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ELIZA ORZESZKOWA

Gǳie szczęście?
Piękna, dumna, bogata Cecyǉa Metella, pragnąc odetchnąć świeżością letniego wieczoru,
rozkazała ciemnym Numidom spuścić z ramion pozłoconą lektykę i z nie , na bazaltem
usłaną apĳską drogę, zstąpiła. Wnet otoczył ą świetny ró przy aciół i wielbicieli, nic bo-
wiem zaszczytnie szem, ani pożądańszem nie było w ówczesnym Rzymie nad gościnność,
przy aźń, miłość spadkobierczyni imienia i bogactw wielkiego rodu Metellów. Niewiele
też tam u rzeć można było z awisk tak wspaniałych, ak opłynięta haowaną stollą kibić
te kobiety, a tak ponętnych, ak e oczy, które blaskiem i pięknością przewyższały drogie
kamienie, rozsiane w misternym d ademie e złotych włosów. Zaledwie też wychyla ącą
się z purpurowych osłon lektyki otoczyły ą pełne radości i czci powitania.

— Bogini lekką stopą ziemi dotknęła! Szczęśliwa ziemio! Z zapałem i niskim pokło-
nem wołał podstarzały, lecz wystro ony i z konsularnego rodu pochoǳenie swe wywo-
ǳący Rutyǉus Tersus.

Mnie wysoko uroǳony, lecz bogatszy i młodszy Pompoǌusz ręce na piersi złożył
i z miodem w oczach mówił:

— Ilekroć wiǳę cię, Domina, myśl mo a wikła się w zagadnieniu, u które z bogiń
na słusznie zazdrość obuǳać możesz: D anę bowiem wyniosłością postaci przerosłaś,
Wenerę przyćmiłaś wǳiękami, a Minerwa…

Tu zręczny dworak i ulubieniec panu ącego Augusta, Popeusz, patetycznemu Pom-
poǌuszowi mowę przerwał.

— Ziemskie nowiny, o dosto na, milszemi Ci może będą nad niebieskie. Wczora
przy wieczerzy, u stołu Pana Rzymu i świata wiele o twoim nieporównanym dowcipie
mówiono, a sam Cezar, — niech wiecznie ży e! tyle wychylił czar wina, ile twe imię liter
zawiera…

— Sławne, wielkie, Rzymianom drogie imię! — podchwycił uczony Blandus. —
Dalmac ę i Numid ę Rzym twoim przodkom zawǳięcza, a krew ich zmieszała się w two-
ich żyłach z tą, która ożywiała na dosto nie szy na ziemi ród Scyp onów.

— Więc z dwu pni tak wspaniałych wyrósł cud świata, — dodał świetny, wesoły
Haber usz, a na młodszy, nieśmiały, lecz piękny, ak Apollo, Luc usz Maniǉus wzdychał
i, trzymany w dłoni pęk róż obrywa ąc, wonne ich płatki pod stopy e sypał.

Niby garść d amentów, Metella rozsypała na czcicieli swoich mnóstwo przelotnych,
zalotnych uśmiechów i spo rzeń, ale wzrok e na żadnym z nich nie zatrzymał się z upodo-
baniem lub przy aźnią i nie za aśniało w nim uczucie szczęścia. Owszem, około koralo-
wych ust e błąǳiło szyderstwo, gdy, piękną rękę ku zachodnie stronie nieba wyciąga ąc,
zawołała:

— Czy ani ednego słowa poǳiwu i zachwycenianie macie, Domini, dla tego cudu
natury, który ukazu e się wam w tem świetnie zachoǳącem słońcu?

— Gdy na two e oblicze spoglądam, na aśnie sza, dla wszystkich świetności nieba
i ziemi ślepym się sta ę, zadeklamował Pompoǌusz.

Inni w zmienionych słowach to samo powtórzyli, poczem światowy Haber usz zapy-
tywał Metellę, czy dobrze czas spęǳiła na wczora sze uczcie u konsula Labea, dworak
Popeusz przyciszonym głosem uwiadamiać ą zaczął o na świeższych plotkach, obiega ą-
cych dwór i miasto, w czem ze złośliwym dowcipem dopomagał mu podstarzały Tarsus,
uczony Blandus błagał ą, aby raczyła zostać patronką świeżo ukończonego przezeń ǳieła,
a piękny, młoǳiutki Maniǉus śpiewnym głosem deklamował wiersz, który na cześć e
ułożył.
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Tak za powoli i wyniośle postępu ąc, szli ścieśnioną, gwarną, od stro ów błyszczą-
cą, od perfum wonną gromadą, lecz ani z ust e przychylnego słowa, ani z oczu błysku
szczęścia wywołać nie mogli. Owszem, im dłuże zna dowała się w ich towarzystwie, tem
widocznie sze fale znuǳenia, czy tęsknoty przepływały po e białem, dumnie wzniesio-
nem czole, tem dale , głębie kędyś pod sklepienie przedwiecznego nieba, ku skra om
równiny, świętymi ga ami usiane , sięgał wzrok e burzliwy i smutny. Nagle, iść nie
przesta ąc, mówić zaczęła:

— Daleko więce niż wysławianiem zalet moich, którego słucham odkąd ży ę, ucie-
szylibyście mię, Domini, gdybyście rozwiązać chcieli zagadkę, która w te chwili myśl
mo ą udręcza.

Gdy zaś ednogłośnie i żarliwie ą błagali, aby imcona pręǳe te sposobności przy-
podobania się e uǳieliła, rzuciła krótkie pytanie: — Gǳie szczęście?

Natychmiast z ust ich sypnęły się odpowieǳi.
— W możności oglądania cię, na pięknie sza!
— W tak wesołem i wszelkich trosk próżnem życiu ak two e, ulubienico bogów

i luǳi!
— W krwi tak dosto ne ak ta, która napełnia szlachetne twe żyły!
— W takie ak two a sławie, na powabnie sza z niewiast rzymskich!
— W takiem bogactwie, ak two e, spadkobierczyni numidy skiego Metella!
— W miłości two e , o boska!
Odpowieǳi tych wysłuchawszy, po raz pierwszy stanęła i, twarzą ku nim obrócona,

z uśmiechami, które ak wyostrzone sztylety po całe e twarzy drgały i migotały, zawołała:
— Jutro… albo nie, na wszystkich bogów! ǳiś eszcze przywołam ednego z na -

uczeńszych prawników rzymskich i u dołu testamentu mo ego napisać każę rozkaz, aby,
gdy umrę tu, na tem mie scu, zbudowano dla mnie grobowiec, którego kształtu nie
oznaczę, — niech sobie nad nim architekci głowy łamią! lecz żądać będę, aby u szczytu
otaczały go wyobrażenia głów oślich, albo wołowych…

Słowy temi głęboko zasmuciwszy swoich czcicieli, lecz nie zdoławszy ich obrazić, —
bo któż mógłby się gniewać na taką ak ona ziemską boginię! Metella ku ednemu z roz-
sianych po równinie świętych ga ów rękę wyciągnęła i znacznie wesele zapytała:

— Co tam pod temi staremi dębami tak wesołego i uroczystego się ǳie e? Słyszę
gwar wołań i pieśni, wiǳę wystro ony tłum niewiast i ǳieci.

Jeden z czcicieli e lekceważąco pochwycił:
— Jest to zapewne motłoch, który obchoǳi święto ednego z gminnych bóstw swo-

ich.
— Pó dę tam! — zawołała Metella. — Może pośród motłochu zna dę nad czem

zapłakać, lub z czego się uśmiać, bo oddawna uż tylko awnie lub skrycie — poziewam!
Kaprys e był dla nich rozkazem! więc ze starannie uta oną niechęcią opuścili szeroką,

a o te porze przez świetne towarzystwo napełnioną drogę i szli za nią ścieżkami, które
wśród pola wiodły ku wskazanemu przez nią mie scu. U końca orszaku, wysoko nad
kwitnącemi kaktusami i płotkami ze strzyżonych bukszpanów i mirtów, sunęła pozłacana
lektyka, przez kilku ciemnych Numidów niesiona.

Wśród licznych, czci bóstw różnego rzędu poświęconych ga ów, które olbrzymi Rzym
otaczały, ten do na mnie szych i do na mnie ozdobnych należał. Nie było w nim tak ak
w innych, rozległych i ta emniczych głębi, drogocennych portyków i świątyń, ani tłumu
posągów mistrzowskiemi dłońmi rzeźbionych, ani łanów na rzadszych i wonią upa a ą-
cych roślin. Nic, tylko kilka dębów odwiecznych, tak może ak Rzym starych, a po-
łączonemi konarami swemi tworzących głębokie sklepienie, pod którem na piedestale,
grubo z prostego kamienia wyciosanym, wznosił się eden tylko, może ak te dęby stary,
grubo przez twarde snać ręce wykuty posąg niewiasty. Żadnych kunsztów i ozdób, tylko
źródełko, które z miękie murawy tryska ące srebrnym promykiem wiło się u potężnych
pni dębów; żadnych bogactw, tylko nieustannie zmienia ące się i ruchome, to ku polu
i miastu odpływa ące, to przybywa ące od nich gromady luǳi świątecznie, ale prostac-
ko ubranych z rozmodlonemi i zachwyceniem zd ętemi, lecz prostaczemi twarzami. Były
to tłumy prostaków, których akieś uroczyste i do głębi ich wzrusza ące święto od po-
wszednich, ciężkich prac i trosk oderwało. Proste także, tanie, ubogie przynosili tu oni
ofiary: wieńce z leśnych i polnych kwiatów, kosze, napełnione wonnym rozmarynem,
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placki owsiane, ǳbany z mlekiem i płynnym miodem. Z wieńców wznosząc dokoła po-
sągu barwne, trawami rozczochrane, ǳiką wonią bucha ące wzgórza, a pod stopy mu
sypiąc gałązki rozmarynu i z czar glinianych białe lub złote płyny rozlewa ąc, starcy, mę-
żowie, młoǳieńcy, niewiasty, ogromnym chórem, z którego wydobywały się i śpiewnem
zawoǳeniem szeroko rozbrzmiewały na goręce zachwycone i rozmodlone głosy, wołali:

— Anno Perenno! Anno Perenno! Miłośnico biednego ludu, matko karmicielko,
bądź błogosławiona! Anno Perenno, z sercem niewieściem, a rozumem męża, ze słodyczą
gołębicy, z lwią odwagą, z czynnemi dłońmi, ze stopą chyżą, ze skromnemi usty, z ogni-
stą mową, bądź błogosławiona! Anno Perenno, niewiasto nad niewiastami, przez którą
dobroǳie stw życia używamy, bądź błogosławiona!

I ciągle, ak strofa nieustannego hymnu, ak hasłonamiętne chwalby, to imię nie-
wieście i gminne rozbrzmiewało pośród odwiecznych dębów i mnóstwem ech rozbiegało
po polach. Nigdy żadne bóstwo nie było głośnie , rzewnie , triumfalnie czczone nad tę
śmiertelniczkę, które pamięć ǳiś te prostacze tłumy obchoǳiły. Tuż, tuż prawie u stóp
wyniosłych, wyrzeźbionych, w marmur i złoto ustro onych pałaców, w których słynę-
ła i królowała Cecyǉa Metella, obchoǳiły one z miłością, wǳięcznością i czcią pamięć
i chwałę Anny Perenny.

Starca, na uboczu nieco, u stóp dębu sto ącego z zadumy wyrwało pytanie, wymó-
wione głosem wyniosłym i do rozkazywania nawykłym.

— Kimże była ta akaś, które nieznane nikomu imię tak wychwalacie? Z akiego rodu
pochoǳiła? Co zasługu ącego na nieśmiertelną chwałę uczynić mogła?

Starzec podniósł powieki i u rzał przed sobą niewiastę, barǳie do rozgniewane bogi-
ni, aniżeli do śmiertelniczki podobną. Namiętna chwalba, oddawana inne niż ona kobie-
cie, gniewała Cecyǉę Metellę; szczere, rzewne, głębokie uczucia, któremi dla te nieznane
prze ęty był ten motłoch, buǳiły w nie niepo ęte, lecz dotkliwe żale. To też dumne e
nozdrza rozdymały się gwałtownie, z oczu wybuchał płomień, a drogie kamienie nad wy-
soko podniesionem czołem i barwne ha, owĳa ące królewską kibić, drżały, migotały,
płonęły w smuǳe słonecznego światła, śród które przed starcem stanęły. Ale on trwo-
gi ani zǳiwienia nie uczuł. Zatrudnieniem ego było wyładowywanie statków Tybrem
od morza przybywa ących i roznoszenie towarów do bogatych sklepów stolicy, znał więc
dobrze e mieszkańców, a teraz, z uprze mem skinieniem głowy, odpowieǳiał:

— Bądź pozdrowiona, na aśnie sza; pozna ę cię, esteś córką numidy skiego Metella,
na bogatszą panią w Rzymie. Jacyż bogowie przywiedli cię w to mie sce tylko przez bied-
ny lud nawieǳane? Nie wiesz kim była Anna Perenna i czem sobie zdobyła nieśmiertelną
chwałę? Nie ǳiw! Na nieścignionych okiem wyżynach zasiadły córy konsularnych rodów
rzymskich i żaden bóg nie wykrzesał eszcze takiego promienia, po którymby ich dusze
spuszczały się ku nam. I teraz także nie po mu ę, po coś tu przyszła i dlaczego mię zapytu-
esz o to, co nie obchoǳi cię wcale. Histor a długą est i nim ą opowiem, może wspaniała
aka biesiada bez ciebie, clarissima, smutnie wlec się bęǳie, ak ǳień bez słońca!

— To nic, opowieǳ ą! Zuchwały esteś i innym razem skarciłabym cię srogo! Teraz
ednak, mów — rozkazu ę!

Z cienia dębowych splotów, w którym widać było krzepką postać i mleczne włosy
starca, zaszemrał cichy śmiech, któremu towarzyszyły słowa:

— O, na aśnie sza, akżeś ty do Anny Perenny niepodobna, ak niepodobna! Zabawi
cię e histor a na pewnie , bo ciekawą est zawsze rzeczą dowiadywać się o czemś tak do
nas niepodobnem, ak ty, na aśnie sza, do Anny Perenny niepodobną esteś… Jakby ą
i ciebie, na aśnie sza, wcale inni bogowie stwarzali… akby e dusza i two a, niby dwa
ǳbany różne wartości i formy, wcale innem winem życia napełnionemi były… Ale uż
dobrze! dobrze! Mówić będę, skoro mi rozkazu esz… i dlaczegóżbym nie miał, na Kastora
i Polluxa! córze konsularnego rodu te drobne oddać przysługi?

Szerokie plecy nieco przygarbił, obie ręce, które od pracy przybrały pozór ciemnych
i powęźlonych gałęzi, na grubym kĳu oparł i mówić zaczął:

— Dawno to było, daleko dawnie , niżeli początkiem swoim sięga ród Metellów. Na
ubogi lud rzymski zemsta Jowisza wypuściła hyenę głodu. Za co Jowisz mścił się na ubo-
gim luǳie? Czy za ego pokorę i poniżenie? Czy za te gorące strugi potu, któremi on rolę
niewǳięczną oblewał? Za twardość rąk spracowanych, czy za serce wiecznych łez pełne?
Nikt odgadnąć nie mógł, lecz wszyscy czuli, że cierpią i giną. Darmo, o konsularna có-
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ro, malowałbym przed tobą męczarnie głodu; nie zrozumiałabyś nawet na słabszego ich
początku, ty, która czu esz się pokrzywǳoną, kiedy ci kuchmistrz poda za mało tłuste
pawiątko, albo barwenę nie dość obficie aleksandry skim sosem oblaną. Oni łaknęli żyt-
nich i owsianych placków tak, ak ty łaknąć możesz chyba nektaru bogów, bo wszystkie
ziemskie nektary pĳesz tak długo i ciągle, że z mdłością na podniebieniu zapytu esz dna
swo e czary: gǳie szczęście!…

Kobieta, do ziemskie bogini podobna, która teraz w białych i d amentami błyszczą-
cych palcach szarpała i gniotła bogate wisiory opasu ące ą wstęgi, zawołała:

— Ostrą est mowa two a, starcze, lecz mądrą. Coǳień wschoǳące słońce to zapy-
tanie na dnie me duszy oświeca i przy biesiadnych lampach zgłoski egonie gasną, lecz,
owszem, sroże palą… Mów dale , mów dale ! Ostrą est mowa two a, lecz mądrą!

— Dawno to było, daleko dawnie , niżeli początkiem swoim sięga ród Metellów, ale
istniały uż i podówczas podobne temu z potęgi i bogactw rody. Te nie cierpiały głodu, bo
dla nich coǳiennie z Sycyǉi, z Ayki, z wysp greckich i wybrzeży Az i przybywały okręty
przysmakami naładowane i nigdy pomięǳy nimi nie panowała tak, ak właśnie wtedy,
szczera i huczna wesołość. Stara kronika przekazała nam wiadomość o Saturnaǉach, które
odbyły się w owe porze z niesłychaną przedtem wspaniałością biesiad i stro ów. Na Jani-
kulu, Suburze, nadtybrzańskich przedmieściach, luǳie ak sine mary chwiali się, mdleli,
ginęli… Uczta, którą Kwinkc usz Waler us uświetnił zaślubiny swo e, kosztowała . 
sesterc i, a podawano na nie sto dań na rozmaitszych i tyleż gatunków wina. Na Jani-
kulu, Suburze, nadtybrzańskich przedmieściach, luǳie ak sine mary chwiali się, mdleli,
ginęli. Klaud a Flaw a, Pompoǌa Atia i inne sprowaǳały sobie z Miletu suknie, perły
z Koryntu. Na Janikulu, Suburze, nadtybrzańskich przedmieściach, luǳie ak sine mary
chwiali się, mdleli, ginęli. W paletyńskim teatrze grał na słynnie szy cytrzysta, a upo eni
grą ego słuchacze cytrę mu opasali d amentowym sznurem i w gardło tyle na droższego
z greckich win wlali, aż biedak upił się i długo potem grać nie mógł. U góry Saturnaǉe
huczały, tańczyły, piły; u dołu, w edne z chat nadtybrzańskich, Anna Perenna rankiem
ze snu wieszczego powstała i rzekła: »Skoromtakiego snu była godna, więc w rzeczywi-
stość go zmienię«. Śniło się e , że od hyeny głodu obroniła lud…

— Kim ona była, starcze; mów pręǳe , kim była?
— Niczem wielkiem, clarissima, niczem wielkiem… ot, niech mi wspaniałe uszy twe

przebaczą, piekarką ona była, przez całe życie owsiany i żytni chleb piekła, dlatego miała
zapasy mąki… Więc drew uzbierała, płomię roznieciła, wody przyniosła i chleb miesić
i piec zaczęła, a co upiekła, to wnet chyża ak sarna pomięǳy głodnych rozniosła. Spie-
szyła, spieszyła! Pot oblewał e czoło i ból dolegliwy zmęczone członki prze mował, lecz
ona nie spoczywała, snem za ęczym usypia ąc wtedy, gdy w czarnym płaszczu nocy po-
nikły sine mary, ze świtem dnia wstawała i znów drzewka nosiła, ogień nieciła, miesiła,
piekła… Aż dnia pewnego w dłonie z rozpaczą klasnęła… pod cienką warstwą mąki u rzała
twarde, drewniane dno swoich beczek. Czy ona nadal tem twardem drewnem głodnych
karmić bęǳie? Czy wieszczy sen e przerwie się w połowie — niedokończony? Nie; pło-
mieniem z chaty swo e wybiegła i wiǳiano ą, ak boskim wichrem unoszona, wǳierała
się na Palatyn, z portyku do portyku, z pałacu do pałacu, lecąc wszęǳie, gǳiekolwiek
togi purpurą lub stolle złotem świecące spostrzegła, swo e zczerniałe ręce i swó piekarski
fartuch nastawia ąc. Tam edni na e widok ze śmiechu za boki się brali, inni na sługi
swo e krzyczeli »wygnać tę wściekłą oślicę! « niektórzy, zdala uż ą u rzawszy, krzywili się,
ak po hauście octu, lecz byli też tacy, którzy pozwalali, aby ze śmietnisk szczątki ich uczt
zbierała, a Kwinkc usz Waler usz, mowy e wysłuchawszy, w głębokiem zamyśleniu tyle
garści mąki dać e rozkazał, ile dań było na ego weselne uczcie i Klaud a Flaw a ze swe-
go sznura korynckich pereł edną w e fartuch rzuciła. Nie wiem, co tam więce czyniła
Anna Perenna na tych wspaniałych wzgórzach, co się z nią ǳiało i akie cuda czy czary
sprawiała, stara kronika prawi tylko, że plecy miała od razów służalców sine i na wsze
strony poranioną duszę, lecz ręce i fartuch pełne. Snem za ęczym usnąwszy, ze świtem
wstawała znowu, drzewka nosiła, płomię nieciła, miesiła, piekła, a co upiekła, to chyżo,
ak sarna, pomięǳy głodnych roznosiła, aż różowe strumienie z rąk e spłynęły w pobla-
dłe żyły mężów i niewiast i drobne ǳiatki, ak w skwarze zwiędłe kwiaty, odkwitły. Tak
trwało długo. Nakoniec z wysokich niebios spłynęła asna, dobra, uroǳa na wiosna i Jo-
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wisz na e cuglach ściągnął ze świata hyenę głodu. Nie Jowiszowi ednak pierwszemu lud
składał ǳiękczynne ofiary, lecz wielkim tłumem chatę piekarni otoczył. „Anno Perenno!
— wołano do nie zewsząd — miłośnico biednego ludu, matko karmicielko, bądź bło-
gosławiona! Anno Perenno, z sercem niewieściem, a rozumem męża, z czynnemi dłońmi
i chyżą stopą, ze skromnemi usty, a ognistą mową, Anno Perenno, przez którą dobro-
ǳie stw życia używamy, bądź błogosławiona!” Ale ona przed lud, który ą tak wysławiał,
wyszła znużona i cicha: „Sługą waszą estem, — rzekła, — i czyniłam to, co wieszczy sen
mó czynić mi rozkazał. Teraz chętnie z te ziemi zstąpię, bo u wierzchołku e szczęścia
uż byłam i nic lepszego nad to, com zaznała, posiąść nie mogę”. Pomięǳy te dęby po-
szła i, w cieniu ichspocząwszy, w boskiem zachwyceniu rozstała się z życiem. Wǳięczny
zaś lud na tem mie scu posąg e wzniósłszy, od niepamiętnych czasów i niezliczonych
pokoleń, eden ǳień w roku pamięci e poświęca.

W głębokim cieniu dębów głos prawie niewiǳialnego uż opowiadacza umilkł. Zmrok
wieczoru pogasił blaski okrywa ących Cecyǉę Metellę drogich kamieni i haów, lecz cóż
sprawiło, że czoło e pochyliło się nisko, ręce bezwładnie opadły i cała królewska postać
— zmalała?

W głębokim cieniu dębów przyciszony głos starca ozwał się eszcze:
— Nie znałaś ǳie ów tych, clarissima? na bogów! skądżebyś znać e miała! Kronika,

która ą przechowała, to pamięć ludu, a miłość, w które Anna Perenna spłonęła, to dusza
świata. Ale konsularne córy nasze kroniki te nie czyta ą i duszy te w piersiach nie noszą.
Może dlatego bogom tylko ich ambroz i zazdrościć mogąc, w dno czary swo e wpatrzone,
czyta ą na niem pytanie: gǳie szczęście?

Ona eszcze nie mówiła nic; zapewne w czarę swo ego życia wpatrzona, milczała. Po-
tem szybko podniosła głowę i, wyprostowana, drżąca, do burzy podobna, zawołała:

— Numiǳi moi!
Wtedy też wierni czciciele otoczyli ą znowu stro nem i gwarnem, kornem i żartobli-

wem kołem. Lecz ona z brwią zmarszczoną i z pobladłem czołem pomięǳy nimi przeszła
i wśród purpurowych osłon lektyki z przed oczu ich zniknęła.

Na ciemnych ramionach numidów niesiona, nad łanami kwitnących kaktusów i ni-
skiemi płotkami bukszpanu, mrocznem powietrzem sunęła lektyka. Wierni czciciele zbli-
ska otaczać e nie przestali, zasmuceni zniknięciem, pociesza ący się naǳie ą u rzenia
eszcze ziemskie bogini. Na śmielszy i na rychle zniecierpliwiony Popeusz, giętkim ru-
chem dworaka firanki nieco uchyliwszy, wzrok ciekawy do wnętrza lektyki zapuścił, a gdy
go znowu ku towarzyszom zwrócił, na twarzy ego malowało się zǳiwienie bez granic.
Co on u rzał! bogowie, co on u rzał! Toż to ciekawa wiadomość, którą ǳiś eszcze po
wszystkich pałacach rozniesie! Z d amentami, ak marny piasek rozsypanemi u stóp, ze
starganemi włosy i twarzą w dłoniach, piękna, bogata, dumna, uwielbiana Cecyǉa Me-
tella — płakała.
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