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STEFAN GRABIŃSKI
  

Czerwona Magda
W strażnicy pogotowia pożarniczego panowała cisza północy. Światło latarni-czu ki na-
ciągnięte wysoko na haku pod stropem roztaczało przyćmiony wachlarz promieni na
izbę kwadratową, z dwoma tapczanami pod ścianą i szafą na akta i hełmy zapasowe. Pod
oknem przy stole sieǳiało dwóch strażaków nad partią warcabów, puszcza ąc od czasu
do czasu kłęby żółtego dymu z długich wiśniowych lulek. Grali znać bez prze ęcia, tak
sobie, dla zabicia czasu, bo ruchy rąk były leniwe, akby od niechcenia, gdy z twarzy znu-
żonych czuwaniem wiała nuda i senność. Czasem któryś ziewnął szeroko i rozprostował
przygarbione ślęczeniem plecy, czasem bąknął półgębkiem akąś uwagę. I znów zapadała
cisza spowita dymem fa ek.

Na tapczanach leżało dwóch dyżurnych; eden pod lewą ścianą chrapał smacznie
w oktawę tonów, gdy ego partner ze strony przeciwne ćmił w milczeniu papierosa ze
wzrokiem wbitym nieruchomo w pułap. W akie ś chwili oderwał oczy od sufitu, przy-
dusił dogasa ący ogarek i rzucił w kąt izby. Jeden z gra ących odwrócił się:

— Nie śpicie, panie sierżancie?
— Jakoś mi się nie klei. Gra cie dale . Wolę dumać.
Wyciągnął się z powrotem na łóżku, splótł ręce pod głową i zapatrzył się w zamyśle-

niu w duży wiszący obraz św. Floriana. Niewesoła znać była zaduma, gdyż twarz mu się
chmurzyła raz po raz i co chwila ściągał boleśnie długie czarne łuki brwi.

Jakoż miał się czym kłopotać sierżant pożarny, Piotr Szponar. Od trzech tygodni
powróciła do miasta na służbę ego edynaczka, Magda, a wraz z nią te same troski i obawy,
które przed dwoma laty zmusiły do wydalenia e w strony odległe, gǳie eszcze o nie
nikt nic nie słyszał.

Bo ǳiwnym też stworzeniem była córka strażaka. Wysoka, wątła i blada, zwracała Córka, O ciec, Ciało,
Strach, Ogień, Czary,
Żywioły, Czarownica

uwagę dużymi, czarnymi, wiecznie w przestrzeń zapatrzonymi oczyma i ruchami rąk,
których nigdy opanować nie umiała. Ręce te, równie blade ak twarz, przebiegały usta-
wicznie akieś nerwowe dreszcze czy skurcze, wywołu ąc niespoko ny, spazmatyczny ruch
palców — długich, wąskich, wiecznie zimnych. Włosy miała bu ne, czarne, które w lśnią-
cych kruczo wężach wymykały się spod edwabne , ognistopomarańczowe chusty, edy-
ne ozdoby, na aką stać było biedną ǳiewczynę.

Bo biedna była, barǳo biedna córka pożarnika. Matka Marta, podobno wielkie pięk-
ności Cyganka, odumarła ą wcześnie, pozostawia ąc w spadku naturę chorą akąś, nie-
samowitą, i tęsknotę do wielkich, bezkresnych stepów. O ciec kochał Magdę uczuciem
tkliwym i serdecznym, lecz akby z odcieniem lęku przed własnym ǳieckiem. Piotr Szpo-
nar bał się swe córki. Bał się e białe ak marmur twarzy, e wąskich, zaciętych uporczy-
wie ust, e długich a częstych zamyśleń. Lecz były i inne, głębsze przyczyny o cowskiego
lęku.

Oto żonie ego eszcze, gdy wiodła pośród swoich życie nomadów, przepowieǳieć
miała stara Cyganka, że uwieǳie ą człowiek biały, osiadły i że spłoǳi z nim ǳiecię —
ǳiewczynę, córkę płomieni, którą o ciec bęǳie zwalczał przez całe życie.

Wróżba zdawała się ǳiwnie spełniać. Marta dożyła tylko pierwsze e połowy, porzu-
ca ąc ǳiecko na zawsze uż w piątym roku życia. Z trwogą czekał Piotr na ziszczenie się
nie asne dlań zrazu części drugie . Aż przyszedł czas, w którym ta emnicze słowa wiedź-
my zaczęły nabierać właściwego znaczenia. Magda Szponar miała wtedy lat  i służyła
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w mieście w fabryce tutek, gdy wybuchł pierwszy pożar: zapaliły się nie wiadomo akim
sposobem skrzynie z bibułkami i pożoga rozszerzyła się na cały zakład w przeciągu kilku
minut. Strata była olbrzymia; szła w krocie. Sprawcy nie wykryto nigdy. Natomiast po
ugaszeniu pożaru znaleziono robotnicę Magdę Szponar w małe salce środkowe cudem
ocalałe z morza płomieni, rozpostartą na podłoǳe w głębokim uśpieniu. ǲiewczyna
prawdopodobnie przetrwała w tym stanie cały pożar i dopiero po dwugoǳinnym cuce-
niu otworzyła ociężałe ze snu powieki. Jak zdołała wytrzymać przez goǳinę bez uduszenia
się w zamkniętym poko u otoczonym zewsząd falami ognia i w aki sposób w ogóle ocalał
pokó , położony w samym środku płonącego budynku — pozostało na zawsze nieroz-
wiązaną zagadką.

Po tym wypadku zmieniała Magda parokrotnie chlebodawców, służąc przeważnie
ako poko ówka przy zamożnie szych roǳinach, ako garderobiana w kawiarniach lub
panna sklepowa. I zawsze akimś fatalnym trafem wkrótce po e wstąpieniu do służby
wybuchały pożary w domach i instytuc ach, w których była wtedy za ęta. Przyczyna tych
klęsk żywiołowych pozostawała za każdym razem niewy aśniona; luǳie stawali zawsze
uż wobec faktu dokonanego.

Zrazu nikomu ani śniło się szukać akiegoś związku mięǳy pożarami w mieście
a Magdaleną Szponarówną, które zachowanie się poprawne i bez zarzutu nie zwracało
na siebie niczy e uwagi. W końcu ednak zaczęły wśród warstw mie skiego proletariatu
krążyć akieś ǳiwne pogłoski na temat częstych wypadków ognia w czasach ostatnich.
Doszło bowiem do tego, że nieraz gorzało w mieście po dwa i trzy razy na tyǳień, i to
— rzecz ǳiwna — ciągle w tym samym mie scu; ogień akby upodobał sobie pewne
ǳielnice — co więce , pewne domy, roǳiny, nawieǳa ąc e w sposób szczególnie na-
trętny. Wreszcie ni stąd, ni zowąd, po okrutnym pożarze na Lewandówce, który spalił
niemal doszczętnie świeżo wystawioną kamienicę mie skiego syndyka, gruchnęła nagle
pogłoska, że sprawczynią tylu klęsk nie est nikt inny tylko Magda Szponarówna, słu-
żąca w domu Doleżanów. Wzburzony tłum pospólstwa napadł na nią na środku rynku
i byłby przeprowaǳił nad nieszczęśliwą doraźną egzekuc ę, gdyby nie interwenc a o ca,
powszechnie lubianego i cenionego obrońcy dobra publicznego, i polic i, która uprowa-
ǳiła ǳiewczynę przed zemstą rozwścieczonego motłochu.

Przeprowaǳone nader surowo i ściśle śleǳtwo nie wykazało winy podsądne ; sę-
ǳia śledczy stwierǳił tylko ku powszechnemu zdumieniu na podstawie zeznań świad-
ków i oskarżone , że w przeciągu roku niespełna e służby zaszło w mieście przeszło
 pożarów, i to przeważnie tylko w domach e chlebodawców w dane chwili. Nadto
ustalono charakterystyczny fakt dotyczący zachowania się Szponarówny w czasie po-
de rzanych pożarów: oto w  wypadkach na  znachoǳono¹ ą po ugaszeniu ognia
w stanie nieprzytomnym, prawie kataleptycznym², zwykle wewnątrz domu, który uległ
klęsce. Oto wszystko. Dowodów winy bezpośrednie nie zdołali oskarżyciele przytoczyć
ani w ednym wypadku; ani razu nikt e nie przyłapał na gorącym uczynku. Owszem,
o podpaleniu akimkolwiek, zda e się, nie mogło być mowy, gdyż ak wynikało z zeznań
świadków naocznych i poszkodowanych, ǳiewczyna od chwili wybuchu pożaru aż do
ugaszenia pozostawała akby w transie i nie ruszała się z mie sca; ponadto ogień wybu-
chał nie w bezpośrednie e bliskości, lecz zwykle w pewnym oddaleniu, np. w drugim
lub trzecim poko u.

Kilku lekarzy ekspertów, którzy okazali żywe zainteresowanie się tą sprawą, po do-
kładnym zbadaniu Magdy uznało ą za istotę anormalną, z przewagą sił podświadomych,
skłonną do kataleps i, a nawet somnambulizmu³.

Ostatecznie zapadł wyrok uwalnia ący; lecz po cichu poraǳił sąd sierżantowi po-
żarników, by córki do służby więce nie posyłał, a to ze względu na podniecenie opinii
publiczne , która była stanowczo przeciw Magǳie. Jakoż mimo wyroku ułaskawia ącego
odtąd Szponarówna, przezwana Czerwoną Magdą, uchoǳiła za podpalaczkę i czarownicę,
które wszyscy schoǳili z drogi, bo ąc się przypuścić ą na próg swego domu.

¹znachoǳić (daw.) — ǳiś: zna dować. [przypis edytorski]
²katalepsja (gr.) — zesztywnienie ciała połączone z utratą swobody ruchów w stanach histerii, hipnozy,

letargu lub w chorobach psychicznych. [przypis redakcy ny]
³somnambulizm (z .) — na głębsze stadium hipnozy, w którym uśpiony est bezwzględnie posłuszny roz-

kazom hipnotyzera. [przypis redakcy ny]
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Znękany o ciec wysłał ą w strony odległe, do krewnych na wieś w naǳiei, że po
akimś czasie bęǳie mogła powrócić, gdy zatrze się pamięć katastrof, a ludność uspokoi
się i zapomni o Czerwone Magǳie.

Jakoż spęǳiła na wsi dwa lata, nie da ąc o sobie znaku życia. Wtem przed trzema
tygodniami powróciła nagle do miasta bledsza niż zwykle, z zapadłymi policzkami i śla-
dami łez w zaczerwienionych oczach. Na pytania odpowiadała niechętnie, z widocznym
przymusem i tylko rwała się do służby, nie chcąc być o cu ciężarem w domu. W końcu
ustąpił na usilne błagania i choć z ciężkim sercem, wyrobił e mie sce w domu bogate-
go kupca Duchnica przy ul. Młynarskie . ǲiewczyna ob ęła tam mie sce służące i od
tygodnia spełniała uż gorliwie obowiązki.

W mieście z awienie się Czerwone Magdy przeszło akoś bez wrażenia i zdawało się,
że nikt na to nie zwrócił uwagi. Lecz Piotr Szponar gryzł się tym powrotem ogromnie
i z dnia na ǳień wyczekiwał złych „nowin”. Bo mimo wyroku właǳ, mimo wyraźnych
zaprzeczeń z ust same Magdy pożarnik nie wierzył w e niewinność; gǳieś głęboko,
na samym dnie duszy, drzemało przekonanie, że wszystko, co luǳie o nie mówią, est
okropną i smutną prawdą. On, o ciec i sierżant straży pożarne w edne osobie, mógł
coś o tym powieǳieć — on, który gasił własną ręką wszystkie po kolei pożary, akie
opinia luǳka wiązała w ta emniczy sposób z ego Magdą. Miał czas uż poznać dokładnie
wszystkie towarzyszące im symptomy i zbadać e do gruntu; odróżniał e akimś osob-
nym, swoistym zmysłem od innych „zwykłych”, którym też napatrzył się do woli. Nie na
darmo dosłużył się stopnia sierżanta i uchoǳił za pierwszorzędną siłę pożarniczą. Gdy-
by go spytano na spowieǳi: „Sierżancie pożarny, Piotrze Szponar, czy córka two a est
winna?” — odpowieǳiałby, że nie, o ile choǳi o e własne sumienie i pełną luǳką
świadomość. Lecz gdyby go ktoś zapytał, czy wierzy w bezwzględną niewinność Magdy,
zaprzeczyłby równie stanowczo.

Na więce go ednak bolało, że to właśnie ego córka, ego krew. Tkwiła w tym akaś
bolesna ironia, że ego roǳone ǳiecko zdawało się stwarzać dookoła siebie ową niszczącą
siłę, którą on tępił za adle od tylu lat. Czasami przychoǳiła ǳiwna myśl, że może właśnie
dlatego, może właśnie za tę zaciętość, z aką zwalczał ogień, przyszedł nań dopust; może
okrutny żywioł mścił się na nim w ten sposób? Nie wiadomo. Szponar błąǳił i cierpiał
ogromnie.

Oto i teraz, w te śródnocne goǳinie, trwożne myśli nie dawały spoko u, wałęsa ąc
się ak upiór pod czaszką.

Dźwignął się ciężko z tapczanu i aby czymś odpęǳić męczącą zmorę, zaczął przeglądać
regulamin pogotowia wycięty na ścianie. Lecz i to, znać, mu się wkrótce uprzykrzyło, bo
odwrócił się znuǳony do tablicy na rozkazy i kredą ął kreślić akąś karykaturę.

Wtem targnął ciszą głos ǳwonka: trzy ostre, do mu ące ukłucia. Automaty pożarowe
grały.

W strażnicy wszczął się nagły ruch, przemykały pod oknami w nerwowym pośpiechu
akieś postacie. Szponar z bĳącym sercem studiował wskazówki automatu. Każda chwila
przynosiła mu nowe szczegóły, sprecyz owane na minutę, sekundę. Strażak wlepił oczy
w lśniącą platynową tarczę, ale e wnet zamknął z powrotem. Jak gracz niepewny karty
trzyma ą długo pod ręką, zanim odwróci i chwilę zgadu e — tak pożarnik nakrył trwożnie
powiekami oczy i bał się spo rzeć w twarz prawǳie. Wreszcie podniósł e, wpĳa ąc głodne
spo rzenie w aparat. Tu uż była odpowiedź gotowa: zwięzła, wyraźna, nieubłagana.

— Gore⁴! ǲielnica IX. Garbarze. Młynarska.
Szponar zachwiał się i zbladł. Przeczucie nie omyliło go. Tak — to było tam — na

pewno! Gǳież by inǳie ? Niewątpliwie paliło się u Duchniców! Ogniowa kalwaria roz-
poczynała się od nowa. Już w trzecim tygodniu służby! Zawierucha bólu i buntu przegięła
go na chwilę ku ziemi. Lecz się przemógł. Nie było czasu do namysłu; należało ǳiałać,
wydać rozkazy, ob ąć dowóǳtwo.

Już grała na alarm trąbka, zwołu ąc pogotowie, uż drzemiący eszcze przed chwilą
pompierzy przypasywali pospiesznie gurty⁵, nakładali szlomy⁶, przerzucali przez plecy
zwo e sznurów i linewek ratunkowych.

⁴goreć — palić się. [przypis edytorski]
⁵gurt (z niem.) — pas, pasek. [przypis edytorski]
⁶szlom a. szłom (daw.) — roǳa hełmu otwartego; szyszak. [przypis edytorski]
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Sierżant wybiegł ze strażnicy na ǳieǳiniec. Tu pod wspinalnią i w magazynie wrzały
uż gorączkowe przygotowania do wymarszu. Przez szeroko rozwarte wierze e wyprowa-
ǳano ze składu parę sikawek, wy echał samochód rekwizytowy i dwie kominiarki do
wyłączne dyspozyc i załogi. W blasku reflektorów połyskiwały na głowach metalowe
kaski, zapalały się zimne światła w obuszkach toporów.

Szponar, spoko ny uż i zrównoważony, wydawał zlecenia. Donośnie brzmiał na ǳie-
ǳińcu głos ego równy, pewny, męski.

— Wentyle w porządku? — rzucił w pewne chwili pytanie.
Parę posłusznych ramion pochyliło się w lot ku tłokom sikawek i przeprowaǳiło

próbę.
— Panie sierżancie, meldu ę, że wentyle gra ą — zgłosił rezultat eden z pompierów.
— Dobrze. He , chłopcy! — krzyknął, za mu ąc stanowisko na ednym z wozów. —

Komu w drogę, temu czas! Z Bogiem, rusza my!
Zadrgała w powietrzu rześka pobudka trąbki As, rozskoczyły się na obie strony skrzy-

dła bramy wy azdowe i wśród zgiełku hubek, w krwawym świetle zapalonych pochod-
ni runęły w ciszę ulic wozy pożarników: na czele pęǳił w szalonym tempie samochód
z rekwizytami, za nim drugi z eżony żebrami drabin, widłami, dżaganami i tłumnica-
mi, z potężnym zbiornikiem wody w pośrodku, za nim dwie sikawki typu „Matador”
z czelaǳią do obsługi, na końcu auto osobowe z załogą pod dowóǳtwem sierżanta…

Była trzecia nad ranem, głucha, listopadowa noc. Gwałtowny wiatr wypadał z paro-
wów ulic i zaułków i miotał w oczy całe przygarście prochu, pyłu i brukowego kurzu.
Skądś, z ogrodów, leciały zżółkłe tule e esiennych liści i z suchym szelestem toczyły się
po płytach chodników…

Minęli Ale e, skręcili na Święto ańską. Z dala, ponad wieżami farnego kościoła, go-
rzała łuna pożarów. W oknach ukazywały się wylęknione głowy, w bramach zaspani
dozorcy; na placach zaczęły skupiać się gromadki luǳi.

A w puste, wydłużone pierze ami latarń ulice wpadały zwo e dźwięków ostrych, krzy-
kliwych, odezwy pożarniczych hubek, głos trąbki As metaliczny.

— Gore! Gore!
Docierali do placu św. Ducha. Sponad zrębów kamienic strzeliły w niebo krwawe

siklawy ognia, wił się dym w czarnych, żałobnych przegubach. W powietrzu czuć było
uż swąd spalenizny, słychać wzrasta ący wciąż zgiełk luǳi…

Minęli plac, lotem strzały okrążyli budynek poczty i z wściekłą furią runęli w u -
ście Młynarskie . Tu w głębi po lewe uderzyła w oczy groźna krasa pożaru. Palił się
trzypiętrowy dom kupca Duchnica. Ogień, wybuchły na wysokości pierwszego piętra,
podsycany bez przerwy podmuchami esiennego wiatru, ogarnął w przeciągu kwadransa
wyższe piętra i sięgał uż purpurową wstęgą po parter. Mimo nocne pory wkoło asno
było ak w ǳień. Wśród krzyku luǳi i trzasku płomieni wpadło pogotowie na duży,
w te chwili tysiącem iskier zasypany skwer przed kamienicą. Przy ął ich piekielny zgiełk
i ęki. Na ulicy wkoło domu leżały stosy wyrzuconych z pomieszkań sprzętów, całe hałdy
kuów, szaf, kobierców w ǳikim chaosie nieładu.

Pożar wybuchł tak nagle i rozszerzył się tak szybko, że wiele osób zdołało zaledwie
umknąć w same bieliźnie. Innym drogę odcięły bucha ące z dolnych pięter płomienie,
ci pozostali w płonącym domu, czeka ąc pomocy strażaków. Co chwila ukazywały się
w oknach wybladłe twarze nieszczęśliwych, daremnie żebrząc o ratunek, który nie nad-
choǳił. Jakaś kobieta, przywieǳiona czekaniem do rozpaczy, rzuciła się z drugiego piętra
na bruk i skonała na mie scu. Na ten krytyczny moment nad echali pożarnicy. W mgnie-
niu oka usunięto z ulicy gawiedź i ułożono linię wężową od domu do brzegu sąsiednie
rzeki. Zanim gumowe stawki nabrały dostateczną ilość wody do zbiornika, rozpoczę-
ły swą ǳiałalność potężne ekstinktory⁷. ǲielny „Rese” i „Matador”, zasilane gorliwie
przez podręczne hydrofory, natarły strumieniami wody na ognisko pożaru: pierwsze pię-
tro i parter. Równocześnie przystawiono do muru pięć drabin wysuwalnych i dwa gę-
siorki. Unosząc prawą ręką wysoko w górę prądnicę węża, wspiął się pierwszy na szczeble
sierżant Szponar.

— Za mną, chłopcy! — zachęcił gromkim głosem towarzyszy.

⁷ekstinktor (z łac.) — przyrząd do gaszenia ognia. [przypis redakcy ny]

   Czerwona Magda 



Sześciu pożarników, zagrzanych ego przykładem, zaczęło wstępować po drabinach ku
zagrożonym piętrom; za nimi w ślad pełzały ku górze węże wylotowe, przymocowywane
po droǳe podwiązkami do łat i szczebli. Dosiągłszy poziomu pierwszego piętra, puścił
Szponar mocny, ześrodkowany prąd wody do mieszkania naprzeciw, w którym kłębiły się
gęste runa ognia i dymu. Czerwona topiel na chwilę wklęsła gǳieś w głąb, odsłania ąc
wnętrze poko u na pół ogołoconego ze sprzętów.

— Stąd chyba uż uciekli — wyciągnął szybki wniosek. I pozostawił opiekę nad
pierwszym piętrem dwom towarzyszom, którzy dogonili go tymczasem.

Ponieważ drabina nie wysuwała się wyże , przeto zaczepił się karabińczykiem o przed-
ostatni e szczebel na poziomie pasa, chwycił podaną mu z dołu przez kolegę drabinkę
hakową w obie ręce i podniósłszy wysoko w górę ponad głową, zahaczył ą w mig kruka-
mi o okno drugiego piętra. Po dokonaniu manewru z ba eczną wprawą i chyżością zaczął
wspinać się po szczeblach z dobytym toporkiem w prawe .

Już płomień, przeżarłszy opustoszałe dwa dolne poziomy, sięgnął krwawą grzywą po
trzeci; uż długie, gorące ęzyki podlizywały balkony i ganki drugiego piętra, uż wciska-
ły się czerwone żądła przez drzwi i okna. Rozległ się brzęk pęka ących szyb zmieszany
z krzykiem luǳkim.

Na ednym z balkonów zbiło się w gromadkę kilkunastu mieszkańców, zasłania ąc się
rękoma przed do mu ącym uż z bliska żarem.

W te chwili sierżant dotarł do platformy drugiego piętra. Ruchem szybkim ak myśl
wyciągnął ramię po na bliże sto ącą kobietę z rozwianym od wiatru włosem, uniósł ą
lekko ponad balustradę balkonu i podał sto ącemu niże towarzyszowi, który omdlewa ącą
mu na rękach sprowaǳił na dół.

— Płachta ratunkowa! — zakomenderował Szponar, wiǳąc, że gromadka na balkonie
powiększa się i pożar wtargnął uż do wnętrza.

Uratowawszy w ten sposób eszcze parę osób, poruczył resztę kolegom, sobie po-
zostawia ąc na trudnie sze zadanie w głębi płonącego domu. Poprawił na głowie kaptur
dymowy, odpiął karabińczyk i okraczywszy ostatni szczebel drabiny, wskoczył przez okno
do środka. Za nim wśliznął się zdraǳiecki płomień.

Rozpoczęło się bohaterskie ǳieło pożarnika. Jak nurek na dnie morza rzucał się Szpo-
nar na wsze strony w gorączkowym szukaniu, przebiegał poko e, przepatrywał zaciszne,
z przepychem urząǳone buduary, przemierzał nerwowym biegiem opuszczone świeżo
sypialnie. W pewne chwili natknął się na akieś ciało, leżące na posaǳce. Schylił się,
dźwignął i wśród kłębów duszącego dymu zawrócił ku oknu. Tu na szczęście trafił na
ednego z pompierów i oddał mu swó ciężar: śliczną, ǳiesięcioletnią może ǳiewczynkę.

— Przyczepić do dwóch ostatnich pięter wory ratunkowe! — krzyknął na pożegnanie
rozkaz, zawraca ąc sam na boczne skrzydło w głąb.

W te chwili zwycięski pożar opanował lewą połać drugiego pietra i wciskał się palącą Kobieta, Ogień, Żywioły,
Zapachlawą w sam środek. Sierżant obrócił się na moment, by u rzeć wysuwa ącą się z akie ś

alkowy wąską, purpurową szy ę płomienia. Wciągnął w nozdrza powietrze i wtedy uczuł
znany sobie tak dobrze zapach e włosów.

Nie po raz pierwszy spotykał się z tą wonią w czasie pożarów: płomienie pachniały
macierzanką i liśćmi orzecha — wonią tych samych odwarów, którymi Magda tak chętnie
zmywała swe długie, czarne włosy.

Nie ulegało wątpliwości: to był e pożar.
Jak pęǳony przez furię, rzucił się w wąski korytarz na prawo, skąd dochoǳiły go

ęki. Lecz tu u wylotu zastąpiło mu drogę czerwone widmo ǳiewki. Była wysoka nad
miarę luǳką, wyolbrzymiała akaś, potworna i potrząsała w ręce trzymanym ognistym
strąkiem.

Zasłonił się przed nią wyciągniętym ramieniem i dygocąc na całym ciele, zapytał
chrapliwie:

— Czego chcesz ode mnie?
W odpowieǳi zagrał e na ustach okrutny uśmiech i spłynął strugą ognia po pło-

miennych agodach. Podniosła ognisty swó strąk i zagroǳiła nim prze ście.
— Z drogi! — krzyknął, obłąkany ze strachu i gniewu. — Z drogi, Magda!
I przeszedł przez nią ak przez purpurową mgłę. Zapiekło go coś tylko okropnie na

rękach i szyi, że syknął z bólu. Lecz przedarł się.

   Czerwona Magda 



W następne chwili uż wynosił na rękach akąś staruszkę i siadłszy okrakiem na oknie,
podawał ocaloną ednemu ze strażaków na drabinie.

Tymczasem inni spuszczali mieszkańców w dół na płachtach lub co silnie szych, zwłasz-
cza mężczyzn, w krzesłach ratunkowych, związanych naprędce ze sznurów i linewek; kilku
odważnie szych skoczyło wprost na rozpostarte w dole koce. Pozostało eszcze ostatnie
piętro. Mimo wysiłków strażaków pożar podniecany piekielnym wichrem opanował uż
cały dom i sięgał tryumfalnie ponad dach.

Szponar dwoił się i troił. Był wszęǳie. Jak demon zbawienia miotał się w na więk-
szy ogień, z pogardą życia bez granic zawisał nad przepaścią, ak linoskok wahał się co
chwila mięǳy niebem a ziemią. Własnoręcznie wyniósł z płomieni  osób, ocalił z nie-
bezpieczeństwa życia dwóch kolegów, zabezpieczył odwrót kilku innym. Lecz ciągle, bez
przerwy prześladowało go widmo czerwone ǳiewki, drażniła woń ognistych e włosów.
Tu wynurzała się e twarz z mgławicy dymów, tam przesuwała się e krwawa postać na
tle walącego się w dół ganku, ówǳie powiewały mietlicą iskier e piekielne warkocze.

Nie zważał na nic i opancerzony w stal żelazne woli spełniał po bohatersku swó
obowiązek. Aż nadeszła chwila na strasznie sze próby.

O ocaleniu domu nie mogło uż być mowy; poprzepalane belki wyższych pięter waliły
się z łoskotem w dół, poǳiurawione ak rzeszota sufity zapadały się z głuchym rumorem.
Mała garstka mieszkańców z trzeciego piętra skupiła się w ednym z okien na prawym
skrzydle na poły ob ętym przez pożogę: dwóch starców, akiś chory kaleka i młoda matka
z niemowlęciem przy piersi.

Strażacy pod przewodnictwem sierżanta przypinali pośpiesznie wór ratunkowy, któ-
rym miano spuszczać tych na niedołężnie szych na ziemię.

Wtem rozległ się spazmatyczny krzyk kobiety z okna. Nieszczęśliwa przytrzymu ąc
lewym ramieniem płaczące ǳiecko wskazywała drugą ręką poza siebie na zbliża ące się
z przeraża ącą chyżością kotłowisko płomieni z głębi poko u. Gryzący dym w żółtych
skęǳierzawionych kłakach przykrył na moment tragiczną grupę.

Gdy w chwilę potem wiatr odgarnął tę duszną zasłonę, u rzał Szponar ścina ący krew
w żyłach obraz.

Przez okno przegięła się wężowym przegubem Czerwona Magda i ognistym swym
żegadłem usiłowała podpalić rozpięty uż wór ratunkowy. Szatański uśmiech igrał na
wargach ǳiewki, piekielna radość rozświecała twarz w okolu żarem zionących włosów.
Z adliwe żądło uż, uż dosięgało płótna…

— Jezusie, Mario! — ęknął Szponar. — Giń, maro!
I zakreśliwszy w powietrzu znak krzyża, rzucił w nią toporkiem.
Cios trafił w czoło. Rozległ się okropny skowyt i długie, przeciągłe wycie.
Czerwone widmo cofnęło się skwapliwie w głąb domu i wsiąkło bez śladu.
Sierżant powiódł ręką po czole i spo rzał wkoło błędnymi oczyma.
Coś się w nim nagle załamało; nie miał uż sił do dalsze akc i. Wyręczyli go towa-

rzysze.
Pożar nagle akby przygasł, skurczył się, ustępował; sikawki wzięły nareszcie górę.

Wśród deszczu rozpylone ich paszczami wody spoko nie uż spuszczono worem na dół
ostatnich mieszkańców.

Szarzało na niebie, gdy umęczeni śmiertelnie, czarni od dymu i kopciu pożarnicy zeszli
po drabinach na ulicę. Chwie nym krokiem zamykał ich pochód sierżant Piotr Szponar…

Nagle doszły go akieś okrzyki. Z tłumu zgromaǳonego pod spalonym domem padło
niespoǳianie okropne przezwisko:

— Czerwona Magda! Czerwona Magda!
Machinalnie rzucił się pomięǳy luǳi.
— Rozstąpić się! Rozstąpić się! To e o ciec!
I utworzył się długi męczący szpaler aż do zwęglone bramy wchodowe kamienicy.
Strażak przeszedł ak pĳany ten szpaler, siepany biczami spo rzeń, i skręcił bezwiednie

na lewo, do akie ś małe stancy ki cudem ocalałe z pożaru. Tu w kącie na lichym barłogu
u rzał w kałuży krwi zwłoki swe córki; z okrutnie rozwalone czaszki sączyła się czarna,
na pół uż zakrzepła posoka.

— Magduś! Magduś mo a! — zakrakał akimś nieluǳkim głosem.
I zatoczył się nieprzytomny pod ścianę.

   Czerwona Magda 
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