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Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

CHARLES DICKENS

Opowieść wigilĳna
 . 

Opowieść fantastyczna
.  
Zaczęło się od tego, że Marley umarł. To żadne nie ulega wątpliwości. Protokół pogrzebu
podpisali: ksiąǳ, urzędnik, grabarz i właściciel zakładu pogrzebowego. Scrooge także go
podpisał, a nazwisko Scrooge’a miało poważny walor¹ na giełǳie zawsze, cokolwiek by
podpisał.

Stary Marley był więc martwy ak ćwiek we drzwiach². ǲieǳictwo, Słowo
Tu mała uwaga.
Nie chcę wcale przez to powieǳieć, że wiem z własnego doświadczenia, akoby na

świecie nie istniało nic barǳie martwego nad ćwiek w drzwiach. Co do mego osobiste-
go poglądu, sąǳiłbym racze , że ćwiek w trumnie est na barǳie martwym artykułem
w handlu żelaznym. Lecz mądrość naszych przodków kry e się w tym porównaniu i mo-
e niepoświęcone ręce nie będą zmieniały tradyc i narodowe , bo kra mógłby przez to
ucierpieć. Niech mi więc bęǳie wolno powtórzyć z naciskiem, że Marley był martwy ak
ćwiek w drzwiach.

Czy Scrooge wieǳiał o ego śmierci? Oczywiście, że wieǳiał. Jakżeby mogło być
inacze ? Scrooge i on byli wspólnikami, nie wiem przez ile lat, w każdym razie barǳo
długo. Scrooge przy tym był edynym egzekutorem, edynym spadkobiercą, edynym
administratorem, edynym przy acielem Marleya i edynym człowiekiem, który szedł za
ego trumną. A nawet i Scrooge nie był znów tak barǳo dotknięty tym wypadkiem, bo
okazał się doskonałym biznesmenem w dniu pogrzebu i uczcił go korzystnym interesem.

Wzmianka o pogrzebie Marleya przypomina mi, o czym mam mówić.
Otóż nie ulega wątpliwości, że Marley nie żył. Musimy to wyraźnie zaznaczyć, bo

inacze nic zdumiewa ącego nie byłoby w wypadkach, które chcę opowieǳieć. Każdy bo-
wiem to przyzna, że gdybyśmy nie byli na mocnie przekonani, iż o ciec Hamleta³ umarł,
zanim przedstawienie tragedii się zaczyna, to ego błąǳenie nocą, podczas wschodniego
wiatru i to po swoich własnych wałach fortecznych, w celu wstrząsania umysłu swego
syna, umysłu i bez tego słabego, nie miałoby w sobie nic barǳie osobliwego, ak spacer
pierwszego lepszego podstarzałego egomościa o zmierzchu wieczornym, na przykład po
cmentarzu świętego Pawła⁴.

Scrooge wcale nie kazał zamalować nazwiska starego Marleya na szylǳie swego domu
handlowego. Dlatego po wielu latach można było czytać nad drzwiami we ściowymi tego
domu szyld: „Scrooge i Marley”. Firma ta znana była powszechnie. Czasami nowic usze
w interesach handlowych nazywali Scrooge’a Scrooge, czasami Marley, on zaś odpowiadał
na obydwa nazwiska. Dla niego to było zupełnie wszystko edno.

Trzeba przyznać, że Scrooge miał silnie zaciśniętą rękę, gdy przyszło do interesu. Interes, Skąpiec, Dusza,
Ciało

¹miało poważny walor — miało duże znaczenie; daw. walor: papier wartościowy. [przypis edytorski]
²martwy jak ćwiek w drzwiach — przysłowie angielskie: „Dead as a door-nail”. [przypis redakcy ny]
³Hamlet — dramat wybitnego dramatopisarza angielskiego, Williama Shakespeare’a (–) oraz imię

głównego bohatera tegoż dramatu. Treścią sztuki są dylematy moralne Hamleta, królewicza Danii, którego
duch zamordowanego o ca wzywa do zemsty na swym zabó cy. [przypis edytorski]

⁴cmentarz świętego Pawła — tzw. Cmentarz Południowy katedry św. Pawła w Londynie, uż w XVII w. był
to roǳa ǳieǳińca dogodnego do przechaǳek; obecnie na ego posaǳce można zobaczyć plan katedry sprzed
Wielkiego Pożaru Londynu (). [przypis edytorski]
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Chwytała ona, ściskała, dusiła, ze skóry obǳierała swo ą ofiarę i nie wypuszczała e ,
aż po doszczętnym wyzyskaniu. Był to ednym słowem chciwy i stary grzesznik. Twar-
dy i ostry ak krzemień, z którego żadna stal nie mogła wydobyć szlachetnego ognia;
zamknięty w sobie, milczący i samotny ak ostryga. Zimno wewnętrzne mroziło ego
starcze rysy, szczypało spiczasty nos, marszczyło policzki, czyniło ego chód sztywnym,
zaczerwieniało mu oczy, zabarwiało na niebiesko usta i brzmiało gniewnie w ego ostrym
głosie. Mroźny szron pokrywał ego głowę, brwi i chudą brodę. Nosił ustawicznie ze sobą
swą lodowatą temperaturę, zamrażał nią swe biuro podczas upału i nie podwyższał e ani
o eden stopień nawet podczas wigilii⁵ Bożego Naroǳenia.

Zewnętrzne ciepło lub zimno nie miało wcale wpływu na Scrooge’a. Żadne ciepło nie
mogło go ogrzać, żaden mróz więce oziębić. Nie było wiatru barǳie niż on gryzącego, nie
było śniegu pada ącego z większą wytrwałością ani też siekącego deszczu mnie dostępnego
błaganiom i prośbom. Niepogoda nie wieǳiała, z które strony zaatakować go, na większy
deszcz, śnieg, grad albo zawierucha miały nad nim wyższość pod ednym tylko względem:
one często okazywały się szczodre, spadały na świat i luǳi ho nie, Scrooge zaś nie rozumiał
wcale po ęć szczodrość lub ho ność.

Nikt nigdy nie zatrzymał go na ulicy z uśmiechem przy aznym, aby powieǳieć: „Mó
kochany Scrooge, ak się masz? Kiedy też raczysz mnie odwieǳić?” — Żebracy nie prosili Wzrok, Zło, Pies
go o ałmużnę, ǳieci nie pytały o goǳinę, żadna kobieta, ani też żaden mężczyzna nigdy
nie pytał Scrooge’a o drogę. Nawet psy ślepców zdawały się znać go i gdy wiǳiały go
nadchoǳącego, wciągały swych właścicieli do sieni kamienic lub na podwórze, a potem
machały ogonami, akby chcąc powieǳieć:

— Brak oka est lepszy od złego oka, mó niewidomy panie!
Ależ co to obchoǳiło Scrooge’a? On tego właśnie pragnął. Iść samotnie przez życie, Samotnik

odpychać od siebie wszelką luǳką sympatię — to, zdawało się, wybrał sobie Scrooge za
cel i te drogi się trzymał niewzruszenie. Odstręczanie od siebie, przerażanie lodowatym
chłodem spotykanych luǳi było dla niego tym, czym est słodka legumina dla małych
łakomców.

Pewnego razu — było to właśnie w wigilię Bożego Naroǳenia — stary Scrooge sie-
ǳiał w swym kantorze przy pracy. ǲień był prze mu ąco mroźny, wietrzny i mglisty.
Luǳie, choǳąc po ulicach, chuchali w dłonie, bili rękoma o piersi i silnie uderzali stopa-
mi o bruk dla rozgrzania się. Zegary mie skie wybiły dopiero trzecią, a uż było zupełnie
ciemno.

Przez cały tan ǳień niewiele wiǳiało się słońca — świece migotały w oknach sąsied-
nich biur, podobne do rudawych pręg na gęstym, brunatnym powietrzu. Mgła wǳierała
się do mieszkań przez każdą szparę i ǳiurkę od klucza, a tak była gęsta, że domy na
przeciwne stronie wąskie ulicy trudno było do rzeć. Patrząc na owe opony mgły, które
spuszczały się coraz niże , osnuwa ąc wszystko posępnym, mroźnym, do kości prze mu ą-
cym mrokiem, można było sąǳić, że natura, rozsiadłszy się gǳieś w pobliżu, odbywała
akieś złowrogie praktyki.

Drzwi poko u były otwarte umyślnie, aby Scrooge mógł mieć na oku swego pomoc-
nika, który sieǳiał w ponure , małe izdebce do ciemne studni podobne i kopiował
listy. Na kominku w pobliżu Scrooge’a tlał barǳo skromny ogień; ale w izdebce po-
mocnika żarzył się omdlewa ąco eden tylko węgielek. Zziębnięty pracownik nie mógł
ednak podsycić ognia, ponieważ Scrooge trzymał skrzynię z węglami w swoim poko-
u, a ile razy pomocnik wszedł z łopatką, pryncypał⁶ zawsze mu groził, że będą musieli
się rozstać, wskutek czego biedny pomocnik obwinął szy ę białym szalikiem i usiłował
ogrzać się przy świecy; ponieważ atoli⁷ nie posiadał dość bu ne imaginac i⁸, usiłowania
były bezskuteczne.

— Wesołych świąt, wu u! Niech cię Bóg ma w swe opiece! — zawołał młody, sym-
patyczny głos.

⁵wigilia — ǳień poprzeǳa ący np. akieś święto. [przypis edytorski]
⁶pryncypał — przełożony, szef. [przypis edytorski]
⁷atoli (daw.) — ednak. [przypis edytorski]
⁸imaginacja — wyobraźnia. [przypis edytorski]
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Był to głos siostrzeńca Scrooge’a, który wszedł tak nagle i szybko, że Scrooge wtedy
dopiero zauważył ego obecność, kiedy siostrzeniec do niego przemówił; inacze byłby go
z pewnością nie wpuścił.

— Cóż znowu za głupstwa⁈ — mruknął Scrooge.
Siostrzeniec Scrooge’a tak się rozgrzał szybkim chodem wśród mgły i mrozu, że cały

był rozpromieniony; piękna twarz ego aśniała, oczy błyszczały, a płuca wyrzucały chmury
pary.

— Święta nazywasz głupstwem, wu u? — zawołał siostrzeniec. — Jestem pewny, że Radość, Bieda, Bogactwo
nie myślisz tego!

— Przeciwnie, tak myślę — odrzekł Scrooge. — I mam zupełną słuszność. Wesołych
świąt! Jakiż ty masz powód być wesołym? Jakiż ty możesz mieć powód do wesołości? Ty,
biedak?

— Doskonale! — roześmiał się siostrzeniec, zaciera ąc ręce. — A akiż ty masz powód
być ponurym, wu u? Jakąż ty możesz mieć rac ę do smutku? Ty, bogacz?

Scrooge, nie ma ąc pod ręką żadne odpowieǳi, powtórzył znowu:
— Głupstwo!
— Nie bądź taki kwaśny, wu u! — rzekł siostrzeniec.
— Czy mogę być inny — gderał cierpko wu — kiedy zmuszony estem żyć w świecie Święto, Pieniąǳ

głupców? Wesołych świąt!… Do licha z wesołymi świętami! Znać ich nie chcę! Czymże są
święta Bożego Naroǳenia dla ciebie na przykład, eśli nie terminem płacenia rachunków,
a zwykle wtedy esteś bez grosza. Z każdym Bożym Naroǳeniem esteś o rok starszy,
lecz ani o włos bogatszy. W ten ǳień przeprowaǳasz bilans twoich ksiąg handlowych
i przekonu esz się, że po dwunastu miesiącach galernicze pracy nie masz ani odrobimy
zysku… Gdybym był pracodawcą — mówił dale Scrooge z zawziętością — wówczas każdy
idiota włóczący się z życzeniem „wesołych świąt” zostałby ugotowany z ego własnym
puddingiem świątecznym i pogrzebany z gałązką ostrokrzewu⁹ zatkniętą w serce… To
byłoby prawo rozsądne i słuszne!

— Wu u! — mitygował¹⁰ go łagodnie siostrzeniec.
— Siostrzeńcze! — przetrwał wu surowo. — Święć ǳień Bożego Naroǳenia na

swó sposób, a mnie pozwól obchoǳić go po mo emu.
— Obchoǳić! — powtórzył siostrzeniec. — Ależ ty go wcale nie obchoǳisz, wu u…
— Da że mi uż pokó , do licha! — sarknął Scrooge. — Zobaczymy, co ci dobrego

przyniosą tegoroczne święta. One ci zawsze wiele dobrego przynoszą!
— Przyzna ę, że wiele est rzeczy, z których mogłem osiągnąć korzyści, a z których Święto, Pozyc a społeczna,

Korzyśćednak nie korzystałem — odparł siostrzeniec. — Mięǳy innymi, święta Bożego Na-
roǳenia! Mimo to zawsze myślę o nich nie tylko ako o święte i czcigodne pamiątce
dla całego chrześcĳańskiego świata, ale także ako o chwilach barǳo upragnionych. Są
to bowiem chwile dobre, pokrzepia ące, miłościwe, radosne. Zawsze oczeku ę ich z ser-
decznym pożądaniem, a witam i obchoǳę ze wzruszeniem i radością. Są to bowiem,
według mego przekonania, w długim kalendarzu rocznym edyne dni, w których wszy-
scy, kobiety i mężczyźni, akby na podstawie wspólne ugody, otwiera ą swe zaryglowane
serca i myślą o bliźnich na niższym szczeblu drabiny społeczne , wiǳąc w nich rzeczywi-
ście braci i towarzyszy podróży na droǳe do grobu, a nie inną rasę stworzeń, dążących
w przeciwną stronę, stworzeń niższych i słusznie upośleǳonych. I dlatego, wu u, choć
święta te nigdy nie przyczyniły mi w kieszeni ani ziarnka srebra lub złota, wierzę, że
przyniosły mi nie edno dobro i że przyniosą mi eszcze wiele radości. Dlatego też zawsze
powtarzam: niech będą błogosławione!

Pomocnik Scrooge’a, ślęczący¹¹ nad robotą w sąsiednie izdebce, gorąco przyklasnął
tym dowoǳeniom, spostrzegłszy atoli niewłaściwość swego entuz azmu, zaczął rzekomo¹²
poprawiać ogień swego kominka. Czynił zaś to tak niezręcznie, że zgasił ostatnią iskierkę.

⁹ostrokrzew — roślina krzewiasta, wiecznie zielona, z roǳiny ilwowatych; w Anglii ma zastosowanie przy
obrzędach Bożego Naroǳenia. [przypis redakcy ny]

¹⁰mitygować kogoś — strofować, upominać kogoś; powstrzymywać kogoś od zbyt gwałtownego zachowania.
[przypis edytorski]

¹¹ślęczeć — robić coś długo i mozolnie. [przypis edytorski]
¹²rzekomo — niby to, pozornie. [przypis edytorski]
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— A to co znów za moda na odrywanie się od pracy i wtrącanie się tam, gǳie
nie potrzeba? — zgromił go ostro Scrooge. — Odezwĳ się pan choć słówkiem eszcze,
a upamiętnię ci ǳień Bożego Naroǳenia dymis ą¹³… Jesteś nie lada mówcą — dodał,
zwraca ąc się do siostrzeńca. — ǲiwi mnie, dlaczego dotychczas nie zasiadasz w parla-
mencie.

— Nie gniewa się, wu u! Przy dź do nas utro na obiad.
Scrooge odpowieǳiał z ironią, że przy ǳie. Przy ǳie z pewnością — zaraz się zacznie

wybierać. Nic nie ma lepszego do roboty. Siostrzeniec zrozumiał, że była to stanowcza
odmowa. Zapytał więc łagodnie:

— Dlaczego odmawiasz, wu u? Dlaczego?
— A dlaczego ożeniłeś się?
— Ponieważ pokochałem.
— Ponieważ pokochałeś! — powtórzył Scrooge, przedrzeźnia ąc go w ten sposób,

ak gdyby miłość i małżeństwo były na większym na świecie głupstwem po Bożym Na-
roǳeniu. — Bywa że mi zdrów, drogi siostrzeńcze!

— Lecz ty, wu u, nigdy nie odwieǳiłeś mnie nawet wówczas, zanim się to stało.
Dlaczegóż więc przedstawiasz to obecnie za powód odmowy?

— Bądź zdrów! — powtórzył Scrooge.
— Niczego od ciebie nie potrzebu ę i o nic cię nie proszę, dlaczegóż więc nie możemy

być przy aciółmi?
— Bądź zdrów! — mruknął Scrooge.
— Przykro mi barǳo, żeś taki twardy. Nigdy nie mieliśmy żadne sprzeczki, do które

a dałbym powód. Trudno! Uczyniłem propozyc ę edynie ze względu na Boże Naroǳe-
nie, a chociaż mi się ona nie udała, zachowam pogodne i radosne usposobienie. Zatem
wesołych świąt, wu u!

— Bądź zdrów! — znów powtórzył Scrooge.
— I pomyślności z Nowym Rokiem!
— Bądźże zdrów i odczep się ode mnie! — zamruczał uż groźnie Scrooge.
Siostrzeniec opuścił wu a spoko nie, bez wymówek. Przy drzwiach zatrzymał się, aby

złożyć życzenia pomocnikowi, który, choć zmarznięty do kości, okazał się cieple szy od
swego pryncypała, gdyż odpowieǳiał na życzenia uprze mie i serdecznie.

— Macie drugiego idiotę! — mruczał Scrooge, który słyszał wymianę życzeń. —
Mó pomocnik, posiada ący roǳinę i piętnaście szylingów tygodniowo na e utrzymanie,
mówi o „wesołych świętach”! Chyba wstąpić do szpitala wariatów!

Pomocnik, odprowaǳiwszy do drzwi siostrzeńca Scrooge’a, wpuścił akichś dwóch
egomościów. Byli to poważni obywatele, o przy emne powierzchowności; zd ąwszy ka-
pelusze, stanęli przy biurku Scrooge’a. Trzyma ąc w rękach portfele i papiery, skłonili
mu się uprze mie.

— Firma Scrooge i Marley, eżeli się nie mylę? — zapytał eden z nich, zagląda ąc do
swe listy. — Czy mam przy emność mówić z panem Scrooge czy z panem Marleyem?

— Mister Marley umarł uż siedem lat temu — odparł Scrooge. — Właśnie ǳiś
w nocy upłynie siedem lat, ak Marley umarł.

— Nie wątpimy, że ego następca godnie reprezentu e ego szczodrobliwość — po-
wieǳiał ten sam gość, przedstawia ąc swo e pełnomocnictwo do zbierania ofiar dla bied-
nych.

Zaiste, nie mylił się, gdyż Scrooge i Marley były to dwie bliźniacze dusze. Słysząc
niemiły wyraz „szczodrobliwość”, Scrooge zmarszczył brwi, potrząsnął głową i zwrócił
dokumenty ałmużnikowi¹⁴.

— Z okaz i tak wielkie uroczystości, panie Scrooge — mówił ów egomość, nie
zważa ąc na to i u mu ąc pióro — luǳie zamożnie si nie uchyla ą się od wsparcia nęǳarzy
i wyǳieǳiczonych, którzy teraz właśnie, podczas silnych mrozów, na wielkie są narażeni
cierpienia. Jest to zresztą prostym obowiązkiem zamożnych przychoǳić z pomocą bliźnim
pozbawionym możliwości zaspoko enia podstawowych potrzeb życiowych…

— Alboż nie ma więzień? — przerwał mu Scrooge.

¹³dymisja — pozbawienie kogoś urzędu albo stanowiska pracy. [przypis edytorski]
¹⁴jałmużnik — tu: osoba zbiera ąca datki na cele dobroczynne. [przypis edytorski]
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— Niestety, mamy ich eszcze barǳo wiele! — odparł ałmużnik, odkłada ąc na bok
pióro.

— A przytułki, domy pracy i domy poprawy, czy te instytuc e przestały istnieć? —
zapytał znów Scrooge.

— I one, oczywiście, istnie ą, chociaż należy pragnąć, żeby się stały niepotrzebne.
— A zatem wszystkie te instytuc e istnie ą i są czynne? — badał gościa w dalszym

ciągu Scrooge.
— Są barǳo czynne, bez chwili wypoczynku — brzmiała odpowiedź.
— Chwała Bogu! Pańskie żądanie i to, co pan na wstępie powieǳiałeś, przyprawiło

mnie o obawę, że coś wstrzymało ich użyteczną ǳiałalność. Barǳo mnie cieszy, że tak
nie est. Zachwycony estem mo ą omyłką.

— Ponieważ wiadomo powszechnie, że instytuc e wspomniane, pomimo usilnych
zabiegów, nie są w stanie po chrześcĳańsku zaspokoić potrzeb ani duchowych, ani ciele-
snych wielkich mas nęǳarzy, przychoǳimy im z pomocą, zbiera ąc ofiary na dostarczenie
choć na biednie szym adła, napo ów i środków do ogrzania zlodowaciałych ich miesz-
kań. Wybieramy ten czas, ponieważ w te wielkie święta bieda na więce da e się we znaki,
a dostatek na więce się radu e i używa. Na aką sumę mam pana zapisać?

— Proszę mnie wcale nie zapisywać — odpowieǳiał Scrooge.
— Rozumiem, życzysz pan sobie pozostać ofiarodawcą bezimiennym?
— Życzę sobie, aby mnie zostawiono w spoko u — rzekł Scrooge. — Skoro mnie

panowie pytacie o mo e życzenia, oto est odpowiedź. Nie cieszę się ani używam sam
podczas świąt Bożego Naroǳenia i nie stać mnie na to, abym przyczyniał się do wesołości
i używania próżniaków. Wspieram instytuc e, o których wspomniałem; kosztu ą mnie
one dosyć; tam niech więc udaǳą się ci, którym nie est dobrze we własnych domach.

— Wielu nie może się tam dostać, a wielu wolałoby racze umrzeć, niż tam się znaleźć
— zauważył ałmużnik.

— Skoro wielu wolałoby racze umrzeć — odparł Scrooge — niechże to uczynią
i tym sposobem zmnie szą nadmiar ludności. Zresztą, proszę wybaczyć, a się na tych
sprawach nie znam i w ogóle mało mnie one obchoǳą.

— Możesz się pan z nimi zapoznać barǳo łatwo, trzeba tylko trochę serca i dobre
woli.

— Ani myślę, to nie mó interes. Wystarcza, eżeli człowiek zna i rozumie swó własny
interes i nie miesza się do cuǳego. Mó pochłania mnie całkowicie. Zatem: mam honor
pożegnać szanownych panów.

Jałmużnicy, wiǳąc, że nic tu nie wskóra ą, wzruszyli tylko ramionami i wyszli. Scro-
oge zaś zabrał się do pracy w znacznie lepszym niż zazwycza usposobieniu.

Tymczasem mgła i ciemność tak zgęstniały, że na ulicach z awili się luǳie i biegali Zima, Dźwięk
z pozapalanymi latarniami, ofiaru ąc się iść przed końmi ciągnącymi powozy i prowaǳić
e po właściwe droǳe. Starożytna wieża kościoła, z które gotyckiego okna ciekawie
spoglądał wciąż na Scrooge’a stary rozbity ǳwon, zniknęła i ów ǳwon wybĳał goǳiny
oraz kwadranse¹⁵ wśród mgły z tak silnymi wibrac ami, ak gdyby mu zęby szczękały
z zimna.

Mróz bowiem z każdą niemal chwilą się wzmagał.
Na rogu główne ulicy robotnicy naprawia ący rury gazowe rozpalili wielkie ogni-

sko, wokoło którego zebrała się gromadka obdartych mężczyzn i ǳieci; grzali oni swe
skostniałe ręce i mrużyli oczy, rozkoszu ąc się przy emnym ciepłem. Ponieważ kranu wo-
dociągowego nie zamknięto, przeto wypływa ąca z niego woda niebawem krzepła, tworząc
ponure kręgi lodu. Na wystawach sklepów gałązki i agody ostrokrzewu pękały w cieple
lamp, które oświecały też blade twarze przechodniów. Składy drobiu i wiktuałów¹⁶ po-
urząǳały tak imponu ące widowiska, że zdawało się, iż pozioma¹⁷ myśl kupna, sprzedaży
i targu nie może mieć z nimi nic wspólnego.

¹⁵kwadrans (daw.) — czwarta część goǳiny, t .  minut. [przypis edytorski]
¹⁶wiktuały (z łac.) — artykuły spożywcze; eǳenie. [przypis edytorski]
¹⁷poziomy — tu: przyziemny (w przeciwieństwie do wzniosłego). [przypis edytorski]

  Opowieść wigilĳna 



Lord ma or¹⁸ we wspaniałym pałacu swoim wydawał rozkazy pięćǳiesięciu kucha-
rzom i piwniczym, aby przystroili stół świąteczny, ak na dom takiego dygnitarza przy-
stało; nawet ów nęǳny krawiec, którego przed tygodniem ten dygnitarz skazał na pięć
szylingów kary za pĳaństwo i awanturowanie się po ulicy, przygotowywał na swym pod-
daszu utrze szy pudding, a ego wychudła żona wyszła z nie mnie wychudłym ǳieckiem
po sprawunki do miasta.

Mgła i mrok coraz barǳie się zwiększały. Zimno prze mowało do kości. Gdyby dobry
święty Dustan¹⁹ dotknął takim zimnem nosa złego ducha, zamiast używać swe zwykłe
broni, szatan z pewnością narobiłby wrzasku na cały świat.

Pewien młodociany właściciel małego, chudego nosa, nadgryzanego i chrupanego
przez głodne zimno tak, ak psy chrupią kości, pochylił się przy ǳiurce od klucza do
drzwi we ściowych kantoru Scrooge’a, aby szanownego przedstawiciela firmy uraczyć pie-
śnią świąteczną; lecz zaledwie zdążył wyśpiewać pierwsze wyrazy:

„Boże, błogosław cię, dobry panie!
Niech ci nic nie zamąci radości…”

Scrooge pochwycił linię²⁰ z taką energią i tak groźnym ruchem, że śpiewak uciekł
przerażony, przekłada ąc nad ową ǳiurkę od klucza więce przy azną mgłę, a nawet więce
przy azny mróz.

Wreszcie nadeszła goǳina zamknięcia kantoru.
Scrooge z niechęcią opuścił swó stołek i w milczeniu dał znak pomocnikowi, który Praca, Właǳa, Święto,

Pieniąǳnatychmiast zgasił świecę i włożył kapelusz na głowę.
— Sąǳę, że pan życzysz sobie być wolny przez cały ǳień utrze szy? — zapytał Scro-

oge.
— Jeśli pan uważa to za właściwe… — szepnął nieśmiało pomocnik.
— Ja wcale nie uważam tego za właściwe. Tak… nie wiǳę w tym nic właściwego.

Jestem pewny, że gdybym potrącił panu z pens i należność za ten ǳień, uczułbyś się pan
pokrzywǳony?

Pomocnik uśmiechnął się łagodnie.
— A ednak — ciągnął Sorooge — pan nawet nie pomyślisz o tym, że a mogę się

uczuć pokrzywǳony, płacąc panu całkowite wynagroǳenie za ǳień świąteczny.
Pomocnik zauważył lękliwie, że święto Bożego Naroǳenia przypada raz do roku.
— Liche to usprawiedliwienie okradania kieszeni swego pracodawcy każdego 

grudnia — zrzęǳił Scrooge, zapina ąc palto aż pod brodę. — Mnie sza z tym. Ważnie sze
est to, żebyś pan, zmarnowawszy na próżniactwie cały ten ǳień utrze szy, przyszedł do
za ęcia wcześnie dnia następnego.

Pomocnik przyrzekł zastosować się do tego żądania, po czym Scrooge wyszedł, wciąż
mrucząc gderliwie.

Kantor został zamknięty w mgnieniu oka i pomocnik, otuliwszy szy ę białym sza-
likiem, którego końce zwieszały mu się poniże pasa (biedak nie miał palta…), wesoło
wybiegł na ulicę. Chcąc uczcić wieczór wigilĳny, prze echał się ze dwaǳieścia razy po
loǳie na Cornhill, będąc ostatnim w szeregu ochotników bezpłatne ślizgawki, następ-
nie popęǳił do domu przy Camden Town tak szybko, ak mógł, aby się eszcze zabawić
z ǳiećmi w „ciuciubabkę”.

Scrooge spożył barǳo skromny obiad w posępne garkuchni, do które stale uczęsz-
czał, a przeczytawszy wszystkie zna du ące się tam ǳienniki i urozmaiciwszy sobie resztę
wieczoru prze rzeniem swych notatek handlowych, udał się do domu.

¹⁸lord major — pełna nazwa: lord ma or Londynu, lord mer Londynu; urzędnik wybierany od  r. przez
mieszczan (nie mianowany przez władcę) na roczną kadenc ę w City of London; est on przedstawicielem właǳy
państwowe w ścisłym sercu Londynu, a dodatkowo także z urzędu: rektorem Uniwersytetu Londyńskiego
w City oraz admirałem portu w Londynie. [przypis edytorski]

¹⁹Dunstan z Canterbury (ok. –) — święty kościoła katolickiego (wspomnienie  ma a), opat klasz-
toru Glastonbury, arcybiskup Canterbury (–), patron kowali, złotników, ślusarzy i muzyków. [przypis
edytorski]

²⁰linia — tu: duża linĳka do kreślenia. [przypis edytorski]
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Za mował lokal, w którym ongiś²¹ mieszkał ego zmarły wspólnik. Składał się on
z szeregu ponurych i pustych poko ów, a mieścił się w starym, ciemnym budynku, wzno-
szącym się przy końcu głuchego akiegoś zaułka. Wielki ten dom tak nie harmonizował
z wąską i krótką uliczką, że można było przypuszczać, iż znalazł się tu przypadkowo, ba-
wiąc w czasie swe młodości z innymi domami w „chowanego”, a zapomniawszy drogi
powrotne , pozostał tu uż na zawsze.

ǲiś est on stary i ponury. Oprócz Scrooge’a nikt w nim nie mieszkał. Reszta lokali
była wyna ęta na biura i kantory. ǲieǳiniec domu był tak ciemny, że nawet Scrooge,
który znał każdy kamień, zmuszony był przechoǳić go po omacku. Mgła i szron osnuły
czarną bramę tak szczelnie, iż zdawało się, akoby duch smutku sieǳiał na e progu
w ciężkie zadumie.

Nie ulega wątpliwości, że nie było nic szczególnego w kołatce wiszące przy furtce te
bramy, chyba to, że była barǳo wielka. Pewne est również, że Scrooge widywał ą każ-
dego dnia rano i wieczorem, podczas swego długoletniego zamieszkiwania w tym domu.
Pewne est wreszcie, iż tak mało posiadał w sobie tego, co się nazywa fantaz ą, ak może
żaden człowiek w Londynie, nie wyłącza ąc nawet — a to est śmiałe słowo — członków
parlamentu i rady mie skie . Należy eszcze mieć na wzglęǳie, że Scrooge nie pomyślał
o Marleyu ani przez chwilę od czasu, kiedy wspomniał o ego śmierci tegoż właśnie po-
południa. A teraz niechże mi ktokolwiek raczy wy aśnić, eżeli zdoła, ak to się stało, że
Scrooge, wsunąwszy klucz w zamek drzwi, zobaczył zamiast kołatki twarz Marleya…

Tak, twarz zmarłego Marleya.
Nie była ona otoczona, ak inne przedmioty na ulicy — nieprzeniknioną ciemnością,

przeciwnie, otaczało ą słabe światło, które zdawało się z nie promieniować. Nie miała
ona ani groźnego, ani przeraża ącego wyrazu, spoglądała na Scrooge’a tak, ak zwykle
spoglądał Marley na niego za życia: podniósłszy okulary na czoło. Włosy były ǳiwnie
zmierzwione, akby gwałtownym wichrem lub silnym strumieniem pary, a oczy, choć
szeroko otwarte, były tępe, martwe, co, w połączeniu z szarą barwą skóry, czyniło tę
twarz odraża ącą. Zdawało się ednak, że przerażenie, akie buǳił ten widok, pochoǳiło
nie z same twarzy, ani też z e wyrazu, lecz wywoływał e inny akiś, niezwykły powód.

Gdy Scrooge zaczął uważnie przypatrywać się z awisku, zniknęło ono i pozostała do-
brze mu znana kołatka.

Mĳalibyśmy się z prawdą, utrzymu ąc, że Scrooge nie był tym z awiskiem wstrząśnięty
i że nie doznał uczucia przerażenia, które mu było obce od ǳieciństwa. Lecz rychło się
opanował, oǳyskał zimną krew, u ął za klucz, który przed chwilą puścił, obrócił go śmiało,
otworzył drzwi, wszedł do sieni i zapalił świecę.

Zatrzymał się chwilę w niepewności, zanim zamknął drzwi i naprzód obe rzał się
uważnie poza siebie, ak gdyby obawiał się u rzeć tył głowy Marleya wysta ące z drzwi
do sieni. Lecz na tylne stronie drzwi nie było nic, prócz śrub i gwoźǳi utrzymu ących
kołatkę; mruknął więc coś niezrozumiale i zatrzasnął drzwi.

Trzask rozległ się po domu ak grzmot. Każdy pokó na piętrze i każda beczka w piw-
nicy zdawały się odpowiadać mu osobnym echem. Scrooge nie był człowiekiem, którego
by podobne odgłosy zatrwożyć mogły. Zaryglował więc drzwi i przeszedł spoko nie przez
sień; idąc na górę po schodach, posuwał się z wolna, ob aśnia ąc²² świecę.

Może który z czytelników wyobrazi sobie, że były to wspaniałe schody z dawnych
czasów, gǳie łatwo by się zmieściła kareta zaprzężona w szóstkę koni. Otóż mogę wam
zaręczyć, że schody prowaǳące do mieszkania Scrooge’a były eszcze szersze. Zmieściłby
się na nich nawet karawan, oczywiście ustawiony w poprzek, orczykiem do ściany, a tyl-
nymi kołami do poręczy. I nie tylko zmieściłby się, ale zostałoby eszcze sporo mie sca.
To właśnie mogło być powodem, że Scrooge’owi zdawało się istotnie, że wiǳi przed sobą
karawan posuwa ący się w górę. Pół tuzina ulicznych lamp gazowych nie oświetliłoby do- Skąpiec
statecznie tych schodów, można więc przypuszczać, że przy edne mdłe świeczce, którą
Scrooge sobie przyświecał, było dosyć ciemno i ponuro.

Ale Scrooge szedł na górę, nic sobie z tego nie robiąc. Ciemność est tania, a taniość
była słabą stroną Scrooge’a. Znalazłszy się w mieszkaniu, zanim zamknął i zaryglował

²¹ongiś — wcześnie , dawnie , niegdyś. [przypis edytorski]
²²objaśniać świecę — po aśniać świecę; sprawiać, że świeca płonie aśnie szym płomieniem. [przypis edytorski]
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ciężkie drzwi, przeszedł się po poko ach dla stwierǳenia, czy wszystko est w porządku.
Być może, iż ta emnicze przeistoczenie się kołatki skłoniło go do te ostrożności.

Bawialnia, adalnia, sypialnia, schowanko — wszystkie te pomieszczenia znalazł w zu-
pełnym porządku. Nikogo pod stołem, nikogo pod sofą, mały ogień na kominku, na
stole talerz i łyżka, mały rondelek z kleikiem (Scrooge dostał z przeziębienia kataru) na
maszynce kuchenne . Nikogo pod łóżkiem, nikogo w komórce, nikogo w szlaoku, wi-
szącym na ścianie w pode rzany sposób. W schowanku nic osobliwego. Stare obuwie,
dwa kosze na ryby, dwie zdarte szczotki, umywalnia na trzech nogach i pogrzebacz.

Zupełnie uspoko ony, Scrooge zamknął drzwi na dwa spusty, co nie było ego zwy-
cza em i tak ubezpieczywszy się od wszystkich możliwych niespoǳianek, zd ął chustkę
z szyi, włożył szlaok, pantofle i szlafmycę²³, po czym usiadł przed kominkiem, zabiera ąc
się do spożycia kleiku.

Szczerze mówiąc, ogień na kominku był istotnie barǳo marny, zgoła niewystarcza ący
na tak mroźną porę. Scrooge musiał przysunąć się barǳo blisko i długo czekać, zanim
uczuł nieco ciepła z tak skromne garstki paliwa.

Kominek był stary, zbudowany dawno temu przez akiegoś holenderskiego kupca
i wyłożony ǳiwacznymi flamanǳkimi kaflami, przedstawia ącymi różne sceny z Pisma
Świętego. Był tam Kain i Abel, córki faraona, królowa Saba, anielscy posłańcy zstępu ący
z nieba po schodach z obłoków do pierzyn podobnych; był Abraham, Baltazar i aposto-
łowie wybiera ący się na morze w łoǳiach kształtu sos erek; były wreszcie setki innych
postaci, mogących za ąć uwagę Scrooge’a. A ednak twarz Marleya, zmarłego siedem lat
temu, z awiła się przed ego oczyma, zasłania ąc sobą wszystko. Gdyby wszystkie owe ka-
fle kominka były zupełnie czyste i gdyby posiadały własność pokrywania swe gładkie
powierzchni obrazami bezładnych myśl Scrooge’a, wówczas na każdym z nich z awiłaby
się podobizna twarzy zmarłego Marleya.

— Głupstwo! — mruknął Scrooge i machnąwszy ręką, zaczął się przechaǳać po
poko u.

Po pewnym czasie usiadł znowu.
Oparłszy głowę o poręcz krzesła, spo rzał przypadkiem na ǳwonek, od dawna nieuży-

wany, łączący pokó , w którym Scrooge teraz sieǳiał, z poko em na na wyższym piętrze
domu, również od dawna opuszczonym. Spo rzawszy — osłupiał, spostrzegł bowiem, że
ǳwonek zaczyna się poruszać. Z początku poruszał się tak wolno, że zaledwie słychać go
było; wkrótce ednak zabrzmiał głośno, a na ego hasło odpowieǳiały wszystkie ǳwonki
w całym domu.

Trwało to wszystko pół minuty, może minutę, ale krótka ta chwila wydała się Scro-
oge’owi nieskończenie długa. Naraz ǳwonki ucichły ednocześnie, ak ednocześnie za-
brzmiały. Potem, wśród grobowe ciszy, odezwało się gǳieś w piwnicy przytłumione
brzęczenie i łoskot, ak gdyby ktoś wlókł ciężkie łańcuchy po beczkach z winem. Wte-
dy Scrooge przypomniał sobie, że duchy w nawieǳanych przez nie domach z awia ą się
zwykle, wlokąc za sobą łańcuchy.

Nagle drzwi piwnicy otworzyły się z głośnym hukiem, a wtedy Scrooge usłyszał
głośnie sze brzęczenie; wyszło ono z piwnicy, zaczęło powoli wstępować po schodach,
a wreszcie zatrzymało się przy drzwiach ego poko u.

— Ależ to głupstwo! — mruczał Scrooge. — Nie wierzę, nie mogę wierzyć, żeby to
była rzeczywistość.

W te chwili pobladł z przerażenia, gdy owo coś brzęczącego, nie otwiera ąc drzwi,
weszło do poko u i posuwało się z wolna ku niemu. Zamiera ący płomień na kominku
wyciągnął się, za aśniał, podskoczył, akby woła ąc:

— Pozna ę go, to duch Marleya!
Po czym znów wygasł.
Tak, to był on. Ta sama twarz, zupełnie ta sama. I ubrany był zupełnie tak, ak się

zwykle ubierał Marley. Ten sam harcap²⁴, ta sama kamizelka, te same spodnie i buty;

²³szlafmyca (z niem.) — czapka używana dawnie do spania. [przypis edytorski]
²⁴harcap (z niem. Haar: włosy i Zopf : warkocz) — warkocz noszony przez mężczyzn w XVIII w. [przypis

edytorski]
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chwosty²⁵ przy butach ǳiwnie były na eżone, ak również harcap, poły surduta i włosy
na głowie…

Widmo wlokło za sobą długi łańcuch, który obe mował e w pasie i obwĳał eszcze
kilkakrotnie; był on utworzony (Scrooge dobrze mu się przypatrzył) z kas metalowych,
kluczy i zamków, ksiąg kupieckich, aktów i mocnych, stalowych sakiewek. Cała postać
widma była tak przezroczysta, że Scrooge wiǳiał poprzez nią dwa guziki na tyle surduta.

Scrooge często słyszał, ak mówiono, że Marley nie miał serca ani wnętrzności, ale
nigdy temu dotąd nie wierzył.

I teraz eszcze nie wierzył, chociaż przeglądał na wskroś z awisko, chociaż wiǳiał e
tuż przed sobą, chociaż czuł lodowaty chłód ego martwych oczu, chociaż zainteresował
go gatunek płótna chustki, która obwiązywała twarz widma, czego Marley za życia nie
zwykł był czynić. Wciąż eszcze nie wierzył w to, co wiǳiał i usiłował przeczyć swoim
zmysłom.

— Co to znaczy? — zapytał wreszcie zwykłym swoim, zimnym, mrukliwym tonem.
— Czego chcesz ode mnie?

— Wiele! Barǳo wiele! — odparło widmo.
Głos był Marleya; nie można było o tym wątpić.
— Kto esteś?
— Zapyta racze : kim byłem — zabrzmiała głucha, przytłumiona odpowiedź.
— Kimże więc byłeś? — zapytał Scrooge, podnosząc głos. — Jak na ducha, esteś

barǳo drobiazgowy.
— Za życia byłem twoim wspólnikiem, Jakubem Marleyem.
— Czy możesz… czy chcesz usiąść? — zapytał znów Scrooge, spogląda ąc na widmo

z powątpiewaniem, nie wierząc uszom własnym.
— Mogę.
— Uczyń to więc.
Scrooge zapytał o to umyślnie, gdyż nie był pewny, czy istota tak prze rzysta mo-

że usiąść na krześle; czuł, że w przeciwnym razie widmo byłoby obowiązane do niezbyt
przy emnych dla niego wy aśnień. Lecz duch usiadł z przeciwne strony kominka tak
spoko nie i z taką swobodą, ak gdyby to było dla niego rzeczą na zwykle szą.

— Widocznie nie wierzysz we mnie? — zagadnął duch po chwili. Duch, Wzrok, Wiara,
Jeǳenie, Choroba, Wiz a— Nie wierzę — odpowieǳiał Scrooge.

— Jakiegoż pragniesz dowodu mego istnienia, oprócz dowodu twoich własnych zmy-
słów?

— Nie wiem.
— Dlaczego nie ufasz swoim zmysłom?
— Ponieważ często błahostka wyprowaǳa e z równowagi. Lekka niedyspozyc a żo-

łądka czyni z nich oszustów. W rezultacie, możesz być kawałkiem niestrawione wo-
łowiny, odrobioną musztardy, okruszyną sera, odrobiną niedogotowanego ziemniaka…
Pomimo wszystko, wyda esz mi się więce istotą cielesną niż duchem.

Scrooge nigdy nie miał skłonności do żartów, a w te chwili więce eszcze niż kiedy-
kolwiek był daleki od żartobliwego usposobienia. Jeżeli usiłował być dowcipny i żarto-
bliwy, to dlatego, by rozerwać samego siebie, zmienić kierunek swych myśli i opanować
coraz silnie prze mu ący go strach, gdyż głos wiǳiadła wstrząsał go do szpiku kości.

Scrooge czuł, że sieǳieć tak i patrzeć w martwe, szklane oczy widma nie może. Do-
znawał bowiem udręczeń piekielnych. Jakoż było istotnie coś piekielnego w atmosferze
otacza ące widmo. Scrooge nie czuł e wprawǳie sam, ale o e istnieniu wątpić nie
mógł, gdyż chociaż duch sieǳiał całkiem nieruchomo, ego włosy, poły surduta i chwo-
sty przy butach wciąż się poruszały, akby pod wpływem gorącego prądu wydobywa ącego
się z rozpalonego pieca.

— Wiǳisz tę wykałaczkę? — zapytał Scrooge, wciąż usiłu ąc otrząsnąć się z gnę-
biącego go coraz silnie przerażenia oraz odwrócić od siebie choćby na chwilę lodowaty
wzrok widma.

— Wiǳę — odparł duch.
— Ale nie patrzysz na nią — podchwycił Scrooge.

²⁵chwost — ogon, kitka, tu: ęǳel ozdobny. [przypis edytorski]
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— Mimo to wiǳę ą — rzekł duch.
— Och! — roześmiał się z przymusem Scrooge. — Wystarczy mi połknąć ą, aby

przez resztę mych dni, do końca życia, być prześladowanym przez legion złych duchów
mo e własne fabrykac i… Głupstwo, powtarzam! Wierutne, kapitalne głupstwo!

Zaledwie Scrooge wymówił te słowa, duch za ęczał tak prze mu ąco i zatrząsł łańcu-
chami w tak ponury i przeraża ący sposób, że Scrooge przycisnął się do krzesła, aby nie
upaść na ziemię ze strachu. Przerażenie ego doszło do na wyższego stopnia, gdy widmo
zd ęło bandaż z głowy, akby mu było za ciepło w poko u, i gdy dolna ego szczęka opadła
aż na piersi.

Scrooge upadł wtedy na kolana i zasłonił twarz dłońmi.
— Litości! — zawołał. — Straszne z awisko, dlaczego mnie tak dręczysz⁈
— Człowieku o przyziemnym umyśle, zaprzątniętym edynie znikomymi sprawami

ziemskimi, wierzysz we mnie teraz czy nie?
— Wierzę! — westchnął Scrooge. — Muszę wierzyć. Powieǳ mi ednak, dlaczego

duchy włóczą się po świecie? Dlaczego przychoǳą mnie męczyć?
— Obowiązkiem każdego człowieka est — odparło widmo — ażeby ego dusza z ed- Kondyc a luǳka, Duch,

Karanoczyła się z duszą ego bliźnich i pozostawała w braterskie z nimi łączności przez cały
czas wędrówki ziemskie . Ten, który obowiązku tego zaniedbał za życia, musi go wypełnić
po śmierci. Duch ego po śmierci musi odbywać wędrówkę po świecie (och, biada mi!)
i patrzeć biernie na to wszystko, czego nie może uż używać, a czego mógł użyć za życia
ku swe radości i szczęściu!

To rzekłszy, widmo znów wydało ęk i znów wstrząsnęło łańcuchami, załamu ąc bez-
cielesne ręce.

— Jesteś w okowach²⁶, ak wiǳę — rzekł Scrooge z drżeniem. — I powieǳże mi:
dlaczego?

— Noszę łańcuch, który sobie ukułem za życia — odparł duch. — Sam przygotowa-
łem każde ego ogniwo, każdy łokieć tych ka dan. Włożyłem go na siebie dobrowolnie,
dobrowolnie nosiłem, a teraz dźwigać go muszę przez wieczność. Czy nie znasz materiału,
z którego utworzone są te okowy?

Scrooge drżał coraz barǳie .
— A może chciałbyś poznać — ciągnął duch — wagę i długość łańcucha, który sam

dźwigasz? Co? Siedem lat temu był tak ciężki i tak długi, ak mó . Od tego czasu ednak
pracowałeś usilnie, ażeby go doprowaǳić do kolosalnych rozmiarów. O tak, twó łańcuch
to ogrom potężny!

Scrooge obe rzał skwapliwie swo ą osobę, obawia ąc się, czy nie u rzy dokoła nie
pięćǳiesięciu lub sześćǳiesięciu metrów żelaznego powroza; lecz akoś nic podobnego
nie dostrzegł.

— Jakubie Marleyu — odezwał się błagalnie — stary Jakubie Marleyu, mó dobry
przy acielu, powieǳ mi wszystko, co wiesz! Pociesz mnie, Jakubie, choć słówkiem!

— Nie mogę — odrzekł duch. — Pociecha przychoǳi z innych sfer, Ebenezerze
Scrooge, bywa przysyłana przez innych posłańców, innym roǳa om luǳi. Nie mogę
ci też powieǳieć wszystkiego, co bym pragnął. Wolno mi wy awić ci niewiele więce .
Przy tym nie rozporząǳam czasem. Nie wolno mi nigdy odpocząć, nie mogę pozostawać
w ednym mie scu, nie mogę zatrzymać się nigǳie. Dusza mo a za życia nigdy nie wyszła
poza ściany naszego kantoru (uważa , co mówię!) nigdy nie wy rzała poza ciasny zakres
naszych marnych interesów. Wiesz o tym dobrze. Dlatego skazany zostałem po śmierci
na nieskończoną, niewymownie dręczącą wędrówkę…

Scrooge, wpada ąc w zamyślenie, miał zawsze zwycza wkładać ręce w kieszenie spodni.
I teraz, rozmyśla ąc nad słowami ducha, uczynił to samo, nie odważa ąc się ednak pod-
nieść oczu i nie wsta ąc z klęczek.

— Musiałeś się barǳo opóźniać za życia, Jakubie — zauważył tonem zatroskanego
ważnym szczegółem finansisty, lecz z pokorą i szacunkiem.

— Nie inacze ! — potwierǳił duch.
— Nieżywy od siedmiu lat — szeptał Scrooge — i przez cały ten czas w podróży!

²⁶okowy — ka dany. [przypis edytorski]
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— Przez cały ten czas — znów potakiwał duch. — Bez wytchnienia, bez odpoczynku,
a przy tym ustawiczne wyrzuty sumienia, niewypowieǳianie straszne tortury!

— Jak prędko podróżu esz? — badał Scrooge.
— Na skrzydłach wiatru.
— Musiałeś zatem przebyć przez lat siedem olbrzymią przestrzeń — rzekł Scrooge.
Zasłyszawszy to, duch ęknął po raz trzeci i zabrzęczał swym łańcuchem w głuche ciszy

nocy tak straszliwie, że stróż nocny miałby słuszny powód aresztować go za zakłócenie
spoko u publicznego.

— O, a nieszczęsny, podwó nie u arzmiony niewolnik! — wyrzekało widmo. — Obraz świata, Dobro,
Kondyc a luǳka, Duch,
Interes

Nie wieǳiałem, iż wieki nieustanne pracy, dokonywane przez nieśmiertelne istoty dla
te ziemi, muszą zlać się z wiecznością, nim zamierzone dobro zostanie osiągnięte… Nie
wieǳiałem, że każdy człowiek powinien ofiarować część swe pracy dla wielkiego ǳieła
luǳkości, współǳiałać w doskonaleniu go. Nie wieǳiałem, że żaden żal, nawet na głęb-
szy, nie może być zadośćuczynieniem za źle spęǳone życie, nie może okupić ednego
nawet ominięcia sposobności spełnienia dobrego uczynku! A a właśnie tym grzeszyłem!
Ja właśnie byłem taki za życia!

— Przecież ty, Jakubie, byłeś zawsze pilnym i dobrym pracownikiem… — bąknął
Scrooge, stosu ąc te słowa do siebie — zawsze sumiennie choǳiłeś około interesu…

— Interes! — przerwał duch, załamu ąc znów ręce. — I to właśnie było moim błę-
dem, moim grzechem! Luǳkość powinna była być moim interesem; dobroczynność,
litość, wyrozumiałość i łagodność powinny były być moim interesem. To przede wszyst-
kim powinienem był mieć na wzglęǳie. Sprawy osobiste, sprawy mego handlu, wszel-
kiego roǳa u spekulac e: to wszystko należało uważać za rzecz drugorzędnego znaczenia,
za znikomą kroplę w olbrzymim oceanie obowiązku dla dobra luǳkości.

Przy tych słowach, ak gdyby chcąc dosadnie wyrazić bezowocność swe spóźnione
skruchy i swoich wyrzekań, podniósł rękę z łańcuchem, ak mógł na wyże , i z zamachem
opuścił ą po chwili.

— W te porze roku — pod ął znowu — cierpię na barǳie . Dlaczegóż za życia sze-
dłem przez tłumy swych bliźnich z oczyma zwróconymi w dół, wciąż za ęty własnymi
tylko, marnymi sprawami, nie podnosząc nigdy wzroku ku niebiosom, gǳie błyszczy te-
raz ta błogosławiona gwiazda betle emska, która wiodła Mędrców ze Wschodu do ubogie
sta enki? Czyż nie było dosyć ubogich domostw, do których byłaby mnie zawiodła⁈

Scrooge był przerażony, słysząc Marleya przemawia ącego w ten sposób.
— Słucha mnie — zawołał duch. — Czas mó prawie uż upłynął.
— Owszem, słucham cię z uwagą — rzekł Scrooge. — Ale, Jakubie, nie bądź za srogi

dla mnie! Nie bądź też, Jakubie, tak kwiecisty w mowie, powieǳ krótko i węzłowato, o co
ci choǳi?

— Jakim sposobem sta ę przed tobą w postaci widoczne , którą możesz rozpoznać,
tego nie wolno mi powieǳieć. Wieǳ, że zbliżałem się do ciebie niewiǳialny często,
barǳo często…

Wcale niemiła ta wiadomość sprowaǳiła na czoło Scrooge’a pot kroplisty.
— Zapewniam cię, że nie est to lekka część me kary — ciągnął duch. — Przysze-

dłem, aby cię ostrzec i zawiadomić, że możesz eszcze uniknąć mego losu. Sposobność
ku temu a ci nastręczę, Ebenezerze.

— Ty byłeś zawsze moim dobrym przy acielem — rzekł Scrooge. — ǲięku ę ci,
Jakubie!

— Odwieǳą cię — mówił dale Marley — trzy duchy.
Twarz Scrooge’a z przerażenia stała się również blada ak bezcielesne oblicze widma.
— Czy to ma być sposobność i naǳie a, o których wspominałeś, Jakubie? — zapytał

drżącym głosem.
— Tak.
— W takim razie, drogi Jakubie, może lepie dać temu pokó — rzekł Scrooge. —

Zda e mi się… to est… wolę skwitować²⁷ ze wszystkiego.

²⁷skwitować — zwolnić kogoś z należności, wyda ąc pokwitowanie; stwierǳić (pisemnie), że się od kogoś nie
ma żadnych oczekiwań (długów pieniężnych, zobowiązań itp.); tu: zrezygnować z czegoś. [przypis edytorski]

  Opowieść wigilĳna 



— Bez tych odwieǳin — kończył duch — nie możesz uniknąć mego nieszczęsnego
losu. Bądź gotów na przy ęcie pierwszych odwieǳin utro, gdy zegar uderzy pierwszą po
północy.

— Czy nie mogliby przy ść wszyscy ci goście razem, tak żebym się z nimi mógł pręǳe
załatwić? — szepnął Scrooge.

— Drugi z awi się następne nocy, o te same goǳinie. Trzeci znów następne nocy,
gdy zegar wybĳe dwunastą. Nie spoǳiewa się wiǳieć mnie więce . Raǳę ci, żebyś dla
swego własnego dobra zapamiętał to wszystko, coś ǳisia ode mnie usłyszał.

Wypowieǳiawszy te słowa, widmo wzięło swo ą chustkę ze stołu i obwiązało nią ak
poprzednio twarz swo ą. Scrooge domyślił się tego po kłapnięciu, akie wydały zęby, skoro
bandaż zbliżył do siebie obie szczęki. Gdy ośmielił się znowu podnieść oczy, u rzał gościa
zza grobu w pozyc i sto ące , z nawiniętym na rękach łańcuchem.

Po chwili widmo zaczęło cofać się tyłem, a za każdym ego krokiem okno otwierało
się powoli, tak że było uż szeroko otwarte, gdy duch znalazł się tuż przy nim.

Wtedy duch dał znak Scrooge’owi, aby się zbliżył, co też on uczynił. Kiedy się znaleźli
o dwa kroki od siebie, duch Marleya podniósł rękę, nie pozwala ąc Scrooge’owi zbliżyć
się więce . Scrooge nagle zatrzymał się.

Uczynił to nie tyle z uległości, ile ze zdumienia i strachu, ponieważ w chwili, gdy
duch podniósł rękę, usłyszał akieś nieokreślone głosy w powietrzu: akby ęki rozpaczne,
akby skargi niewypowieǳianie bolesne, akby lamenty żalu i skruchy… Duch słuchał
czas pewien, potem przyłączył się do żałobnego chóru i wypłynąwszy przez okno, znikł
wśród ciemności bezgwiezdne , mroźne nocy.

Scrooge, zaciekawiony i przerażony, wy rzał przez okno.
Powietrze było zapełnione milionami widm, błąǳącymi we wszystkich kierunkach Duch, Zaświaty, Kara,

Czyściec, Kondyc a luǳka,
Opieka, Współczucie

z gorączkowym pośpiechem i ęczącymi żałośnie. Wszystkie dźwigały takie same łańcu-
chy, ak duch Marleya; niektóre (mogły to być występne rządy) były skute razem; ani
edno nie było bez okowów. Wielu Scrooge znał dobrze za ich życia. Poznał, mięǳy
innymi, dokładnie pewnego starego ducha w białe kamizelce, z olbrzymią żelazną sza-
fą przytwierǳoną do kostek, który skarżył się z rozpaczą, iż nie może pomóc biednie ,
sieǳące na progu domu. Widoczne było, że wszystkie te widma cierpiały straszną karę
dlatego, ponieważ za życia uchylały się od obowiązku pracy dla dobra luǳkości. Teraz,
po śmierci, mimo na gorętszych pragnień, nie mogły naprawić zła.

Czy te istoty rozpłynęły się w mgłę, czy też mgła zasłoniła e, Scrooge nie mógł zdać
sobie sprawy z tego. Wieǳiał tylko, że znikły, że głosy ich rozbrzmiewać przestały i że
noc stała się taka sama ak wtedy, gdy wracał do domu.

Scrooge zamknął okno i starannie zbadał drzwi, przez które wszedł duch Marleya.
Były zamknięte na dwa spusty, ak e zamknął własnymi rękami. Chciał uż powieǳieć
zwykłe swo e: „Głupstwo!” — ale zatrzymał się przy pierwsze sylabie. Uczuł się naraz
barǳo znużony. Może to był skutek doznanych wrażeń, może skutek pracy całoǳienne ,
może skutek wiz i spoza grobu i męczące rozmowy z duchem, może wreszcie skutek
późne goǳiny — dość, że rzucił się na łóżko w ubraniu i natychmiast zasnął.

.    
Kiedy Scrooge obuǳił się, było tak ciemno, że wygląda ąc z łóżka, mógł zaledwie odróżnić
prze rzyste okno od ciemnych ścian poko u.

W chwili, gdy usiłował przeniknąć ciemność swymi bystrymi niby u łasicy oczyma,
zegar wieżowy sąsiedniego kościoła wybił cztery kwadranse²⁸. Słuchał pilnie: która też
następnie wybĳe goǳina?

Ku wielkiemu ego zǳiwieniu, ciężki ǳwon wybił sześć, siedem, osiem i tak dale
aż do dwunastu. Wtedy zatrzymał się. Dwunasta? To być nie może. Było przecież uż po
drugie , gdy poszedł spać. Zegar mylił się. Lód musiał się dostać mięǳy ego koła i tryby.
Dwunasta!

²⁸kwadrans (daw.) — czwarta część goǳiny, t .  minut; kiedy zegar wybĳał cztery kwadranse, oznaczało
to pełną goǳinę. [przypis edytorski]
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Przycisnął sprężynę swego repetiera²⁹ w celu skontrolowania ogłupiałego zegara, lecz
repetier także wybił dwunastą, a potem zatrzymał się.

— To niepodobna — mruczał Scrooge — żebym przespał ǳień i część drugie nocy.
Niepodobna również, żeby słońcu przytrafiło się coś naǳwycza nego, żeby teraz zamiast
południa była północ.

Zaniepoko ony, ak mógł na pręǳe wygrzebał się z łóżka i zbliżył się po omacku do
okna. Musiał rękawem szlaoka zetrzeć naprzód mróz z szyby, zanim mógł u rzeć cokol-
wiek, ale i wtedy zobaczył niewiele. Zauważył tylko, że było barǳo mglisto i naǳwycza
zimno i że nie było słychać luǳi biegnących w różne strony, sprawia ących zwykły gwar
i hałas, co ǳiałoby się niezawodnie, gdyby noc pokonała ǳień i zapanowała nad świa-
tem. Spostrzeżenie to przyniosło mu wielką ulgę. Interesy załatwia ą się we dnie, a nie
w nocy. Co by się stało z wekslami Scrooge’a, gdyby uż nie było dni, tylko noce? Tak
poważna i tak obowiązu ąca formuła prawna: „Po upływie trzech dni, obowiązu ę się
zapłacić Ebenezerowi Scrooge’owi lub przekaz ma ącemu” itp. — stałaby się wówczas
utopią, humbugiem³⁰ amerykańskim.

Scrooge tedy wrócił do łóżka i zaczął rozmyślać o tym wszystkim, co mu się przytra-
fiło, lecz pomimo wszelkich wysiłków nie mógł zrozumieć nic. Im więce wytężał mózg,
tym więce myśli ego się mąciły, a gdy usiłował pozbyć się ich, tym natarczywie tłoczyły
mu się do głowy.

Duch Marleya wzburzył go niesłychanie, ile razy po do rzałe rozwaǳe dochoǳił do
wewnętrznego przekonania, że to był po prostu sen, myśl ego znów wracała, ak uwol-
niona od nacisku sprężyna, do dręczącego przedmiotu, znów stawało przed nim natrętne
zagadnienie:

— Czy to był sen czy rzeczywistość?
Scrooge leżał, dręczony niepewnością, dopóki zegar nie wybił trzech kwadransów.

Wtedy przypomniał sobie nagle, że według zapowieǳi widma Marleya ma się spoǳiewać
odwieǳin akiegoś ducha o goǳinie pierwsze . Postanowił leżeć, nie śpiąc, dopóki zegar
nie wybĳe te goǳiny. Wieǳiał, że dopóki termin oznaczony nie minie, nie bęǳie mógł
oka zmrużyć. Było to tak pewne, ak to że nie mógłby połknąć Księżyca. Wobec tego
osąǳił, iż nic rozsądnie szego przedsięwziąć niepodobna, tylko czekać.

Pozostałe ćwierć goǳiny tak mu się dłużyło, iż zdawało mu się, że chyba zdrzemnął
się i przespał uderzenie zegara. Lecz niebawem w ego wytężonych uszach rozległo się
złowrogie:

— Ding-dong!
— Kwadrans po dwunaste — zaczął rachować Scrooge.
— Ding-dong!
— Pół do pierwsze — szepnął Scrooge.
— Ding-dong!
— Trzy kwadranse na pierwszą³¹ — szepnął znów Scrooge.
— Ding-dong!
— Pierwsza! — zawołał Scrooge tryumfalnie. — Pierwsza i nic! Nikt się nie z awia!
Słowa te wymówił, zanim zegar wybił ten kwadrans ostatni, terminowy; w te chwili

ednak, gdy się rozległo ego głuche, złowieszcze, ponure, groźne uderzenie, cały pokó Duch
nagle za aśniał silnym, askrawym blaskiem i kotara łóżka Scrooge’a rozsunęła się.

Ściśle mówiąc, kotarę rozsunęła akaś ręka. I to nie część te zasłony w nogach albo
w połowie łóżka, lecz tę mianowicie, na którą Scrooge miał w te chwili zwrócone oczy.

Gdy się to stało, Scrooge przysiadł na łóżku i znalazł się oko w oko z naǳiemskim
gościem, który się właśnie z awił i stanął tuż przy ramieniu Scrooge’a.

ǲiwna to była postać. Niby ǳiecko, a ednak nie tyle podobna do ǳiecka, ile do
starca wiǳianego przez akąś ǳiwną atmosferę, która oddala ąc go, zmnie szała do roz-
miarów ǳiecka. Włosy, rozwiane i spada ące na ramiona i niże eszcze, były białe ak
włosy starca, gdy twarz, bez śladu nawet zmarszczek, miała cerę świeżą i rumianą, słowem,
cerę młoǳieńczą. Barki były rozrosłe, ręce długie i muskularne, dłonie tak rozwinięte,

²⁹repetier — dawny zegarek kieszonkowy. [przypis edytorski]
³⁰humbug — oszustwo. [przypis edytorski]
³¹trzy kwadranse na pierwszą (daw.) — kwadrans to  minut; trzy kwadranse na pierwszą w nocy to goǳ.

:. [przypis edytorski]

  Opowieść wigilĳna 



że zdawało się, iż posiada ą naǳwycza ną siłę. Nogi i stopy, pięknie ukształtowane, były
podobnie ak ręce obnażone.

Z awisko przybrane było w śnieżne białości tunikę ob ętą świetnym pasem, poły-
sku ącym akby tysiącem brylantów. W ręce trzymało gałązkę świeżego, zielonego ostro-
krzewu, suknię zaś ego, w ǳiwnie sprzeczności z tym symbolem zimy, zdobiły świeże
kwiaty. Lecz na ǳiwnie sze ze wszystkiego było to, że z wierzchołka głowy z awiska wy- Światło, Smutek
tryskał asny promień światła, który roz aśniał wszystko dokoła. W chwilach smutku
Duch ten kładł na głowę zamiast czapki wielki kaptur do gaszenia świec, który teraz
trzymał pod pachą.

Dla Scrooge’a ednak, który ze wzrasta ącym zainteresowaniem przypatrywał się go-
ściowi, nie ów kaptur był na większą osobliwością całe postaci. Scrooge’a zdumiewał pas
Ducha. Pas ten lśnił skrzył się, połyskiwał i błyszczał raz w ednym mie scu, to znów
w drugim, tak że to, co było w danym razie asne, stawało się za chwilę ciemną pla-
mą i przeciwnie. Cała postać z awiska odbĳała też owe zmiany świetlne, a wskutek tego
przedstawiała się co chwila inacze . To zdawało się mieć edną tylko nogę, to edną tyl-
ko rękę, to znów parę nóg tylko, to korpus bez głowy, to wreszcie głowę bez korpusu,
Zmiany te odbywały się tak szybko, że nie można było dokładnie rozpoznać, gǳie znikały
części te postaci. Prawdopodobnie pochłaniała e ciemność nocy.

— Czy ty esteś tym duchem, którego przy ście mi zapowieǳiano? — spytał Scrooge.
— Tak, a nim estem!
Głos był miły, dźwięczny, lecz tak szczególnie słaby, ak gdyby dochoǳił z oddalenia.
— Któż ty esteś? — badał Scrooge.
— Jestem Duchem Wigilĳne Przeszłości.
— Barǳo dawne przeszłości? — zapytał Scrooge, wpatru ąc się w karlęcą postać

z awiska.
— Nie. Duchem two e Wigilĳne Przeszłości.
Zapewne Scrooge nie byłby w stanie powieǳieć, gdyby go kto o to zapytał, dlaczego

zapragnął wiǳieć Ducha w osobliwe czapce na głowie. Ale faktem est, że powstało w nim
to życzenie, i to w tak natarczywym stopniu, że nie mógł się pohamować i poprosił Ducha
o nakrycie głowy.

— Co⁈ — zawołał Duch. — Chcesz występnymi swymi rękoma ak na pręǳe zaga-
sić dobroczynne światło, które ci przynoszę? Czy mało ci eszcze, że esteś ednym z tych,
których namiętności złożyły się na utworzenie te czapki i skazały mnie na noszenie e
przez całe wieki, głęboko naciśnięte na uszy?

Scrooge pokornie wyparł się wszelkie intenc i obrażenia Ducha i zapewnił, że nigdy
w życiu świadomie się nie przyczynił do skazania go na taką nieprzy emność. W końcu
odważył się zapytać gościa, co go właściwie sprowaǳa.

— Two e dobro! — odparł Duch.
Scrooge wyraził serdeczne poǳiękowanie, lecz ednocześnie pomyślał, że spoko ny,

niczym niezamącony sen prowaǳiłby właściwie do tego celu.
Duch musiał odgadnąć ego myśli, gdyż odezwał się zaraz:
— Ściśle mówiąc, sprowaǳa mnie tu pragnienie two e poprawy. Jeżeli ci się to nie

podoba, biada ci!
Rzekłszy to, wyciągnął swą dłoń muskularną i dotknął ego ramienia, doda ąc:
— Wstań i pó dź ze mną!
Scrooge chciał perswadować³², że nie est ubrany, że ma katar, że w takim stanie

lepie est pozostawać w ciepłym łóżku niż spacerować po nocy, do tego wśród takiego
czasu; ale Duch nie pozwolił mu do ść do słowa, wziął go za rękę i pociągnął za sobą.
Dotknięcie Ducha, chociaż tak delikatne ak wytworne damy, nie dopuszczało oporu.
Scrooge tedy wstał, lecz wiǳąc, że Duch prowaǳi go ku oknu, schwycił go za tunikę,
woła ąc błagalnie:

— O, Duchu łaskawy! Ja przecież estem zwykłym śmiertelnikiem, więc barǳo łatwo
mogę upaść…

— Dotknę cię mo ą ręką ot tuta — rzekł Duch, kładąc rękę na sercu Scrooge’a —
a dotknięcie to sprawi, że wytrzymasz cięższe eszcze próby.

³²perswadować (z łac.) — tłumaczyć, przekonywać. [przypis edytorski]
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Podczas te uwagi Ducha, przeszli przez ścianę domu i znaleźli się daleko za miastem,
na otwarte droǳe wie skie , z polami po obydwu stronach. Miasto zniknęło zupełnie,
nigǳie ani śladu zabudowań. Ciemność i mgła znikły razem z miastem, aśniał teraz
mroźny, lecz pogodny ǳień zimowy: Ziemię pokrywał całun śniegu.

— Sprawiedliwe nieba! — zawołał Scrooge, rozgląda ąc się dokoła i uderza ąc w ręce.
— Przecież to mo a wioska roǳinna… Wychowałem się tuta , bawiłem się z rówieśni-
kami… Tak, tu spęǳiłem lata chłopięce…

Duch spoglądał na niego z łagodnym uśmiechem. Lekkie ego, przelotne dotknię-
cie obuǳiło uczucia starego Scrooge’a, który teraz chciwie wdychał balsamiczne wonie
unoszące się w powietrzu, a każda wskrzeszała w nim tysiące wspomnień, naǳiei, radości
i trosk — dawno, dawno, zapomnianych…

— Twe usta drżą — odezwał się Duch. — A co tam błyszczy na twoim policzku?
— Nic! Nic! — wykrztusił wzruszony Scrooge. — Zapewniam cię, że wcale nie czu ę

obawy. Prowadź mnie, dokąd chcesz!
— Pozna esz tę drogę? — zapytał Duch.
— Czy ą pozna ę⁈ — zawołał Scrooge z zapałem. — Mógłbym iść po nie z zawią-

zanymi oczami!
— Tym barǳie ǳiwne, że nie przypomniałeś e sobie przez tyle lat — zauważył

Duch. — Ale idźmy dale .
Szli więc wzdłuż drogi.
Scrooge poznawał każdy wzgórek, każdą bramę, słup lub drzewo.
Wreszcie w oddali ukazało się małe miasteczko z mostem, kościołem i wĳącą się

wǳięcznie srebrną wstęgą rzeczki.
Jednocześnie z awiły się kosmate kuce, biegnące ku nim truchtem, z małymi chłopca-

mi na grzbietach, którzy nawoływali wesoło innych chłopców, adących w wózkach wie -
skich. Wszyscy oni byli w doskonałych humorach i tak raźnie, tak ochoczo pokrzykiwali,
że cała przestrzeń wypełniła się wesołą muzyką, a zdawało się, że powietrze wtórzyło e
radośnie.

— To są tylko cienie przeszłości, cienie rzeczy, które kiedyś istniały — rzekł Duch.
— Nas te istoty nie przeczuwa ą nawet.

Rozbawieni mali podróżni zbliżali się, a Scrooge poznawał i nazywał każdego z nich
po imieniu.

Byli to ego rówieśnicy, weseli towarzysze lat młodocianych…
Dlaczego widok ich sprawiał mu niewypowieǳianą radość? Dlaczego, gdy go mĳali,

ego wzrok, zwykle zimny i surowy, płonął teraz asno, a serce w piersi biło gwałtownie?
Dlaczego, gdy ci ǳiarscy rozbawieni chłopcy rozstawali się na rozdrożach i życzyli sobie
wza em wesołych świąt Bożego Naroǳenia, wesołość wypełniła mu duszę?

Czymże były wesołe święta dla Scrooge’a? Precz z wesołymi świętami! Cóż one do-
brego przyniosły mu kiedykolwiek?

— Szkoła nie est eszcze zupełnie pusta — zauważył Duch. — Zna du e się tam akieś
samotne ǳiecko, zapomniane i opuszczone przez wszystkich.

Scrooge szepnął, że wie o tym i gorzko zapłakał.
Minęli szeroką szosę i dobrze zna omą Scrooge’owi drożyną zbliżyli się do wielkie-

go gmachu zbudowanego z czerwone cegły, na którym trzymała się eszcze wieżyczka
z ǳwonem.

Był to niegdyś wspaniały dom, ale smutne spotkały go losy i teraz przedstawiał wy-
mowne świadectwo znikomości rzeczy doczesnych. Ściany ego zewnętrzne wilgoć prze-
żarła i mchy pokryły, okna były pobite, bramy i drzwi popróchniałe. Drób gdakał i go-
spodarował po sta niach, a spichrze, wozownie i szopy porosły chwastem.

Wnętrze niczym nie przypominało dawne świetności. Znalazłszy się w ciemnym,
ponurym, pełnym śmiecia i błota korytarzu, przez otwarte drzwi ogarniało się wzrokiem
cały szereg poko ów pustych i zimnych. Powietrze było przesycane wilgocią, z każde-
go kąta wyzierało opuszczenie. Zewsząd wiał chłód, mrożący duszę i wskazu ący wielki
niedostatek.

Duch i Scrooge szli przez sień do drzwi umieszczonych w tyle domu. Drzwi same ǲieciństwo, Łzy,
Wspomnienia, Samotność,
Książka, Marzenie

otworzyły się przed nimi, odsłania ąc drugą, pustą i posępną izbę zastawioną ławami
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z gładkich desek i pulpitami. Przy ednym z pulpitów samotny chłopiec czytał coś przy
słabo tle ącym ogarku³³.

Scrooge zakrył twarz dłońmi i zapłakał: poznał w tym upuszczonym chłopcu samego
siebie…

Na mnie sze echo w te pustce, pisk i bieganie myszy za obiciem ścian, krople spada ą-
ce z na wpół odmarznięte rynny gǳieś w tylne części podwórza, słaby szmer bezlistnych
gałęzi smutne topoli, skrzypienie drzwi pustego spichrza, wiszących na naderwanym za-
wiasie, pryskanie dogasa ącego na kominku ognia — wszystkie te szmery i odgłosy spada-
ły niby balsam ko ący na duszę Scrooge’a, przynosząc mu ulgę i wyciska ąc coraz obfitsze
strumienie łez.

Duch dotknął ego ramienia, wskazu ąc mu ego dawne „ a” pogrążone w czytaniu. Książka, Samotność,
Wspomnienia, ǲieciństwoWtem akiś człowiek w ǳiwacznym stro u, z siekierą zatkniętą za pas z awił się przed

oknem, prowaǳąc za sobą osła obładowanego drzewem.
— Ależ to Ali Baba! — zawołał uradowany Scrooge. — To stary, dobry, drogi, po-

czciwy Ali Baba! Pozna ę go doskonale! Pewnego wieczora wigilĳnego (dawno, barǳo
dawno temu!) gdy to opuszczone ǳiecko zostało zupełnie samo, on przyszedł do niego
po raz pierwszy właśnie w takim ubiorze ak teraz. Biedny chłopiec!

— A to Walentyn! — ciągnął dale Scrooge. — I ego ǳiki brat, Orson; idą tu oba !
A ten, akże się on nazywa… no ten, którego położono śpiącego u bram Damaszku? Czy
go nie wiǳisz? O, koniuszy sułtana, postawiony przez wróżkę na głowie nogami do góry…
Ha… ha… wciąż stoi na głowie! Dobrze mu tak! Barǳo mnie to cieszy! Jakim prawem
chciał się żenić z córką sułtana?

— A tam papuga! — prowaǳił swo e wspomnienia Scrooge. — Zielona, z żółtym
ogonem, z czubem wyrasta ącym z głowy, podobnym do liści sałaty! Otóż est. Znalazł
ą Robinson Crusoe, gdy wrócił do domu po opłynięciu swe wyspy. Nauczył ą wołać:
„Biedny Robinsonie Crusoe!”. Raz, gdy papuga do niego tak przemówiła, sąǳił, że śni;
ale nie śnił. To istotnie mówiła papuga… A tam zaś Piętaszek pęǳi do zatoki, ucieka ąc
przed ludożercami… Śmiało! Pręǳe ! Nie trać odwagi! Robinson cię ocali…

Przechoǳąc od ednego wspomnienia do drugiego, z żywością, które by nikt w nim
nie przypuszczał, Scrooge nagle znów uniósł się litością nad swym dawnym „ a”.

— Biedny, biedny chłopiec! — szepnął i znów zapłakał.
— Pragnąłbym — mruknął po chwili, otarłszy łzy rękawem szlaoka, wkłada ąc rękę

do kieszeni i ogląda ąc się dokoła — pragnąłbym barǳo… ale teraz pewnie uż za późno!
— O co ci choǳi? — zapytał Duch.
— Nic — odparł Scrooge — ot, drobnostka. Przypomniałem sobie akiegoś wyrost-

ka, który wczora wieczorem śpiewał pieśń świąteczną przed drzwiami mego kantoru…
Żału ę, że nic mu nie dałem. Oto wszystko.

Duch uśmiechnął się, skinął ręką i rzekł:
— Teraz zobaczymy inną wigilię.
Dawne „ a” Scrooge’a znacznie urosło w te chwili, a izba szkolna stała się eszcze

ciemnie sza i brudnie sza. W ścianach ukazały się szczeliny, okna się pokrzywiły, tynk
poodpadał kawałkami z sufitu, odkrywa ąc nagie deski…

Jakim sposobem wszystkie te zmiany mogły odbywać się tak szybko? Scrooge tak
samo nie wieǳiał, ak nie wie czytelnik. Wieǳiał tylko, że wszystko to stało się istotnie
— że gdy inni chłopcy udali się na wesołe święta do domów roǳinnych, on pozostał
w szkole sam eden, zapomniany i opuszczony.

Teraz ednak nie czytał, natomiast choǳił po izbie szkolne wzdłuż i wszerz, pełen
rozpaczy.

Scrooge spo rzał na Ducha, potrząsnął żałośnie głową, po czym skierował wzrok nie-
spoko ny i wyczeku ący ku drzwiom.

Drzwi otworzyły się i mała ǳiewczynka, młodsza znacznie od chłopca, wpadła do
szkoły, rzuciła mu się na szy ę i cału ąc go, wołała:

— Mó drogi, dobry braciszku!
Wycałowawszy go zaś i wyściskawszy, mówiła szybko, klaszcząc drobnymi, wychu-

dłymi rączkami i śmie ąc się z wielkiego rozradowania:

³³ogarek — tu: resztka niedopalone świecy. [przypis edytorski]
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— Przybyłam, mó kochany, ażeby cię zabrać do domu! Tak! Tak! Ażeby cię zabrać
do domu, do domu, do domu!

— Do domu, mo a mała Fanny? — powtórzył chłopiec.
— Nie inacze ! — potakiwała ǳiewczynka rozpromieniona. — Do domu na dobre.

Do domu na zawsze. O ciec est teraz o wiele lepszy, niż był dawnie , dom nasz est teraz
miły ak ra ! Pewnego wieczoru przemawiał do mnie tak łagodnie, że ośmieliłam się go
zapytać eszcze raz, czy byś mógł wrócić do domu. Odpowieǳiał, że możesz. I ǳiś wysłał
mnie powozem pocztowym, żebym ciebie, braciszku, przywiozła. Ty uż niedługo bęǳiesz
prawǳiwym mężczyzną — dodała z dumą, szeroko otwiera ąc swo e duże oczy — i nigdy
uż tuta nie wrócisz; ale przede wszystkim spęǳimy razem święta Bożego Naroǳenia,
bęǳiemy doskonale się bawili. Ach! Co to bęǳie za rozkosz!

— Jesteś uż prawie kobietą, mo a mała siostrzyczko! — zawołał chłopiec.
Ona zaś radośnie klasnęła w ręce i śmie ąc się, usiłowała dosięgnąć ego głowy; wiǳąc

ednak, że est za mała, wybuchnęła znów śmiechem i podniosła się na palcach, aby go
znów ucałować. Wreszcie zaczęła go ciągnąć w swe ǳiecinnie gorliwości ku drzwiom,
a on szedł za nią ulegle, nie ma ąc nic przeciwko opuszczeniu te ponure izby.

Naraz w sieni rozległ się straszny głos:
— Znieść na dół rzeczy pana Scrooge’a! Żywo!
Jednocześnie prawie w drzwiach izby szkolne ukazał się sam nauczyciel.
Spoglądał on ma chłopca przez chwilę z ǳiką uprze mością, po czym u ąwszy ego

rękę, uścisnął ą tak gwałtownie, że chłopiec zmieszał się wielce i omal przytomności
nie stracił. Następnie zaprowaǳił ǳieci do niskiego, wyziębionego, odrapanego poko u,
w którym mapy na ścianach, ak również niebieskie i ziemskie globy w oknach, pookrywał
szron. Tuta wy ął karafkę przeǳiwnie lekkiego wina oraz kawał przeǳiwnie ciężkiego
ciasta i traktował swych młodych gości tymi przysmakami; równocześnie wysłał chudego
służącego, aby ofiarował szklankę „czegoś” chłopcu pocztowemu. Ten ednak odrzekł, że
chociaż est barǳo wǳięczny za poczęstunek, ednak, eśli to ma być ten sam napó ,
którego uż kosztował poprzednio — w takim razie woli racze nie pić. Ponieważ zaś
kufer pana Scrooge’a został tymczasem przymocowany uż na wierzchu dyliżansu, ǳieci
pożegnały nauczyciela uprze mie i wsiadłszy do po azdu, od echały drogą ogrodową, na
które pod szybko obraca ącymi się kołami rozpryskiwał się szron i śnieg w drobne krople.

— Była ona zawsze wątła i delikatna — zauważył Duch — tak, że zdawało się, iż lada
wietrzyk ą zmiecie, ale miała wielkie serce!

— To prawda — potwierǳił Scrooge. — Masz słuszność. Nie będę temu przeczył,
Duchu. Boże broń, żebym miał temu przeczyć!

— Umarła zamężna i zostawiła, o ile mi się zda e, ǳieci — rzekł Duch.
— Jedno ǳiecko — poprawił Scrooge.
— Prawda — przyzwał Duch — a tym ǳieckiem est twó siostrzeniec.
Scrooge zmieszał się, poruszył niespoko nie i szepnął akby ze skruchą:
— Tak!
Chociaż zaledwie przed chwilą opuścili gmach szkolny, mimo to zna dowali się uż

na ruchliwych ulicach Londynu, gǳie przechaǳały się różne duchy, gǳie cienie wozów
i powozów walczyły o mie sca dla siebie wśród zamieszania i zgiełku wielkiego miasta.
Po ożywionym ruchu w sklepach można było poznać, że był to również ǳień wigilĳny.
Wieczór uż zapadł, latarnie oświecały ulice.

Duch zatrzymał się przed akimś składem i zapytał Scrooge’a, czy go pozna e.
— Czy go pozna ę? — zawołał Scrooge. — Przecież praktykowałem tuta !
Weszli.
Przy wysokim biurku, sieǳiał stary człowiek w walĳskie peruce. Na ego widok

Scrooge zawołał z uniesieniem:
— Ależ to Fezziwig! Da mu Boże zdrowie. Wszakże to żywiuteńki Fezziwig!
Wtedy właśnie stary Fezziwig położył pióro, spo rzał na zegar ścienny, który wskazy-

wał siódmą goǳinę, zatarł ręce, poprawił swą obszerną kamizelkę, roześmiał się głośno,
ogląda ąc się od pięt do pasa, potem klasnął w dłonie i zawołał dźwięcznym, owialnym³⁴,
wesołym głosem:

³⁴jowialny — pogodny, dobroduszny. [przypis edytorski]
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— He tam! Ebenezer! Dick!
Dawne „ a” Scrooge’a, teraz uż w postaci młoǳieńca, weszło żywo w towarzystwie

swego kolegi.
— Z pewnością Dick Wilkins! — zawołał Scrooge do Ducha. — Przysięgam, że to

on! Dick był barǳo do mnie przywiązany. Biedny Dick! Biedny!
— He tam, chłopcy! — rzekł Fezziwig. — Zaprzestać uż pracy, na ǳiś dosyć.

Przecież to wieczór wigilĳny, Dick! To wigilia, Ebenezer! Zamknąć okiennice.
Trudno sobie wyobrazić, z akim zapałem zabrali się chłopcy do roboty. Wybiegli na

ulicę z okiennicami — raz, dwa, trzy — uż e włożyli — cztery, pięć, sześć — zamknęli
i zaryglowali — siedem, osiem, ǳiewięć — zanim mogłeś doliczyć do dwunastu, uż
wrócili, dysząc ak konie wyścigowe.

— Brawo! Doskonale! — zawołał stary Fezziwig, zeskaku ąc z wysokiego stołka z po-
ǳiwu godną zwinnością. — Pouprzątać, chłopcy, z poko u rzeczy zbyteczne, żebyśmy
mieli sporo mie sca! He -ho, Dick! He -ho, Ebenezer!

Pouprzątać! Nie było takie rzeczy, które nie byliby uprzątnęli albo nie mogli uprząt-
nąć, gdy stary Fezziwig patrzył na nich.

Toteż załatwili się w minutę. Każda rzecz ruchoma została gǳieś usunięta, akby
miała zniknąć z życia publicznego raz na zawsze; podłogę skropiono i zamieciono, lampy
opatrzono, nałożono świeżego paliwa do kominka; lokal sklepowy przedstawiał w końcu
tak miłą, zaciszną, ciepłą, asną i suchą salę balową, ak sobie tylko można marzyć w noc
zimową.

Z awił się skrzypek z nutami pod pachą, podszedł do wysokiego biurka, zamienia-
ąc e na pulpit, i zaczął stroić swó instrument, który ęczał i skrzypiał przy te operac i
ak pół setki rozstro onych żołądków. Weszła pani Fezziwig, dobrze odżywiona, wiecznie
uśmiechnięta dama, uosobienie dobroci i wyrozumiałości. Weszły trzy panny Fezziwig,
promienie ące i rozkoszne. Za nimi weszło sześciu młodych adoratorów z pogruchotany-
mi sercami. Weszli wszyscy młoǳi mężczyźni i młode kobiety zatrudnione w tym domu.
Weszła także służąca ze swym kuzynem, piekarzem. Weszła kucharka z przy acielem swe-
go brata, rozwozicielem mleka. Z awił się maleńki podma strzy z naprzeciwka, którego
pode rzewano o to, że go pracodawca głoǳi; chował się on za służącą z sąsiedniego do-
mu, którą ego pryncypałowa — co było powszechnie dowieǳione — za coś szczególnie
prześladowała. Wszyscy wchoǳili porządnie, bez tłoczenia się; edni nieśmiało, inni zu-
chwale, edni z wǳiękiem, druǳy niezgrabnie, edni szybko, inni z wolna, aż wreszcie
wszyscy znaleźli się w poko u. A to przecież było na ważnie sze.

Niebawem rozpoczęły się ochocze tańce. Na przód tańczyli wszyscy razem, par ze
dwaǳieścia, trzyma ąc się za ręce i tworząc wielkie koło. Połowa wysuwała się naprzód,
to znów cofała się w tył. Potem edni balansowali do taktu, a druǳy pociągali tamtych
naprzód. Po czym znów wszyscy się kręcili, to grupami, to tworząc długiego węża. Stare
pary wciąż się myliły, wciąż sprawiały zamieszanie, a młode, barǳo z tego zadowolone,
przesuwały się z błyskawiczną szybkością z ednego końca sali na drugi. Wreszcie wszyscy
się zmieszali, skotłowali, wytworzył się istny chaos, nikt nie wieǳiał, co robić.

Korzysta ąc z tego świetnego rezultatu zapału, stary Fezziwig wstrzymał tańczących
klaśnięciem w dłonie i zawołał:

— Brawo! Doskonale!
Wówczas skrzypek zanurzył swą twarz w kuflu porteru³⁵, umyślnie na ten cel przy-

gotowanym. Lecz nie dopĳa ąc resztki, ukazał twarz znowu i natychmiast rozpoczął po-
nownie rzępolić, z większą eszcze fantaz ą, choć nie było eszcze tancerzy.

Gdy nahasano się uż do woli, rozpoczęła się gra w fanty, potem nastąpiły znowu
tańce, potem rozdawano ciasta i lemoniadę, pieczyste na zimno, znowu ciasta i mnóstwo
piwa.

Lecz główny punkt programu nastąpił po pieczystym, gdy skrzypek (podstępny był Taniec
to hulta ; znał on lepie swo e rzemiosło, niż można było sąǳić z pozoru!) zagrał Sir Roger
de Coverley³⁶. Wtedy stary Fezziwig stanął z panią Fezziwig na czele wszystkich tancerzy.

³⁵porter — mocne, słodkie wino. [przypis edytorski]
³⁶Sir Roger de Coverley — nazwa szkockiego tańca ludowego (znanego także ako The Haymakers), którego

wczesna wers a została opublikowana uż w  roku w zbiorze nut tańców The Dancing Master; nazwa odnosi
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Ta pierwsza para miała do spełnienia nie lada zadanie, bo za nią sunęło dwaǳieścia
trzy lub cztery pary i to utworzone z luǳi, z którymi nie można było żartować, bo choć
nie mieli dobrego po ęcia o choǳeniu, pragnęli ednak koniecznie tańczyć.

Ale gdyby ich było dwa razy tyle — ba, cztery razy — stary Fezziwig byłby dał im
radę i pani Fezziwig także. To nie ulega wątpliwości.

Co do pani Fezziwig, była ona godną towarzyszką swego małżonka w całym tego
słowa znaczeniu. Jeżeli to zaś nie est dość wysoką pochwałą, da cie mi inną, a uży ę e
z pewnością.

Z łydek pana Fezziwiga literalnie sypały się iskry. Przy każdym ego ruchu błyszczały
ak dwa księżyce. Nie można było odgadnąć w dane chwili, co się z nimi stanie w następ-
ne . A gdy stary Fezziwig i pani Fezziwig przeszli przez wszystkie fazy tańca, gdy wykonali
wszystkie figury: naprzód, w tył, krzyże, balanse, koszyki itp., pan Fezziwig zdobył się
na tak śmiały skok, że nogi zaplątały mu się w powietrzu i zdawało się, że e połamie; na
szczęście obeszło się bez katastro.

Zabawa skończyła się z chwilą, gdy zegar uderzył edenastą. Pan i pani Fezziwig za ęli
swo e stanowiska po obydwu stronach drzwi i ściska ąc za ręce każdego wychoǳącego
gościa, życzyli mu uprze mie wesołych świąt. Gdy uż wszyscy wyszli, z wy ątkiem dwóch
praktykantów, spotkała ich ta sama grzeczność; potem wesołe głosy umilkły, chłopcy zaś
pozostali, aby położyć się spać w łóżka, które zna dowały się pod stołami na zapleczu;
położywszy się, długo eszcze gawęǳili, ożywieni i rozradowani.

Scrooge, patrząc na wskrzeszone chwile przeszłości, tak był wzburzony, że zdawało
się, iż zmysły postradał. Jego serce i dusza uczestniczyły żywo w te zabawie, razem z ego
dawną postacią. Potwierǳał wszystko, pamiętał wszystko, cieszył się wszystkim, doznawał
niewypowieǳianych wzruszeń. Dopiero gdy roz aśnione twarze ego dawnego „ a” i Dicka
odwróciły się ku ścianie, przypomniał sobie Ducha i zauważył, że patrzy on na niego
badawczo, a światło na ego głowie aśnie e coraz silnie szym blaskiem.

— Niewiele potrzeba — odezwał się Duch — dla z ednania sobie wǳięczności takich
prostaczków.

— Niewiele! — powtórzył ak echo Scrooge.
Duch dał mu znak, aby przysłuchał się rozmowie dwóch praktykantów, którzy wy-

chwalali z zapałem Fezziwiga, po czym rzekł:
— Czy nie mam słuszności? Ów Fezziwig wydał zaledwie trzy czy cztery funty szter-

lingi; to przecież nie powód, żeby go wychwalać pod niebiosy. Jakaż tu zasługa?
— Ależ to nie o to choǳi — zaoponował Scrooge, podniecony wspomnieniem,

a potem mówił dale , sam nie wieǳąc, że wypowiada przekonania dawnego Scrooge’a.
— To nie o to choǳi, Duchu. On ma możność uczynienia nas szczęśliwymi lub nie-
szczęśliwymi, uczynienia życia naszego lże szym lub cięższym, a pracy nasze przy emną
lub przykrą. Cóż z tego, że ta ego właǳa prze awia się tylko w dobrym słowie, poczci-
wym spo rzeniu, w drobiazgach tak nieuchwytnych, że ich mierzyć, ważyć ani analizować
niepodobna? To nic nie znaczy, gdyż nie w tym spoczywa ądro rzeczy. Szczęście, akie
on roztacza dokoła siebie, est tak wielkie, a dla nas tak drogie, że się niczym opłacić nie
da.

Spotkawszy przenikliwy wzrok Ducha, zamilkł.
— Cóż się z tobą ǳie e? — zapytał Duch.
— Nic szczególnego — odrzekł Scrooge.
— A ednak coś się ǳie e? — powtórzył Duch.
— Ależ nic, nic… Chciałbym tylko powieǳieć w te chwili słów kilka memu po-

mocnikowi. Oto wszystko.
Gdy wygłosił to życzenie, ego dawna postać przykręciła lampę i wraz z Duchem

znaleźli się znów na ulicy.
— Czas mó uchoǳi — zauważył Duch. — Śpieszmy się!
Słowa te nie były skierowane do Scrooge’a ani też do akie kolwiek istoty wiǳialne ,

mimo to wywołały niezwykły skutek, gdyż Scrooge znowu u rzał samego siebie. Był uż

się prawdopodobnie do lisa („Pana Rogera z Jamowic”), a choreografia tańca nawiązu e do polowania na lisa,
który chowa się do amy i z nie ucieka. [przypis edytorski]
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starszy, w sile wieku. Twarz ego nie miała eszcze surowych i ostrych linii lat późnie -
szych, lecz w rysach e uż się prze awiały pierwsze ślady skąpstwa i akiegoś niepoko u.
W oczach uż migotał wyraz drapieżne chciwości, zdraǳały one namiętność wzbogace-
nia się, która zaczynała rozrastać się w ego duszy. Nie ulegało też wątpliwości, w akim
kierunku potoczy się ego życie.

Nie był sam. Obok sieǳiała młoda i piękna ǳieweczka w żałobie, z oczyma pełnymi
łez, które błyszczały ak brylanty w świetle wytryska ącym z głowy Ducha Wigilĳne
Przeszłości.

— Zapewne, że to rzecz obo ętna — mówiła ǳieweczka głosem zgnębionym. —
Zwłaszcza obo ętna dla pana, gdyż inne bóstwo za ęło w sercu pańskim mo e mie sce.
Jeżeli ono ednak zdoła dostarczyć ci w przyszłości słodyczy, uko enia, pociechy i radości,
słowem tego, czym a pragnęłabym cię otoczyć, to istotnie nie mam powodu do troski.

— Jakież to bóstwo cię zastąpiło? — zapytał dawny Scrooge.
— Cielec złoty.
— Oto sprawiedliwość luǳka! — zawołał dawny Scrooge. — Przeklina ą ubóstwo,

a ednocześnie potępia ą tych, którzy w pocie czoła stara ą się o dostatek.
— Przesąǳasz pan sprawiedliwość świata — zauważyła ǳieweczka. — Pan wszyst-

kie swo e myśli i pragnienia zwróciłeś do ednego celu: do wzbogacenia się. Wiǳiałam
dobrze, ak wszystkie two e szlachetne uczucia gasły edno po drugim, tłumione tą na-
miętnością, która ostatecznie zwyciężyła. Czy nieprawda?

— I cóż z tego? — zapytał. — Jeżeli stałem się praktycznie szy i rozsądnie szy, to nie
znaczy, żebym się zmienił względem ciebie.

Potrząsnęła główką.
— Czy zmieniłem się?
— Pomięǳy nami istnie e umowa, którą zawarliśmy wówczas, kiedy obo e byliśmy

biedni. Wówczas nie uskarżaliśmy się na los, lecz pracowaliśmy pełni naǳiei, że przy dą
i dla nas lepsze czasy, że praca zapewni nam byt, choć skromny. Od tego czasu zmieniłeś
się. Gdyśmy zawierali umowę, byłeś innym człowiekiem.

— Byłem wtedy prawie ǳieckiem — przerwał niecierpliwie.
— Własne two e sumienie mówi ci, że byłeś zupełnie inny — odparła. — Co do

mnie, wcale się nie zmieniłam. To, co nam obiecywało szczęście, gdyśmy ednako czuli
i myśleli, teraz est dla nas źródłem cierpienia i męki. Jak często i z aką boleścią o tym
myślałam, nie estem w stanie wypowieǳieć. Dość, że mogłam o tym myśleć. Teraz:
zwracam ci słowo.

— Czy kiedykolwiek żądałem tego?
— Słowami nie. Nigdy.
— W aki tedy³⁷ sposób?
— Zmianą usposobienia, widocznym przygnębieniem i niepoko em. Zmieniłeś się

zupełnie we wszystkim, zmieniłeś treść swego życia i cel ego. Gdybyś dawnie nie dał mi
słowa, powieǳ szczerze: czy teraz zechciałbyś mnie po ąć za żonę? Z pewnością nie!

Zdawał się uznawać słuszność e przypuszczania, mimo to odparł:
— Sama nie wierzysz w to, co mówisz.
— Jakże byłabym szczęśliwa, gdybym mogła myśleć inacze ! — szepnęła smutnie.

— Bóg świadkiem, że byłabym barǳo szczęśliwa. Jedynie niezwalczona siła mogła mnie
przyprowaǳić do tak bolesnych wniosków. Gdybyś był wolny w te chwili, czy wybrał-
byś sobie za żonę biedną ǳiewczynę, ty, który w chwilach na gorętszych uniesień nie
przesta esz ważyć wszystko na szalach zysku i patrzeć na wszystko ze stanowiska żąǳy
wzbogacania się? Gdybyś się nawet zapomniał na chwilę, gdybyś się ze mną połączył do-
zgonnie, to czyż mogłabym wątpić, że wkrótce żałowałbyś tego kroku? Jestem głęboko
przekonana, że przyszłoby do tego niebawem, i to est powodem, że zwracam ci dane
słowo. Czynię to szczerze, w imię miłości, aką żywiłam dla ciebie wtedy, kiedy byłeś
inny.

Chciał coś powieǳieć, lecz ona, odwróciwszy się od niego, ciągnęła dale :
— Być może… a nawet estem przekonana, że zerwanie zaboli cię. Lecz niedługo,

barǳo niedługo bęǳiesz cierpiał. Potrafisz usunąć wszelkie wspomnienia o nasze miłości

³⁷tedy (daw.) — zatem, więc. [przypis edytorski]
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ak niemiły sen i z radością uczu esz się wolny. Obyś był szczęśliwy w życiu, akie sobie
obrałeś!…

W ten sposób się rozstali.
— Dosyć uż, Duchu! — zawołał Scrooge. — Zaprowadź mnie do domu. Nie estem

w stanie dłuże znosić podobnych udręczeń!
— Jeszcze eden cień! — odparł Duch.
— Nie, nie, dosyć! — błagał Scrooge. — Nie chcę nic więce wiǳieć! To nad mo e

siły!…
Lecz nieubłagany Duch pochwycił go mocno w ramiona i kazał mu patrzeć na na-

stępny obraz.
Zna dowali się teraz w poko u niezbyt wielkim, lecz urząǳonym zacisznie i wygodnie.

Przy kominku, na którym płonął asny i wesoły ogień, sieǳiała ǳieweczka tak podobna
do poprzednie , iż Scrooge myślał, że to ta sama, dopóki nie zauważył, że est uż teraz
poważną mężatką i że obok sieǳi e córka.

W poko u było gwarno, a nawet panował tam ogromny hałas, sprawiany przez gro-
madkę ǳieci, których Scrooge w pierwsze chwili, będąc silnie wzburzony, nie zauważył.
ǲieci owe wcale nie zachowywały się tak, ak owych czterǳieścioro maleństw w po-
emacie, co sieǳiały niby trusiątka³⁸, spoko nie i cicho. Ta ǳieciarnia zachowywała się
całkiem inacze : każdy z malców swawolił i krzyczał za czterǳiestu. Dlatego panowała tu
taka olbrzymia wrzawa, która ednak nikogo nie raziła. Owszem, matka i córka śmiały
się serdecznie i cieszyły się tym barǳo. Córka, wmieszawszy się do zabawy, została przez
małych swawolników napadnięta ze wszystkich stron…

Czego bym nie dał, żeby być ednym z nich! Lecz, oczywiście, nie okazałbym się
tak okrutny ak oni, wierza cie! Za wszystkie skarby świata nie ośmieliłbym się potargać
gładko uczesanych włosów piękne siostrzyczki ani też zerwać z e stopy miniaturowego
pantofelka… Nie ośmieliłbym się również, za nic na świecie, ob ąć wiotkie i kształtne
e kibici, ak to te małe nicponie czyniły podczas zabawy, bez wszelkie ceremonii, gdyż
obawiałbym się, żeby mo a ręka za podobną zbrodnię nie pozostała uż na zawsze zgięta.

A ednak, wyzna ę szczerze, pragnąłbym dotknąć e ust; pragnąłbym ą zapytać o coś,
wprost dlatego, żeby ą skłonić do ich otworzenia; pragnąłbym patrzeć na e spuszczone
skromnie oczy, lecz tak, żeby nie wywołać rumieńca; pragnąłbym rozpleść e wonne wło-
sy, których na mnie szy loczek przechowałbym ako drogą pamiątkę; słowem, pragnął-
bym wobec nie posiadać wszelkie przywile e ǳiecka i ednocześnie pozostać do rzałym
mężczyzną, aby móc należycie ocenić e urok.

Po chwili rozległo się pukanie i ǳieciarnia rzuciła się natychmiast ku drzwiom tak
gwałtownie, z takim wrzaskiem, że piękna siostrzyczka, uśmiechnięta i z suknią w nieła-
ǳie, została porwana przez rozigraną gromadkę i pociągnięta na powitalnie o ca, wcho-
ǳącego z posłańcem obładowanym gwiazdkowymi podarkami.

Teraz wśród krzyku i wrzawy nastąpił atak na bezbronnego posłańca. ǲieci wdra-
pywały się na niego po krzesłach ak po drabinach, aby zanurzyć ręce w ego kieszeni,
pozbawić go paczek, chwytać za pas, wieszać mu się na szyi, siadać na barkach i kopać go
po nogach — a wszystko to czyniły z radości, które oprzeć się nie były zdolne.

Z akim poǳiwem i uciechą witano zawartość każde , choćby na mnie sze paczki! Ile
było radości, wǳięczności i zachwytu! Jakąż rozpacz wywołało przypuszczenie, że edno
z ǳieci, wziąwszy do ust maleńką brytfannę z kuchni dla lalek, połknęło zna du ącego
się w nie indyka z cukru… Jakąż następnie ulgę uczuli wszyscy, gdy okazało się, że to był
fałszywy alarm… To wszystko nie da się opisać…

Nadeszła wreszcie goǳina spoczynku. ǲieci, uspoko one uż nieco, ochłonęły z pierw-
szego wyrażenia, udały się z otrzymanymi zabawkami do swego poko u na piętrze, gǳie
ułożono e w łóżeczkach. Wtedy dopiero w domu zapanował spokó .

Gdy teraz Scrooge u rzał, ak o ciec te roǳiny przytulił serdecznie do siebie młodą
żonę i wraz z nią oraz z córką na starszą zasiadł przy kominku; gdy pomyślał sobie, że
on również mógł być o cem takich milutkich i pełnych naǳiei istot i że w poczęte
zimie ego życia mogła od czasu do czasu zakwitnąć radosna i asna wiosna — twarz ego
spochmurniała eszcze barǳie , a w oczach ukazały się łzy.

³⁸trusiątka — króliczki; zdrobnienie od trusia: królik. [przypis edytorski]
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— Bello — odezwał się w te chwili mąż, zwraca ąc się do małżonki z łagodnym
uśmiechem — wiǳiałem ǳiś po południu twego dawnego przy aciela.

— Kogóż to?
— Zgadnĳ.
— Nie wiem doprawdy, o kim myślisz.
— Szczura!
— Cóż znowu! Ach, teraz uż wiem — podchwyciła, śmie ąc się równie szczerze ak

mąż. — Pana Scrooge’a?
— Tak, pana Scrooge’a. Przechoǳiłem koło okna ego kantoru, a ponieważ nie było

zasłonięte i wewnątrz świeciło się, przeto mimo woli go u rzałem. Mówią, że wspólnik
ego umiera, więc sieǳi tam teraz samotny. A sąǳę, że est on całkiem samotny, to est,
chcę powieǳieć, że nie ma na całym świecie żadne bliskie , życzliwe istoty.

— Duchu — szepnął Scrooge drżącym głosem — uprowadź mnie stąd…
— Uprzeǳiłem cię przecież, że ci pokażę cienie twego dawnego życia — odparł Duch

— nie wiń mnie, lecz samego siebie, że są one takie, akimi e wiǳisz, a nie inne.
— Uprowadź mnie stąd! — wołał Scrooge. — Nie mogę znieść tego widowiska!
Zwrócił się ku Duchowi, a zauważywszy, że na obliczu ego w niepo ęty sposób odbiły

się poszczególne rysy wszystkich tych twarzy, które niedawno wiǳiał — rzucił się na
niego z krzykiem rozpaczliwym:

— Opuść mnie! Uprowadź mnie stąd! Nie dręcz mnie dłuże !
Podczas walki z Duchem — eżeli to w ogóle można było nazwać walką, bo Duch, nie

broniąc się wcale, zdawał się nie odczuwać wysiłków napastnika — spostrzegł Scrooge, że
nad głową Ducha unosi się teraz eszcze aśnie szy i wyższy niż przedtem wytrysk światła;
w tym mniemaniu, że owo światło da e Duchowi nad nim przewagę, chwycił gasidło
i wtłoczył e na głowę Ducha.

Duch tak się skurczył, że gasidło okryło całą ego postać; ale chociaż Scrooge przy-
ciskał gasidło z całe siły, nie mógł ednak stłumić światła, które wydobywało się spod
spodu i ǳiwnie asno oświecało wszystko dokoła.

Nagle Scrooge uczuł, że siły ego wyczerpu ą się i że owłada nim niepokonana senność.
Po chwili spostrzegł, że zna du e się w swo e sypialni. Na pożegnanie tedy raz eszcze
nacisnął gasidło, po czym zaledwie dowlókł się do łóżka i rzucił się na nie, natychmiast
zasnął twardo.

.    
Scrooge obuǳił się wśród głośnego chrapania i natychmiast usiadł na łóżku, aby pozbierać
myśli.

Tym razem nikt nie potrzebował mówić mu, że est właśnie goǳina pierwsza. Czuł,
że obuǳił się o właściwe porze i w tym wyraźnym celu, aby odbyć konferenc ę z drugim
gościem, przysłanym mu przez Jakuba Marleya. Na myśl ednak, że któraś z kotar ego
łóżka mogłaby zostać odsunięta przez nowe widmo, niemiły dreszcz przebiegł ego człon-
ki, sam przeto własnymi rękami rozsunął kotary. Potem znów się położył i postanowił
dokładnie uważać na wszystko. Chciał bowiem pierwszy odezwać się do ducha w chwili
ego z awienia się, nie życzył sobie być zaskoczonym niespoǳiewanie ani przerażonym.

Luǳie szczególne odwagi, którzy utrzymu ą, że mogą znieść wszelkie wrażenia, nigdy
zimne krwi nie tracąc, zwykle mówią o sobie:

„Zdolni esteśmy do wszystkiego: od z adania chleba aż do połykania luǳi!”
Mięǳy tymi dwiema ostatecznościami zna du e się niewątpliwie szerokie pole do

popisu.
Nie pragnę byna mnie w Scrooge’u przedstawić takiego samochwały, mogę was ed-

nak zapewnić, że był on przygotowany istotnie na cały szereg naǳwycza nych z awisk
i wmawiał w siebie, że teraz uż chyba nic nie może go wprawić w zdumienie, zaczyna ąc
od kolebki ǳiecka, a kończąc na olbrzymim nosorożcu.

Właśnie dlatego, że był na wszystko przygotowany, nie spoǳiewał się wcale, że na
razie nic naǳwycza nego nie zobaczy. Gdy przeto zegar wybił pierwszą, a nie z awił się
nikt, uczuł lodowate zimno, a ciało ego przebiegły dreszcze. Minęło pięć, ǳiesięć minut,
kwadrans — żadnego widma!
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Przez cały czas leżał na łóżku, w samym środku czerwonego światła, które oblało go
w chwili, gdy zegar wyǳwaniał goǳinę, a które właśnie dlatego, że było tylko światłem,
niepokoiło go o wiele więce niż cały tuzin duchów, ponieważ niepodobna było odgadnąć,
co ono znaczy i czego chce. Chwilami obawiał się, że może nagle spłonąć, nie ma ąc
nawet te pociechy, iż stałoby się to z ego świadomością. Wreszcie przyszło mu na myśl,
że źródło tego ǳiwnego światła zna du e się zapewne w sąsiednim poko u, z którego —
ak to stwierǳił po bliższe obserwac i — istotnie promieniowało. Doszedłszy do tego
przekonania, wstał po cichu i w pantoflach podreptał do drzwi.

W chwili gdy Scrooge położył rękę na klamce, akiś obcy głos kazał mu we ść. Usłu-
chał.

Był to ego własny pokó . To nie ulegało wątpliwości. Ale zaszła w nim ǳiwna zmiana!
Ściany i sufit były przystro one zielonymi gałęziami, tak że cały pokó wyglądał ak

altana ozdobiona mnóstwem purpurowych agód. Liście bluszczu, emioły i ostrokrzewu
odbĳały światło i wyglądały niby mnóstwo małych zwierciadełek. Na kominie płonął tak
silny ogień, akiego ten komin, zawsze ostygły za czasów Scrooge’a i Marleya, od wielu,
wielu lat nie znał.

Na podłoǳe był urząǳony akby tron z indyków, gęsi, kaczek, ǳiczyzny, wielkich
kawałów pieczeni, prosiąt, długich wianków kiełbas, plum-puddingów, beczułek z ostry-
gami, pieczonych kasztanów, różowych abłek, soczystych pomarańczy, apetycznych gru-
szek, olbrzymich placków i naczyń z wrzącym ponczem — a wszystko to napełniało cały
pokó przeǳiwnym zapachem. Na tym tronie rozparł się wygodnie wspaniale wygląda-
ący, z wesołym obliczem olbrzym. W ręku trzymał płonącą pochodnię w kształcie rogu
obfitości i unosił ą wysoko, aby oświecić Scrooge’a w chwili, gdy ostrożnie zaglądał do
poko u.

— We dź! — zawołał ów Duch. — We dź, przy acielu, musimy się przecież poznać.
Scrooge wszedł nie bez trwogi i pochylił głowę przed Duchem.
Nie był to uż ten śmiały, niczego nieobawia ący się, dawny Scrooge; teraz, chociaż

oczy Ducha miały wyraz pogody i łagodności, to ednak unikał ich spo rzenia.
— Jestem Duchem Tegorocznego Bożego Naroǳenia — przemówiło widmo —

przypatrz mi się dobrze.
Scrooge podniósł lękliwie oczy i spo rzał na Ducha z szacunkiem.
Duch ten był przybrany w roǳa ciemnozielone opończy, obramowane białym fu-

trem. Szerokie piersi były odsłonięte, ak gdyby nic nie zależało mu na tym, aby e za-
krywać. Także i nogi, wygląda ące spod szerokich fałd opończy, były bose, głowa zaś nie
miała żadnego innego nakrycia, tylko wieniec z liści dębowych, wśród których tu i ów-
ǳie błyszczały sopelki lodu. Ciemnie ego włosy spadały w swobodnych zwo ach na barki.
Pogodne oblicze, błyszczące oczy, rubaszny głos, swobodne zachowanie się — wszystko
mówiło o ego otwartości i wesołym usposobieniu. Przy boku ego wisiała u pasa stara
pochwa, na poły z eǳona przez rǳę, bez miecza.

— Nie wiǳiałeś dotychczas nikogo do mnie podobnego? — zapytał Duch.
— Nigdy — potwierǳił Scrooge.
— Nie spotykałeś nigdy na droǳe swego życia młodszych członków mo e roǳiny?

Mam na myśli (bo sam estem barǳo młody) moich starszych braci, którzy uroǳili się
ostatnimi laty? — pytał Duch dale .

— Nie zda e mi się — odparł Scrooge. — A nawet estem pewien, że nie. Dużo masz
braci, Duchu?

— Przeszło ǳiewięciuset³⁹ — odpowieǳiał Duch.
— Przeraża ąco liczna roǳina, szczególnie dla tego, kto musi troszczyć się o e utrzy-

manie — mruknął Scrooge.
Duch Tegorocznego Bożego Naroǳenia powstał.
— Duchu — rzekł Scrooge pokornie —- prowadź mnie, dokąd chcesz. Wczora sze

nocy wyprowaǳono mnie przemocą i dano mi naukę, która teraz zaczyna ǳiałać. ǲiś

³⁹ǳiewięciuset braci Ducha Tegorocznego Bożego Naroǳenia — choǳi o liczbę dotychczasowych świąt Bo-
żego Naroǳenia; ponieważ Opowieść wigilĳna Charlesa Dickensa została wydana po raz pierwszy w  roku,
wskazywałoby to na początki obchoǳenia tych świąt o ǳiewięcset lat wcześnie , a tymczasem Boże Naroǳe-
nie zaczęto świętować w IV w. (o ile nie wcześnie ): Duch Tegorocznego Bożego Naroǳenia, który odwieǳił
Ebenezera Scrooge’a miał więc uż wówczas ponad tysiąc pięciuset braci. [przypis edytorski]
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estem gotów iść za tobą i eśli zamierzasz nauczyć mnie czegoś, nie omieszkam skwapliwie
z tego skorzystać.

— Dotknĳ ręką mo e szaty — odezwał się Duch.
Scrooge z całą siłą chwycił skra szaty Ducha.
Zielone gałęzie, czerwone agody, indyki, gęsi, pieczenie, prosięta, kiełbasy, pasztety,

puddingi, owoce i poncz⁴⁰ — wszystko znikło w edne chwili. Znikł także pokó , ogień,
czerwony blask, nocna pora, a Scrooge z Duchem znaleźli się na ulicach miasta.

Był to ranek pierwszego dnia Bożego Naroǳenia. Z chodników i z dachów zmiatano Święto, Radość
śnieg, który rozsypywał się w powietrzu, tworząc sztuczną śnieżycę, ku niemałe uciesze
igra ących na ulicy ǳieci.

Ściany domów, a zwłaszcza ich okna, wydawały się zupełnie czarne, nie tylko w po-
równaniu z gładkim, białym całunem śniegu na dachach, ale nawet w porównaniu z brud-
nym śniegiem na ulicach, w którym ciężkie koła wozów i po azdów powyorywały głę-
bokie bruzdy. Bruzdy owe krzyżowały się w na rozmaitszych kierunkach, tworząc istny
labirynt wąskich kanałów w brunatnym, z wierzchu zakrzepłym błocie i w przemienione
w lód woǳie.

Niebo było pochmurne i nawet na krótsze ulice ginęły w gęste mgle, które cięższe
części spadały na ulice w postaci szronu. Nie było nic wesołego w całym otoczeniu —
a ednak unosiło się w powietrzu coś tak uroczystego i tak radosnego, że nawet na pięk-
nie sza letnia pogoda ani na aśnie sze promienie letniego słońca nie zdołałyby stworzyć
czegoś podobnego.

Nawet robotnicy zmiata ący śnieg z dachów byli pełni wesołości i ochoty. Nawoły-
wali się wza em z dachów, od czasu do czasu rzucali eden na drugiego kule śniegowe
— poczciwszy to pocisk aniżeli nie edno słówko — i zanosili się serdecznym śmiechem
zarówno przy trafieniu celu, ak w razie chybienia go.

Sklepy spożywcze były tylko do połowy otwarte, natomiast owocarnie imponowały
swoim bogactwem. Tu wiǳiałeś ogromne, pękate kosze wspaniałych kasztanów, przypo-
mina ące swo ą wypukłością brzuchy starych smakoszów. Ustawione we drzwiach skle-
pów, zdawało się, że lada chwila upadną na ulicę w zachwycie swego apoplektyczne-
go zadowolenia. Tam spostrzegłeś czerwonawe główki hiszpańskiego czosnku, askrawe,
przysaǳiste, zda ące się spoglądać wyzywa ąco na skromnie snu ące się ǳiewczęta, któ-
re tylko spod oka spoglądały na wiszące wszęǳie girlandy uwite z gałązek ostrokrzewu.
Dale piętrzyły się apetyczne piramidy abłek i gruszek. Ówǳie ułożono stosy winogron,
na których ponętny widok aż ślinka cieknie. Dale umieszczono całe stosy ciemnych,
puszkiem okrytych orzechów, przypomina ących swoim aromatem dawno zapomniane
przechaǳki po lasach pełne uroku. Dale pieczone i suszone abłka norfolskie⁴¹, pomarsz-
czone i ciemne, lecz prześlicznie wygląda ące na tle cytryn i pomarańczy, które zdawały
się gwałtem napraszać, aby e zawinięto w papier, zabrano do domu i tam spożyto na
deser. Złote i srebrne rybki — i one nawet, chociaż posiada ą krew zimną, teraz wysta-
wione w małych, szklanych akwariach, wśród tego bogactwa owoców, akby odgadywały,
że ǳie e się coś niezwykłego, bo z wielkim wzburzeniem przepływały tam i z powrotem
swo e sieǳiby.

A właściciele sklepów kolonialnych⁴²… Co u nich za skarby! Chociaż ich sklepy były
do połowy zamknięte, lecz przez szpary można było poǳiwiać ich zasoby. Ale nie tylko
zwracały tam uwagę wesołe szczękania talerzy wag; nie tylko furkot sznurków, szybko
odwĳanych z żelaznych kółek, aby nimi zręcznie oplatać paczki zakupionych towarów;
nie tylko nieustanny brzęk blaszanych szufelek, nabiera ących kawę lub herbatę; nie tylko
łoskot wydawany przez różnorodne paczki, rzucane na kontuar, które to się z awiały, to
znikały, ak kule w rękach żonglera…

⁴⁰poncz (z ang.) — gorący napó będący mieszanką alkoholu i soku z owoców (często z dodatkiem herbaty).
[przypis edytorski]

⁴¹norfolski — pochoǳący z hrabstwa Norfolk w Anglii Wschodnie , położonym nad Morzem Północnym,
ze stolicą w Norwich. [przypis edytorski]

⁴²kolonialny sklep — sklep z produktami dawnie sprowaǳanymi z kolonii przez kra e w nich panu ące (np.
przez Wielką Brytanię z Indii itp.), takimi produktami były np.: pieprz, imbir, bakalie, herbata, kawa, tytoń.
[przypis edytorski]
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Nie tylko zwracał tam eszcze uwagę zmieszany aromat kawy i herbaty, tak przy-
emny dla powonienia; nie tylko stosy czerwonych, dużych roǳynków i śnieżnobiałych
migdałów; nie tylko góry cynamonu i innych silnie pachnących korzeni; nie tylko owoce
smażone w cukrze, których sam widok łaskotał podniebienie; nie tylko festony mięsi-
stego i soczystego winogradu⁴³; nie tylko koszyki pełne skromnie zarumienionych śli-
wek ancuskich: słowem, nie tylko wszystkie te przeróżne smaczne rzeczy przedstawiane
w na ponętnie szych postaciach…

Główną uwagę zwracali kupu ący, niecierpliwie pragnący wypełnić ǳiś w zupełno-
ści od dawna umyślony plan. Trzeba było wiǳieć, ak się tłoczyli w drzwiach, uderza ąc
eden drugiego swymi koszykami i paczkami, zapomina ąc na kontuarze część zakupów
i szybko wraca ąc po nie, popełnia ąc tysiące pomyłek i przeoczeń z naǳwycza ną dobro-
dusznością — ednocześnie trzeba było poǳiwiać cierpliwość kupca i ego pomocników,
ich uprze mość, ich ugrzecznienie, z akim się ǳiś starali zwracać do wszystkich. Zda-
wało się, że gdybyś od nich zażądał serca, to bez wahania wy ęliby e z piersi i ofiarowali
z równą skwapliwością ak herbatę lub kawę.

Wtem zabrzmiały ǳwony wzywa ące pobożnych do kościoła — i wkrótce ulice zaroiły Święto
się ludźmi, którzy poprzybierali nie tylko odświętne szaty, ale także na barǳie świąteczne
miny.

Jednocześnie z bocznych ulic, uliczek i zaułków bez nazwy wypłynęło mnóstwo luǳi,
którzy nieśli swó obiad do piekarza, ażeby go tam odgrzać.

Widok tych biednych, a ednak tak szczęśliwych w te chwili, zdawał się na więce Święto, Czary, Duch, Bieda
za mować Ducha, zatrzymał się bowiem wraz ze Scroogem przy drzwiach ednego z pie-
karzy i podnosząc pokrywy naczyń w chwili, gdy niosący e przechoǳili mimo⁴⁴ niego,
okaǳał ich posiłek dymem swe pochodni.

Była to iście cudowna pochodnia; gdy bowiem kilku luǳi poczęło się o coś spierać
i nawet padły z ich ust dość ostre wyrazy, Duch pokropił ich kilku kroplami rosy ze
swe pochodni, a natychmiast wróciła im pogoda umysłu. Przyznawali teraz, że to wstyd
sprzeczać się w ǳień Bożego Naroǳenia.

Niebawem umilkły ǳwony, a sklepy piekarzy zamknięto. W powietrzu unosiły się
smaczne zapachy odgrzewanych obiadów, a kominy pieców piekarzy wyrzucały kłęby dy-
mu pomieszanego z parą.

— Zapewne two a pochodnia ma akąś szczególną własność? — zapytał Scrooge.
— Tak est. Własność czynienia wszystkiego przy emnym.
— I własność ta ǳiała na każdy obiad w tym dniu? — pytał dale Scrooge.
— Na każdy, który poda ą z dobrą wolą. Szczególnie na obiad ubogich.
— Dlaczego szczególnie na ich obiad?
— Ponieważ oni tego na więce potrzebu ą.
Wciąż niewiǳialni, Duch ze Scroogem udali się na przedmieście.
Duch mógł (co Scrooge zauważył uż u piekarza), pomimo swe olbrzymie posta-

ci, dostawać się wszęǳie z łatwością i wszęǳie, zarówno w niskie lepiance, ak i we
wspaniałe sali pałacu, przedstawiał się pięknie i imponu ąco, ak przystało na istotę nad-
przyroǳoną.

Być może, iż powodowany radością, aką odczuwał wskutek swe właǳy, a może po-
wodowany serdeczną, uprze mą naturą i współczuciem dla wszystkich biednych — dość,
że Duch zaprowaǳił Scrooge’a, trzyma ącego się wciąż ego szaty, do mieszkania ego po-
mocnika. Na progu Duch zatrzymał się z uśmiechem i pobłogosławił mieszkanie Boba
Cratchita rosą ze swe pochodni.

Pomyślcie tylko — Bob miał tylko piętnaście „bobów”⁴⁵ na tyǳień; każde soboty
chował do kieszeni ledwie piętnaście swoich imienników; a ednak Duch błogosławił
ǳisie sze nocy wigilĳne ego domowi.

Małżonka Cratchita, w ubogie , dwa razy uż nicowane ⁴⁶ sukni, przystro one barǳo
tanimi wstążkami, ale — ak na sześć pensów — wygląda ącymi wcale ładnie, stała wła-

⁴³winograd (daw.) — winogrona. [przypis edytorski]
⁴⁴mimo niego (daw.) — obok niego. [przypis edytorski]
⁴⁵bob (pot.) — szyling; [moneta w dawne Anglii; red. WL]. [przypis redakcy ny]
⁴⁶nicowany — poddawany poprawkom krawieckim polega ącym na odwracaniu materiału spodnią, nieuży-

waną stroną do wierzchu i ponownym przeszywaniu. [przypis edytorski]
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śnie na środku poko u i nakrywała stół. Belinda Cratchit, e druga córka, pomagała e ,
podczas gdy pan Piotr Cratchit wsuwał widelec do miski pełne ziemniaków, a równo-
cześnie wpychały mu się do ust rogi olbrzymiego kołnierzyka (prywatna własność Boba,
który pożyczył ą swemu synowi i spadkobiercy na cześć ǳisie szego święta), napełnia-
ącego go dumą i chęcią pokazania się w tym wspaniałym stro u wśród rówieśników
w parku.

Po chwili wbiegły dwie małe latorośle roǳiny Cratchit, ǳiewczynka i chłopczyk,
opowiada ąc głośno, że spoza drzwi piekarza doszedł ich zapach pieczone gęsi i że wieǳą,
iż ta gęś do nich należy. I w niewypowieǳiane radości tańczyły te rozbawione ǳieciaki
dokoła stołu, podnosząc pana Piotra Crachita pod niebiosa, podczas gdy on (wcale nie
dumny, chociaż kołnierzyk prawie go dusił) dmuchał w ogień tak, że ziemniaki gotu ące
się w garnku pukały o pokrywę, akby błagały, aby e wypuszczono i obrano z łupiny.

— Gǳie też o ciec tak długo sieǳi? — odezwała się pani Cratchit. — I twó brat,
Mały Tim⁴⁷? A Marta też zeszłoroczne wigilii przyszła o pół goǳiny wcześnie .

— Oto est Marta, mateczko — odpowieǳiało ǳiewczę, które w te chwili właśnie
weszło do poko u.

— Bóg z tobą, drogie ǳiecię! Jakże późno przychoǳisz! — rzekła pani Cratchit,
obsypu ąc córkę pocałunkami, a równocześnie zde mu ąc z nie szal i kapelusz.

— Miałyśmy wczora wieczorem wiele roboty — odparło ǳiewczę — na ǳiś mu-
siałyśmy ą wykończyć, mamo.

— Wszystko uż dobrze, skoro tu esteś — rzekła pani Cratchit. — Usiądź przy
kominku, drogie ǳiecię i ogrze się.

— Nie, nie, o ciec iǳie — odezwało się dwo e na młodszych ǳieci, które zawsze
i wszęǳie trzymały się razem — schowa się Marto, schowa się!

Marta ukryła się, a w te chwili właśnie wkroczył do poko u Bob, o ciec.
Co na mnie na trzy stopy, nie licząc w to ęǳli, zwieszał się szal z szyi na ego piersi,

znoszone zaś suknie⁴⁸ były w wielu mie scach połatane i powycierane szczotką, aby w ten
sposób ratować akoś przyzwoity pozór. Na barkach ego sieǳiał Mały Tim.

Biedny Mały Tim.
W rączkach miał małe kule do podpierania, a członki⁴⁹ ego opasywały metalowe

taśmy, które utrzymywały go na słabych nóżkach.
— Gǳież nasza Marta? — zapytał Bob Cratchit, rozgląda ąc się po poko u.
— Nie przy ǳie — odrzekła pani Cratchit.
— Nie przy ǳie? — powtórzył Bob, tracąc od razu dobry humor.
Był bowiem w na lepszym usposobieniu, nawet w droǳe z kościoła do domu galo-

pował ǳiarsko, uda ąc konia Małego Tima, który był tym zachwycony.
— Nie przy ǳie? — powtórzył raz eszcze z żalem. — Nie spęǳi z nami wieczoru

wigilĳnego?
Marta nie chciała dłuże sprawiać o cu przykrości, choćby nawet tylko przez żarty,

wyszła tedy⁵⁰ z ukrycia i otoczyła rękoma ego szy ę, podczas gdy dwo e małych Cratchitów
za ęło się Małym Timem i zaprowaǳiło go do kuchni, aby przysłuchał się, ak to śpiewa
pudding gotu ący się w kotle.

— A akżeż zachowywał się Mały Tim? — zapytała pani Cratchit, nażartowawszy się
do syta z łatwowierności Boba i pozwoliwszy mu serdecznie wyściskać córkę.

— Jak można na lepie — odrzekł Bob. — To złote ǳiecko. Nie wiem, czemu to Kaleka, Święto, Chrystus
się ǳie e, ale skutkiem przesiadywania w samotności robi się teraz akimś marzycielem
i wymyśla sobie na ǳiwnie sze rzeczy. ǲiś, gdy wracaliśmy do domu, powieǳiał mi, iż
est pewny, że wszyscy luǳie w kościele zwrócili na niego uwagę dlatego, ponieważ est
kaleką, i że kalectwo ego powinno im w dniu Bożego Naraǳenia przypomnieć Tego,
który sprawił, iż chromi choǳili, a ślepi wiǳieli.

Głos Boba drżał, gdy wymawiał te słowa, a zadrżał eszcze więce , gdy dodał, że Mały
Tim z każdym dniem sta e się silnie szy i rzeźwie szy.

⁴⁷Mały Tim — w oryginale: Tiny Tim; est to ego przezwisko, używane w roǳinie Cratchitów, dlatego też
pisana wielką literą. [przypis edytorski]

⁴⁸suknie (daw.) — ogólnie: ubranie. [przypis edytorski]
⁴⁹członki — kończyny; ręce i nogi. [przypis edytorski]
⁵⁰tedy — zatem, więc. [przypis edytorski]
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Tymczasem dało się słyszeć stukanie małych kul o podłogę i po chwili do poko u
wrócił Mały Tim, wspierany przez braciszka i siostrzyczkę, którzy go podprowaǳili do
ego krzesełka przy kominku.

Bob zawinął teraz rękawy surduta ak gdyby one zasługiwały na baczną ochronę — Uczta, Roǳina
i wziął się do przygotowania z ałowcówki i cytryn czegoś w roǳa u grogu⁵¹. Mieszaninę
tę rozgrzewał przy ogniu kominka, aby ą doprowaǳić do właściwe temperatury.

Gdy Bob był za ęty tą ważną czynnością, pan Piotr w towarzystwie dwo ga małych,
nierozłącznych Cratchitów, którzy, mówiąc nawiasem, posiadali zdolność zna dowania się
ednocześnie w dwuǳiestu różnych mie scach — wybrał się po gęś, którą niebawem
w uroczystym pochoǳie wniósł do poko u.

Teraz powstał taki hałas, ak gdyby gęś była na rzadszym ze wszystkich ptaków, upie-
rzonym ǳiwem, wobec którego nawet czarny łabędź byłby czymś zupełnie zwycza nym.

Jakoż istotnie była ona takim ǳiwem w tym domu.
Pani Cratchit zagrzała przy kominku zawczasu przygotowaną polewę do pieczystego;

pan Piotr przysmażał kartofle z niepodobnym do opisania zapałem; panna Belinda stuǳiła
kompot z abłek; Marta ścierała proch⁵² z ogrzanych talerzy; Bob wziął na ręce Małego
Tima i posaǳił go przy stole obok siebie w na wygodnie szym mie scu; dwo e małych
Cratchitów przystawiało krzesła do stołu, przy czym żadne z nich nie zapomniało o sobie
i za ąwszy przeznaczone im mie sca, powsaǳały w buzie łyżki, aby nie napierać⁵³ się gęsi,
zanim przy ǳie na nie kole .

Wreszcie wniesiono potrawy i odmówiono modlitwę. Potem nastąpiła pauza, w czasie
które wszyscy wstrzymali oddech w piersiach, a pani Cratchit, przy rzawszy się okiem
doświadczonym ostrzu noża, zabrała się do poǳielenia gęsi na kawałki. Gdy dokonała
ǳieła i z wnętrza gęsi wy ęła ponętne naǳienie, zabrzmiał dokoła stołu radosny szmer,
a nawet Mały Tim, podniecony przez dwo e małych Cratchitów, uderzył trzonkiem noża
o stół i zawołał słabym głosikiem:

— Wiwat!
Nie było chyba eszcze nigdy na świecie takie gęsi. Bob zapewniał, iż uważa to za nie-

możliwe, aby kiedykolwiek w ogóle upieczono taką gęś. Je delikatne mięso i e tłustość,
e wielkość i taniość były przedmiotem ogólnego poǳiwu. Z dodatkiem kompotu a-
błecznego i przysmażonych kartofli, stanowiła ona zupełnie wystarcza ące danie dla całe
roǳiny. Gdy pani Cratchit zauważyła edną, edyną, małą kosteczkę pozostawioną na pół-
misku, oświadczyła z wielką radością, że przecież nie wszystko zostało spożyte! A ednak
każdy z biesiadników adł, ile chciał. Na lepszym tego dowodem byli mali Cratchitowie,
na policzkach ich bowiem świeciły się resztki kompotu i kartofli.

Teraz panna Belinda zmieniła talerze, a pani Cratchit opuściła pokó , by wy ąć z ko-
ciołka i przynieść pudding.

Tego ważnego aktu nie mogła dopełnić przy świadkach, gdyż zanadto była niespo-
ko na.

A nuż się pudding nie udał? Wyobraźmy sobie, że przy wy mowaniu z kociołka roz-
padł się w kawałki! Lub że złoǳie wśliznął się do kuchni i ukradł go, podczas gdy
raczono się gęsią! Na tę myśl dwo e małych Cratchitów pobladło z przerażenia. W ogóle
przypuszczano przez chwilę wszelkie możliwe okropności…

Hallo — chmura pary! Pudding wy ęty z kociołka…
Co za przy emny zapach bĳe z serwety, w którą zawinięto pudding. Właściwie mie-

szanina apetycznych woni. Przypomina ą one trochę kuchnię, trochę piekarnię, a trochę
pralnię. Takie aromaty wydawał z siebie ów pudding.

Wreszcie do poko u weszła pani Cratchit, wzruszona, ale dumna i uśmiechnięta,
niosąc przed sobą pudding, twardy i zbity ak kula ǳiałowa, oświecony promieniami
zapalonego rumu, z świąteczną gałązką ostrokrzewu wetkniętą w sam środek.

O, naǳwycza ny, cudowny pudding!
Bob Cratchit oświadczył głosem spoko nym i pewnym, że uważa go za arcyǳieło

kucharskie pani Cratchit od czasu ich małżeństwa. Pani Cratchit odpowieǳiała na to, że

⁵¹grog — napó alkoholowy sporząǳany z rumu (lub innego mocnego alkoholu) rozcieńczonego wodą i do-
prawionego sokiem z cytrusów, cynamonem i cukrem. [przypis edytorski]

⁵²proch — kurz. [przypis edytorski]
⁵³napierać się czegoś — tu: usilnie dopraszać się czegoś. [przypis edytorski]
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teraz, kiedy uż ciężar spadł e z serca, przyzna e chętnie, że była barǳo zaniepoko ona,
ponieważ zdawało e się, że za dużo wzięła mąki.

Każdy miał coś do zauważenia, ale nikt nie ośmielił się powieǳieć ani nawet pomyśleć,
że był to ednak za mały pudding dla tak liczne roǳiny. Byłoby to wprost bluźnierstwo.
Każdy członek roǳiny Cratchitów wstyǳiłby się, gdyby mu coś podobnego choćby tylko
przyszło do głowy.

Wreszcie skończyli ucztę, posprzątano ze stołu i dorzucono węgla do ognia na ko-
minku. Podsycone płomienie za aśniały eszcze wesele niż przedtem.

Teraz skosztowano przygotowanego przez Boba grogu i okazało się, że est znakomity.
Z kolei ustawiono na stole abłka i pomarańcze, a w ogień rzucono kilka garści kasz-

tanów. Następnie cała roǳina Cratchitów zasiadła przed kominkiem, ak wyraził się Bob
Catchit — w koło, chociaż było to właściwie tylko półkole: Bob pośrodku, a obok niego
cały zapas szklanek roǳiny — dwie szklaneczki i garnuszek bez uszka.

Naczynia te ednak były napełnione gorącym grogiem, który wyglądał w nich rów-
nie dobrze, ak gdyby to były złote puchary. Bob rozlewał ten napó z promienie ącym
wzrokiem, podczas gdy w ogniu podskakiwały i strzelały kasztany. Potem Bob wzniósł
toast:

— Da nam Boże, moi droǳy, przepęǳić szczęśliwie święta! Niech nas Bóg błogo-
sławi!

Cała roǳina powtórzyła ten toast.
— Niech Bóg błogosławi nas wszystkich i każdego z osobna! — rzekł ostatni Mały

Tim.
Sieǳiał tuż obok o ca, na małym krzesełku. Bob trzymał ego małą, wychudłą rączkę

w swo e dłoni, ak gdyby okazać ǳiecięciu swo ą szczególną dla niego miłość, zarazem
ak gdyby obawia ąc się, żeby mu ukochanego maleństwa nie zabrano.

— Duchu — odezwał się Scrooge ze współczuciem, którego nigdy dotychczas nie ǲiecko, Współczucie
doznawał — powieǳ mi, czy Mały Tim żyć bęǳie?

— Wiǳę próżne krzesło przy kominku — odparł Duch — i starannie przechowy-
wane kule bez właściciela. Jeżeli przyszłość nie zmieni tego wiǳenia, ǳiecko umrze.

— Nie, nie! — zawołał Scrooge. — O, dobry Duchu, powieǳ, że ono bęǳie żyło…
— Jeżeli przyszłość nie zmieni tego wiǳenia — powtórzył Duch — to uż żaden

z moich następców nie zastanie tuta tego ǳiecka. Ale o co ci choǳi? Skoro musi umrzeć,
to lepie , żeby umarło zaraz i zmnie szyło przez to nadmiar ludności.

Scrooge, słysząc swo e własne słowa, powtórzone przez Ducha, pochylił głowę, prze-
ęty skruchą i żalem.

— Człowieku — rzekł Duch — eśli masz serce, a nie kamień, to nigdy nie wy-
powiada tak ohydnych słów, dopóki nie zrozumiesz, czym est właściwie ten nadmiar
ludności i gǳie on się zna du e. Czy ty masz prawo rozstrzygać, którzy luǳie ma ą żyć,
a którzy ma ą umrzeć? Być może, iż ty w oczach Stwórcy esteś o wiele mnie wart ży-
cia niż miliony istot podobnych do tego ǳiecka biednego człowieka. Wielki Boże! Czy
można obo ętnie słuchać, ak marny robak, który nie wiǳi nic poza liściem, na którym
sieǳi, skarży się obłudnie na to, iż wpośród ego głodnych, dręczonych nęǳą bliźnich
zna du e się za wiele ży ących!

Scrooge wysłuchał upomnień Ducha w pokorze i spuścił oczy. Naraz usłyszał wymó-
wione swo e nazwisko.

— Niech ży e pan Scrooge! — przemówił Bob. — Wypĳmy ego zdrowie, gdyż est
on naszym chlebodawcą i emu zawǳięczamy ǳisie szą naszą ucztę!

— Jemu zawǳięczamy? — zawołała pani Cratchit z oburzeniem. — Pragnęłabym
barǳo, żeby tu się z awił. Wyprawiłabym mu ucztę po swo emu. Tak est. Wypowieǳia-
łabym mu w oczy wszystko, co o nim myślę, a spoǳiewam się, że nie przypadłoby mu
to do smaku!

— Droga żono, mówisz to przy ǳieciach — upomniał ą łagodnie Bob. — ǲisia
przy tym mamy święto Bożego Naroǳenia!

— Istotnie, tylko w tak wielkie święto można wznosić zdrowie tak podłego, obrzy-
dłego skąpca, człowieka bez serca, akim est Scrooge — oburzała się w dalszym ciągu
pani Cratchit. — Ty wiesz, Robercie, że on est taki właśnie. Nikt nie wie o tym lepie
od ciebie!

  Opowieść wigilĳna 



— Droga żono — powtórzył Bob — ǳiś święto Bożego Naroǳenia! Zastanów się!
— A więc wychylę ego zdrowie, uczynię to przez miłość dla ciebie i przez wzgląd na

ǳisie sze święto — rzekła pani Cratchit. — Niech ży e długie lata! Życzę mu wesołych
świąt i szczęśliwego Nowego Roku! Życzę mu tego, ale wątpię, czy się to spełni. Barǳo
wątpię…

ǲieci, idąc za przykładem matki, wypiły również zdrowie Scrooge’a.
Był to pierwszy akt, którego dokonali tego wieczoru bez serdeczności i bez ciepła,

pod naciskiem przymusu. Mały Tim wypił ostatni, ale nie dodał do tego żadne uwagi.
Widocznie Scrooge był postrachem roǳiny, czymś w roǳa u ludożercy. Wymienienie
ego nazwiska rzuciło na nich wszystkich ponury cień, który nie ustąpił przez całe pięć
minut.

A gdy wreszcie ustąpił, byli weseli ǳiesięć razy więce niż przedtem, ponieważ uwolnili
się od tego okropnego Scrooge’a.

Bob Cratchit uroczyście ozna mił, że ma obiecane dla pana Piotra mie sce⁵⁴, które
mu bęǳie przynosiło aż półszósta⁵⁵ szylinga tygodniowo. Dwo e małych Cratchitów ro-
ześmiało się serdecznie na myśl, że będą wiǳieli Piotra uż ako człowieka pracy. Sam
pan Piotr spoglądał w zamyśleniu przez otwór swego kołnierzyka w ogień, zastanawia ąc
się zapewne nad tym, w akich papierach uloku e swo e oszczędności, skoro uż zna ǳie
się w posiadaniu tak ba eczne pens i.

Marta, która pracowała u modniarki, opowiadała, ak wiele teraz ma do roboty, ile to
goǳin w porze większego ruchu musi pracować i że zamierza utro wyspać się za wszystkie
czasy; utro bowiem miała ǳień zupełnie wolny. Opowiadała także, iż przed kilku dniami
wiǳiała pewną hrabinę i pewnego lorda, a lord był prawie tego wzrostu co Piotr. Przy
tych e słowach Piotr podciągnął rogi swego kołnierzyka tak wysoko, że poza nimi głowa
ego prawie zniknęła.

Tymczasem kasztany i poncz krążyły wciąż wśród rozbawione roǳiny, a Mały Tim
zaśpiewał swym żałosnym głosikiem piosenkę o ǳiecku zasypanym przez śnieg, a śpiewał
barǳo ładnie.

W tym wszystkim nie było nic szczególnego, a tym barǳie nic arystokratycznego.
W roǳinie te nie było ani edne postaci wytworne , pięknie ubrane . Ich obuwie straciło
dawno własność nieprzepuszczania wody, ich oǳież była dobrze wyszarzana⁵⁶; ǳieci wy-
glądały nęǳnie, a pan Piotr z pewnością znał dobrze wewnętrzne urząǳenie lombardu.
Mimo to byli szczęśliwi, zadowoleni i przepełnieni wǳięcznością za te skromne rozkosze,
akimi ich los obdarzał. Kochali się wza em, panowała wśród nich zgoda i spokó luǳi
uczciwych. W chwili, kiedy ich Scrooge opuszczał, zdawali się być eszcze barǳie szczę-
śliwi w świetle błysków pochodni Ducha. Scrooge z trudnością oderwał od nich oczy,
a zwłaszcza żal mu było rozstawać się z Małym Timem.

Zrobiło się ciemno i począł padać gęsty śnieg. Scrooge i Duch szli teraz przez ulice
Londynu. W oknach domów błyszczały asne, wesołe światła. Tu można było wiǳieć
przygotowania do wieczerzy, bogato nakryte stoły, całe stosy talerzy ogrzewanych na ga-
zie, kosztowne opony⁵⁷ i meble; tam ǳieci wybiegały na pokrytą śniegiem ulicę, aby
powitać ak na pręǳe przybywa ące zamężne siostry i braci, kuzynów, wu ów, ciotki;
ówǳie na oknach przesuwały się cienie zgromaǳonych gości; tam znów ǳiewczęta,
przybrane w futrzane kołnierze i takież buciki, szczebiocząc edna przez drugą, lekkim
krokiem spieszyły w sąsieǳtwo. Biada kawalerom, którzy by teraz rzucili okiem na ich
zarumienione twarzyczki i błyszczące, ożywione spo rzenia. Te figlarne czaroǳie ki wie-
ǳiały doskonale, ak są dla tych biedaków niebezpieczne!

Gdyby sąǳić według mnóstwa luǳi, dążących w odwieǳiny do krewnych lub przy-
aciół, można by mniemać, że nie zastaną oni nigǳie nikogo na ich przy ęcie. Byłaby to
omyłka. W każdym domu oczekiwano gości i na każdym kominku płonął wesoły ogień.
Jakżeż Duch był szczęśliwy! Odsłaniał swo ą szeroką pierś i otwierał swą pełną dłoń, na
wszystko dokoła rzuca ąc ho nie szczere, poczciwe, szlachetne rozradowanie. Nawet la-
tarnik, przebiega ący w ubraniu odświętnym ciemne ulice, aby ponurą mgłę ich roz aśnić

⁵⁴miejsce — tu: stanowisko, pracę. [przypis edytorski]
⁵⁵półszósta — sześć bez połowy, t .  i ½. [przypis edytorski]
⁵⁶wyszarzany — wyblakły, wytarty, pozbawiony pierwotne barwy. [przypis edytorski]
⁵⁷opona (daw.) — zasłona, kotara. [przypis edytorski]
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blaskami światła i który właśnie myślał o spęǳeniu wieczoru u towarzysza pracy, roze-
śmiał się głośno, gdy Duch przeleciał obok niego, chociaż poczciwina ani się domyślał,
że spotkał istotę tak ǳiś ważną.

Wtem, bez żadnego uprzeǳenia ze strony Ducha, znaleźli wśród akiegoś rozległego
pustkowia błotnistego, na którym wznosiły się tu i ówǳie rzucone ogromne głazy, ak
gdyby to było cmentarzysko olbrzymów; woda, niema ąca tu żadnego hamulca, zalałaby
całą przestrzeń, gdyby mróz nie u ął e w okowy lodowe. Oprócz mchu, paproci i twarde ,
ostre trawy, nic więce tu nie rosło. Na dalekim zachoǳie niknące słońce pozostawiło Słońce, Wieczór
pas płonące czerwieni, spogląda ące na to rozpaczliwe pustkowie niby nabiegłe krwią oko
roz ątrzonego tygrysa. Pas ten zapadał się coraz niże , aż wreszcie pogrążył się zupełnie
w ciemnościach nocy.

— Gǳie esteśmy? — zapytał Scrooge.
— Tu mieszka ą górnicy pracu ący w głębiach ziemi — odrzekł Duch. — Patrz tam!

Oni mnie poznali.
W oknie akie ś nęǳne lepianki błyszczało światło; pomknęli tam szybko.
Zastali wesołe towarzystwo, sieǳące dokoła wielkiego, asno płonącego ogniska. Zgrzy-

biały starzec, ego sęǳiwa żona, w otoczeniu ǳieci, wnuków i prawnuków, wszyscy w od-
świętnych szatach. Starzec śpiewał hymn wigilĳny głosem, który niekiedy tylko przygłu-
szał wycie wiatru nad pustkowiem. Była to barǳo stara pieśń, którą on śpiewał eszcze
wówczas, kiedy był małym chłopcem. Od czasu do czasu wszyscy wtórowali mu chórem.
Za każdym razem zaś, gdy ich głosy zabrzmiały, starzec ożywiał się, a głos ego stawał się
silnie szy; natomiast gdy milkły, ego siły słabły i znów zapadał w niemoc starczą.

Duch nie bawił tu długo. Poleciwszy Scrooge’owi, by trzymał się silnie ego opończy,
uniósł go w powietrze.

Jak myślicie — dokąd go uniósł? Przecież nie na morze?
A właśnie na morze!
Ku wielkiemu swemu przerażeniu, u rzał Scrooge znika ącą poza sobą ziemię, a w dole

usłyszał głuchy pomruk pieniących się fal, z wściekłością uderza ących o skaliste brzegi,
ak gdyby rzucały zuchwałe wyzwanie podmywane przez nie ziemi.

Na posępne skale, do połowy zanurzone w woǳie, w odległości mili od stałego lądu,
stała samotna latarnia morska. Przez cały rok szalały i huczały dokoła nie fale. Ogrom-
ne stosy traw morskich osnuwały e stopy, mewy — można by mniemać, że zroǳone
z wiatru, ak trawa morska z fal — unosiły się i opadały w powietrzu dokoła e szczytu,
ak u dołu rozigrane fale, nad którymi te ptaki żeglowały.

I tuta nawet dwa latarnicy rozpalili ogień, który rzucał asny snop promieni na wy-
burzoną powierzchnię morza przez otwór w grubym murze latarni.

Ci, co rozniecili ogień, luǳie prości, wyciągnąwszy zgrubiałe od ciężkie pracy ręce
poprzez stół, przy którym zasiedli, życzyli sobie wza em wesołych świąt, trąca ąc się kub-
kami gorącego grogu. Jeden z nich, starszy, o twarzy zniszczone przez ustawiczne zmiany
powietrza, poorane zmarszczkami, podobne do twarzy figur wyrzynanych ongi na przo-
dach okrętu, zaśpiewał akąś ǳiką pieśń wigilĳną ochrypłym głosem przypomina ącym
poryki wiatru w czasie burzy.

Duch znów uniósł Scrooge’a ponad czarne, piętrzące się morze, aż w końcu, daleko uż
od brzegów, zatrzymali się na pokłaǳie akiegoś okrętu. Tu wciąż przechoǳili z mie sca
ma mie sce. Zatrzymali się na przód przy sterniku, następnie przy strażniku, wreszcie
przy oficerach na służbie. Wszystkie te szorstkie, surowe postacie, spełnia ąc swo e ciężkie
i odpowieǳialne obowiązki, nuciły ednak z cicha pieśń wigilĳną, bądź myślały o wielkim
święcie, bądź wreszcie opowiadały sobie wza em wspomnienia dawnych świąt, spęǳonych
wśród roǳiny, snu ąc naǳie ę rychłego powrotu do swoich.

Każdy marynarz zna du ący się na tym okręcie, czuwa ący czy śpiący, zły czy dobry,
miał w tym dniu dla towarzyszy lepsze, cieple sze słowo niż kiedykolwiek w ciągu roku,
każdy uczestniczył w uroczystości, każdy w mnie szym lub większym stopniu doznawał
radosnego uczucia, myślał o tych, którzy niezawodnie w te chwili myślą też o nim.

Scrooge przysłuchiwał się żałosnym ękom wichru i rozmyślał, aka to wspaniała rzecz
posuwać się wśród nieprze rzane ciemności ponad niezmierzoną przepaścią ukrywa ącą
na dnie swoim wielkie ta emnice. Nagle ze zdumieniem usłyszał głośny śmiech. Zdumie-
nie zaś ego wzrosło do na wyższego stopnia, gdy poznał głos siostrzeńca i gdy znalazł się,
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nie wiadomo akim sposobem, w asnym, ciepłym i schludnym poko u. Obok niego stał
Duch i z życzliwym uśmiechem spoglądał na ego siostrzeńca.

— Ha, ha, ha! — śmiał się wciąż siostrzeniec Scrooge’a. — Ha, ha, ha!
Gdybyś, szanowny czytelniku, co ednak est niepodobieństwem, znał człowieka śmie-

ącego się serdecznie i szczerze niż siostrzeniec Scrooge’a, to i a pragnąłbym go poznać.
Przedstaw mnie, a będę utrzymywał z nim zna omość.

Nie ma nic słusznie szego, sprawiedliwszego i szlachetnie szego nad prawo równo- Radość, Smutek, Kondyc a
luǳkawagi, które sprawia, że o ile choroby i smutki uǳiela ą się innym, o tyle również radość,

dobry humor i śmiech są zaraźliwe. Moc tego prawa można było zaobserwować tu wła-
śnie. Gdy bowiem siostrzeniec Scrooge’a śmiał się na całe gardło, trzyma ąc się za boki,
kiwa ąc głową i wykrzywia ąc twarz na ǳiwacznie , żona ego śmiała się równie serdecz-
nie, a i zebrani goście nie pozostawali w tyle. Wszyscy trzęśli się od śmiechu, a wraz
z nimi zdawał się śmiać cały pokó :

— Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha!
— Jak mnie tu żywym wiǳicie, powieǳiał, że wigilia to głupstwo! — wołał sio-

strzeniec Scrooge’a. — Powieǳiał na wyraźnie i estem przekonany, że rzeczywiście tak
myśli.

— Tym gorze dla niego, Freǳiu — z oburzeniem zauważyła ego żona.
Błogosławione niech będą kobiety: one nic nie czynią połowicznie i zawsze biorą Kobieta

rzeczy na serio.
Żona Freda, a siostrzenica Scrooge’a była barǳo ładną kobietką. Miała milutką, na-

iwną twarzyczkę z ponętnymi dołkami na policzkach, prześliczne, akby stworzone do
pocałunków usta i na słonecznie szą parę ocząt. W e piękności było coś wyzywa ącego,
ale w tym dobrym, szlachetnym znaczeniu, które nikomu nie uchybia.

— Jest on po prostu starym ǳiwakiem — zaopiniował siostrzeniec Scrooge’a. — Kara, Kondyc a luǳka
Nie mylę się: starym ǳiwakiem i do tego nieznośnym. Mógłby być chociaż cokolwiek
grzecznie szy. Ale wady człowieka są zawsze karą dla niego samego. Jest to prawda niezbita
i pamięta ąc o nie , nie będę mu czynił wymówek.

— Zda e się, Freǳiu, że on est barǳo bogaty — zauważyła żona. — Przyna mnie Bogactwo
ty zawsze mi tak mówisz.

— I cóż z tego, mo a droga? — odparł Fred. — Bogactwo est dla niego bez pożytku,
bo nie używa go na nic dobrego. Sam z niego nie korzysta i nie pomaga nikomu. Odmawia
sobie nawet wszelkich wygód. Wiem dobrze o tym. Nigdy mi też na myśl nie przyszło
prosić go kiedykolwiek o pomoc. Ha, ha, ha! Ale też on chyba nigdy nie pomyślał o tym,
że my kiedyś, wcześnie czy późnie , oǳieǳiczymy ego skarby…

— Nie cierpię go! — rzekła piękna kobietka, a e siostry i wszyscy goście przyznali,
że ma zupełną słuszność.

— Co do mnie, nie mam do niego żalu — odezwał się siostrzeniec. — Żal mi go,
ale nie mógłbym gniewać się na niego, gdybym nawet chciał. Któż bowiem cierpi przez
ego kaprysy? On sam, tylko on sam. Uroiwszy sobie na przykład, że powinien nas nie
lubić, nie chciał przy ąć naszego zaproszenia. Jakiż z tego rezultat? Taki, że uniknął nie-
smacznego obiadu.

— Tak sąǳisz? A mnie się zda e, że stracił doskonały obiad! — zawołała energiczna,
dotknięta w na czulszy punkt kobietka.

Wszyscy przyłączyli się do e zdania, a chyba mogli być kompetentnymi sęǳiami
w danym razie, gdyż przed chwilą właśnie skończyli ów obiad.

— Tym lepie — rzekł siostrzeniec Scrooge’a. — Barǳo mnie to cieszy, gdyż co do
mnie, wyznam szczerze, nie mam wielkiego zaufania do talentów kulinarnych młodych
gospodyń. Jak sąǳisz, Topper?

Topper miał wyraźną skłonność do edne z sióstr żony Freǳia i dlatego zapewne Małżeństwo, Pozyc a
społecznaodpowieǳiał, że będąc kawalerem, a więc nie ako pariasem⁵⁸ wśród społeczeństwa, nie

ma prawa wydawać sądu w tym przedmiocie.
Usłyszawszy to, owa siostra żony siostrzeńca Scrooge’a, pulchna panienka, ta w ko-

ronkowe narzutce, nie zaś ta w narzutce z różami, spąsowiała ak piwonia.

⁵⁸parias — tu ogólnie: osoba należąca do na niższe warstwy społeczne . [przypis edytorski]
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— Mów dale , Freǳiu — odezwała się siostrzenica Scrooge’a, klaszcząc w dłonie.
— Wypowieǳ się, skończ, coś zaczął. On chowa zawsze wszystko pod korzec. ǲiwny
człowiek!

Zaczepiony w ten sposób, Fred wybuchnął znowu śmiechem, a ponieważ było fizycz-
nym niepodobieństwem uniknąć te zarazy (choć pulchna siostra starała się powstrzymać
śmiech przy pomocy aromatycznego octu) więc wszyscy bez wy ątku poszli za przykła-
dem Freda.

— Pozosta e mi tylko dodać — odezwał się Fred, gdy mu minął paroksyzm śmiechu
— że wu , postąpiwszy z nami tak niegrzecznie i nieżyczliwie, nie przy ąwszy mego zapro-
szenia, sam się pozbawił pewne dozy radości, która prawdopodobnie nie zaszkoǳiłaby
mu. Jestem przekonany, że miałby tu towarzyszy przy emnie szych od tych, akich posia-
da we własnych swych myślach, czy to przesiadu ąc w starym, zatęchłym kantorze, czy też
w zakurzonych i pustych poko ach. Mam zamiar zapraszać go corocznie bez względu na
to, czy mu się to podoba, czy nie, bo mi go żal. Może szyǳić z wigilii Bożego Naroǳenia
do same śmierci, ale zda e mi się, że w końcu przekona się do nie , gdy będę choǳił do
niego co rok i pytał życzliwie: „Wu u Scrooge, ak się miewasz?”. Gdyby go to natchnę-
ło myślą zapisania swemu pomocnikowi akich pięćǳiesięciu funtów, byłbym szczerze
zadowolony. Nie estem tego pewien, ale tak mi się zda e, że wczora go wzruszyłem.

Wszyscy zebrani zaczęli się śmiać z naiwności Freda. On sąǳił, że mógł wzruszyć
Scrooge’a, ak gdyby tego starego kutwę⁵⁹ mogło co na świecie wzruszyć. Ale Fred miał
przeǳiwny charakter. Mało go obchoǳiło, z czego się towarzystwo śmie e; ego cieszyła
ta wesołość i aby ą podtrzymać, otworzył nową butelkę wina.

Po herbacie zaczęła się muzyka, była to bowiem muzykalna roǳina. A zapewniam
was, że wieǳieli, co robią, gdy zaśpiewali chórem. Szczególnie wyróżniał się Topper,
który umiał mruczeć basem ak niedźwiedź, a nigdy nie zaczerwienił się przy tym, ani nie
zeszpecił sobie twarzy nabrzmieniem żył na czole.

Siostrzenica Scrooge’a grała wcale dobrze na harfie. Teraz, bez próbowania, uderzyła
w struny i zagrała krótką, prostą melodię (ot, drobnostka, mógłbyś nauczyć się e gwizdać
w dwie minuty), a znała ą doskonale owa ǳiewczynka, która ongi zabrała Scrooge’a ze
szkoły…

Gdy ta melodia zabrzmiała, wszystko, co Scrooge’owi przypomniał Duch Wigilĳne
Przeszłości, stanęło mu teraz przed oczami. Miękł coraz barǳie i sąǳił, że gdyby mógł
był słuchać częście te piosenki przed laty, byłby niezawodnie stał się lepszy i to własną
zasługą, bez pomocy łopaty grabarza, która pogrzebała Jakuba Marleya.

Muzyka ednak nie za ęła całego wieczoru. Ma ąc uż e dosyć, rozpoczęli zabawę Święto, ǲiecko
w fanty. Bo dobrze est czasem wrócić do ǳieciństwa, zwłaszcza w ǳień wigilĳny, który
est przecież wielkim świętem ǳieci.

Naprzód więc bawiono się w „ślepą babkę”. Oczywiście, że tak. Ale nie chce mi się
wierzyć, żeby Topper naprawdę nic nie wiǳiał, ma ąc przewiązane oczy; wszakże oczu
w trzewikach nie nosił.

Moim zdaniem, była to rzecz ułożona pomięǳy nim i siostrzeńcem Scrooge’a; wie-
ǳiał o tym niezawodnie i Duch Tegorocznego Bożego Naroǳenia.

Sposób, w aki Topper uganiał się za piękną panienką w białym szaliku, był wprost
pogwałceniem luǳkiego zaufania. Przewraca ąc krzesła, obĳa ąc się o fortepian, dusząc
się pomięǳy firankami, szedł wszęǳie tam, gǳie szła ona! Zawsze wieǳiał, gǳie ą
dopadnie. Nie chwytał nikogo innego. Gdy ktoś wpadł na niego (niektórzy czynili to
umyślnie), udawał, że pragnie tego kogoś chwycić, a potem zaraz zbaczał w kierunku
swe ofiary. Na próżno protestowała kilkakrotnie, woła ąc, że sprzeciwia się to zasadom
gry (a każdy musiał przyznać e słuszność), gdy Topper w końcu ą złapał, zapęǳiwszy
w róg poko u, skąd nie było uż wy ścia. Zachowanie się ego było w na wyższym stopniu
oburza ące. Udawał, że e nie pozna e, że musi koniecznie dotknąć e uczesania, że musi
się upewnić przez uściśnienie akiegoś pierścionka na e palcu i łańcuszka na szyi; to
było po prostu występne, zbrodnicze. Niezawodnie powieǳiała mu o tym swo e zdanie,
gdy podczas dalszego ciągu zabawy, w które nie brali uż uǳiału, sieǳieli i rozmawiali
poufnie za firankami.

⁵⁹kutwa — skąpiec. [przypis edytorski]
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Siostrzenica Scrooge’a nie uczestniczyła w te grze. Usiadła wygodnie w dużym krze-
śle ze stołeczkiem pod nogami, w zacisznym kąciku, w którym tuż za nią stali Duch
i Scrooge. Ale przyłączyła się do gry w fanty i tu okazała wiele dowcipu.

Również w „sekretarzu” okazała przeǳiwną bystrość umysłu i ku wielkiemu zadowo-
leniu siostrzeńca Scrooge’a, pobiła na głowę swo e siostry, chociaż im także nie brakowało
sprytu, co mógłby nawet Topper poświadczyć.

Towarzystwo składało się coś ze dwuǳiestu osób, młodych i starych, a wszyscy bawili
się przewybornie. Nawet Scrooge tak się zainteresował zabawą, że zapomniawszy, iż głos Rozum
ego nie może być słyszany, wtrącał się często do zabawy, odgadywał zadawane zagadki,
zwykle na zupełnie trafnie, gdyż trzeba przyznać, że na ostrze sza, na subtelnie sza igła
nie mogła się porównać z subtelnością Scrooge’a. Miał on wprawǳie pozór dobroduszny,
a nawet głupkowaty, lecz sam go sobie nadawał, ażeby móc wyzyskiwać luǳi.

Duch cieszył się barǳo zmianą ego usposobienia i spoglądał na niego tak życzliwie,
że Scrooge prosił go pokornie, ak studencik, aby pozostali do końca zabawy. Ale Duch
odpowieǳiał, że nie może tego uczynić.

— Zaczęli właśnie nową grę — prosił Scrooge. — Tylko pół goǳiny eszcze, Duchu,
tylko pół goǳiny, nie więce !

Była to zabawa „tak i nie”. Siostrzeniec Scrooge’a miał o czymś pomyśleć, a reszta
towarzystwa powinna była odgadnąć, co to takiego; na wszystkie pytania mógł odpowia-
dać: „tak” albo „nie”. Pod krzyżowym ogniem pytań, na które był wystawiony, musiał się
przyznać, że kole no: myślał o zwierzęciu, o żywym zwierzęciu, o niemiłym zwierzęciu,
o ǳikim zwierzęciu, o zwierzęciu, które czasami mruczało, czasami mówiło, mieszka-
ło w Londynie, choǳiło po ulicach, nie było wystawione na widok publiczny, nie było
przez nikogo woǳone⁶⁰, nie zna dowało się w menażerii⁶¹, nie było zabĳane w rzeźni, nie
było ani koniem, ani osłem, ani krową, ani bykiem, ani tygrysem, and psem, ani świnią,
ani kotem, ani niedźwieǳiem.

Przy każdym odgadnięciu niewłaściwym siostrzeniec wybuchał szalonym śmiechem,
a nawet zrywał się z kanapy i skakał po poko u. W końcu pulchna ego kuzynka, wpadłszy
również w szał wesołości, zawołała:

— Już go mam! Wiem, co to! Wiem!
— Więc powieǳ…
— To twó wu aszek, Scro-o-ge!
Zgadła.
Wszyscy byli zachwyceni, chociaż słusznie ktoś zauważył, że na pytanie czy to est

niedźwiedź, odpowiedź powinna była wypaść: „tak”, ponieważ zaprzeczenie odwróciłoby
myśli uczestników zabawy od Scrooge’a, eśliby istotnie o nim myśleli.

— Sprawiedliwość przede wszystkim! — odezwał się siostrzeniec Scrooge’a. — Ba-
wimy się ego kosztem, więc byłoby niewǳięcznością nie wypić ego zdrowia. Dale !
Niech każdy weźmie szklankę wina i… zdrowie wu a Scrooge’a!

— Zdrowie wu a Scrooge’a! — zawołali wszyscy.
— Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku staruszkowi, akikolwiek on tam

est! — ciągnął Fred dale . — Nie chciał przy ąć ode mnie tych życzeń, ednak a mu e
składam. Niech ży e wu Scrooge!

Wu owi Scrooge zrobiło się tak wesoło i lekko na sercu, że byłby poǳiękował sio-
strzeńcowi i całemu towarzystwu, chociażby nieuchwytnym dla nich głosem, gdyby Duch
pozwolił na to. Lecz cała scena znikła mu z oczu z ostatnimi słowami siostrzeńca, a on
wraz z Duchem znów ruszyli dale .

Wiǳieli wiele ciekawych obrazów, zaszli daleko, odwieǳili wiele ognisk domowych,
a wszęǳie Duch przynosił z sobą pogodę umysłu i szczerą radość.

Zatrzymywał się przy łożach chorych, darząc ich zdrowiem; pocieszał wygnańców,
którzy czuli się wtedy akby w kra u roǳinnym; zrozpaczonym ciężką walką o byt uka-
zywał naǳie ę lepsze przyszłości, goǳąc ich z losem; zbliżał się do nęǳarzy, którzy
zapominali wtedy o swoich cierpieniach.

⁶⁰być woǳonym — być prowaǳonym na woǳy, na smyczy. [przypis edytorski]
⁶¹menażeria — dawnie mie sce, w którym gromaǳono zwierzęta (na częście egzotyczne) w celu pokazy-

wania ich publiczności. [przypis edytorski]
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W przytułku, szpitalu, więzieniu, w każdym schronieniu nęǳy i nieszczęścia, gdyż
próżny i pyszny człowiek swo ą marną, niedaleko sięga ącą właǳą nie mógł mu tam
wzbronić wstępu — wszęǳie zostawiał cząstkę swoich dobroǳie stw, da ąc w ten spo-
sób Scrooge’owi przykład miłosierǳia.

Była to długa noc, eżeli to była edna tylko noc. Lecz Scrooge miał pod tym wzglę-
dem wątpliwości. Zdawało mu się mianowicie, że w tym przeciągu czasu, aki spęǳa
z Duchem, odbyło się kilka świąt Bożego Naroǳenia. Przy tym Scrooge zauważył rzecz
arcyǳiwną: w ego własne powierzchowności nic się nie zmieniło, gdy tymczasem Duch
starzał się widocznie i to barǳo szybko. Scrooge ani ednym słowem nie napomykał o tym
Duchowi, dopóki nie spostrzegł, opuściwszy akąś zabawę ǳiecięcą urząǳoną z powodu
Bożego Naroǳenia, że włosy Ducha zupełnie zbielały. Wtedy zapytał:

— Czy życie duchów est tak krótkie?
— Mo e życie na tym świecie est barǳo krótkie — odrzekł Duch — kończy się

bowiem ǳisie sze nocy.
— ǲisie sze nocy!… — powtórzył Scrooge.
— Tak, ǳiś o północy. Dlatego musimy się śpieszyć. Zegary na wieżach wyǳwoniły

właśnie w te chwili trzy kwadranse na dwunastą⁶².
— Wybacz mi zbyt śmiałe może pytanie — rzekł Scrooge, patrząc uparcie na dolny

brzeg opończy Ducha — lecz spostrzegam pod two ą szatą coś ǳiwnego, co nie należy
do ciebie. Czy to noga czy łapa zwierzęcia?

— Prawdopodobnie łapa, gdyż obrasta ą ciało — brzmiała smutna odpowiedź Ducha.
— Patrz!

Spod opończy wysunęło się dwo e ǳieci, dwo e nęǳnych, wstrętnych, strasznych,
przeraża ących istot. Uklękły one u stóp Ducha, trzyma ąc się silnie skra u ego szaty.

— Och, człowieku! Spo rzy , przypatrz się im dobrze! — zawołał Duch.
Był to chłopiec i ǳiewczyna. Żółte, chude, obdarte, ǳikie, zwilczałe⁶³ te istoty czoł-

gały się w pokorze po ziemi.
Zamiast młodocianego wǳięku, który powinien był aśnieć w ich twarzach, zamiast

zdrowego rumieńca, wyschła ręka czasu pokryła ich lica zmarszczkami, usunęła z nich
krew, napiętnowała strasznym zwyrodnieniem. Tam, gǳie powinien był zna dować się
wyraz anielski — tam, zdawało się, kryły się złe duchy, rzuca ąc groźne spo rzenia. Nie
można sobie wyobrazić barǳie wstrętnych, przeraża ących potworów.

Scrooge, blady ak płótno z przerażenia, odwrócił się, lecz obawia ąc się obrazić Ducha,
który może był o cem tych istot, usiłował powieǳieć, że to są przeǳiwne ǳieci; kłamstwo
ednak byłoby zbyt rażące — wybełkotał zatem tylko:

— Czy to two e ǳieci?
— To są ǳieci luǳkości! — odparł Duch, spogląda ąc na nieszczęsne istoty z głę- Rozum, Bogactwo, Bieda,

Głupota, Kondyc a luǳka,
Pozyc a społeczna

bokim współczuciem. — Uda ą się one do mnie, błaga ąc, ażebym ich bronił przed ich
o cami. To est — dodał, wskazu ąc chłopca — Ciemnota, a ǳiewczynka nosi miano⁶⁴
Nęǳa. Strzeż się obu ak ognia oraz tego wszystkiego, co od nich pochoǳi, a przede
wszystkim strzeż się chłopca, gdyż na ego czole wypisany est straszny wyraz: Zguba. Mo-
żesz się ich wyprzeć — ciągnął dale Duch, podnosząc głos i wyciąga ąc rękę w kierunku
miasta — możesz oburzać się na tych, co to mówią, możesz ich spotwarzać i potępiać:
ale eżeli nie postarasz się o usunięcie tych klęsk, biada ci!

— Czyż nie istnie e pomoc dla tych stworzeń? — wyszeptał Scrooge.
— A tak — odparł Duch z ironią, przypomina ąc mu ego własne słowa — są przecież

więzienia, są domy poprawy!
Wybiła północ.
Scrooge szukał oczyma Ducha, lecz nie mógł go do rzeć.
Z ostatnim uderzeniem goǳiny przypomniał sobie zapowiedź Jakuba Marleya, a wte-

dy, podniósłszy oczy, spostrzegł nowego Ducha. Miał on postawę ma estatyczną, uro-
czystą, był przybrany w długi, do ziemi sięga ący płaszcz z kapturem, a zbliżał się do
Scrooge’a powoli, ociężale, ak tuman mgły.

⁶²trzy kwadranse na dwunastą (daw.) — kwadrans to  minut; trzy kwadranse na dwunastą to :. [przypis
edytorski]

⁶³zwilczały (neol.) — upodobniony do wilka. [przypis edytorski]
⁶⁴miano — imię. [przypis edytorski]
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.  
Gdy widmo zbliżało się do Scrooge’a, ten upadł przed nim na kolana, ponieważ zdawało
mu się, że przybysz roztacza dokoła coś ta emniczego, posępnego i groźnego.

Ów długi, czarny płaszcz, podobny do całunu, spowĳał szczelnie całą postać Ducha,
nawet głowę i twarz, pozwala ąc wiǳieć tylko edną wyciągniętą rękę. Gdyby nie to,
trudno byłoby do rzeć tę postać pośród ciemności nocne .

Znalazłszy się tuż przy Duchu, Scrooge zauważył ego niezwykle wysoki wzrost i uczuł,
że go ogarnia niewypowieǳiana trwoga. A ów przybysz ta emniczy wciąż milczał, stał
w mie scu bez żadnego ruchu.

— Zda e się, że mam przed sobą Ducha Przyszłych Wigilii? — wyszeptał nieśmiało
Scrooge.

Duch nic nie odpowieǳiał, wciąż natomiast trzymał wyciągniętą rękę.
— Masz mi pokazać rzeczy — zapytał Scrooge — które staną się dopiero w przy-

szłości? Czy nie tak?
Górna część całunu sfałdowała się na chwilę, ak gdyby Duch pochylił potaku ąco swą

głowę. Taką tylko Scrooge otrzymał odpowiedź.
Chociaż Scrooge uż przywykł do obcowania z duchami, to ednak w obecności tego

milczącego widma doznawał takiego strachu, że nogi się pod nim chwiały i nie mógł
podążać za Duchem, który, snać⁶⁵ to zauważywszy, zatrzymał się nieco, akby chcąc mu
dać do ść do równowagi.

Ale to zmieszało Scrooge’a eszcze więce .
Za każdym razem, gdy uczuwał, że oczy widma przenikliwie spogląda ą na niego spoza

czarnego całunu, prze mowała go straszliwa groza i dreszcze niewypowieǳiane trwogi,
tym barǳie , że pomimo wszelkich swoich wysiłków, nie mógł nic rozróżnić pod tą czarną
szatą; wiǳiał tylko wciąż wyciągniętą rękę widma i niewyraźne zarysy ego postaci.

— Duchu przyszłości — zawołał wreszcie — napełniasz mnie takim przerażeniem, a-
kiego nie doznawałem wobec twoich poprzedników. Ponieważ ednak wierzę, iż pragniesz
mego dobra i ponieważ szczerze pragnę poprawić się, stać się innym zgoła człowiekiem,
ǳięku ę ci uż z góry z całego serca i gotów estem wszęǳie iść za tobą. Dlaczego ednak
milczysz, dlaczego nie przemawiasz do mnie?

Żadne odpowieǳi.
Ręka Ducha wciąż wskazywała wprost przed siebie.
— Prowadź mnie zatem, prowadź — rzekł Scrooge. — Czas szybko uchoǳi, a wiem,

że est on dla mnie barǳo drogi. Chodźmy.
Duch ruszył powoli, a Scrooge dążył za nim, ogarnięty cieniem ego postaci; zdawało

mu się, że cień ów porywa go i podtrzymu e.
Nie można powieǳieć, żeby to oni weszli do miasta; racze miasto, wyrósłszy akby

spod ziemi, otoczyło ich nagle swoim wrzaskiem i gwarem.
Mnie sza, ak się to stało, dość, że się znaleźli od razu w samym sercu Londynu, na

giełǳie, wśród tłumu negoc antów, spiesznie snu ących się tam i z powrotem, brzęczących
pełnymi kieszeniami złota i srebra, zbiera ących się w niewielkie gromadki w celu narad
lub układów. Wszyscy oni byli barǳo za ęci, to spoglądali na zegarki, to, zamyśleni,
bawili się kosztownymi brelokami itp. Obraz ten Scrooge znał doskonale, widywał go
barǳo często.

Duch zatrzymał się przy niewielkie gromadce kapitalistów, a Scrooge, zauważywszy,
że ręka ego właśnie tę gromadkę wskazu e, przybliżył się i usłyszał następu ącą rozmowę:

— Nie — mówił wysoki, barǳo tłusty egomość, z wprost potwornym podbródkiem
— wiem tylko tyle, że umarł.

— Kiedy? — zapytał inny.
— Podobno wczora w nocy.
— I akiż powód? Co mu się stało? — zagadnął trzeci, racząc się obficie tabaką ze

srebrne tabakiery. — Ja sąǳiłem, że on uż nigdy nie umrze.
— Bóg raczy wieǳieć, co mu było — odparł pierwszy, ziewa ąc przeciągle.

⁶⁵snać (daw.) — widocznie. [przypis edytorski]
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— Ciekawa rzecz, co zrobił z pienięǳmi? — zapytał egomość z silnie purpurową
twarzą i naroślą tłuszczu na końcu nosa, przypomina ącą korale indyka.

— Nie wiem, doprawdy — odparł egomość z potwornym podbródkiem. — Może
zapisał swoim wspólnikom… To tylko wiem, że a nie będę ego spadkobiercą.

Dowcip ten przy ęto wybuchem śmiechu.
— Zda e mi się — ciągnął dale egomość z potwornym podbródkiem — że bęǳie Pogrzeb

miał marny pogrzeb. Jestem pewien, że przystro enia kościoła i karety żałobne niedrogo
będą kosztowały, bo nie znam nikogo, kto by chciał pó ść za ego trumną. A gdybyśmy
tak bez zaproszenia odprowaǳili go do grobu?

— Jeżeli nam wyprawią porządną stypę, to a nie mam nic przeciwko temu — wtrącił
egomość w okularach. — Za takie poświęcenie coś się przecież należy.

Gromadka znów się roześmiała.
— Jak wiǳę, to a estem na więce bezinteresowny — odezwał się egomość z po-

twornym podbródkiem. — Nigdy nie choǳę na cmentarz i nie ubiegam się o stypy, ale
eżeli który z was wybierze się na ten pogrzeb, a chętnie towarzyszyć mu będę. Prawdę
mówiąc, poniekąd sympatyzowaliśmy z sobą, t . a z nieboszczykiem. Przy spotkaniu za-
wsze wymienialiśmy wza em choć kilka słów. No, tymczasem do wiǳenia, moi panowie.

Gromadka rozeszła się i zniknęła w tłumie, a Scrooge, który poznał wszystkich roz-
mawia ących, zwrócił oczy na Ducha, ak gdyby oczeku ąc od niego wy aśnienia tego, co
usłyszał.

Zamiast odpowieǳi, Duch pomknął na ulicę i palcem wskazał dwóch rozmawia ących
egomościów.

Scrooge znów nadstawił uszu w naǳiei, że teraz zagadka się rozwiąże.
Dwóch egomościów wskazanych przez Ducha znał również dobrze. Byli to barǳo Interes

bogaci i barǳo wpływowi giełǳiarze. Scrooge usilnie starał się pozyskać ich zaufanie
i szacunek, oczywiście w znaczeniu czysto giełdowym.

— Witam pana — mówił eden z mich — akże zdrowie?
— Niezgorze — odparł zapytany — a pańskie?
— Wcale dobrze. A tego starego kutwę powołano nareszcie do obrachunku.
— Słyszałem o tym. Ale też nieznośne zimno ǳiś mamy…
— Przecież to pora po temu… święta Bożego Naroǳenia. Pan nie eźǳisz na łyżwach?
— Co mi po tym? Mam co innego na głowie. Do wiǳenia.
— Do wiǳenia.
Ani słowa więce . Takie było ich przywitanie, rozmowa i pożegnanie.
Scrooge’a z początku ǳiwiło to, że Duch przywiązu e wagę do tak w gruncie rzeczy

błahych rozmów, lecz przeczuwa ąc, że czyni to nie bez celu, zaczął się nad nimi zastana-
wiać.

Nie mógł przypuścić, żeby rozmowy te dotyczyły Jakuba Marleya, ego dawnego
wspólnika, chociażby z tego tylko względu, że Marley umarł uż stosunkowo dawno, więc
śmierć ego należała do przeszłości, a Duch przecież miał związek edynie z przyszłością.

Na razie Scrooge nie mógł w żaden sposób wymiarkować, o którym z ego zna o-
mych rozmawiano. Nie wątpił ednak, że kogokolwiek dotyczyły te rozmowy, w każ-
dym razie zawierały naukę ma ącą za cel ego dobro, którą on powinien przy ąć z uwagą
i wǳięcznością. Doszedłszy do tego przekonania, postanowił ak na pilnie przysłuchiwać
się wszystkiemu, co tylko mu w uszy wpadnie, a przede wszystkim obserwować bacznie
swo ą postać, eśli się ona z awi, przewidu ąc, że zachowanie się te postaci, która bę-
ǳie przedstawiała ego samego w przyszłości, da mu klucz do rozwiązania dręczących go
zagadnień. Zaczął więc szukać swo e postaci.

Któż ednak za ął uprzywile owane ego mie sce na giełǳie? Scrooge nie znał te-
go człowieka. Rozgląda ąc się na wszystkie strony, nie mógł znaleźć siebie, chociaż zegar
giełdowy wskazywał właśnie goǳinę, w które zwykle tu przebywał. Ta okoliczność zresz-
tą nie zaniepokoiła go nazbyt, gdyż uż po odwieǳinach pierwszego widma postanowił
w głębi duszy zmienić dotychczasowy sposób życia, przypuszczał więc teraz, że ego nie-
obecność na giełǳie w tym okresie przyszłości stwierǳa, iż w postanowieniu swoim
wytrwał.

  Opowieść wigilĳna 



Duch, wciąż posępny i nieruchomy, stał przy nim z wyciągniętą ręką. Ocknąwszy się
z zamyślenia, Scrooge zauważył, że Duch nie spuszcza z niego oczu, a to spostrzeżenie
znów prze ęło go dreszczem od stóp do głowy.

Opuściwszy gwarną część miasta, zapuścili się w edną z ego oddalonych, ubogich Miasto, Bieda, Brud, Błoto
ǳielnic, gǳie Scrooge nigdy nie zaglądał, wieǳąc, że ludność e miała ak na gorszą
opinię. Składała się ona z ulic ciemnych, pełnych błota; domy i sklepy były tu nęǳne,
mieszkańcy bosi, półnaǳy, pĳani, buǳili wstręt i obrzyǳenie. Podwórza i korytarze
nieprawdopodobnie wąskie, zagno one, wydawały zabĳa ący zaduch, dostra ały się do ze-
zwierzęcone ludności, która tu się roiła. W ogóle ǳielnica ta była stekiem błota, nęǳy
i zbrodni.

W te oto ohydne ǳielnicy zna dował się nęǳny sklepik, w którym sprzedawa-
no stare żelastwo, gałgany, stare butelki, kości, resztki wczora szych marnych obiadów
zebranych na brudnych talerzach. Na podłoǳe wewnątrz sklepu piętrzyły się gromady
zarǳewiałych kluczy, gwoźǳi, łańcuchów, zawiasów, pilników, talerzy wag, gwichtów⁶⁶
— słowem: na przeróżnie sze odpadki żelazne. ǲiwne i zapewne straszne ta emnice,
których zbadania nie każdy odważyłby się pod ąć, ukrywały się pod stosami cuchnących
łachmanów, odpadków tłuszczu i kości.

Przy piecu, w którym spalano szczątki zgniłego drzewa, skleconym niezdarnie z ka-
wałków starych cegieł, sieǳiał wśród swoich towarów siedemǳiesięcioletni, białowłosy
łotr. Od ulicznego chłodu zasłonił się firanką różnorodnych, przesiąkniętych tłuszczem
gałganów, które rozwiesił na sznurku i rozkoszował się samotnością, paląc fa kę. Scrooge
i Duch z awili się przy nim w te chwili właśnie, kiedy do sklepu weszła akaś kobieta,
dźwiga ąc ciężki tłumok. Tuż za nią, także z tłumokiem, weszła druga, a za tą znów męż-
czyzna w czarnym, mocno spłowiałym ubraniu. Wszyscy tro e niezmiernie się zǳiwili,
poznawszy się wza em.

Przez chwilę panowało milczenie, wreszcie owa tró ka wybuchnęła głośnym śmie-
chem.

— To dopiero zdarzenie! — zawołała kobieta, która na pierw przyszła. — Trzeba
ednak utrzymać porządek. Niech posługaczka na pierw załatwi interes, potem praczka,
a w końcu przedsiębiorca pogrzebowy. No, patrza że Joe! Czy to nie rzecz szczególna?
Zeszliśmy się tu, ak gdybyśmy się umówili. Nieprawda?

— W każdym razie nie mogliście wybrać lepszego mie sca na taką schaǳkę — rzekł
Joe, wy mu ąc z ust fa kę. — Chodźcież⁶⁷ do salonu. Znamy się przecież wszyscy. Za-
czeka cież, tylko drzwi zamknę. Do licha! Jakże one skrzypią… Sąǳę, że w całym moim
skłaǳie nie można byłoby znaleźć równie zarǳewiałych i skrzypiących zawiasów ak za-
wiasy tych drzwi, i równie starych kości ak mo e właśnie. Tak, tak. Wszystko to est
dobrane, wszystko odpowiada swemu stanowisku i przeznaczeniu. Ale chodźcież do sa-
lonu.

Ów „salon” odǳielony był od sklepu roǳa em złachmanionego parawanu.
Stary przekupień poprawił płonący ogień kawałkiem żelaza, które niegdyś stanowiło

część ozdobne poręczy schodów, usunął kopeć z lampy — była bowiem wtedy noc —
cybuchem swe fa ki, którą następnie znów wsunął w usta.

Podczas gdy się tak krzątał, kobieta, która pierwsza weszła, rzuciła na podłogę swó
tłumok, usiadła w pozie barǳo swobodne na stołku i splótłszy dłonie na kolanie, spo-
glądała na dwó kę e towarzyszy, akby wzywa ąc ich, żeby uczynili to samo.

— Więc cóż? Przecież wszystko w porządku, mo a pani Wilber? — odezwała się po
chwili. — Jestem zdania, że każdy człowiek powinien myśleć o sobie. On przez całe życie
tym tyko się za mował.

— Święta prawda! — odparła praczka. — Nikt na świecie nie dbał tak o siebie ak
on. Nikt na świecie.

— Dlaczegóż więc pani sieǳisz, wytrzeszczywszy oczy, akbyś się czego bała? Powia-
dam, że wszystko w porządku i koniec. Wilki przecież nie rzuca ą się na siebie, a kruk

⁶⁶gwicht — [przypis edytorski]
⁶⁷chodźcież — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że, skróconą do -ż; znaczenie: chodźcie koniecznie.

[przypis edytorski]
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krukowi oka nie wykole. Byłoby całkiem głupio, gdybyśmy mieli przeszkaǳać sobie wza-
em w interesach.

— Zapewne! Zapewne! — potaknęła pani Wilber.
— W takim razie wszystko w porządku — prawiła posługaczka. — Nie szuka my

dnia wczora szego, to do niczego nie doprowaǳi. Zresztą, czego się tu obawiać? O co?
Trochę drobiazgów nikogo nie zuboży, a nieboszczyk się o nie chyba nie upomni…

— Zapewne! Zapewne! — znów potwierǳiła pani Wilber, uśmiecha ąc się.
— Gdyby ten podły kutwa chciał ochronić swo e rzeczy od zmarnowania po ego

śmierci — mówiła posługaczka — mógł uczynić to barǳo łatwo, postępu ąc ak wszyscy
uczciwi luǳie. Dlaczegóż nie postarał się, żeby w chwili śmierci mieć przy sobie akąś
dobrą duszę, która by się nimi zaopiekowała? Nie chciał tego, nie postarał się o to, więc
też zginął marnie w kącie, gorze psa⁶⁸.

— Święta prawda! — potwierǳiła pani Wilber. — Co posiał, to i zebrał. Święta
prawda.

— Jeszcze bym więce o nim powieǳiała, gdybym tylko miała czas pomyśleć o czym
innym, a nie o tym, z czym tu przyszłam. No, Joe, rozwiąż tłumok, powieǳ, co on wart.
Bądź zupełnie szczery, o to cię proszę. Wcale się nie obawiam zacząć pierwsza… Owszem,
niech oni wieǳą, co tu est. Wszyscy tro e dobrze wiemy, po cośmy⁶⁹ tuta przyszli.
Grzechu w tym nie ma. Dale , rozwiąż tłumok, Joe.

Teraz nastąpiły prawǳiwe chińskie ceremonie: towarzysze e pragnęli okazać, iż
są dobrze wychowani, dlatego też przedsiębiorca pogrzebowy zdecydował się pierwszy
przedstawić swo e łupy.

Nie były one znaczne: kilka pieczątek, ołówek w futerale, para spinek i tania szpilka
do spinania chustki pod szy ą. Tyle tylko.

Joe każdy przedmiot barǳo skrupulatnie badał, a nawet obwąchiwał, kreślił na ścianie
kredą cenę każdego, a wiǳąc, że nic więce nie ma, zsumował nakreślone liczby.

— Tyle wynosi twó rachunek, kochany przy acielu — rzekł do przedsiębiorcy po-
grzebowego. — Nie dam ani sześciu pensów więce , choćby mnie smażono na wolnym
ogniu. Cóż tam więce ?

Przyszła kole na panią Wilber.
W e tłumoku zna dowały się prześcieradła, serwety i trochę ubrania; dale staro-

świeckie, srebrne łyżeczki do herbaty, szczypce do cukru i trochę obuwia.
Je rachunek również został zapisany na ścianie.
— Zawsze estem względny dla dam, zawsze im więce płacę. Ta słabość nawet mnie

ru nu e — wyrzekał stary Joe. — Twó rachunek, pani Wilber. Jeżeli zażądasz choć eden
penny więce , eżeli zechcesz się targować, to gotów estem cofnąć mo ą ho ność i strącić
pół korony.

— A teraz, Joe, za rzy do mo ego tłumoka — rzekła posługaczka.
Joe ukląkł na ziemi dla większe wygody i rozmotawszy nieskończoną ilość supłów,

wydobył na przód ogromny zwó ciemne materii.
— Co to takiego? — mruknął pod nosem. — Kotary od łóżka?
— Nie inacze — odparła, śmie ąc się, posługaczka. — To są kotary od łóżka.
— Czyżbyś, kochana przy aciółko, ściągnęła to wszystko: firanki, kółka, chwasty,

słowem, całe urząǳenie, wtedy eszcze, kiedy on leżał na łóżku? — zapytał Joe.
— Właśnie wtedy — odparła posługaczka. — Czy to nie była pora po temu⁷⁰?
— W tym razie muszę ci oddać sprawiedliwość, droga przy aciółko — rzekł Joe. —

Stanowczo uroǳiłaś się w czepku i esteś na droǳe do zrobienia ma ątku.
— Zapewniam cię, o cze Joe — rzekła poważnie posługaczka — że wobec takiego

człowieka uważałabym wszelkie skrupuły za śmieszność. Tak est, uważałabym się za bar-
ǳo naiwną, gdybym się wzdragała przywłaszczyć sobie, co tylko pod rękę wpadnie. Ale
ostrożnie z lampą, Joe — dodała — zatłuścicie kołdrę oliwą.

— To ego kołdra? — zapytał Joe.
— A czy ażby? Nie zaziębi się przecież bez nie , nie dostanie kataru.

⁶⁸gorzej psa — gorze niż pies. [przypis edytorski]
⁶⁹po cośmy (…) przyszli — po co przyszliśmy. [przypis edytorski]
⁷⁰pora po temu — ǳiś racze : pora na to. [przypis edytorski]
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— Tu nie o to choǳi — przerwał Joe. — Obawiam się tylko, czy on nie umarł na
aką zaraźliwą chorobę…

— Bądź spoko ny, o cze Joe — zapewniła go posługaczka. — Wcale nie byłam tak
spragniona ego towarzystwa, żebym się miała narazić na niebezpieczeństwo. Nie kręci-
łabym się przy nim, gdyby go toczyła aka zaraza. Miłe mi eszcze życie. Przypatrzcie się Stró
te koszuli, o cze Joe, przypatrzcie się dobrze te koszuli. Zaręczam, że możecie całkiem
wypatrzeć oczy, a nie zna ǳiecie ani edne ǳiurki, ani nawet przetartego punktu. Jest
to na lepsza koszula, aką nieboszczyk posiadał i trzeba przyznać, że eszcze barǳo dobra.
Szczęściem, że a tam byłam, bo inacze zmarnowaliby ą.

— Jakimże sposobem? — zapytał rozciekawiony Joe.
— Włożyliby ą na nieboszczyka i pochowaliby go w nie — odparła posługaczka,

śmie ąc się. — Znalazł się nawet akiś głupiec, co ą uż włożył na trupa; ale spostrzegłam
to w samą porę i zd ęłam z niego tę piękną sztukę białego, czystego płótna⁷¹. A w perka-
lu⁷² pó ść do grobu nie łaska? Jeżeli perkal nie est właściwy do tego celu, to doprawdy
nie wiem, na co on się zdać może? Zda e mi się, że perkal est na stosownie szy dla nie-
boszczyków, a szczególnie dla tego starego sknery.

Scrooge z przerażeniem przysłuchiwał się te rozmowie. Luǳie ci, sieǳący doko-
ła swe zdobyczy, przyciśnięci do siebie, sprawiali wrażenie zwierząt drapieżnych, buǳili
w nim taki wstręt i taką nienawiść ak bezwstydne demony prowaǳące targ o świeżego
trupa.

— Ha, ha, ha! — rozprawiała w dalszym ciągu posługaczka, zaśmiewa ąc się cynicznie,
podczas gdy Joe, wydobywszy z ukrycia flanelowy worek z pienięǳmi, odliczał każdemu
z te tró ki przypada ącą należność. — To była rzecz prawǳiwie dobra, edynie dobra, na
aką się zdobył przez całe życie. Nikt temu nie zaprzeczy. Za życia wszystkich odtrącał od
siebie, żebyśmy mogli pożywić się trochę po ego śmierci. Ha, ha, ha!

— Duchu — szepnął Scrooge, drżąc ak w febrze. — Zrozumiałem, wszystko zro-
zumiałem. Los tego nieszczęśliwego może być moim losem. Do takiego końca prowaǳi
takie życie, akie a pęǳę… Boże miłosierny, co a wiǳę⁈

Przy tym okrzyku cofnął się przerażony.
Obraz zmienił się nagle i Scrooge znalazł się tuż przy łóżku bez kotar, na którym, Trup

pod ǳiurawym, brudnym prześcieradłem, leżało coś, a chociaż się nie poruszało, ednak
dosadnie, w sposób straszny wy aśniało to wszystko, co przed chwilą wiǳiał i słyszał.

Pokó był ciemny — tak ciemny, że nie można było dokładnie wiǳieć, co się w nim
zna du e, chociaż Scrooge, pobuǳony akimś wewnętrznym nakazem, rozglądał się z cie-
kawością na wszystkie strony. Słabe światło przedosta ące się z zewnątrz padało prosto na
łóżko, gǳie leżał trup tego ograbionego, zapomnianego, opuszczonego przez wszystkich
człowieka.

Scrooge spo rzał na Ducha; ręka ego wskazywała głowę trupa. Ciało było tak nie-
dbale okryte, że wystarczyło edno dotknięcie, aby e odsłonić. Scrooge chciał to uczynić,
pragnął zobaczyć twarz nieboszczyka, ale obawiał się, sił mu brakło.
— O zimna, lodowata, sztywna, straszna śmierci! Możesz tu sobie wznieść tron i otoczyć Śmierć, Nieśmiertelność,

Dargo wszystkimi okropnościami, akimi rozporząǳasz, gdyż tu est two e państwo… Lecz
ty nie esteś zdolna skazić ednego włosa na głowie miłowane , czczone i uwielbiane ; nie
możesz skazić ani ednego rysu szlachetne twarzy. Cóż stąd, że ręka takiego człowieka
stęże e i opadnie bezwładna? Cóż stąd, że ego krew stęże e i serce bić przestanie? Ta ręka
była otwarta, ho na i dobroczynna; to serce czuło i kochało gorąco, rade było wszyst-
kie niedole ogarnąć i ukoić. Uderza , nieubłagana śmierci, wymierza ciosy — będą one
bezsilne. Zobaczysz, że z rany przez ciebie zadane wytrysną dobre, zacne czyny, nasiona
wiecznego życia!

Nikt tych słów nie wymówił, a ednak Scrooge dokładnie e słyszał, gdy patrzył na
leżącego na łóżku nieboszczyka.

⁷¹płótno — zwycza owa nazwa tkaniny o splocie płóciennym (przeplot wątku i osnowy est równa i wynosi
), wykonane pierwotnie z włókna lnianego lub konopnego; na bieliznę używano roǳa u płótna zw. batyst: b.
cienkie , lekkie i gęste tkaniny z po edyncze przęǳy lniane , bawełniane lub edwabne . [przypis edytorski]

⁷²perkal (. percale — płótno bawełniane; roǳa gładkie bawełniane tkaniny o splocie płóciennym. [przypis
edytorski]
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„Gdyby ten człowiek ożył — myślał Scrooge — gdyby mógł rozpocząć nowe życie, co by Skąpiec, Śmierć
powieǳiał o swo e przeszłości? Skąpstwo, chciwość, nieczułość, pragnienie wzbogacenia
się… wszystko to sprawiło tak straszmy koniec!”

Ten trup zastygły leży pod złachmanionym prześcieradłem, opuszczony w tym po-
nurym i pustym domu i nie ma na świecie człowieka, który by powieǳiał:

— On wyrząǳił mi kiedyś przysługę, powieǳiał mi dobre słowo, kiedy potrzebo-
wałem pociechy, teraz wywǳięczę mu się za to.

Kot tylko drapał do drzwi i gǳieś pod podłogą gospodarowały myszy. Czego one
chcą w poko u zmarłego? Dlaczego mącą ciszę, dlaczego tak hałasu ą? Scrooge nie śmiał
roztrząsać tych pytań.

— Duchu — rzekł w końcu — to straszne mie sce. Opuściwszy e, nigdy nie zapomnę
nauki, aką tu otrzymałem. Chodźmy stąd! Chodźmy pręǳe !

Lecz Duch wciąż ukazywał mu ręką głowę trupa.
— Wiem, Duchu, czego żądasz ode mnie — szepnął Scrooge — lecz nie mogę tego

spełnić, sił mi brak!
Zdawało się, że Duch spo rzał na niego bacznie spod kaptura.
— O, Duchu! — zawołał Scrooge głosem złamanym. — Jeżeli istnie e chociażby

eden człowiek, którego śmierć tego nieszczęśnika zmartwiła, to pokaż mi go, błagam
cię!

Duch rozpostarł nad nim swó całun, ak gdyby skrzydła, po chwili zaś opuścił go
i naraz Scrooge u rzał asny, słoneczny pokó , w którym zna dowała się matka z ǳiećmi.

Matka oczekiwała kogoś z wielkim niepoko em; choǳiła od okna do okna, wzdrygała
się przy na mnie szym szeleście, wyglądała na ulicę, spoglądała na zegar ścienny, próbo-
wała na próżno za ąć się robotą i widocznie z trudnością znosiła krzyki rozbawionych
ǳieci.

Wreszcie usłyszała tak dawno oczekiwane stuknięcie we drzwi.
Pobiegła, by e otworzyć.
Był to e mąż, człowiek eszcze młody, lecz uż znużony i sterany ciężkim życiem.

Twarz ego miała w te chwili ǳiwny wyraz: malowała się na nie radość, które się wi-
docznie wstyǳił i którą chciał ukryć.

Zasiedli do stołu, aby spożyć obiad przygrzewany na kominie, a wówczas żona zapytała
nieśmiało:

— Jakież nowiny?
On milczał — wahał się z odpowieǳią.
— Dobre czy złe? — nagliła delikatnie żona.
— Złe — odparł.
— Więc esteśmy ostatecznie zru nowani? Śmierć, Pieniąǳ, Interes
— Nie, Karolino, est eszcze naǳie a.
— Zapewne w takim razie, eżeli on zechce poczekać? — rzekła ona. — Ale byłby to

cud prawǳiwy, po nim czegoś podobnego spoǳiewać się nie można.
— On nie może uż nic zrobić — zauważył mąż — on umarł.
Żona była dobrą, kocha ącą, zacną kobietą; dość było spo rzeć na nią, żeby nabrać

tego przekonania; mimo to wiadomość uǳielona przez męża przyniosła e taką ulgę, że
poǳiękowała za nią Bogu, chociaż zaraz ogarnął ą żal i wstyd, że się poddała samolub-
nemu uczuciu. W każdym razie pierwsze e wrażenie było radosne.

— Więc — rzekła do męża — owa na pół pĳana baba, o które wspomniałam ci
wczora , powieǳiała mi prawdę, kiedym usiłowała dostać się do niego, żeby wyprosić
chociaż tyǳień zwłoki. On istotnie umarł. A mnie się zdawało, że umyślnie skłamała,
żeby mnie się pozbyć.

— Jak myślisz? — zapytał mąż. — Kto teraz prze mie nasz dług?
— Nie wiem. W każdym razie, zanim się uregulu e prawa spadku po nim, zna ǳiemy

potrzebne pieniąǳe. A chociażbyśmy nawet ich nie znaleźli, to musiałaby nas prześlado-
wać szczególna fatalność, gdyby ego spadkobierca miał się okazać równie nieluǳki ak
on. Możemy zatem spać spoko nie.

Jakoż wielki ciężar spadł im z serca. Nawet twarzyczki ǳieci przysłuchu ących się
rozmowie roǳiców, które dokładnie nie rozumiały, za aśniały radością. Śmierć tego
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człowieka wniosła odrobinę szczęścia do biednego domu. Jedynym wrażeniem dodat-
nim, akie wywołał ów zgon, wrażeniem, które Duch pozwolił stwierǳić Scrooge’owi
naocznie, była radość gnębionych przez nieboszczyka luǳi.

— Duchu — odezwał się Scrooge — pokaż mi śmierć ściśle związaną z miłością;
inacze ów pokó straszny, któryśmy niedawno opuścili, wciąż bęǳie gnębił myśl mo ą.

Duch powiódł go przez kilka dobrze mu znanych ulic. W droǳe Scrooge pilnie
oglądał się na wszystkie strony w naǳiei, że zobaczy swą postać, ale daremnie.

Weszli do domu biednego Boba Cratchita, do tego samego mieszkania, które Scrooge
odwieǳił tak niedawno. Zastali tam matkę z ǳiećmi.

W poko u panowała cisza. Zwykle swawolne maleństwa, braciszek i siostra, sieǳieli
teraz cichutko w kącie poko u, nie spuszcza ąc oczu z Piotra, schylonego nad otwartą
księgą. Matka i starsza córka szyły.

„On zaś wziął ǳiecko i postawił wśród nich”.
Kto wypowieǳiał te słowa? Przecież to nie sen. Scrooge słyszał e wyraźnie. Widocznie

Piotr e odczytał głośno w chwili, gdy Duch ze Scroogem przestąpili próg poko u. Lecz
dlaczego chłopiec przerwał tak nagle czytanie?

Matka położyła robotę na stole i zakryła twarz dłońmi.
— Oczy mnie bolą od koloru te materii… — szepnęła.
Od koloru materii? O, biedny, maleńki Tim!…
— Już mi lepie — rzekła po chwili. — Prawdopodobnie robota przy świetle męczy

mo e oczy, a a nie życzę sobie, żeby o ciec to zauważył. On zapewne niedługo wróci.
Powinien uż być w domu.

— To prawda — potwierǳił Piotr, zamyka ąc księgę. — Czyś nie zauważyła, mamo,
że o ciec teraz choǳi znacznie wolnie niż dawnie ?

Zapanowała akaś przykra, gnębiąca cisza. Wreszcie matka odezwała się spoko nie, ze
swobodą, głosem, który raz tylko zadrżał:

— A a pamiętam, ak choǳił szybko, nawet barǳo szybko z… maleńkim Timem
na plecach…

— I a także — szepnął Piotr.
Wszyscy kole no powtórzyli:
— I a także.
— Bo przecież Tim nie był ciężki — rzekła matka, pochyla ąc się nad robotą. — Przy

tym o ciec go tak kochał, tak barǳo kochał, że nie czuł nawet ego ciężaru. Ale zda e mi
się, że o ciec wraca…

To rzekłszy, pani Cratchit szybko pobiegła na spotkanie męża.
Mały Bob wszedł do poko u. Szy ę miał owiniętą szalikiem wełnianym, a barǳo go

ten biedak potrzebował. Herbata uż się grzała dla niego i wszyscy starali się mu usłużyć.
Dwo e na młodszych ǳieci wdrapało się na kolana o ca, przytuliło swo e twarzyczki do
ego twarzy, ak gdyby chciały powieǳieć:

„Nie myśl uż o tym, tatusiu! Nie martw się!…”
Bob wesoło bawił się z nimi, dla każdego zresztą miał dobre słowo. Spostrzegłszy

rozłożoną na stole robotę, chwalił pilność i zręczność żony i córek.
— Ależ wy to skończycie przed nieǳielą — zauważył. — ǲielne z was robotnice.
— Nieǳiela? — powtórzyła żona. — Więc tam ǳiś byłeś, Robercie?
— Tak, mo a droga — odpowieǳiał Bob. — I barǳo żałowałem, żeś nie poszła

ze mną. Ucieszyłabyś się, wiǳąc, ak tam się wszystko zieleni. Ale przecież bywasz tam
często, więc sama się przekonasz, ak tam pięknie. Co do mnie, przyrzekłem go odwieǳać
w każdą nieǳielę… Mo e maleństwo! Mo a droga, ukochana ǳiecina!

Przy tych słowach Bob się rozpłakał. Tak kochał Małego Tima, że na ego wspo-
mnienie nie mógł się powstrzymać od łez.

Wstał i poszedł do poko u na górze, oświetlonego i przyozdobionego zielenią ak na
ǳień wigilĳny. Przy łóżeczku ǳiecka stało krzesełko i znać było, że niedawno eszcze ktoś
na mim sieǳiał. Teraz Bob na nim usiadł i puścił woǳe myślom bolesnym. Kiedy się
uspokoił, ucałował łóżeczko, twarz ego przybrała wyraz spoko ny człowieka pogoǳonego
z ciężkim ciosem. Westchnął raz eszcze i wrócił na dół uż w innym usposobieniu.

Teraz wszyscy usiedli dokoła kominka i zaczęli gwarzyć serdecznie. Matka i córki
wciąż przy tym pracowały. Bob z ożywieniem opowiadał o szczególne życzliwości, aką
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mu okazał siostrzeniec Scrooge’a, którego spotkał na ulicy. Wiǳiał go tylko raz eden,
i to przelotnie, tymczasem ǳiś, gdy się spotkali, siostrzeniec Scrooge’a przywitał go ser-
decznie, a zauważywszy, że Bob ma niezwykły wyraz twarzy, zapytał go, czy mu się nie
przytrafiło co złego…

— Oczywiście — mówił Bob — nie mogłem ukryć tego przed nim. To taki mi-
ły, dobry człowiek. Czy uwierzysz, droga żono, że barǳo go to obeszło. Powieǳiał mi:
„Szczerze panu współczu ę, panie Cratchit i proszę oświadcz również mo e serdeczne
ubolewanie zacne małżonce”. Nawiasem mówiąc, nie po mu ę: skąd on wie o tym?

— O czym, mó drogi?
— Żeś ty zacna i dobra kobieta.
— Wszyscy o tym wieǳą! — zawołał Piotr.
— Dobrze powieǳiane, mó chłopcze — pochwalił go o ciec. — Mam naǳie ę, że

tak est istotnie, a nawet estem o tym przekonany. „Szczerze wam obo gu współczu ę, Grzeczność
moi państwo”, powtórzył siostrzeniec Scrooge’a i da ąc mi swó bilet⁷³, nadmienił: „Oto
mó bilet. Może będę mógł panu być w czymkolwiek użyteczny, proszę zwróć się pan
do mnie z całą otwartością”. Byłem wprost oczarowany, nie ego propozyc ą, nie myślą
o tym, że może nam istotnie dopomóc, lecz ego uprze mością. Wielce mnie tym u ął.
Mógłby kto pomyśleć, że znał naszego Małego Tima i że żału e go na równi z nami.

— Jestem pewna, że ma dobre serce — rzekła pani Cratchit.
— Upewniłabyś się eszcze więce , gdybyś go wiǳiała i mówiła z nim tak, ak a —

podchwycił Bob. — Wcale bym się nie ǳiwił (uważa cie, co powiem!), gdyby Piotr przy
ego poparciu otrzymał lepsze mie sce.

— Słyszysz, Piotrze? — rzekła pani Cratchit.
— A wtedy — zawołała edna z ǳiewcząt — Piotr się ożeni i zamieszka u siebie!
— Co ty wygadu esz… — mruknął Piotr niby z oburzeniem, z oczu ednak ego znać

było, że mu się ta myśl uśmiechała.
— Nie ma w tym nic nieprawdopodobnego — rzekł Bob — chociaż, mówiąc prawdę,

masz eszcze dosyć na to czasu, mó drogi. Lecz eżeli kiedykolwiek przy ǳie nam się
rozstać z sobą, estem przekonany, że żaden z nas nie zapomni Małego Tima. Prawda, że
wszyscy bęǳiemy zawsze pamiętali to pierwsze rozstanie?

— Zawsze, o cze! — odpowieǳieli wszyscy.
— Wiem o tym, moi droǳy — ciągnął Bob — ak również i o tym, że pamięta ąc,

ak on był dobry, kocha ący, cierpliwy i łagodny, chociaż tak mały, tak maleńki, nigdy
żadna waśń nie wyniknie wśród nas, gdyż inacze nie moglibyśmy o nim pamiętać.

— Z pewnością, o cze! — znów odpowieǳieli wszyscy.
— ǲięku ę wam — rzekł Bob. — Jestem wśród was barǳo, barǳo szczęśliwy!
Pani Cratchit ucałowała go, potem ucałowały go starsze córki, z kolei dwo e na młod-

szych ǳieci uczyniło to samo, wreszcie Piotr uścisnął ego rękę.
Nad tą zacną roǳiną unosił się ak błogosławieństwo Boże duch maleńkiego Tima.
— Duchu — odezwał się Scrooge — coś mi mówi, że się chwila naszego rozstania

zbliża. Czu ę ą, chociaż nie wiem, ak to nastąpi. Powieǳże⁷⁴ mi teraz, co to był za
człowiek, któregośmy wiǳieli na śmiertelnym łożu?

Duch Przyszłych Wigilii poprowaǳił go w taki sam sposób, ak go prowaǳił do
ǳielnicy giełdowe . Lecz teraz posuwał się barǳo szybko, nie zatrzymu ąc się nigǳie, ak
gdyby pragnął ak na pręǳe stanąć u celu podróży. Ten pośpiech niepokoił Scrooge’a.
Zaczął prosić Ducha, ażeby się chociaż na chwilę zatrzymał.

— Na te ulicy — rzekł — przez którą tak błyskawicznie pęǳimy, zna du e się mó
kantor. W te ǳielnicy ognisku ą się wszystkie mo e interesy. Oto wiǳę uż dom, w któ-
rym się mó kantor mieści. Pozwól mi zobaczyć, co się tam bęǳie ǳiało w przyszłości.

Duch zatrzymał się, lecz wskazywał ręką w inną stronę.
— Przecież mó dom est tuta ? — zauważył Scrooge. — Dlaczego wskazu esz inne

mie sce i chcesz mnie tam prowaǳić?
Nieubłagany Duch wciąż trzymał wyciągniętą wskazu ąco rękę w innym kierunku.

⁷³bilet — tu: wizytówka. [przypis edytorski]
⁷⁴powieǳże — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że; znaczenie: powieǳ mi koniecznie. [przypis edy-

torski]
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Scrooge pobiegł do okna swego kantoru i zaczął się chciwie rozpatrywać w ego wnę-
trzu. Lokal i teraz był za ęty przez kantor, ale uż nie ego. Umeblowanie się zmieniło
i ktoś nieznany sieǳiał na mie scu szefa. A ręka Ducha nie zmieniała kierunku.

Scrooge wrócił do Ducha i udał się posłusznie za nim, stara ąc się rozwiązać w myśli
pytanie: dlaczego nie zobaczył siebie w kantorze i co się z nim stać mogło?

Nagle zatrzymali się przed żelaznymi sztachetami, wśród których zna dowała się wiel-
ka brama. Przed we ściem poza bramę Scrooge uważnie przy rzał się mie scu.

Był to cmentarz.
Tu, pod ziemią, w głębokości kilku łokci leżał ten człowiek nieszczęsny, którego na-

zwisko miał niebawem poznać.
Cmentarz otaczało nieskończone mnóstwo ścian domów, a całą ego przestrzeń zara-

stały trawy i chwasty — rośliny śmierci, a nie życia — które gniły wskutek zbyt obfitego
pokarmu.

Duch, sto ąc wśród mogił, wskazywał na edną z nich. Grób
Scrooge, drżąc cały, zbliżył się do nie .
Duch pozornie wcale się nie zmienił, lecz Scrooge’owi zdawało się, iż w ego ponure ,

ma estatyczne postaci spostrzega coś nowego, co go do głębi poruszało…
— Zanim zbliżę się do grobowca, który mi wskazu esz — rzekł — odpowieǳ mi na

edno, edyne pytanie. Chcę mianowicie wieǳieć, czy to, co wiǳę, est obrazem tego, co
musi się spełnić, czy też tego, co może nastąpić?

Zamiast odpowieǳi, Duch dotknął ręką mogiły, przy które stali.
— Zapewne — mówił Scrooge dale — człowiek w życiu musi dążyć tą drogą, aką

sam obrał i do ść do pewnych właściwych rezultatów. Ale eżeli człowiek opuści dawną
swo ą drogę i zwróci się na inną, to przecież w końcu osiągnie inny rezultat? Powieǳ,
czy takie znaczenie ma ą obrazy, akie mi ukazałeś?

Duch wciąż stał nieruchomy, wskazu ąc grobowiec.
Scrooge, drżąc całym ciałem ze strachu, niemal pełznąc, przysunął się do grobowca

i przeczytał na nim swo e własne nazwisko:
Ebenezer Scrooge
— Więc to samego siebie wiǳiałem⁈ — zawołał, pada ąc na kolana.
Teraz palec Ducha przesuwał się raz po raz od ego osoby do mogiły.
— Nie, Duchu! O, nie! — zawołał Scrooge.
Duch wciąż powtarzał ten sam ruch ręką.
— Duchu! — krzyknął Scrooge, chwyta ąc płaszcz widma. — Wysłucha mnie… Ja

uż nie estem tym człowiekiem, akim byłem do chwili spotkania się z tobą… Nie estem
i nie będę przenigdy… Dlaczego ukazałeś mi tak straszne rzeczy? Czy dla mnie nie ma
uż ratunku?

Ręka Ducha po raz pierwszy zadrżała.
— O, dobry Duchu! — błagał Scrooge, leżąc u stóp widma, z twarzą zwróconą do

ziemi. — Zmiłu się nade mną, ratu mnie! Powieǳ, że zmienia ąc życie, mogę eszcze
zmienić obrazy, akie mi ukazałeś…

Teraz ręka widma poruszyła się, akby przytaku ąco.
— Odtąd z całe duszy będę czcił święta Bożego Naroǳenia — przyrzekał ze skru-

chą Scrooge — i przez cały rok będę tych dni oczekiwał, przygotowu ąc się do nich po
chrześcĳańsku. Będę zawsze pamiętał o przeszłości, teraźnie szości i przyszłości. Wszyst-
kie trzy Duchy, które mnie nawieǳiły, żyć będą we mnie, gdyż nie zapomnę otrzymanych
od nich nauk. O, Duchu, powieǳ, że mogę zetrzeć napis z tego grobowca…

Z rozpaczą chwycił dłoń Ducha.
Duch usiłował ą wydrzeć, ale Scrooge trzymał ą z całe mocy. Duch ednak, będąc

silnie szy od niego, wyrwał ą.
Scrooge wzniósł raz eszcze dłonie, zamierza ąc znów błagać o zmianę swego losu, gdy

nagle zauważył, że płaszcz i kaptur widma zaczęły się zmnie szać, kurczyć, aż wreszcie całe
z awisko zmieniło się w słupek ego własnego łóżka…
.  
Tak, był to rzeczywiście słupek ego własnego łóżka.
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Leżał we własnym łóżku, we własnym poko u.
A ucieszyło go barǳie eszcze i prawǳiwie uszczęśliwiło to przekonanie, ta pewność,

że posiada swó własny czas i że wystarczy mu go na gruntowne zreformowanie swego
życia.

— Będę żył, pamięta ąc o przeszłości, teraźnie szości i przyszłości! — przyrzekał so-
bie, wsta ąc. — Duchy trzech czasów pokonały mnie zupełnie. O, Jakubie Marley! Cześć
i błogosławieństwo Niebiosom i wigilii Bożego Naroǳenia za ich dobroǳie stwo! Skła-
dam im ǳięki na kolanach, stary Jakubie Marley; tak est, na kolanach!

Był tak podniecony i tak ożywiony dobrymi zamiarami, że ego słaby, drżący głos nie
odpowiadał sile przepełnia ących go uczuć. Łkał gwałtownie, a twarz ego zlewały obfite
strumienie łez.

— Są, są na swoim mie scu! — zawołał, cału ąc kotary łóżka. — Nikt ich nie zerwał,
nikt nie naruszył ich pierścieni. Są tuta i a estem tuta , a obrazy tego, co się zdarzyć
mogło, mogą być rozwiane. Ja wiem, że one znikną, estem o tym przekonany.

Drżące ego ze wzruszenia ręce nie mogły sobie poraǳić z ubraniem; wǳiewał rzeczy
na wywrót⁷⁵, szarpał e, upuszczał, słowem, wyprawiał z nimi istne awantury.

— Nie po mu ę doprawdy, co się ze mną ǳie e! — mówił, śmie ąc się i płacząc ed-
nocześnie, przy czym wǳiewał skarpetki na ręce, sta ąc się podobny do statui Laokoona
opasanego wężami⁷⁶. — Jestem lekki ak piórko; szczęśliwy ak anioł; wesoły ak student;
oszołomiony ak pĳak! Życzę wszystkim, całemu światu, wesołych świąt i pomyślnego
Nowego Roku! Wiwat! Wiwat!

W podskokach pobiegł do poko u bawialnego i tam przystanął zadyszany.
— Wszystko w porządku! — wołał, rozgląda ąc się dokoła. — Oto rondelek, w któ-

rym odgrzewałem swó kleik! Oto drzwi, przez które wszedł duch Marleya! Oto mie sce,
gǳie sieǳiał Duch Tegorocznego Bożego Naroǳenia! Oto okno, z którego patrzyłem
na błąǳące w powietrzu duchy! Wszystko w porządku! Wszystko na swoim mie scu!
Wszystko prawda! Wszystko to się ǳiało! Ha, ha, ha!

Z ust człowieka, który przez tyle lat się nie śmiał, śmiech teraz wydobywał się ǳiw-
nie… Był to akby początek nieskończonego, radosnego śmiechu przyszłości.

— Nie wiem, którego ǳiś mamy — monologował Scrooge — nie wiem też, ak
długo przebywałem z duchami. Nic nie wiem. Jestem ak nowo naroǳone ǳiecko. Ale
mnie sza z tym. Właśnie pragnę być ǳieckiem. Wiwat!…

Jego okrzyki zostały przytłumione przez ǳwony kościelne, które wydobywały z siebie
na weselsze brzmienia, akie kiedykolwiek zdarzyło mu się słyszeć.

— Diń, diń, don, bum! Diń, diń, don, bum! Ding, dong! Ding dong!
Cudownie! Wspaniale! Zachwyca ąco!
Pobiegł do okna, otworzył e i wychylił się z niego.
Ani mgły, ani wilgoci.
Jasny, pogodny, mroźny ǳień, eden z tych, które rzeźwią i rozwesela ą duszę, po-

buǳa ąc krew do energicznie szego krążenia. Promienie ące słońce, asne niebo, czyste
powietrze, wesoły odgłos ǳwonów!

Wspaniale! Zachwyca ąco!
— Co to ǳiś mamy za ǳień? — zapytał przez okno małego chłopca w odświętnym

ubraniu, który zatrzymał się przed oknem może dlatego, żeby się Scrooge’owi przypatrzeć.
— Co? — mruknął chłopiec mocno zǳiwiony.
— Pytam, aki ǳień ǳiś mamy, mó chłopaczku — powtórzył Sorooge.
— ǲisia ? Oczywiście Boże Naroǳenie — odparł chłopiec.
— Boże Naroǳenie? — szepnął Sorooge. — Więc go nie straciłem. Duchy dokonały

wszystkiego w ciągu edne nocy. Rozumie się, że mogą one robić wszystko, co im się
żywnie podoba. Kto by o tym śmiał wątpić. Wiadomo, że są wszechwładne. He ! Pó dź
tu bliże , miły chłopaczku!

— Czego pan sobie życzy?

⁷⁵na wywrót — na lewą stronę. [przypis edytorski]
⁷⁶Laokoon opasany wężami — Laokoon to postać z mitologii greckie ; był kapłanem Apollina w Troi, za

świętokraǳtwo wraz ze swymi synami został zaduszony przez węże, które wynurzyły się z morza; scenę tę
przedstawia słynna starożytna rzeźba Grupa Laokoona. [przypis edytorski]
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— Czy wiesz, gǳie est sklep z drobiem? Z bitym drobiem? O tam, na rogu drugie
ulicy.

— Wiem. Znam doskonale ten sklep.
— Mądry chłopak! — szepnął do siebie Scrooge. — Inteligentny chłopak! Barǳo

roztropny chłopak.
A głośno dodał:
— Nie wiesz przypadkiem, czy nie sprzedali tego wielkiego indyka, który wczora

wieczorem eszcze wisiał w oknie wystawy? Tego na większego?
— Aha, tego tak wielkiego, ak, nie przymierza ąc, a cały?
— Dowcipny chłopak! Zdumiewa ący chłopak! — zachwycał się Scrooge. — Praw-

ǳiwa przy emność rozmawiać z takim malcem… Tak, tak, mó koteczku, ten sam.
— Wisi tam eszcze.
— Czy być może⁈ — zawołał Scrooge uradowany — A więc biegnĳ i kup go.
— Pan sobie ze mnie żartu e… — wzruszył ramionami chłopiec.
— Ależ nie, wcale nie żartu ę — zapewniał Scrooge — mówię na zupełnie serio. Idź,

kup tego indyka i każ go przynieść tuta , a a wskażę, komu go należy doręczyć. Wróć tu
ze służącym sklepowym, dostaniesz za to szylinga. Jeżeli się załatwisz pręǳe i wrócisz za
pół goǳiny, to dostaniesz całą koronę.

Chłopiec pomknął ak kula. Chcąc wypuścić strzałę z mnie szą o połowę szybkością,
trzeba byłoby znaleźć łucznika z niezwykle silną ręką.

— Poślę tego indyka mo emu pomocnikowi — szeptał do siebie Scrooge, zaciera ąc
ręce i uśmiecha ąc się wesoło. — Ręczę, że ani mu na myśl nie przy ǳie, kto mu go
przysyła. Indyk est co na mnie dwa razy tak duży, ak Mały Tim. Jestem pewien, że Bob
nie bęǳie się gniewał za tę niespoǳiankę. To figiel, co się zowie!

Napisał adres niezupełnie pewną ręką, zszedł na dół otworzyć drzwi i czekać tam na
indyka.

Gdy stał przed drzwiami, uwagę ego zwróciła kołatka.
— Poczciwa! Będę cię kochał, dopóki życia mi starczy… — zawołał, głaszcząc piesz-

czotliwie kołatkę dłonią. — ǲiwna rzecz, żem nigdy przedtem nie zwrócił na nią uwagi.
A ednak ak ona sympatycznie wygląda! Dobra, kochana kołatka. Lecz oto indyk, He ,
da go tuta ! Jak się masz chłopcze! Życzę ci wesołych świąt.

Indyk był w same rzeczy ogromny. Trudno było nawet przypuścić, żeby tak wielki
i ciężki ptak mógł się utrzymać na własnych nogach. Chyba nie. Złamałyby się pod ego
ciężarem ak dwie laski laku⁷⁷.

— Ale ty, przy acielu — rzekł Scrooge — nie dodźwigasz go do Camden Town.
Musisz wziąć fiakra⁷⁸.

Mówiąc to, odliczył należność za indyka i za fiakra, a śmiał się przy tym nieustannie.
Wróciwszy na górę i usiadłszy w fotelu cały spocony i zadyszany, wciąż się śmiał eszcze.

Niełatwo mu przyszło ogolić się, ponieważ ręce mu drżały, a wiadomo przecież, że
ta czynność wymaga wielkie uwagi nawet wtedy, kiedy się ą wykonu e podczas tańca.
Ale gdyby nawet odciął sobie brzytwą kawałek nosa, to i wówczas nie straciłby dobrego
humoru; zalepiłby rankę plasterkiem gumowym i nie myślałby więce o nie .

Ogoliwszy się, przywǳiał na lepsze ubranie i wyszedł prze ść się nieco.
Luǳie uż wyroili się z domów i snuli się tłumnie, weseli, ożywieni, zupełnie tak

samo, ak wtedy, kiedy odbywał wędrówkę po ulicach Londynu z Duchem Tegorocznego
Bożego Naroǳenia.

Z założonymi w tył rękoma Scrooge szedł z wolna, patrząc na wszystkich z weso-
łym uśmiechem. Miał tak sympatyczną minę, że trzech czy czterech egomościów, uż
w dobrych humorach, zaczepiło go słowami:

— ǲień dobry, sir⁷⁹! Życzymy wesołych świąt!
⁷⁷lak — substanc a używana dawnie np. do pieczętowania listów: uformowany w pałeczki (laski) lak łatwo

było stopić np. w cieple płomienia świeczki, następnie pozwalano kilku kroplom spaść na złożenie listu, odbĳano
tam pieczęć, a lak szybko zasychał; otwarcie listu było niemożliwe bez złamania lakowe pieczęci: w ten sposób
zabezpieczano korespondenc ę przed osobami niepowołanymi; lakowano także butelki z substanc ami lotnymi
lub łatwo psu ącymi się, uszczelnia ąc e tym sposobem. [przypis edytorski]

⁷⁸fiakr (z . fiacre) — dorożka lub osoba nią powożąca, t . dorożkarz. [przypis edytorski]
⁷⁹sir (ang.) — panie (zwrot grzecznościowy używany w stosunku do szlachciców i osób przełożonych).

[przypis edytorski]
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Scrooge często potem zapewniał, że nigdy w życiu nie słyszał słów, które by równie
przy emnie brzmiały.

Przeszedłszy kilka kroków, spostrzegł idącego naprzeciw poważnego egomościa, któ-
ry odwieǳił go wczora w kantorze, zapytu ąc: „Firma Scrooge i Marley, eżeli się nie
mylę?”.

Scrooge doznał uczucia wstydu na myśl, że ten egomość obrzuci go pogardliwym
wzrokiem, lecz ednocześnie zrozumiał, ak powinien postąpić. Zbliżył się przeto⁸⁰ do
niego, chwycił za obie ręce i ściska ąc e, rzekł:

— Witam pana. Jakże zdrowie? Spoǳiewam się, że kwesta wczora sza udała się po-
myślnie? Nieprawdaż? Pański sposób myślenia est wysoce szlachetny, zaszczyt panu przy-
nosi. Życzę panu wesołych świąt.

— Pan Scrooge?
— Tak, to mo e nazwisko. Niech mi bęǳie wolno usprawiedliwić się przed panem…

Otóż czy bym nie mógł prosić pana…
Tu Scrooge coś mu szepnął do ucha.
— Czy a dobrze usłyszałem? — zawołał tamten oszołomiony. — Drogi panie Scro-

oge, czy pan to mówi serio?
— Na zupełnie serio! Na zupełnie ! — zapewniał Scrooge. — Ani pensa mnie . Nad-

mienię eszcze, że płacę stary dług. Więc mogę się spoǳiewać?
— Ale, drogi panie — odpowieǳiał egomość, serdecznie ściska ąc dłoń Scrooge’a

— nie wiem doprawdy, ak mam panu ǳiękować za tak ho ną ofia…
— Ani słowa o tym — przerwał Scrooge — barǳo pana proszę, niech to zostanie

mięǳy nami. Zechce mnie pan tylko odwieǳić? Czy mogę na to liczyć?
— Ależ z całą pewnością! — zawołał skwapliwie poważny egomość.
Nie ulegało wątpliwości, że ma szczery i niezłomny zamiar ak na rychle złożyć wizytę

Scrooge’owi.
— ǲięku ę panu — rzekł Scrooge — nieskończenie estem panu wǳięczny! Do

miłego wiǳenia!
Wszedł do kościoła, potem przeszedł kilka ulic, uważnie obserwu ąc spotykanych

luǳi. Głaskał pieszczotliwie główki mĳa ących go ǳieci, wypytywał i obdarzał⁸¹ żebra-
ków, zaglądał do suteren i w okna mieszkań parterowych. Wszystko mu się naǳwycza -
nie podobało. Nigdy nie przypuszczał, żeby zwykła przechaǳka mogła dostarczyć tyle
przy emności.

Po południu skierował się ku ǳielnicy, w które mieszkał ego siostrzeniec.
Kilkanaście razy przeszedł przed domem, zanim odważył się we ść do sieni i zapukać

do drzwi.
— Czy pan w domu, mo e ǳiecko? — zapytał służącą, młodą i ładną ǳiewczynę.
— W domu, panie.
— Gǳie est?
— W adalni, razem z panią. Niech pan pozwoli, zaprowaǳę.
— ǲięku ę ci pięknie, ǳiecko, sam pó dę. Pan twó zna mnie dobrze.
To rzekłszy, Scrooge zbliżył się do adalni, ostrożnie nacisnął klamkę i wsunął głowę

przez uchylone drzwi.
W te chwili właśnie odbywał się tam przegląd świątecznie zastawionego stołu. Mał-

żonkowie dokonywali te czynności barǳo skrupulatnie, ak przystoi na młodą parę, która
est zwykle na tym punkcie barǳo drażliwa i pragnęłaby pod tym względem stać ponad
wszelką krytyką.

— Fred! — szepnął Scrooge.
Siostrzenica Scrooge’a drgnęła, akby wstrząśnięta niewymownie przykrym uczuciem.

Gdyby Scrooge był zauważył, że sieǳiała w wygodnym fortelu, ze stołeczkiem pod noga-
mi, przypatru ąc się z całą uwagą nakryciu, nigdy nie ośmieliłby się e zaniepokoić w ten
sposób.

— Kto tam?— krzyknął Fred. — Któż, u Boga?
— To a, twó wu , Scrooge. Przychoǳę z eść z wami obiad. Czy mogę we ść?

⁸⁰przeto (daw.) — zatem, więc. [przypis edytorski]
⁸¹obdarzać — tu: obdarowywać. [przypis edytorski]
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Czy może we ść? Także pytanie! Scrooge powinien był poǳiękować Bogu, że sio-
strzeniec z radości nie urwał mu ręki przy powitaniu…

Po upływie ǳiesięciu minut Scrooge czuł się tuta ak we własnym domu. Niepo-
dobna sobie wyobrazić coś serdecznie szego nad przy ęcie, akiego doznał. Żona Freda
nie dała się wyprzeǳić mężowi, ak również Topper, owa mała, pulchna siostra żony
Freda i zresztą wszyscy goście, którzy się kole no z awiali. Zachwyca ące było całe to-
warzystwo, zachwyca ąco się bawili, zachwyca ąca harmonia panowała w tym kółku…
Szczęście! Prawǳiwe szczęście!

Naza utrz ednak Scrooge udał się do kantoru.
Wstał wcześnie, wcześnie niż zwykle, gdyż pragnął koniecznie złapać Boba na spóź-

nieniu. Barǳo tego pragnął. I udało mu się to. Miał tę przy emność. Zegar wybił ǳie-
wiątą — Boba eszcze nie było. Kwadrans po ǳiewiąte — eszcze go nie ma. Spóźnił się
o całe osiemnaście i pół minuty. Scrooge otworzył szeroko drzwi do swego poko u, aby
wiǳieć, ak Cratchit bęǳie się przemykał do swe wyziębione komórki.

Bob uż w sieni zd ął kapelusz i szalik, a otworzywszy drzwi, w edne chwili usiadł na
swoim stołku i pióro ego zaczęło tak szybko biegać po papierze, akby chciało dopęǳić
ubiegły czas.

— A to co? — burknął Scrooge, stara ąc się swemu głosowi nadać ton ak na barǳie
surowy. — Jak można tak się opóźniać? Co pan sobie myśli?

— Istotnie, winien estem — szepnął pokornie Cratchit — barǳo pana przepraszam
za spóźnienie…

— Spóźnienie! — burknął znów Scrooge. — Ja sąǳę, że to porządne spóźnienie.
Proszę tu do mnie!

— Przecież zdarzyło się to tylko raz w ciągu całego roku… — usprawiedliwiał się
Cratchit, wychoǳąc ze swe nory. — Nie powtórzy się to więce , zapewniam pana. Wczo-
ra zabawiłem się trochę.

— Wszystko to barǳo pięknie — przerwał mu Scrooge — muszę ednak oświad-
czyć panu, że wcale nie myślę dłuże znosić czegoś podobnego. Dlatego — ciągnął dale ,
zeskaku ąc szybko z krzesła i da ąc Bobowi takiego kuksańca, że się aż zatoczył do swe
komórki — dlatego… podwyższam panu pens ę!

Bob, przerażony, rzucił się do linii, leżące na kantorku. Miał zamiar, uzbroiwszy się
w nią, schwycić Scrooge’a za kołnierz, zwołać luǳi z ulicy i przy ich pomocy wpakować
pryncypała w kaan bezpieczeństwa.

Lecz do tego nie doszło.
— Życzę ci wesołych świąt, Robercie! — odezwał się Scrooge tak poważnie i tak Przemiana, Dobro, Święto

serdecznie, że nie można było wątpić o szczerości ego słów, tym barǳie , że ednocześnie
poklepał Boba po ramieniu z poufałością dobrego przy aciela. — Z całego serca pragnę,
aby święta tegoroczne wynagroǳiły ci wszystkie święta dawne, któreś ze mną spęǳił.
Tak est, Robercie, podwyższam ci pens ę i wszelkich starań dołożę, aby postawić na nogi
two ą roǳinę, upada ącą z przepracowania. Rozpatrzymy tę sprawę ǳiś po południu, przy
szklance gorącego grogu. A teraz, Robercie, rozpal porządny ogień na kominku i nie żału
węgla!

Scrooge zrobił więce niż obiecał. Co zaś do maleńkiego Tima, który wcale nie umarł,
Scrooge był odtąd dla niego drugim o cem.

Zmienił się zupełnie. Odtąd był tak dobrym przy acielem, tak dobrym chlebodawcą, Przemiana
tak dobrym człowiekiem, akimi bywali dobrzy luǳie za dobrych, starych czasów, w do-
brym, starym kra u, w dobrym, starym mieście, na dobrym, starym świecie. Niektórzy
szyǳili z te zmiany, lecz on nie zwracał wcale na to uwagi. Miał tyle rozumu, że wieǳiał,
iż wszystko dobre na świecie zawsze est przedmiotem szyderstwa ze strony pewnego ro-
ǳa u luǳi. Ponieważ tych luǳi należy uważać za ślepych, Scrooge sąǳił zatem, że lepie ,
aby ich kalectwo u awniało się w postaci zmarszczek dokoła oczu, wywołanych ustawicz-
nym wyśmiewaniem się z bliźnich, niż w akie mnie przy emne postaci, ego dusza była
pełna pogody i wesela — to mu zupełnie wystarczało do szczęścia. Z duchami uż więce
nie miał żadnych stosunków, natomiast pozawiązywał stosunki z ludźmi, podtrzymywał
e usilnie, a całe ego życie toczyło się wśród dobrych uczynków. Jakoż mówiono potem
o nim, że nikt tak przykładnie nie obchoǳi świąt Bożego Naroǳenia, ak on.

  Opowieść wigilĳna 



Życzę wam z całe duszy, żeby tak samo o was mówiono, czytelnicy, o mnie i o wszyst-
kich, a wtedy — ak to pięknie powieǳiał maleńki Tim — Bóg bęǳie błogosławił
wszystkim i każdemu z osobna.
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