ci dam…
— Jak Boga kocham, matusiu… żeby mi ręce i nogi połamało… żeby mnie cholera…

— piszczał chłopak przy akompaniamencie uderzeń.
— A masz!… A masz!… — krzyczała kobieta. — To bęǳiesz łgał, bęǳiesz kradł…

bęǳiesz się przysięgał?… A masz!…
Każdemu wyrazowi towarzyszył trzask mokre ścierki, upada ące na różne części ciała

chudego i brudnego chłopca, który zanosząc się od płaczu, mówił:
— A co a temu winien, że mi matusia eść nie da ą, co?… A bom to adł kolac ę?…

A bom adł śniadanie… Co? I eszcze mnie matusia bĳą za to… U… hu… hu!…
Zrobił się straszny wrzask, w którym oprócz bĳące matki i bitego pac enta wzięło

uǳiał dwo e ǳieci na górze i dwo e na dole. Zniecierpliwiło to Żyda, który po chwili
namysłu wszedł do sieni, z sieni na brudne i ruchome schody, i sapiąc ze zmęczenia,
stanął na progu izby pełne pary, zaduchu i woni mydła.

— Jakubowa, pani Jakubowa!… Co u was zawdy⁶ takie krzyki? — zaczął przybyły.
— Ooo… To pan gospodarz?… — zǳiwiła się licho ubrana kobieta, a potem płacząc

dodała: — A cóż a pocznę nieszczęśliwa z tymi bachorami, kiedy się nic przed nimi nie
uchowa i niczym ich nie nakarmi? Ten roboty nie ma, ǳieci pięcioro, wszyscy woła ą
eść, a ty choć sobie ręce do łokcia pozǳiera , choć się sama rozedrzy …

— Ja wam co powiem, mo a Jakubowa — przerwał oburzony La zer. — Że wy biedni,
to est prawda, ale że wy mi wiele nieporządku w domu zrobicie i nie płacicie, to także
prawda. Zawdy u was pranie, wylewanie, suszenie, ze świecą po strychu choǳenie, zawdy
krzyk, a zapłaty nie ma, a pięć rubli winniście… Wy mi głowę rozkrzyczycie, wy mi domy
spalicie, wy… Wy się wyprowaǳić musicie. Już a i was, i waszych pienięǳy wiǳieć nie
chcę.

— A panie gospodarzu! — zawołała kobieta. — Niechże pan tego nie robi, niech pan
eszcze bęǳie cierpliwy‥

— Co to cierpliwy?… Ja uż estem pięć miesięcy cierpliwy…
— Może się też Pan Bóg nad nami zlitu e i staremu da aką robotę, to się eszcze

wypłacimy…
— Robotę… Robotę… — mruknął Żyd. — Abo wy dbacie o co?… Abo wy nie

wygnaliście od siebie edne lokatorki?…
— To est prawda, panie gospodarzu, ale wiǳi pan gospodarz, ona to była takie nic

dobrego, że panu i nam wstyd robiła… Niech się pan La zer zmiłu e… — mówiła dale ,
składa ąc ręce. — Niech się pan zmiłu e przyna mnie nad tym drobiazgiem.

Gospodarz spo rzał po izbie, gǳie wszyscy e mieszkańcy zna dowali się w komplecie.
Tro e chudych, z nadmiernie wielkimi brzuchami ǳieci kryło się mięǳy balią a stołem,
zarzuconym mokrą bielizną. Czwarte, okryte akimś czarnym łachmanem, leżało na łóż-
ku, piąte w drewniane pace na słomie, a ich nęǳny o ciec z rozczochranym włosem,
na eżonymi wąsami, z bo aźnią w oku stał oparty o komin, obok ciekące konewki, na
które sieǳiał przed chwilą.

Poważną twarz Żyda przebiegł dreszcz wzruszenia.
— Co tamtemu? — spytał uż łagodnie , wskazu ąc pakę.
— Coś kaszle, panie gospodarzu — odparła matka.
— A temu co? — ciągnął, wskazu ąc łóżko.

⁶zawdy (daw.) — zawsze. [przypis edytorski]
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— To ǳiewczyna, oparzyła się niechcący ukropem.
— A wa!… — syknął gospodarz, i zwraca ąc się do Jakuba, dodał:
— A ak z wami, Jakubie?
Biedak wstrząsnął głową, skurczonymi palcami podrapał komin, lecz milczał.
— No, odpowieǳże panu gospodarzowi — wtrąciła żona.
Jakub poruszył ustami, wlepił niespoko nie swo e okrągłe oczy w twarz gospodarza,

lecz znowu milczał.
— Zostańcie z Bogiem — szepnął Żyd i nagle opuścił izbę.
— Niech Pan Bóg prowaǳi! — odpowieǳiała kobieta, wychyla ąc się przez poręcz

za schoǳącym gospodarzem, którego w sieni zatrzymał bednarz pytaniem:
— A cóż, panie La zer?…
— Niech go Bóg ratu e, to barǳo biedny człowiek… — odparł Żyd i poszedł dale .

*
— No, Bogu ǳiękować — mówiła pani Jakubowa, znęca ąc się nad akimś pode -

rzane formy szmatem⁷, który gwałtownie i rytmicznie targała prawą ręką, przycisnąwszy
go lewą do dna napełnione wodą balii. — No, Bogu ǳiękować, szczęśliwieśmy ǳień
zaczęli. Woda gorące e, mydło e, roboty mamy na akie pół rubla i gospodarz ustatkował
się na aki miesiąc. Franek… nie grzeb patykiem w kominie, bo eszcze co zmalu esz. Za
parę dni u sklepiczarki umy ę podłogę, to nam może znowu zacznie borgować⁸, a może
i przyśle swego siestrzanka, co to e u felczera⁹, żeby Józi poraǳił… Maniusiu, weź się do
kartofli… Franuś, a biega do sklepiku i wyproś bułeczkę chleba, to się odda po utrze…
Moszkowa gadała, że ten siestrzanek to zdatnie szy od innego doktora, więc może by on
i tobie, stary, co poraǳił…

— O matusiu… Tak mnie kole… — szepnął chłopak w pace i zakaszlał.
— Niech kole, to i ty ego kol!… Co a tobie poraǳę? — odparła kobieta. — Posłu-

cha , stary — zwróciła się do osłupiałego męża — ot wiǳisz, przecie to i two e ǳieci,
pomóż-że im. O , boda em a była pierwe oślepła, niżem wyszła za ciebie!‥

W te chwili zatrzeszczały i zadudniły schody, a na progu izdebki ukazała się akaś
kobieta, eszcze młoda, lecz wynęǳniała i ubogo ubrana.

— Mo a złocista pani Jakubowo — zawołała przybyła — a odda cież co pręǳe stat-
ki¹⁰, bo mi stara chyba łeb ukręci…

— Statki?… — spytała przerażona praczka. — Statki?… A akże a dokończę?…
— Cóż a na to poraǳę, moiście wy… Pókim mogła, pótym wam w sekrecie poży-

czała, ale ak się wydało, stara ani słyszeć o was nie chce… Woła, że pó ǳie do cyrkułu¹¹,
wyzywa od złoǳiei i powiada, że ak e w moment nie oddacie balii i sagana¹², to wam
polic antów naśle z całe Warszawy…

Praczka schwyciła rękoma za krawędź balii.
— Nie dam balii… Nie dam sagana… Nic nie dam!… Ja tu nigǳie statku nie dostanę,

a w domu nie ma co eść i robota pilna‥
Przybyła załamała ręce.
— Bó cie się Boga, co wy gadacie?… To za mo e dobre serce chcecie, żeby i mnie,

i was do cyrkułu powiedli… kumo…
ǲikie uniesienie biedne matki we łzy się rozpłynęło. Cóż miała robić? ak mogła nie

oddać rzeczy, które nie były e własnością?… To też nie ǳiw, że po kilkuminutowych
prośbach i zaklęciach, sama wreszcie wydobyła mokrą bieliznę z balii i sama pomogła
wylać z naczyń do rynsztoka¹³ wodę gorącą, dla które przechowania nawet Marcin, po-
czciwy bednarz, nie mógł e statku wynaleźć…

Drobny ten na pozór wypadek obezwładnił biedną kobietę, która siadłszy na edynym
stołku w izbie i ukrywszy twarz w fartuch, zaniosła się od płaczu.

⁷szmat — ǳiś w r.ż.: szmata. [przypis edytorski]
⁸borgować (daw.) — sprzedawać na kredyt. [przypis edytorski]
⁹felczer — osoba wykonu ąca proste zabiegi medyczne. [przypis edytorski]

¹⁰statki (daw.) — naczynia. [przypis edytorski]
¹¹cyrkuł (daw.) — posterunek polic i w zaborze rosy skim. [przypis edytorski]
¹²sagan — duży metalowy garnek. [przypis edytorski]
¹³rynsztok — otwarty kanał ściekowy biegnący wzdłuż ulicy. [przypis edytorski]
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— Ot tobie, stary, żona, ot tobie ǳieci — wołała, szlocha ąc. — Chciało ci się żenić,
masz teraz… Wszystko się wali na mo ą biedną głowę, a akąż a radę dam, kiedy z izby
ostatni żeleźniaczek¹⁴ i balĳka mięǳy Żydy uż poszły…

We drzwiach stanął smutny i zadyszany Franek.
— Matusiu — rzekł — we sklepiku nie chcą dać chleba i eszcze mówią, żeby matusia Bieda

za dawnie szy zapłaciła…
— Ale… A skądże a zapłacę, kiedym ostatni grosz na mydło wydała?
— Matusiu… — szepnęło chore ǳiecię z łóżka — matusiu… chyba my uż ǳiś nic

nie bęǳiemy edli?…
I uroniwszy te słowa, biedactwo utkwiło bo aźliwe spo rzenie w zapłakane twarzy

matki.
Od palącego duszę wzroku ǳiewczyny Jakubowa odwróciła oczy w inną stronę, a tam

zobaczyła pożółkłą twarz kaszlącego chłopca, który ze swo e paki wytknął na eżoną głowę;
spo rzawszy ku drzwiom, spotkała trzy pary lękliwie pyta ących o chleb źrenic; zwróciła
się wreszcie ku kominowi, lecz i tam znowu dostrzegła oczy, okrągłe, zapadłe oczy swego
biednego męża, utkwione w nią z akimś bezsilnym wyrazem.

Wówczas w sercu te kobiety żal i rozpacz przemieniły sie we wściekłość; łzy e oschły,
a przed chwilą uboga praczka zamieniła się teraz w wilczycę, która wietrzy niebezpieczeń-
stwo i postanawia bronić szczeniąt.

— Słucha -no, stary — syknęła przez zaciśnięte zęby do męża, kładąc mu na ramieniu Bieda, Rozpacz
ciężką, spracowaną i eszcze wilgotną rękę. — Słucha i rusz-no się, bo w domu nie ma
nic…

Stary milczał; żona wstrząsnęła nim.
— Słucha , stary, radź co teraz, boś ty chłop, a mnie uż wszystko z rąk ucieka… Idź

mięǳy luǳi i dostań robotę, albo użebra co, byle chleb był w domu, bo a tu z ǳieciskami
nie wytrzymam…

Stary znowu milczał i błędnym okiem patrzył przed siebie; żona pochyliła się nad nim
eszcze barǳie i głucho szepnęła:

— Idź uż… powiadam ci: idź… Zrobisz, czy nie zrobisz, to idź, byleś mi z oczu zszedł,
bo albo two a, albo mo a śmierć…

Nęǳarz ocknął się; czy zrozumiał co, trudno zgadnąć, lecz pewne est, że czuł wszyst-
ko. Czuł wilgoć w mieszkaniu, czuł głód, ból okaleczałe nogi, zawrót swo e biedne ,
rozbite głowy, a nade wszystko to, że nie ma uż dla niego mie sca na roǳinnym barło-
gu¹⁵.

Gdy wstał z konewki, żona wcisnęła mu czapkę na głowę i z lekka popchnęła ku
drzwiom. Nie obe rzał się nawet, lecz schoǳąc na dół, usłyszał głos syna, mówiącego:

— No, nie becz, Mańka… Tatuś poszedł na miasto i chleba nam przyniesie, ba, eszcze
i węǳonki, ak dawnie .

*

Wyszedłszy z domu, nęǳarz zatrzymał się przed bramą zǳiwiony. ǲiwiła go asność
dnia i ciepło słoneczne; ǳiwiły go wesołe twarze przechodniów, którzy mówiąc nie na-
rzekali, ani wołali o chleb; ǳiwił go obszar ulicy, na które mógł odetchnąć, nie czu ąc
woni mydlin, i poruszyć się, nie czu ąc na sobie wzroku zrozpaczone żony i zgłodniałych
ǳieci. Gasnący umysł roz aśnił się nieco i Jakub przypomniał sobie, że powinien gǳieś
iść i szukać chleba.

Iść, lecz dokąd?… Ulica ciągnęła się w obie strony. Na lewo bruk był barǳo nie-
równy, na prawo chodnik; Jakub miał nogę skaleczoną, więc poszedł na prawo. Mógłże
pomyśleć, że ów niewyraźny, instynktowny pociąg do gładkie drogi est ednym z szarp-
nięć straszliwe machiny przeznaczenia, które niemiłosierne tryby w tym dniu eszcze
zdruzgotać go miały?…

Na skręcie ulicy zetknął się z akimś stróżem w niebieskie bluzie, nader pilnie za-
miata ącym schody nęǳnego szynku.

¹⁴żeleźniaczek — garnek żelazny. [przypis edytorski]
¹⁵barłóg — legowisko. [przypis edytorski]
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— Iii… hy! — zawołał stróż — banǳie pogoda, kie pan Jakub wylazł. Jak się ma-
cie?…

— Bóg zapłać, panie Walenty — mruknął Jakub, zapewne pierwszy raz od dni kilku.
— Coście wy się tak uż z tyǳień nie pokazywali?… Gada ą luǳie, że u was w chałupie

bida, hę?…
— Jużci, że bieda — odparł Jakub. — Roboty nie mam.
— Roboty… Kto ą ta ma? Tak samo ak pienięǳy; tylko Żydy i wielkie panowie

ma ą… No, chodźta do cukierni.
Z tymi słowy wprowaǳił Jakuba do szynku, gǳie oprócz właściciela, Żydka z barǳo Karczma

chytrą miną, sieǳiał a racze drzemał wsparty o dużą kufę akiś egomość w pomiętym
kapeluszu i wypłowiałym surducie, którego barwy, na aśnie sze przy kołnierzu, na ple-
cach przechoǳiły w kolor musztardowy, a około kieszeni w ciemnotabaczkowy.

— A wa… nasz pan Jakub… — wykrzyknął Żyd. — Taki gość… Chyba węglem
w kominie zapisać?… Co sze to z panem Jakubem rabiało?…

— Niech no Jankiel spagatówki tu postawi, ino prandko — zakomenderował Wa-
lenty.

— Pan Jakub esce robi u mulaze?…
— Aha! Robi!… Zleciał na łeb z rustowania i tera ameryture dostał… No, pranǳy

wódki… — odparł Walenty.
— A pynięǳy?… — spytał Żydek, zakłada ąc ręce w tył i chwie ąc się na rozkraczo-

nych nogach.
— Jakie pieniąǳe?… A bez pienięǳy to nie łaska? Ja fundu ę… — huknął pan Wa-

lenty.
— Pan Walenty fundu e?… Ny, to z tegie chlebie, to z tegie mąkie… No, nic nie

bęǳie z tegie… — zakonkludował Jankiel.
— A… A… panu Walentemu… — ocknął się wypłowiały egomość spod ku. —

A… mo e uszanowanie… Cóż to za obdartus z panem Walentym przyszedł?… Niechże
mam honor poznać…

— To mó kamrat — odparł stróż. — Pan Jakub, co był u mulazy, ale rozbiuł się
i tera roboty suko…

— Ha, ha… roboty w szynku? Głupstwo robota, w całe Europie nie zna ǳie roboty,
tylko wódkę, wódkę, eżeli ma pieniąǳe… Jankielu, mó szczupaczku, a da -no mi tam
kieliszczynę…

— Znowu na burg¹⁶?… — spytał Żyd płaczliwie. — Już mi pan Ignac tyle od rana
winien i esce chce?…

— Com ci od rana winien, ty psi flaku?… Ja?… Tobie? Winien?…
— Moze nie?… Pan Ignac z samego rana z adł obazanek, potem wódki wypiuł, potem

znowu wypiuł, i znowu z ad, i znowu wypiuł ze dwa razy, i znowu chce pić?
— Panie Ignacy — zaczął Walenty — a sobie myślę, może by pan Jakubowi aką

prośbę wystafirował¹⁷ do państwa, zeby choć trochę ciekowi dopomóc…
— Prośbę?… Temu obdartusowi?… — ǳiwił się pan Ignacy, widocznie barǳo po-

błażliwy na usterki swo e garderoby.
— To się na diabła nie zdało… Mnie zapyta cie, co prośby znaczą, mnie… bom a sam

choǳił z listem, gǳie było napisano… Wódki, psia wiaro…
— Nima wódki… — odparł Żyd.
— W liście moim — ciągnął pan Ignacy — stało wyraźnie napisano, ako a, Ignacy,

od uroǳenia głuchoniemy, a przy tem zbankretowany¹⁸ ma ster, polecam się wzglę…
względom Jaśśśnie Wielmożnych i Wielmożnych państwa… I co myślicie?… Może my-
ślicie, że oni wspomaga ą kogo?… Sto diabłów tam… Oni umie ą wyzywać tylko od
pĳaków… Mnie… Mnie…. samego nazwali pĳakiem… Wódki, bydlęcy ogonie… bo cię
zabĳę, spalę, zaskarżę… Hup!…

W te chwili wpadła do szynku akaś zaperzona kobiecina z okrzykiem:
— Ty znowu w szynku, nicponiu, znowu?… A a ci tu…

¹⁶na burg — właśc. na borg, t . na kredyt. [przypis edytorski]
¹⁷stafirować (z niem. staffieren) — stroić się z przesadą, tu: elegancko przygotować. [przypis edytorski]
¹⁸zbankretowany — zru nowany. [przypis edytorski]
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— Magǳiu… Magdusiu… — zaczął zdetonowany¹⁹ Walenty. — Ja nic… Ja tylko
z Jakubem…

— Z Jakubem?… — wrzasnęła żona. — I ty się nie wstyǳisz choǳić z Jakubem, co
est gorszy od ǳiada, i bo sam nie ma co eść, i eszcze ǳieciom chleb odbiera?…

To powieǳiawszy, schwyciła męża za kołnierz.
— Waluś… Nie da się, mó cynaderku… — zachęcał go pan Ignacy.
— Jeszcze i ty, pĳaku, i ty?… Ja wam obu sprawię! — I po te groźbie zepchnęła

męża i pana Ignacego ze schodów na ulicę, rozda ąc mięǳy obu z wielką wprawą po parę
kopnięć nogą, od które na surducie pana Ignacego barǳo wyraźny ślad pozostał. Jakub
wyszedł za nimi.

— Fiuuu… aka ęǳa! — zwrócił się do biedaka Ignacy, gdy uż małżeństwo znikło
im z oczu. — Prawǳiwa łaska Boża, żem e w mo e ręce nie dostał… Fiuuu…

Tak pogwizdu ąc i zatacza ąc się, schwycił pod rękę Jakuba i pociągnął go za sobą.
— A ak ci tam, mo a miętóweczko? — zaczął.
— Jakub — odpowieǳiał oszołomiony biedak.
— Otóż wiǳisz, mó Ja… Jasiu, powiem ci tyle, żeś głupi, kiedy szukasz roboty…

Robota to nie dla takich, ak ty, robota to głupstwo i wszystko głupstwo…
Przy tych słowach blada i napuchła twarz pĳaka okazywała wielkie zmartwienie.
— Powiadam ci… — prawił dale — ak ci tam?…
— Jakub.
— Powiadam ci, mó Jacusiu, wszystko głupstwo. I to słońce… a psik! Ja zawsze

kicham, ile razy spo rzę na słońce… Głupstwo słońce, i ziemia, i domy, i bogactwa…
Taki, powiadam ci, człowiek z edukac ą, ak a, utrzymać się nie może, a dopiero ty?…
O zaślepienie luǳkie! Ale… akże ci tam, bo ciągle zapominam?…

— Jakub.
— Otóż, powiadam ci, mó Jędrusiu, a, z mo ą szlachetnością w sercu, żebym miał

ǳieciom chleb odbierać i być niepotrzebny na tym świecie, powiadam ci, poszedłbym
na most i… i słowo honoru… hult w wodę… żeby nikomu nie zawaǳać, mó Józiu…
A może ci świata żal? — dodał pan Ignacy, patrząc błędnymi oczyma w twarz Jakuba. —
Jęd… Jędrusiu, turrrkaweczko mo a, nie bądź głupi… Wszystko, co tu wiǳisz dokoła, to
marność… to czczość… Plunąć nie warto, powiadam ci…

Nagle urwał i stanął z podniesionym do góry palcem, akby pragnął powstrzymać
grom wzgardy, zbyt pośpiesznie rzucony na otacza ącą go rzeczywistość, akby uznał, że
mie sce, na którym zna du ą się obecnie, nie usprawiedliwia byna mnie , może słuszne-
go, lecz w każdym razie zbyt gwałtownego wstrętu do świata. Tu wodociąg, tam szynk,
w suterynie²⁰ flaczarnia, a obok nie eden stragan z pietruszką, drugi z pieczywem, trzeci
z wędlinami, przy którym w kociołkach, ma ących formę wanienek, gotowały się kiszki
i kiełbasy… Pan Ignacy uczuł, że na widok ten mięknie mu serce, zaczął więc znowu, ale
uż z innego tonu:

— Wiesz co; mó Fran… Jakże bo ci tam?…
— Jakub — odpowieǳiał nieszczęśliwy towarzysz.
— Aha! Otóż wiesz, mó Jasieczku, że… że dalibóg miałbym wielką ochotę zafundować

ci co… Możebyśmy też tak… kiszeczki, z bułeczką? Aż mi pachnie, powiadam ci…
— Jeżeliście łaskawi?…
— A możebyśmy, słucha , pierwe wódeczki, a potem flaczków?… Wiǳisz… kiszkę

eść pod straganem, to strasznie ordynarrr…
— Iii… co tam — odparł Jakub.
— A gdyby też, posłucha -no mnie, naprzód wódeczki, a potem kiełbaski, hę?…

Hum! Wiǳisz… mó Piotrusiu, a fundu ę… tylko a, nikt więce … No, ale da pyska, da
ǳióbka… niech cię…

To powieǳiawszy, pochylił się na prawo i ucałował kołnierz, potem na lewo i zawaǳił
nosem o ucho Jakuba.

— Ale wiǳisz, pożycz mi pół rubelka, nic więce , niech cię Bóg broni… bo… a nie
wziąłem ze sobą…

¹⁹zdetonowany — pozbawiony pewności siebie. [przypis edytorski]
²⁰suteryna — kondygnac a poniże parteru, częściowo zna du ąca się pod ziemią. [przypis edytorski]
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— Albo a mam… Skądbym a wziął! — odpowieǳiał smutnie Jakub.
— Nie masz?… Fiu. A chciało ci się prośbę pisać?… Fiu… A chce ci się z porządnymi

ludźmi pod rękę choǳić?… Dla Boga! I ten bezecny Walek zazna amia mnie z takim ho-
łyszem²¹?… Bywa zdrów, Jacusiu. Muszę wstąpić do cukierni… Może est kto zna omy…
Adiu²²…

Z tymi słowy pan Ignacy wbiegł do nowego szynku i upadł na ławę, pozostawia-
ąc Jakuba na ulicy, zwróconego twarzą ku Wiśle, do które stąd było zaledwie kilkaset
kroków.

*

Jakim sposobem trafił, kiedy zasnął i ak długo spał Jakub, trudno zgadnąć; dość,
że około zachodu obuǳił się pod szychtami²³, wprawǳie rozgorączkowany, lecz spoko -
nie szy i przytomnie szy, niż zwykle.

Spał na śmieciach, które rozgrzebywało kilka kur i prosię, tuż koło niego i nie zważa ąc
na niego, ak na rzecz martwą. Lecz Jakub był na to obo ętny. O kilka kroków od siebie
wiǳiał on starą i poplamioną, lecz eszcze dość całą czapkę, z które mógłby zrobić barǳo
miły podarunek dla swego syna, nie podniósł e ednak, tak akby nie podniósł w te chwili
i woru ze złotem.

Poniże swego ohydnego posłania dostrzegł on dwóch chłopców, widocznie nie zna- ǲiecko
ących się z sobą, z których mnie szy rzucał kamienie na wodę, wyższy zaś zdawał się
rozmyślać nad sposobem zawarcia z nim zna omości. Jakub uczuł ǳiwną sympatię dla
tych dwóch wyrostków, chętnie by nawet porozmawiał z nimi, tylko że nie mógł akoś
zebrać się na wypowieǳenie pierwszego słowa; milczał więc i słuchał.

— He tam!… — zawołał nagle wyższy — a nie przestaniesz rzucać, hę?…
— No, abo co? — odparł niższy.
— Bo to, że w mordę dostaniesz, ak bęǳiesz rzucał…
— O, a za co?…
— Za to, że nie wolno rzucać na wodę kamieni. Nie wiesz, czy co?…
Kiedy Jakub na próżno usiłował przypomnieć sobie tak ǳiwny zakaz, mały chłopiec

przystąpił do wyższego, który znowu zaczął:
— Wiǳisz, ty cybulusie, tego łobuza na górze?… — i to mówiąc, wskazał Jakuba.
— Może by w niego z parę razy?… — spytał nieśmiało młodszy.
— Pal go! — zawołał starszy.
Po te komenǳie kilka kamieni świsnęło nad Jakubem, eden padł około głowy, drugi

trafił w chorą nogę. Jakub syknął z bólu i usiadł na śmieciach, co wiǳąc, chłopcy uciekli.
— Czego oni chcą ode mnie?… Com a im winien?… — mruknął nęǳarz.
Lecz, nim zdołał odpowieǳieć na to pytanie, usłyszał za sobą gruby głos:
— Oho, znowu esteś, ptaszku?… Nie wiǳieli go tu…
Jakub obe rzał się: za nim stał silny i wysoki człowiek, wygląda ący na stróża.
— Jeszcze ci się chce co upolować? — ciągnął przybyły. — Niedawnoś pokradł deski

i ǳiś znowu przychoǳisz, kanalio…
— Ja nie kradnę desek — szepnął Jakub.
— Nie kradniesz ty, tylko twó brat za ciebie… Znamy cię lisku… Won stąd!
Biedak podniósł się.
— Czego wy chcecie ode mnie, człowieku?…
— Won stąd! — krzyknął eszcze głośnie przybyły i schwyciwszy Jakuba za ramię,

gwałtownie wypchnął go na drogę.
Nęǳarz teraz dopiero uczuł, że go noga boli straszliwie, że go głowa pali i ęzyk mu

z pragnienia wysycha. Chciał eść, chciał pić, chciał spocząć gǳie, ale mie sca nie było.
Na skręcie puste i niebrukowane ulicy, za stosem belek dostrzegł rudego ǳiada,

w starym wo skowym płaszczu i z płócienną torbą na ramieniu. ǲiad, sieǳąc, układał
coś na kolanach i mruczał:

²¹hołysz (z ukr.) — biedak. [przypis edytorski]
²²Adiu (z .) — zniekształcone „adieu”, t .: żegna . [przypis edytorski]
²³szychta (daw.) — stos bali a. desek. [przypis edytorski]
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— Kra anka chleba… za duszę Piotra i Agaty. Suchy chleb… Trzy ogórki, żeby Pan
Bóg dał deszcz… Może i da? Szóstkę za dusze zmarłe. Wieczny odpoczynek…

Jakub zrobił parę kroków naprzód.
— Litościwa osobo, zmiłu się nad biednym sierotą… — zaczyna ǳiad, racze skut-

kiem przyzwycza enia, niż naǳiei, aby prośba ego przydać się na co mogła.
Jakub stanął.
— Iii… ǳiadku — rzekł — eszcze by mnie się co od was należało…
— Wam?… Ode mnie?… — zawołał ǳiad zdumiony.
— A ino?… Wyście ǳiś edli, a a nic.
— No, patrza , nie edliście?… A to eǳcie!… Kto wam broni? — mruknął ǳiad,

szybko chowa ąc zapasy.
— A kie ²⁴ nie mam co eść…
— To sobie zaróbcie. On myśli, że teraz ǳiady to takie wielkie panowie, ak dawnie …
— Pewnie, że chciałbym zarobić, ale nie mam gǳie.
— O ho… nie mam gǳie! To się powieście.
— I powroza nie mam.
— To go ukradnĳcie! — zakończył ǳiad z gniewem. — a tam ani wasz brat, ani

swat, żebyście mi głowę zawracali.
Wszystkie cierpienia fizyczne i moralne odżyły w biednym Jakubie; zdawało mu się, że

go ze wszech stron otacza ą akieś sieci niewiǳialne, akieś narzęǳia męki, przed którymi
chciał uciec. Chciał uciec przed swo ą nogą krwawiącą się i opuchłą, przed swo ą głową,
w którą tysiące młotów kuły, przed spo rzeniami głodnych ǳieci, które ak ostre gwoźǳie
wbĳały mu się w serce, przed wyrzutami żony, które ak roztopiony ołów upadały na
niego, słowem — przed wszystkim… przed wszystkim…

Z te straszne zadumy ocucił go brzęk szkła i krzyki.
— Giewałt²⁵… lufcik zbił… Łapa … Trzyma …
To on zbił lufcik, to ego łapać kazano!… Jakub roze rzał się: był uż niedaleko swo e

ulicy, wpadł więc na nią, zmieszał się z tłumem przechodniów i znikł w bramie.
Na podwórzu zaczepił go bednarz Marcin:
— Nie macie się czego kwapić²⁶ do domu; Mańka gǳieś zginęła na ulicy, i wasza

wyszła za nią z chłopcem, a resztę ǳieci zamknęła w izbie.
Jakub, nie odpowieǳiawszy nic, wbiegł na schody, a ze schodów do komórki pod

strych, gǳie były sznury, na których wieszano bieliznę i garstka grochowin²⁷, na których
zwykle sypiał. Tu zzia any, rozgorączkowany, wsparł się o edną z belek i w na wyższym
niepoko u począł wyglądać przez dymnik²⁸, oczeku ąc na coś…

Czekał niedługo, w kilka minut bowiem ukazał się na podwórzu akiś Żyd w towa-
rzystwie kobiety.

— Marcinie! — zawołała do bednarza kobieta — A gǳie to Jakub sieǳi?
— A na co go wam?…
— Jak to na co?… — wtrącił Żyd. — Na to, żeby za szybę zapłacił, co ą zbił…
— I toście wy, Katarzyno, pokazali drogę do Jakuba? — spytał bednarz kobiety.
— Przecie to nie darmo — ob aśnił Żyd. — Wuna ode mnie wódki dostanie…
— Widać, żebyście wy, Katarzyno, roǳonego o ca za kieliszek wódki sprzedali —

mruknął pogardliwie bednarz.
— Nu, co tu dużo gadać — przerwał Żyd — pokazu cie, Katarzyno, bo a nie mam

czasu.
Zawstyǳona kobieta milczała, spogląda ąc ukradkiem na dymnik, gǳie w półcieniu

dostrzegła wynęǳniałą twarz Jakuba.
— Nu, gǳie to est, Katarzyno?… — nalegał Żyd.
W te chwili ręce Jakuba podniosły się nad głową.
— Da cie mi tam spokó — odparła kobieta.
Głowa w dymniku poruszyła się gwałtownie, twarz przebiegły konwulsy ne dreszcze.

²⁴kiej (gw.) — kiedy. [przypis edytorski]
²⁵giewałt — gwałtu! rety! [przypis edytorski]
²⁶kwapić (daw.) — spieszyć się. [przypis edytorski]
²⁷grochowiny — łodygi wymłóconego grochu. [przypis edytorski]
²⁸dymnik — niewielkie okienko w dachu. [przypis edytorski]

   Lokator poddasza 



— Wynoś się, Żydu — huknął Marcin. — Co się bęǳiesz w cuǳym domu rozbĳał…
Twarz wygląda ącego ze strychu Jakuba zrobiła się bladosina.
— Za co wynoś… Co to wynoś?… Giewałt! — wrzeszczał rozgniewany Żydek, i na

podwórzu rozpoczął się hałas, który dopiero przybycie La zera Skowronka uciszyło.
Stary gospodarz uspokoił poszkodowanego i kazał mu iść do domu.
— Niech panu Bóg wynagroǳi — rzekł biedny bednarz, uchyla ąc czapki. — Już na

tych biednych luǳi tak się wszystko wali, że aż strach… Teraz oto ǳiecko im zginęło.
— I ǳiecko się zna ǳie — odparł gospodarz — i eszcze dobrze bęǳie. Ja ǳiś

gadałem o nich z zakonnicą, a zakonnica powieǳiała, że starego zabiera ą do śpitale i ǳieci
do ochrone²⁹ i Jakubowe daǳą robotę… Bęǳie gut³⁰…

— Jakubie! — zawołał bednarz, podnosząc głowę. — A ze dźta ino na dół! Nagle
urwał i niespoko nie dodał: — Co emu est?…

— Co emu est? — powtórzył wybladły gospodarz, patrząc w dymnik.
W te chwili w bramie domu ukazała się praczka, niosąc na ręku znalezioną, śpiącą ze Bieda, Głód

zmęczenia ǳiewczynę; obok nie biegł na starszy chłopiec z potężnym kęsem chleba, nad
którego zmnie szeniem nader usilnie pracował.

Zobaczywszy sęǳiwego Żyda, Jakubowa zaczęła mu ǳiękować; ten ednak machnął
niecierpliwie ręką i poszedł na górę, a za nim bednarz i praczka z ǳiećmi, w towarzystwie
kilkorga podwórzowych gapiów.

Przede drzwiami komórki gospodarz zatrzymał się i rzekł:
— We dźcie wy naprzód, panie Marcinie.
Lecz i Marcin nie wszedł, spo rzał tylko w głąb komórki przez szczelinę mięǳy de-

skami i cofnął się przerażony.
Nie wieǳąc, o co choǳi, Jakubowa pierwsza stanęła we drzwiach, a za nią gapie.
— O Matko mo a Boska! — zawołała nagle kobieta — a cóżeś ty zrobił na lepszego, Samobó stwo, Śmierć

Jakubie!…
— Da cie znać do polic i — dodał ktoś — Jakub się powiesił.
— Oderznĳcie go, może eszcze ciepły…
— Nie dotyka cie się, bo za to kryminał!
Powstał zgiełk i bieganina; na sprzecznie sze zdania krążyły mięǳy gromadą, która

w kilka minut zapełniła korytarzyk i schody.
— A wa… A wa… — lamentował gospodarz, drżąc na całym ciele. — Taki strach,

taki grzech, taka kompromitac a… Za co on to zrobił? Ja komornego nie brałem, a ego
ǳieciom dopomagałem, a za nim do zakonnic poszedłem, a on się powiesił… Nu, róbże
tu luǳiom dobrze, to oni ci tak zapłacą…

— Nie gniewa cie się, panie La zer — wtrącił nie mnie zmieszany bednarz — bo on
to nie przez złość tak zrobił, ino przez to, że miał źle w głowie… Jemu i sam Pan Bóg
daru e…

Tak narzekali i litowali się dobrzy luǳie, a tymczasem przywiązany do krokwi dachu Trup
wisiał trup Jakuba. Biedna głowa ego opadła ku ziemi, lecz na zsiniałe twarzy, zamiast
obłędu, trwogi i boleści, rozlewał się ma estatyczny spokó śmierci.

²⁹ochronka — ośrodek opieki nad ubogimi ǳiećmi. [przypis edytorski]
³⁰gut (z niem.) — dobrze. [przypis edytorski]
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e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

   Lokator poddasza 
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