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ALEKSANDER ŚWIĘTOCHOWSKI

Damian Capenko
Z Łuby, kamienieckiego powiatu, podolskie gubernii, pograniczne straży, zawichost-
skie brygady, trzecie roty, pierwszego odǳiału geeiter — tak się w urzędowym stylu
rekomendował ednym tchem Damian Capenko. Pytany wszakże prywatnie, odpowiadał
krótko: Małoros. Właściwie, ob aśnienie to było zbytecznem, bo gdyby nawet czarne,
rozmarzone oczy, śniada twarz i w wyraz smutne łagodności ułożone usta nie uprzeǳały
o pochoǳeniu Capenki, to sama ego pieszczonemi brzmieniami śpiewa ąca mowa zaraz
by e zdraǳiła. Mowa ta, przez lingwinistów z Przesmyka uważana za ęzyk pokaleczo-
ny, była czystem małoruskiem narzeczem, w które się wplątało kilkaǳiesiąt służbowych
zwrotów żołnierskich. Po polsku wyrażał się Capenko barǳo poprawnie, przeciągał tyl-
ko zbyt edne dźwięki a zmiękczał drugie, zachowu ąc akcenty roǳinne. Wychowany
przy dworze polaka, ǳieǳica Łuby na Podolu, gǳie o ciec ego był pasiecznikiem, po-
tem ako rekrut przewieziony do straży pograniczne w Przesmyku, miał sposobność tak
przyswoić sobie ęzyk polski, że nim zarówno chłopom wymyślał, ak i pannie ekono-
mównie grzeczności prawił. Ta ostatnia nawet otrzymała podobno od niego na imieniny
powinszowanie, szczęśliwymi rymami złożone.

Sprawiedliwość przyznać każe, iż wszystkiemu temu, cośmy o naszym bohaterze na
podstawie różnych źródeł powieǳieli, przeczył stanowczo nie aki Edward Tabor, han-
dlarz zbożem, a ak mówiono, herszt kontrabanǳistów w Przesmyku, który twierǳił, że
Capenko est kałmukiem, że żadnego porządnego ęzyka nie zna, że sobie do napisania
owych rymów kogoś wyna ął i że do panny Motylińskie zaleca się dlatego tylko, ażeby
od e o ca dostać w podarku piękną ze srebrnym cybuszkiem fa kę. Zwracamy ednakże
uwagę sumiennego czytelnika, że Tabor, który na pniu swego izraelskiego rodu zaszcze-
pił we własne osobie aż trzy narodowościowe płonki: niemiecką, polską i rosy ską, sam
żadnym ęzykiem dobrze nie władał; że nadto ako konkurent do panny ekonomówny,
a więc współzawodnik Capenki, musiał z tego względu w swych sądach o nim być stron-
ny. Ściśle nawet biorąc, stronność ta u awniała się askrawo.

Pewnego esiennego dnia Tabor, idąc nad granicą i ogarnia ąc okiem położenie, ak
gdyby badał pole zbliża ące się walki, spostrzegł państwa Motylińskich, za ętych w ogro-
ǳie przy kopaniu kartofli. Stanął, poczekał aż każda z kopaczek głowę od motyki pod-
niosła, wreszcie gdy ostatnie się przy rzał, klasnął ęzykiem, przymrużył maleńkie oczki,
wywinął tłuste wargi i zsunąwszy czapkę na tył kęǳierzawe głowy, zwrócił się do domu.
Wkrótce ednak wyszedł znowu i szybkim krokiem podążył w kierunku oficyn dwor-
skich. Panna Hortensya Motylińska, ǳiewica w ciało bogata, czerwonością pulchne
twarzy czarowna, a niegasnącym w oczach i ustach uśmiechem zwycięża ąca, sieǳiała
właśnie w swem gniazdku przy oknie, ǳierga ąc żółtą, włóczkową chusteczkę. Spostrze-
głszy idącego Tabora, roześmiała się, wysunęła przeciw niemu urągliwie ęzyk i odbiegła
od okna. Odbiegła po to tylko, ażeby się prze rzeć w zwierciadle i z bukietu astrów,
sto ącego w szklance na komoǳie, wpiąć kilka kwiatów w cieniutkie, wypomadowa-
ne warkoczyki, które przez szerokość e duże głowy ledwie do siebie sięgnąć i w mały
węzełek z tyłu zawiązać się mogły.

— Niema taty — rzekła z chmurką na czole, z które przeświecały promienie wesołe
kokieteryi.

— Po co nam tata? — odparł Tabor, wy mu ąc z pod palta i kładąc na stole sztuczkę
perkaliku, którego brzeg zręcznie odwinął.
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Widok wzorzyste materyi — które barwy pięknie łączyły rumieniec twarzy, żółtość
chusteczki i zieloność sukni panny Hortensyi — przykuł do siebie e zdumione oczy.
Wkrótce ednak opamiętała się i ogryza ąc paznokieć, rzekła:

— Pan ma to na sprzedaż?
— Ja na sprzedaż dla panna Hortensya nic nie mam, ale wszystko mam na darowanie.
— Nie potrzebu ę, nie potrzebu ę — wołała panna Hortensya, spogląda ąc ukradkiem

na perkalik. Niech pan sobie zabierze.
— Panno, aniele, czy to a nie wiem, że mogłabyś lepszą rzecz sobie kupić, ale czemu

nie przy ąć ten drobiazg, kiedy a z otwartem sercem da ę?
U ął ą za czerwoną rękę i oblizu ąc wargi, wpatrywał się w tłustą e talię z takim

zachwytem, ak gdyby przyspieszony rytm e skrzypiącego oddechu wszystko mu obie-
cywał.

— Panno, aniele…
Drgnął, uciął nagle, bo drzwi się otworzyły i do poko u wszedł Capenko.
— Idź pan do kaduka! — zawołała panna Hortensya, odtrąca ąc Tabora.
W e słowach i geście wyczytał Capenko wyraźny dowód wierności, a domyśliwszy

się, że trafił na scenę kuszenia, spytał gniewnie:
— Skąd ten perkal?
— Ze sklepu — odrzekł zuchwale Tabor.
— A gǳie plomba?
— Co plomba, czy to medal albo order, który nosić trzeba? Ja tego nie sprzeda ę,

tylko kupiłem, mnie plombę oderwać wolno.
— A mnie wolno zabrać — krzyczał Capenko — to kontrabanda!
— Co pan gwałt robisz, pańskie mie sce na granicy, pan nie masz rozkazu dom re-

widować!
Capenko ednak nie dał się odstraszyć, porwał perkalik, chwycił Tabota za ramię,

krzycząc:
— Pó ǳiemy do kapitana, do kapitana!
— Nie z e mnie, nie z e! — wrzeszczał, opiera ąc się Tabor.
Ale panna Hortensya, które podczas tego szamotania uśmiech przygasł i rumieńce

pobladły, przerażona obawą odpowieǳialności a może i utratą podarku, przybiegła do
Capenki.

— Panie Damianie, mó kochany, na droższy panie Damianie, da mu pokó , niech
go tam kaczki zdepczą.

— Czy to on dla pani przyniósł?
— Nie chciałam — mówiła zawstyǳona — a on koniecznie i koniecznie….
— No — rzekł Capenko — a daru ę, bo ta pani prosi; ale żebyś nie dawał e rzeczy

przemycanych, to a ten perkalik od pana kupię. Masz rubla!
— O , o , aki pan — drwił Tabor — rubla za sztuczkę po  centów łokieć! Da

kopie kę!
— Nie chcesz pan, to a darmo mieć będę, a pan eszcze karę zapłacisz.
— Weź pan, weź — namawiała panna Hortensya.
— Juści wezmę, bo co mam ze zbó em robić — rzekł rozgniewany Tabor i wyszedł.
Gdyby Capenko był przez okno dostrzegł, że ego przeciwnik udał się do kapitana,

byłby w słodkich chwilach rozkosznego sam-na-sam z panną Hortensyą poczuł gorz-
ką kroplę niepoko u. Ale on, uśmierzywszy gniew kilkoma przekleństwami, zatopił się
w własnym wylewie miłości do panny Hortensyi, która, nie licząc innych względów,
w zadowoleniu e prośby i sztuczce perkaliku miała dość powodów do wynagroǳenia
go obfitszą niż zwykle łaskawością.

Jakie zamiary naroǳiły się skrycie w głowie wzburzonego Tabora, z ego martwe ,
gęsto obrosłe twarzy odgadnąć było trudno. Przyszedłszy wszakże do kapitana, zażądał
tylko kartki na prze ście granicy.

— Wszystko to dobrze, mó panie Tabor — rzekł kapitan — ale mnie znowu donoszą,
że pan na mu esz chłopów, którzy dla ciebie przemyca ą towary.

— Ja, a, co czterǳieści lat przeciwzakonnie nie pomyślałem? Panie ma orze — estem
chrześcian, żebym mo e zbawienie nie doczekał, eśli kto dowieǳie taki feler w moim
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charakterze. Czy to nie prowaǳę handel, żebym się w kontrabandę bawił? Jak pan ma or
mógł nawet dopuścić taki donos?

— No, a teraz nic nie dopuszczam, ale ostrzegam, że ak złapię, bęǳie źle.
— Niech bęǳie źle, niech mnie po mą, niech zastrzelą, niech prawo ze mną zrobi,

co na barǳie zechce, a spoko ny. Ach, panie ma orze, wiem, kto mnie prześladu e —
Capenko, chociaż a na niego dotąd nic nie powieǳiał.

— A cóżbyś pan mógł powieǳieć?
— No, nic, bo że pannie Motylińskie dał ǳiś sztuczkę austryackiego perkaliku, nie

wielka rzecz.
— Nie kłam pan, Capenko wierny żołnierz.
— Być może, ale i wierny kochanek.
— Ja słyszałem, że to pan koło Motylińskie tańcu esz.
— Tańcu ę koło e o ca, żeby mi u ǳieǳica ǳierżawę ogrodu przy kordonie odnowił.
— Na co panu ten ogród, eśli a krzaki przy nim wyciąć każę?
— Pan ma or znowu mnie przytyka. Czy a graniczny złoǳie ; kto wiǳiał, żebym

w tych krzakach co ukrył?
— No, może eszcze zobaczymy.
— Niech pan ma or takie rzeczy nie gada, bo słuchać przykro. Nie ma pan co do

Szczurowy — a tam adę.
— Nic.
— Ja kawy dla pani przywiozę.
Tabor oddalił się.
Przeszedłszy granicę, o kilka sta za nią spotkał leżącego przy droǳe, znanego w oko-

licy Postułkę. Był to eden z na zręcznie szych kontrabanǳistów, zuch, który się chwalił,
że eszcze w życiu nie rozmawiał ze strażnikiem granicznym, nie ma ąc przy sobie akie-
goś ukrytego towaru. Postułka nie dosięgnął eszcze lat pięćǳiesięciu, twarz ednak miał
tak pofałdowaną zmarszczkami, ak gdyby cuǳą, dla niego za dużą, nosił na sobie skórę.
Pod wysokiem, opalonem czołem migotały mu bystre i ruchliwe oczy, których źrenice
co chwila gwałtownie się rozszerzały. U rzawszy Tabora, podniósł głowę, z które spadła
żołnierska czapeczka austryacka, ziewnął głośno i otrzepu ąc kapotę z piasku, spytał?

— No, cóż, fertig?
— Ani utro — odrzekł Tabor.
— Czemu?
— Żaden nie chce. Kos powiada, że nie ma czasu, Kęǳior że się boi, bo strażnicy go

uważa ą.
— Z edli po parę dyabłów, będę czekał, aż im pozwolą?
— Toć mówiłem.
— Niechby przyna mnie eden z furmanką w lesie stanął, a to inacze wszyscy się we

wsi o tem płótnie dowieǳą. Przecież długo leżeć nie może.
— Oho — zawołał Tabor — przysłania ąc oczy ręką, kapitan na granicy.
Postułka podniósł się do połowy, popatrzył i rzekł:
— Na karym koniu? To Capenko.
— Ach — westchnął Tabor — oddałbym wszystko to płótno, dodałbym drugie tyle,

żeby stąd wzięli tego kałmuka…
— Capenkę? Łapie, ak każdy inny… Ale on wam podobno czego innego przemycać

nie pozwala…
— Głupie gadanie. On mnie postanowił zgubę, przed kapitanem zadenuncyował

i ciebie także.
— To i co ma innego robić. A zresztą, na nim dyabeł nie długo stąd wy eǳie.
— Jakto?
— Za miesiąc kończy mu się służba, bierze odstawkę i iǳie do domu.
— Postułka, ty wiesz na pewno?
— Cóż to za wielka ta emnica, wszyscy wieǳą.
— Bogu ǳięki, Bogu ǳięki! To a emu dam na drogę. Prawǳiwe szczęście, ani się

spoǳiewałem. A , a !
— Ogród wyǳierżawiliście?
— Nie eszcze.
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— Przecież trzeba się upewnić, a dobrze byłoby i tę chałupinę, co w nim pustką stoi,
wyna ąć i Kosa osaǳić. Jaki tam loch, wiǳieliście?

— Nie.
— Ba, dobry! No chodźmy do wsi, trzeba zaraǳić, żeby kto płótna nie wyszpiegował.
Postułka wstał i z Taborem poszedł ku blizkie austryackie wiosce, gǳie była ukryta

kontrabanda, którą do Królestwa przeprowaǳić chcieli.
Koci, do zwierzęce bystrości posunięty wzrok Postułki nie do rzał ednak, że za nimi

z daleka śleǳiło orle oko Capenki. Greeiter długo przyglądał się z konia dwu postaciom,
posuwa ącym się zwolna na drugie stronie kordonu, wreszcie, gdy e stracił z widoku,
rzekł pod echawszy do żołnierza:

— Ten meches bęǳie pewnie ǳiś w nocy coś przemycał. Pilnować!
Spiął konia i popęǳił wzdłuż pasa granicznego. Nagle, ak gdyby coś dostrzegł, zwol-

nił biegu i zwrócił się na mieǳę obszernego łana kartofli. Mieǳą tą szedł rzeczywiście
pan Bróg, ǳieǳic Przesmyka. Dobrego wzrostu, wygolony na całe guzowate twarzy, po
nad którą w starannym porządku zwieszały się białe włosy, w szlaoku, z obnażoną głową
i fa ką w ustach, postępował powoli, puszcza ąc przed siebie niedostrzegalne kłaczki dy-
mu. Tak ubrany, mimo żartów sąsieǳkich, wychoǳił zawsze na pole, na którem większą
część dnia przebywał. Była to może resztka nałogu i przywiązania do stepów, w których
Bróg młodość spęǳił. Sprzedawszy rozległy ma ątek na Podolu, przeniósł się do Króle-
stwa, nabył Przesmyk, a że go starość znienacka zaskoczyła, a akieś tam wspomnienia
do małżeństwa zniechęciły, więc w starokawalerstwie postanowił życia dokończyć. ǲiki
nieco i szorstki w stosunkach z ludźmi, Capenkę ako ziomka lubił i zawsze mu obiecywał
dać list do ednego przy aciela na Podolu…

— Aha, — zawołał spostrzegłszy geeitera, który zlazł z konia i czapką nisko się
ukłonił — po cóż mi to rolę tratu esz?

— Ot zobaczył pana i pomyślał prosić.
— Co nowego?
— Sprzeda cie mi ten ogród co Tabor ǳierżawi.
— A tobie na licha? Za dwa miesiące odchoǳisz.
— Jak sprzedacie, nie ode dę.
— W głowie tobie czort głupstwo wysieǳiał, chcesz się tu osiedlić? Toż na Podolu

masz roǳiców.
— Możeby przy echali.
— Człeku, co tobie? Czyś ty się tam nie wychował, że chcesz starych tu zwłóczyć?

Pewnie kanalia polubił ǳiewczynę — hę?
— Już nie odrobić.
— A którą?
— Motylińską.
— Hula głupi! A to oszalał — nie znalazłbyś mięǳy swemi ładnie szych?
— To i cóż, ta się podobała.
— I myślisz się żenić?
— Koniecznie. Powieǳiała, żeby kupić kawałek gruntu i z tem przyszedł do pana.
— Nie sprzedam, gubić cię nie chcę. To zwodnica.
— Nie gańcie panie, płocha malutka, ale się uspokoi.
— Ho, ho, nie na tym świecie. A masz pieniąǳe?
— Sto pięǳiesiąt rubli zebrał.
— Nie starczy.
— Pożyczę.
— Wtedy gada .
— Nie wyǳierżawicie panie Taborowi?
— Poczekam, przy dź do mnie utro, pogadamy.
— ǲięku ę za łaskę.
— Dotąd nie masz za co. Bywa zdrów.
— A gdy Capenko skłoniwszy się, siadł na konia, Bróg zawołał:
— Jutro, raniutko!
Już była goǳina ǳiesiąta w nocy, kiedy służący zameldował Brogowi, że Tabor chce

się z nim wiǳieć.
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— Powieǳ mu, że u mnie ǳień się skończył.
Jakoż istotnie ǳieǳic Przesmyka, wytarłszy się mokrymi ręcznikami, legł spać.
Odprawiony Tabor, postawszy chwilę na ǳieǳińcu, podsunął się cicho pod okna

oficyny, gǳie mieszkali Motylińscy, i za rzał. Przy stole sieǳiał Capenko z panną Hor-
tensyą, pisząc coś powoli. Tabor mruknął pod nosem, wsunął się szybko mięǳy drzewa
ogrodu i zniknął. Kto wie nawet, czy w te chwili nie był po części wǳięczny geeiterowi,
że ten zamiast pilnować granicy, miłosną poił się rozmową.

Właściwie Capenko pisał list do roǳiców, w którym ich uwiadamiał o swym zamiarze
poślubienia panny Hortensyi i osiedlenia się w Przesmyku. Ponieważ zaś tak ważnego
aktu nie odważył się sporząǳić bez wieǳy swe lube , więc do współki z nią go układał.
Brulion uż był gotowy.

— No a teraz — rzekł geeiter — panna Hortensya posłucha i może akie słówko
wtrąci: „Przena ukochańszy roǳicu…”

— Fe — zawoła panna Hortensya — kto pisze: „przena ukochańszy” i eszcze „ro-
ǳicu.” U nas się mówi: „kochany tatu i mamciu.”

— Dobrze — rzekł Capenko — poprawia ąc nagłówek listu, poczem czytał dale . „Z
łaski Boga i zapomocą mo ego miłościwego patrona, wybrałem sobie za żonę…”

— Tak źle — przerwała panna Hortensya — trzeba napisać: serce mo e miłością
udręczone i pała ące…

— To pięknie — mówił geeiter, zapisu ąc podyktowane słowa. „Pała ące do Hor-
tensyi…”

— Co znowu? O pannie porządne tak się oǳywać! „Do Wielmożne Panny — przez
duże P — Hortensyi Motylińskie , córki rządcy dóbr Przesmyk…”

Capenko z zachwytem przeniósł na papier te słowa.
— „Barǳo ona piękna, rosła, zdrowa, troszkę tylko przytłusta…”
— Tfu — splunęła panna Hortensya — piszesz pan ak o dworskie ǳiewce. Przy-

tłusta, przytłusta!… Panna Kulicz z Wólki Gałeckie , co ak drzazga wyschła, to lepsza.
Wolę być taką, ak estem, niż żeby mnie można było przeciągnąć przez ǳiurkę od igły.

— Więc ak? — spytał zawstyǳony Capenko.
— Tabor to umie się wyrażać — odrzekła panna Hortensya. — On mówi na mnie:

anioł, a panu ak się podoba.
— „Prawǳiwy anioł” — pisał pospiesznie geeiter. „Chociaż ma ątek ma chudy,

ale…”
— Co takiego? — krzyknęła panna Hortensya. Kiedy a dla pana za tłusta, a mó

ma ątek za chudy, to poszuka sobie takie …
— Ale panienko droga, aniołku, gołąbeczko — błagał Capenko — a przecież nie

chciałem obrazić.
— To po cóż pan takie głupstwa piszesz?
— Napiszę, co każesz, panienko…
— Powieǳ pan, że mam ma ątek szlachecki, a garderobę taką, że niech się nie edna

ǳieǳiczka w nos ukąsi. Ot, patrz pan!
To rzekłszy, otworzyła na oścież szafę, w które wisiały różnobarwne sukienki, chustki

i szuba królikami podbita.
— Co prawda, to prawda — mówił zdumiony Capenko, przekreśla ąc cały ustęp

swego listu. „I dla tego cału ę po synowsku wasze kolana — czytał dale — i proszę nie
odmówcie nam swego błogosławieństwa…”

— Proszę, proszę… przedrzeźniała panna Hortensya — akbym a to była na droǳe
znaleziona. Niby oni mnie łaskę robią. Co syn bartnika, to nie córka rządcy. Niech oni
się za panem do mo ego taty i mamci wstawią — tak trzeba napisać. Ja panu powiadam…
uh!

Panna Hortensya krzyknęła, gdyż na dworze rozległ się strzał. Capenko, usłyszaw-
szy huk i domyśliwszy się, że na granicy musi być akieś starcie, wypadł na ǳieǳiniec
i wsiadł na uwiązanego przy płocie konia. Od kordonu dolatywał gwar. Jeden z wartow-
ników, dostrzegłszy w krzakach akąś postać, przemyka ącą się do ogrodu Tabora i nie
otrzymawszy na wezwanie żadne odpowieǳi, strzelił. Ugoǳony kulą kontrabanǳista
krzyknął i upadł. W te chwili z krzaków zaczęło uciekać kilku luǳi, za którymi przybie-
gli na strzał żołnierze puścili się w pogoń. Właśnie Capenko nad echał, gdy gromadka
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strażników granicznych otaczała zabitego. Był to syn Postułki. Obok niego leżał worek
napełniony sztukami płótna. Obszukawszy dale , znaleziono kilka takichże pakunków,
przerzuconych do ogrodu.

— Podły meches — zawołał Capenko — on uciekł, chociaż on powinien tu zostać!
Wy ego nie wiǳieli?

— Nie — odrzekli żołnierze.
— Jego kontrabanda — mówił geeiter — a go po południu wiǳiałem z Postułką.
Gdy Capenko echał do kapitana zdać raport, spostrzegł Tabora, sieǳącego na ganku

w swym domu i gwiżdżącego akąś wesołą melodyę.
— Dobry wieczór! — zawołał handlarz z ǳikim śmiechem.
— Ja nie umrę, eśli ciebie nie złapię — mruknął geeiter i popęǳił dale . Opo-

wieǳiawszy kapitanowi za ście, ako czuły kochanek po echał natychmiast Capenko do
swe lube , spoǳiewa ąc się, że go czeka niespoko nie. Lecz akież było ego zdumienie,
gdy znalazł okno ciemne. Słuchał, nawet lekko zapukał, nikt się wewnątrz domu nie ru-
szył. Panna Hortensya spała, ak należało kochance zdrowe i trochę przytłuste . Ach,
Capenko, po coś ty taki list napisał — możeby przemogła sen i czuwała!…

O ile ona przespała noc spoko nie, o tyle on przemęczył się dręczony przykrymi sna-
mi. Rano, zaraz po wschoǳie słońca przy echał do kapitana. Ten wydawszy rozporząǳe-
nia, dotyczące wczora szego wypadku, wręczył mu list — od roǳiny. Capenko nie mógł
żołnierską sztywnością pokryć naǳwycza ne radości. Wybiegłszy na podwórze, złamał
pieczątkę koperty i zaczął czytać. Ledwie ednak przebiegł oczyma kilka wierszy, ęknął,
opuścił ręce, usiadł bezwładnie na poblizkim klocu i wyszeptał:

— Umarł, biedny roǳic i mnie wiǳieć nie doczekał…
Długo tak sieǳiał boleśnie zadumany, zanim zdołał na tyle oǳyskać przytomność,

ażeby dokończyć czytania długiego listu. Matka donosiła mu, że o ciec, spadłszy z wyso-
kie barci, w kilka dni zakończył życie, że ǳieǳic wynagraǳa ąc wdowie wierną służbę
męża, darował e kilkaǳiesiąt ulów i że ona wygląda niecierpliwie chwili, kiedy syn wróci
i w starości ą wesprze.

„A nie zostań tam, mó Damianku, mó ptaku — abym tu ze strapienia się zagryzła”
— pisała w końcu.

I tacy luǳie, ak Capenko, ma ą swo e chwile straszne , rozpaczliwe walki uczuć, wal-
ki rozǳiera ące serce i miesza ące myśli w szalony obłęd. Co zrobić: czy porzucić pannę
Hortensyę, czy starą, nieszczęśliwą matkę? Biedny tonął z boleści i nie wiǳiał żadne-
go w nie ratunku. Nareszcie, ak gdyby go szczęśliwa myśl olśniła, zerwał się, wskoczył
na konia i popęǳił do domu. Gdyby kapitan wiǳiał go siada ącego w izdebce do pisa-
nia wtedy, kiedy mu polecił natychmiast uwiadomić komorę o wczora szym wypadku,
nie poznałby swego geeitra. Capenko bowiem pisał list do matki, pisał sam, bez uǳiału
panny Hortensyi, a tak wyglądał, ak gdyby e nie pozwolił na żadne poprawki. Bezwied-
ne czyny luǳkie ob awia ą czasem więce rozumu, niż świadome. Capenko bezwiednie
czuł, że na to ego pismo kochanka wpłynąć nie mogła. Lże szy po zrzuceniu z pier-
si pierwszego smutku po echał na komorę, gǳie przedewszystkiem list oddał. W dwie
goǳiny przybiegł z powrotem i zaraz pospieszył do dworu.

— To u ciebie teraz dopiero raniutko? — zawołał ubiera ący się do wy ścia Bróg.
— Wczora kontrabandę złapali, człowieka zabili — tłómaczył się Capenko — mu-

siałem eźǳić po służbie.
— Jakże, ogród ci przez noc z głowy nie wywietrzał?
— Nie, panie, a was ǳiś eszcze serdecznie proszę — sprzeda cie.
— A uści komuś sprzedam, bo do dyabła pomyślą, że a z niego kontrabanǳistom

kry ówkę zrobiłem. Słyszę, że i w chałupie coś schowali?
— Tylko woreczek edwabiu.
— Urwisy.
— Cóż tak płaczliwie mówisz?
— Pismo ǳiś od matki otrzymałem, o ciec umarł.
— O, to głupio. Ale na cóż ci teraz ogród? Jedź do matki, gdy uwolnienie z wo ska

dostaniesz.
— Napisałem, żeby tu przy echała.
— Człowieku, tyś nie wart mieć matki. Starą kobietę przez tyle świata wlec bęǳiesz?
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— Przy eǳie żelazną drogą.
— Ty przeklniesz kiedyś tę ǳiewkę, co cię tak opętała. Nie, ogrodu nie sprzedam,

kup sobie inny.
— Nikt do zbycia nie ma. Zmiłu cie się.
— Nie ǳiś. Jak bęǳiesz się żenił, przy dź do mnie, pogadamy.
— Pamięta cie o mnie, panie.
— Lepie ty sam o sobie nie zapomina .
Jakkolwiek Bróg ogrodu eszcze nie sprzedał, a nawet nie wiadomo było, ile zań zażąda,

to przecież Capenko wyszedł weselszy.
Gdy smutek długo się wpatru e w prostą naturę człowieka, eden uśmiech radości

zdoła go czasem rozproszyć. Od wczora geeiter nie wiǳiał kochanki, do nie więc na
chwilę pobiegł. Zbliża ąc się ku e mieszkaniu, rozmyślał w duszy, czy mu wczora sze
swo e niezadowolenie z listu w imię ǳisie sze ego żałoby przebaczy, gdy na progu spo-
tkał wychoǳącego od Motylińskich Tabora. Oba przeciwnicy zmierzyli się groźnym
wzrokiem, który w handlarzu zdraǳał ukryte szyderstwo a w geeiterze — stłumiony
gniew. Panna Hortensya była w domu sama, co nowym kolcem zraniło zazdrość Capenki.

— ǲień dobry — rzekł drżącym głosem.
— Dobry — odpowieǳiała, nie odwraca ąc się od lustra, przed którem przymierzała

skończoną uż żółtą chusteczkę.
— Panna Hortensya zdrowa, nie przestraszyła się wczora ?
— Ja tam nie kuropatwa, żebym się strzałów bała.
— Człowieka zabili, a mówią, że Tabor go namówił.
— Wiǳiałeś pan, że gadasz? Wszystkiemu Tabor winien. Żeby na sośnie gruszki

urosły, to także byś pan na Tabora zmówił.
— Złoǳie on, wybrany…
Pannę Hortensyę widocznie rozdraźniły słowa Capenki, bo oparłszy się na oknie,

zaczęła z udaną wesołością nucić krakowiaka.
— Niech panna Hortensya mnie pożału e — odezwał się po chwili milczenia — mam

wielkie nieszczęście. O ciec mi umarł.
Są dwa wyrazy i dwa wypadki: śmierć i małżeństwo, które zdolne są zawsze otworzyć

usta kobiecie tego roǳa u, ak panna Hortensya.
— Umarł! — zawołała zǳiwiona, wychoǳąc ze swe roli.
— Tak est, ǳiś odebrałem list od matki, w którym mi donosi, że spadł z barci.
Na wspomnienie barci ekonomówna skrzywiła się i oǳysku ąc swó zadąsany humor,

rzekła:
— Młody może kitkę odwalić, stary musi.
Wzgardliwe te słowa głęboko zraniły Capenkę; to też bez namysłu rzekł:
— Jak tylko daǳą odstawkę, po adę do matki.
Pannie Hortensyi pociemniało w oczach. Przeraziła ą bowiem obawa utraty kon-

kurenta, którego czasami przeważał w e sercu Tabor, ale który na barǳie ą ku sobie
pociągał, zwłaszcza teraz, gdy go stracić miała. Stary meches, ako edyny zalotnik, stanął
przed e oczyma tak szkaradny, ak przed chwilą był ponętny.

— Jedź pan — mówiła — przecież się nie utopię.
— Po cóż panienka ma się topić — wtrącił geeiter — kiedy Tabor zostanie.
— Zabierz pan sobie tego merynosa.
Odpowiedź ta rozbroiła Capenkę. Poczuł on litość nad kochanką i wyrzut, że ą tak

niemiłosiernie doświadczał.
— Nie, panno Hortensyo — zawołał wzruszony — napisałem do matki, żeby do nas

przy echała.
— Żeby tu przy echała, a cóż ona bęǳie robić? — spytała podniesionym głosem

panna Hortensya, oǳyskawszy utraconą przewagę. Przecież to prosta kobieta.
— Prosta, czy nie prosta — odparł poważnie Capenko — ale mo a matka. Je mie sce

przy mnie.
Panna Hortensya milczała.
— Poraǳiłem e , żeby sprzedała pasiekę, krowy, konia, trzodę, wszystkie graty i do-

póki eszcze ciepło, ruszyła w drogę.
— Posłałeś pan uż list? — spytała panna Hortensya po chwili namysłu.
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— Posłałem.
— To napisz pan drugi — rzekła rozkazu ącym tonem — żeby mi przywiozła kilka

kawonów, kiedy u was tak się roǳą, bo u nas, u tego psa ogrodnika nie można się ani
kawałka doprosić.

— A, boda mnie — krzyknął, uderza ąc się w czoło geeiter — zupełnie zapomnia-
łem, tak mi nieboszczyk roǳic rozum poplątał. Napiszę zaraz.

— Proszę powieǳieć, że mnie tem przy emność zrobi.
— I to powiem — zapewniał Capenko, ściska ąc rękę kochanki i wpatru ąc się w nią

czule.
— Adiu, adiu — mówiła, bo muszę iść do mamci na ogród.
Gdy Capenko wyszedł, panna Hortensya, przekonawszy się, że od echał, stanęła przed

zwierciadłem, zrzuciła żółtą chusteczkę, pod którą ukazał się na szyi sznur wielkich nie-
bieskich paciorków. Uśmiechem szczerego zadowolenia poǳiękowała w myśli — komu?
Rzecz ǳiwna, że Capence w te chwili koń na równe droǳe się nie potknął.

Może dla tego, że w te że chwili Tabor wybierał się w daleką a przyna mnie w dłu-
gą podróż. Zaniepoko ony wczora szym wypadkiem, w którym uǳiał głucha wieść mu
przypisywała, obawia ąc się rewizyi, a przytem chcąc porobić zakupy zboża w okolicy, po-
stanowił na kilka tygodni wy echać i wywieźć wszystko, co w domu niedość bezpiecznem
było. Ażeby zaś nie buǳić krzywǳących ego honor pode rzeń, upakował się i wyruszył
pręǳe , niż na ten od azd zdołano zwrócić uwagę.

Gdy Capenko skończył drugi list do matki z prośbą o kawony, uż Tabora w Prze-
smyku nie było, a dokąd się udał, wróble na dachach nie świergotały.

Geeiter z edne strony żałował, że lisa z łupem wypuścił, ale z drugie strony rad był,
że się od ego zdrad, zwłaszcza w stosunku do panny Hortensyi, uwolnił. A potrzebował
rzeczywiście spoko u, bo oto za miesiąc miał wystąpić z wo ska, przygotować sobie dom,
gospodarstwo, gniazdo dla żony. Co do te ostatnie , akkolwiek częste paroksyzmy Hor-
tensyi nadcinały snu ące się pasmo przyszłego ich połączenia, Capenko ednak porwane
nici ciągle związywał i nie tracił naǳiei, że na nich swe szczęście zawiesi.

Inacze nie byłby przecież sprowaǳał matki i nie kazał e przywozić kawonów.
Ponieważ Bróg ze sprzedażą ogrodu się ociągał a ednocześnie pozwolił uprawić go

a nawet pustką sto ący dom za ąć, więc Capenko zwolna, o ile służba nie przeszkaǳała,
zaczął gospodarować. Kilka szczęśliwych poimek pomnożyło mu znacznie kasę, ale w 
rublach trudno znaleźć zbawienie.

— Ty waryat esteś — rzekł raz do niego Bróg — chcesz ogród ode mnie nabyć,
ale przeciesz ziemi eść nie bęǳiesz, a choćbyś tych kilka morgów zasiał, to i tak ci nie
wystarczy. Ja pienięǳy twoich zaraz nie łaknę, kup sobie naprzód akie sprzęty, krowę,
drobiu, trzody chlewne .

Capenko czuł w słowach ǳieǳica przy acielską radę i dlatego e usłuchał, a nawet
ob awił znaczną pomysłowość. Nietylko bowiem zaczął powoli gromaǳić przyszłe swo e
gospodarstwo, ale nawet zamierzył spróbować przemysłu. Jako syn pasiecznika, obzna -
miony z hodowlą pszczół, nabył ǳiesięć ulów i zaraz po otrzymaniu dymisyi miał e
sprowaǳić do ogrodu.

Nareszcie zbliżył się ten upragniony ǳień. Kapitan zawezwał geeitera i ozna mił
mu, że wysłużywszy pięciolecie, może dale pozostać w wo sku lub zeń wystąpić. Ca-
penko prosił o uwolnienie. Zd ąwszy mundur i przebrawszy się w stró przesmyckiego
obywatela, doznał tych samych wrażeń, akich dozna e student opuszcza ący szkołę: po-
czuł radość, ale zarazem pewien niepokó , niepokó na prostsze zagadki: czy bęǳie mógł
żyć? Jakkolwiek pytanie to było poważnem a ego rozwiązanie trudnem, nie mogło ono
w pierwsze chwili za mować ex-geeitera. Włożywszy krochmalną, z zakładkami ko-
szulę, nowy, w Kielcach kupiony surdut i fantastyczną z prążkowanego kortu czapkę,
uśmiechnięty Capenko prze rzał się w lustrze i zadowolony ze swego widoku poszedł
przedstawić się naprzód pannie Hortensyi. W tym ednak dniu silnych wrażeń eszcze
edno, a może na silnie sze go oczekiwało. Zbliża ąc się do mieszkania Motylińskich,
spostrzegł idącego naprzeciw, od kilku tygodni niewiǳianego Tabora. Zimny i przykry
dreszcz przebiegł po nim w kilkakrotnych prądach. Handlarz zawsze był dlań upiorem,
tem strasznie szym ednak obecnie, gdy się uż nie bał ego minione geeiterowskie

   Damian Capenko 



właǳy. W miarę ak dwa przeciwnicy zbliżali się do siebie, na twarzach ich malowało
się wzburzenie.

— Git, git, panie Łapa ko — odezwał się szyderczo pierwszy Tabor — wyglądasz pan
ak przesmycki konsul. Pan podobno mięǳy nami się osiedla i ogród kupu e?

— A panu co do tego? — spytał groźnie Capenko.
— Nu, a chciałby się tylko dowieǳieć, co pan teraz łapać bęǳie.
— Złapię a ciebie naprzód za łeb, eśli bęǳiesz ciekawy! — krzyknął ex-geeiter

i tak gwałtownie przyskoczył do Tabora, że ten ledwie odbieǳ zdołał. Poczeka , eszcze
a ciebie bez munduru z towarem w nocy upolu ę!

W ciche , nieme walce dwu nieprzy aciół był to drugi gwałtowny wybuch Capenki,
prawie zaǳiwia ący w ego łagodnym i miękim charakterze. I ǳięki może właśnie temu
wybuchowi, wszedł on do panny Hortensyi swobodnie szy i weselszy, niżby się po takiem
spotkaniu spoǳiewać należało.

— No proszę mnie pochwalić, żem piękny — rzekł prawie wesoło.
Panna Hortensya spo rzała nań skrzywiona i bąknęła.
— Lepie panu było w mundurze; w tem patrzysz pan na szewca.
— Aby tylko ładnego szewca, to mnie sza. No, panno Hortensyo, od ǳiś estem

wolny, trzeba nam pomyśleć o naszem gospodarstwie. Mam uż dom, dwie krowy, tro e
prosiaków, ǳiesięć pni pszczół i ogród.

— Co to za gadanie — przecież z tego nie wyży emy.
— Nie bó się panno Hortensyo, zostało mi eszcze pięćǳiesiąt rubli a potem więce

się zna ǳie.
— Ja tam bogatych lizać nie chcę, kiedy sama mogę być bogatą. Gǳie mam mieszkać?

W ruderze, w które nawet stołka niema?
— Kupi się i stołek.
— Mebli trzeba, mebli, rozumiesz pan?
— To będą i meble.
Skąd ednak, Capenko dobrze nie wieǳiał. Do małżeństwa zabierał się trochę po

żołniersku, lekceważąc konieczne warunki materyalne. To tylko było niezawodnem, że
pracować i wywalczyć sobie byt pragnął, oraz że dąsy panny Hortensyi ze złuǳeń go
oǳierały.

— Matka nie przy eżdża — rzekł smutnie — myślałem, że trochę grosza wcześnie
mi przywiezie.

— Ślicznie dostałam kawony!
— Cóż a winien? — tłómaczył się Capenko. — Więc akże panno Hortensyo?
— Naprzód pan dom urządź, niech będą kwiaty, firanki, lustro.
— Zrobi się — rzekł machinalnie — i wyszedł — do dworu.
Bróg przechaǳał się po ogroǳie i próbował owoców. Spostrzegłszy Capenkę, długo

mu się przyglądał z daleka, wreszcie zawołał.
— A to, panie, elegant! Cóż tak się przeǳiergnąłeś?
— W odstawce uż — rzekł kłania ąc się Capenko.
— Jeǳiesz na Podole?
— Zosta ę.
— Trudno, głupim umrzesz. I cóż myślisz robić?
— Przyszedłem eszcze was prosić o sprzedanie ogrodu.
— Toż sieǳisz uż w nim. Ja ci powieǳiałem: nie sprzedam aż w ǳień ślubu, może się

eszcze namyślisz, nie chcę cię przykuwać. A zresztą, co przede mną kry esz? Ja wiem, że
pienięǳy wiele nie masz i na zagospodarowanie ci ich nie starczy. Czemu mnie męczysz,
żebym ci ostatni grosz zabrał? Zamieszka w te chałupinie, zasie ziemię, sprowadź sobie
pszczoły, kiedy e kupiłeś, a ak zasmaku esz tu, pogadamy. Słucha , Capenko — mówił
dale Bróg po chwili — Motylińscy za córką posagu wiele nie daǳą, ziemia i ule was
nie wyżywią — powinieneś pomyśleć o zarobku. Ot co ci powiem. Jesteś człowiekiem
roztropnym, rzetelnym, zacznĳ pośredniczyć w sprzedaży zboża z kupcami zagranicznymi,
możesz mieć za to procent. Ja cię zrobię moim agentem i innych obywateli z ednam.
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Jakaś oślepia ąca asność oblała oczarowanego Capenkę. Stał niemy, drżący, z pół-
otwartemi ustami, po których igrał lekki uśmiech, wreszcie rzucił się do ręki Broga i za-
czął ą namiętnie całować.

— Dobroǳie u mó ! — wołał rozrzewniony — mó o cze!
— Baba z ciebie, za co ǳięku esz, a za ciebie robić nie będę. Lepie oto rozważ rzecz

dobrze. Był u mnie ǳiś Tabor, który zboże od nas kupu e, powieǳiałem mu, że tobie
sprzedawać będę. Nie zawstydź mnie.

Capenko nic nie mówił, tylko kłaniał się, łzy ocierał i rozczulony odszedł. Jak był
lekki, ak uniesiony, ak śmiało w przyszłość spoglądał, ten tylko wie, kto szuka ąc pra-
cy, niespoǳiewanie ą znalazł. Dla Capenki, który właściwie nie obmyślił sobie żadnego
sposobu życia, lada pro ekt, nawet tak marzycielski, ak Broga, któremu się zdawało, że
niedoświadczony w handlu ex-geeiter wytrzyma współzawodnictwo z Taborami, był nie
deską, ale całym okrętem zbawienia.

W pół goǳiny wszyscy we wsi uż wieǳieli, że ex-geeiter bęǳie komisantem na -
bogatszego w okolicy obywatela, a naturalnie wieǳiał o tem przed innymi Tabor. Gdy
mu ednak o tem mówiono, rozśmiał się ironicznie.

— Ja u Capenki zostanę faktorem.
Na drugi ǳień po tym wypadku udał się Tabon za granicę. W temże samem mie scu,

co przed kilku tygodniami, spotkał leżącego przy droǳe Postułkę.
— No i cóż — rzekł — Capenko zosta e w Przesmyku; kupił ogród od Broga i obie-

cu e strażnikom w łapaniu nas pomagać.
Postułka milczał.
— Na mie scu, gǳie ci syna zabił, bęǳie saǳił kartofle.
— A czy to on zabił? Wiecie uż na pewno?
— Pociągnąłem za ęzyk żołnierzy, wygadali.
— Ha zbó ! — targnął się Postułka.
— Albo to tylko ta edna kula była na świecie, którą on wystrzelił — rzekł Tabor.
Przez chwilę oba milczeli.
— Swo emu nie żal ustąpić — odezwał się handlarz — ale nie takiemu kałmuko-

wi, co z końca świata przypęǳony, zamiast iść do domu, luǳiom chleb wyǳiera nawet
wtedy, gdy go sam nie z e. Czy my emu na Podole włazimy? Czy my kiedy powieǳieli-
śmy: po eǳiemy tam zakładać pasieki? A gdybyśmy po echali, on by nas wygnał, on by
krzyczał, co to ego o czyzna. Jego o czyzna wszęǳie, gǳie on postawi swo e korytko.
Wiecie, on bęǳie zbożem handlował.

— Ma pieniąǳe?
— Nie nakradł nam towaru? Mówi, że z głodu nie umrze, dopóki Postułka ży e.
— Razem nie umrzemy — rzekł posępnie kontrabanǳista, wsta ąc z murawy i idąc

z Taborem do wsi. — Co on teraz robi?
— Dniem i nocą płot groǳi. I w święta… Myślisz, że on chrześcĳan? Heide. U księǳa

się spowiada, a dyabła się raǳi. Śpiewa akieś czarnoksięstwa, co rano ziemię cału e. On
nam nieszczęście na wieś sprowaǳi. Wczora w nocy stał w ogroǳie i do księżyca coś
gadał.

Poszli. I tym razem wiǳiał ich z okna swe wzniesione na górce chaty Capenko,
ale co oni ego uż wtedy obchoǳić mogli? Cały teraz za ęty swo em gospodarstwem,
olśniony naǳie ą szczęśliwe przyszłości, o nie tylko myślał.

Naza utrz rano wstał ze wschodem słońca i zabierał się do opatrywania drzewek, gdy
mu żołnierz przyniósł list od matki. Z nieopisanem drżeniem rozerwał Capenko kopertę.
Co za radość! Matka donosiła, że wyprzedała uż wszystko i że za dwa dni przy eǳie
z kawonami, prosząc, ażeby przysłano po nią furmankę do kolei. Trudno się było taką
wiadomością nie poǳielić z panną Hortensyą, która przy ęła ą dumnie, ale łaskawie.

— Myślałam, że matka pańska nie bęǳie grzeczna.
— No, panno Hortensyo kochana, rzekł Capenko, teraz uż wszystko gotowe, da my

na zapowieǳi.
— O, nie, nie, nic pilnego.
— Ja czekać nie myślę.
— Ale a myślę — odpowieǳiała panna Hortensya stanowczo.

   Damian Capenko 



Capenko się poddał i smutny do domu wrócił. Dom ten przedstawiał uż obraz
schludnego i w potrzebne sprzęty zaopatrzonego mieszkania. Były w edne izdebce nawet
i firanki, kwiaty i lustro, nie mówiąc o nowe , zupełnie nowe komoǳie, nad którą wisia-
ła fotografia kochanki, ubrane w rękawiczki, z trzema na nich pierścionkami o wielkich
oczkach. Jeszcze Capenko nie zdołał się przebrać, kiedy służąca Motylińskich przyniosła
od panny Hortensyi kartkę, w które luba go uwiadamiała, że podda e się rozkazowi o ca
i na zapowieǳie zezwala.

No, teraz uż do miary ego szczęścia nic nie brakowało. Był gospodarzem, miał być
komisantem zbożowym Broga i mężem panny Hortensyi. Przez cały też ǳień śpiewał
i saǳił drzewka w ogroǳie. Już noc zapadła, a on eszcze śpiewał zmęczony, spocony,
myślą o przyszłości za ęty. A przyszłość rozpościerała przed nim wszystkie barwy, ak
gdyby ich pożyczała od ubrania panny Hortensyi. Dla nasycenia się rozkoszą tych asnych
chwil, nawet o ciec zmartwychwstał i rozpromieniony patrzał na szczęście syna.

Właśnie Capenko wziął do ręki ostatnie drzewko, gdy usłyszał na granicy akieś krzyki,
tętent koni i nawoływanie strażników.

Oswo ony z tego roǳa u wypadkami nie uczuł trwogi, ale racze chęć uǳielenia po-
mocy swym byłym towarzyszom. Machinalnie podszedł do otacza ących ogród krzaków,
gdy wtem rozległ się w nich strzał. Capenko ęknął i z drzewkiem w ręku padł mar-
twy. Na odgłos huku przybiegło kilku żołnierzy. Kto strzelił w tem mie scu odległem od
drogi, którędy się akiś człowiek z pustym workiem, ak gdyby dla ściągnięcia żołnierzy,
przemykał, dlaczego zabił Capenkę — nikt nie wieǳiał, nawet Tabor, który przez cały
ten czas sieǳiał u siebie na ganku, wesoło pogwizdu ąc.

Kiedy matka echała z kawonami, Capenkę wieziono na cmentarz w towarzystwie
nielicze gromadki przy aciół zmarłego, mięǳy którymi zna dował się i Tabor. Był on po-
trzebnym dla pocieszenia panny Hortensyi, która nad grobem serdecznie płakała i eszcze
wraca ąc do domu, wzdychała. Co ednak na barǳie ǳiwiło wszystkich na pogrzebie,
to obecność Broga. Kiedy grób zasypano, odwrócił on się, utkwił wzrok w odległy punkt
za granicą i długo patrzał na akiegoś człowieka w austryackie czapeczce, leżącego na
droǳe, który zdawał się pogrzebowi przypatrywać.

— Biedny Capenko, a ci to, żeś chciał być moim bratem i na nasze ziemi pracować
— przebaczam.
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