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STEFAN GRABIŃSKI
  

Puszczyk
Matce mojej w czci i ukochaniu poświęcam

Otom est stary włóczęga, sterany pielgrzym bezdomny. Wiosenne świty młodości
mo e pogasły dawno; ǳiś sklepi się nad osęǳiałą, zwichrzoną wiatrami drożnymi głową
szary zachód odarty z pokrwawia¹ słońca, co przerażone starczym chłodem skryło swe
ognie gǳieś za zwałami burych chmurzysk. Czasem tylko wyśliźnie się przez szczeliny
duszy namiętny płomień przeszłości i twarz mi szkarłatem okrasi; wtedy i mnie starego
zǳiwi niewczesny, i sam zawstyǳony gaśnie pręǳe eszcze, niż rozbłysnął: uśmiechnę
się z adliwie i idę dale … Dale , naprzód w tę dal bez końca, co sinym rąbkiem się znaczy;
idę po polach rozłogich, arach przepastnych i debrach, strzępy mych szat zostawia ąc
po krzach przydrożnych. Wiatr porywa e i roznosi spuściznę po nęǳarzu hen, hen po
świecie. Przede mną płożą się w kole ne przemianie niwy luǳkie, bory i lasy, pstrzą chaty
wie skie, stożą wieżyce miast; lśni się, migoce, szale e i płacze cały ten wielki, boży świat….
A a wciąż w droǳe — ak pies bezpański odtrącony od domowego ogniska wałęsam się
po rozdrożach….

Krzyżowe drogi! Rozsta e!… Wicher się, tułacz, po was kołysze, wygrywa ąc mi e-
sienną piosenkę życia. Czasem mnie spĳe ten luty² śpiew, a wtedy idę przed siebie w spi-
żowe zadumie, nic nie wiǳąc, a on mi zimnym tchem łzy ociera, co skądś nagle zebrały
się pod obrzękłą powieką…

Stary, ǳiki włóczęga…
Podłe życie miałem — podłe i nęǳne! Luǳie mnie znienawiǳili — am im prze-

kleństwo piastował. I tak nienawiść wielka i ból wezbrały mi w sercu, że straszny się
stałem szczęściu luǳkiemu, sam tułacz nieszczęsny.

— ǲikie, straszne masz oczy — mówili mi luǳie od ǳiecka. Tak straszne mi oczy
dała matka-natura. Bo oczy te miały przeklętą siłę: obuǳały przycza oną w zakątkach
duszy bliźniego świadomość rychłego nieszczęścia; oczy mo e rozpętywały uśpione w pie-
leszach duszy przeczucie. Jak hiena wietrzy po cmentarnych ugorach padło i trupy, tak a
wyczuwałem z dala ofiary złe doli; wieǳiony magnetycznym pociągiem zbliżałem się do
tych wyklętych ziemi, by ich uż odtąd nie opuścić, aż się spełniło to, co mi demon akiś
zwierzył w głębi duszy. Sam przy tym cierpiałem ak potępieniec. Była to akby wielka
choroba: nie miałem chwili wytchnienia, męczyłem siebie i owych nieszczęsnych, wokoło
których krążyłem ak sęp krwiożerczy, hipnotyzu ąc swe ofiary pożądliwym okiem; zata-
czałem kręgi coraz bliższe i bliższe, pasąc oczy ich bezdennym strachem; byłem nieodłącz-
nym towarzyszem w nocy i we dnie, nawet we śnie panowałem nad nimi wszechwładnie
w upiornych marzeniach… Aż się dokonało… przeczucie przyoblekło w rzeczywistość,
aż padł grom… Wtedy odchoǳiłem…. innych uświadamiać. Dlategom est przeklęty od
luǳi i ziemi i znamię Kaina czoło pali. Sam zatraceniec — innym zatratę i nieszczęście
głoszę.

Lepie ty mnie, ziemio wyrodna, pochłoń, bo wieǳ, żeś potwora pomiotła³!…
Lepie ty mnie, wodo asna, zatop, bo wieǳ, że upiora krzepisz!
Lepie ty mnie, wichrze polny, ponieś w przepaść, bo wieǳ, że wyrodka chłoǳisz!

¹pokrwawie — krwawe barwy blask (tu: zachoǳącego słońca). [przypis edytorski]
²luty (daw.) — surowy. [przypis edytorski]
³pomiotła — tu: uroǳiła; por. pomiot: uroǳone przez samicę małe. [przypis edytorski]
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Piosnkę nucisz, piosnkę, starą piosnkę — dumę. Błąka się wicher po polu — he !
Tumany stepowe, wichuro zaciekła!‥ W drogę, w przestwór, w dal!…

Był dżdżysty wieczór esienny. Niebo nasunęło stalową przyłbicę chmur, tylko od
czasu do czasu wyziera ąc sinym, osowiałym okiem spod odwiniętych wiatrem powiek.
Panował obo ętny ton, tak przygnębia ąco nĳaki i ednosta ny, ak szara, rozziewana nu-
da. Drobny deszczyk zacinał bezustannie; po badylach i sztywnych prętach rzęził wiatr,
wpadał w pożółkłą uż pierze ę topól wzdłuż gościńca, zawoǳąc boleśnie. Z przeciągłym
sykiem wrzynał się w nastroszone ich wirchy i za każdym razem wyczesywał całe garście
popstrzonych czerwonymi cętkami liści; znów porywał e, skręcał w tule e lub, opadłe na
ziemię, pęǳił długim, szeleszczącym szeregiem po trakcie. Przydrożny wiatrak chwycił
go poza topolami na czarne ramiona manekina i poszedł w taniec: zakręcił, zawrócił war-
czącego młyńca i stanął… Wiatr ześliznął się lekko po skrzydłach… wypadł z czarciego
młyna, pocwałował szczerzącym drapieżną szczeć rżyskiem i zapadł w arze: przycichło…

Zmokły, przeziębły szedłem dale . Z lewe krzyż omszały się kłonił; na krzyżu kruk.
— Zakrakał, zakrakał i odleciał… Minąłem krzyż. Na przeła przez pola wlókł się wy- Pies, Choroba, Błąǳenie
chudły pies; zapadłych boków zwierzęcia omal że nie przebĳały twardo sterczące żebra.
Żal mi się zrobiło psiaka: zbliżyłem się, by mu rzucić gleń⁴ czerstwego chleba, ale w te że
chwili strach ǳiki odepchnął mię w tył: z zaczerwienionych gorączką ślepiów bestii ziała
wściekłość. Odszedłem na bok.

Popęǳił dale każąc drogę krwawą pianą.
— Wściekły pies — mruknąłem przez zęby, odruchowo chwyta ąc za pierwszy spo-

tkany kamień.
— Głupcze — zasyczało coś w odpowiedź — głupcze, wszakże to twó kum, brat

serdeczny.
Zziąbłem teraz tak, że z trudnością podnosiłem zgrabiałe stopy. Mĳa ąc małą dą-

browę, zauważyłem pomięǳy odartymi z kory pniami na polanie gromadkę luǳi przy
arzącym się ognisku. Mleczny, ciężki dym wysuwał białe ssawki spoza pęków chruścia-
ków, uschłych gałęzi i liści składa ących watrę i, pełza ąc miękkim ciałem, lizał ziemię;
omotywał wężowym splotem dębczaki, kłębił się w wykrotach, pieścił drapieżny wǳięk
tarniny i ostów.

Poprosiłem luǳi grze ących się o mie sce przy ogniu. Byli obdarci nie gorze ode
mnie i wyglądali pode rzanie. Zaczepieni spo rzeli na mnie ciekawie z niedobrym bły-
skiem w zuchwałych oczach, ale spostrzegłszy nęǳarza, uśmiechnęli się drwiąco i z lek-
ceważeniem. Starszy mężczyzna o wyrazie ponurym wyceǳił z grymasem:

— Nie ma mie sca. Poszedł won do biesa!
Zawróciłem na drogę. Przeciągły śmiech szyderstwa, urągliwy, kłu ący szedł mi w tro-

py i długo eszcze, długo towarzyszył z adliwym chichotem.
Tymczasem zrobiło się eszcze zimnie . Deszcz zlewał całe upusty na grząską od wilgoci

ziemię; długie, łzawe struny rozpięły się mięǳy zasępionym sklepem niebios a spłakanymi
polami; wiatr rwał e co chwila, rozpyla ąc w drobne krople i siekł mokrymi warkoczami
dżdżu przydrożne drzewa. Pociemniało gwałtownie: ponury zmierzch esienny kroczył
szybko z przesłonionym potworną dłonią licem po rozszlochanym świecie. Tylko tam
daleko, tuż przy poziomie krwawił się zachód; ale i ten zakryły mi wrychle zsiniałe kotary
chmur, zesuwa ąc się szczelnie nad purpurowym misterium słońca.

Z uczuciem ulgi zawróciłem z gościńca na boczną ścieżynę, by dotrzeć do wpół roz-
dartego kleciska, akie się ukazało na uboczu. Zrazu czerniały mi tylko niewyraźne zarysy
czegoś nikłego i zgarbionego. Z wolna kontur uwydatnił się silnie , kształty wyodrębni-
ły i z mroków nocy wychynęła stara, na poły rozwalona cegielnia. Starucha pochyliła się
niziutko, niziutko — tak, że mocno nadniszczony okap z gontów niemal dosięgał spróch-
niałym skrzydłem ziemi. — Naokół grunt był udeptany i twardy. Obchoǳąc cegielnię
ze wszech stron szukałem dogodnego mie sca na nocleg.

⁴gleń — glon, glonek; kromkę. [przypis edytorski]
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Na razie był przyna mnie dach nad głową — ale co za dach! Racze przetak⁵; znać⁶,
długoletnie ulewy nadgryzły gonty i tarcice, które poǳiurawione w rozpaczliwy spo-
sób przepuszczały deszczówkę. Na ziemi wałęsały się mie scami odmioty cegły, szczerzyły
potłuczone czerepy, szczerbiły porowate żużle, odłamki szkła i porǳewiałego żelaziwa.
W środku niewielka bałda pryszczyła się rudym tonem cegły zmieszane z innymi odpad-
kami.

Postanowiłem urząǳić się możliwie na wygodnie . Parę przegniłych dylów poprzecz-
nych grożących obsunięciem za lada silnie szym tchem wiatru wyrwałem z ǳiurawe po-
sowy⁷; pada ąc roztrzaskiwały się w drobne szczapy. Miałem tedy wyborne paliwo, przy
czym zbyteczna okazała się hubka. Należało eszcze zabezpieczyć się od coraz natarczywe
wichury. Tu i ówǳie pozostałe odpryski cegieł i opodal nieznaną ręką nagromaǳone
kamienie posłużyły mi na wybudowanie ścianki ochronne , oparte o eden ze słupców,
które podpierały szatro⁸. Podobnież udało mi się utworzyć małe palenisko, czy racze dół
wyłożony po kra ach cegłą i szutrem. Przy pomocy nieodstępnego krzemienia zażegłem
ognisko. Zakryty ako tako przed srożącą się szarugą, skurczony, zasuty⁹ w łachmany
grzałem się. Gǳieś odgrzebana lecha¹⁰ suchego chleba złożyła się na wieczerzę. Żu ąc
z trudnością, wpiłem oczy w drga ący, niespoko ny płomień… ǲiwne, ak ogień umie Ogień, Woda, Wzrok, Siła,

Czaryprzykuwać do siebie! Można tak patrzeć goǳinami bez myśli, bez ruchu. Podobny czar
wywiera woda w żywiołowe postaci wielkich mas. Pamiętam, ak raz, sieǳąc nad większą
rzeką, nie mogłem oczu oderwać od cicho kocących się fal; wzrok wlókł się po nurtach
i płynął razem. Uczuwałem gwałtowną chęć oddania się woǳie: słodkiego odpoczynku
w łożu roǳimym.

Innym razem zasnąłem ukołysany zdradliwie chybotem zmierzwionych srebrną po- Natura, Wieǳa, Los, Sen,
Obraz światasoką¹¹ bałwanów. Wtedy ǳiwne sny miałem — marzenia, których podobno zwykły sen

nie użycza. Miałem wrażenie czegoś nieokreślonego, ogromnie wiotkiego, co przenika-
ło wszechświat, przepływało całą mą istotę, łącząc ą ściśle z olbrzymim środowiskiem
ziemi. Gibkie, prężne fale ciekły przez ciało, a w nich akieś ruchy subtelne ak myśl,
elastyczne ak piłka, mżyły…. Odczuwałem e, lecz nie zmysłami — te spały snem żela-
znym, nieprzepartym — odczuwałem całym sobą, na drobnie szymi włóknami nerwów,
ich splotem tysiącwęzłowym rozpiętym w ciele.

Wiǳiałem rzeczy ǳiwne, niepo ęte: na skrytsze drgnienia świata nie uszły me śled-
cze uwagi, przepotężna asność rozświetlała przede mną kry ówki natury, ostępy niezba-
dane, do których może nigdy współbracia moi nie dotrą; wiǳiałem z bystrością ostrowi-
ǳa fatalny łańcuch przyczyn wstecz; ostrożnie, z nieubłaganą wynikliwością wyciągałem
wnioski potworne, a ednak (niestety!) prawǳiwe!

I rozumiałem! Ja — człowiek — wieǳiałem!
A wszystko mi było obecne: i przeszłość, i obłędna przyszłość — edna wielka ciągłość

bez końca — zawrotne, błędne, groźne koło… I byłem, i estem, i będę!…
A ciche fale biły wciąż miękko o zachwycone ciało, drgały, krzyżowały się, przenikały…

A zmysły spały, a rozum (he, he, intelekt, ta mądra bestia) — drzemał spity, bezsilny
kat!…

W takich to chwilach wychylało też ohydną głowę z pomroki przyszłości i ono — Prorok
to przeklęte, nienasycone… nieszczęście… i wbĳało mi swe szpony niezatartym śladem.
— Gǳie? — Nie wiem: przepa ało całe estestwo. I tylko ono, tylko ego świadomość
i pamięć pozostawała po przebuǳeniu ze snu czy z zapamiętania. Lecz wtedy nie dawało
mi spoko u, dusiło zmorą, dopóki nie spełniło się w upatrzone ofierze. A mnie przypadła
rola pośrednika: uświadamiałem… Klątwa i dopust na mnie!… Skąd i czemu⁉ — Ot tam
drzewa gwarzą szumnie, tam wicher skowyczy — spytam, może wieǳą…

Ogień trzeszczał i syczał, wyciska ąc pienisty sok z śliniącego się drzewa. Spopielałe
drewienka obsuwały się z szelestem na obie strony, wirował perz, unosząc się ze zgliszczy.

⁵przetak — roǳa sita. [przypis edytorski]
⁶znać — tu: widocznie, na wyraźnie . [przypis edytorski]
⁷posowa (daw., gw.) — sufit. [przypis edytorski]
⁸szatro — [przypis edytorski]
⁹zasuty — [przypis edytorski]

¹⁰lecha — [przypis edytorski]
¹¹posoka (daw.) — krew. [przypis edytorski]
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ǲiwaczne cienie ma aczyły po dylach, rozsiadały się po cegłach; długie, kosmate łapy
sięgały drapieżnie po coś, wyciągały chwytne kłykcie, coraz chudsze, nerwowe — dale …
wyże … cofnęły się. Jakiś stwór poruszał sennie potwornych rozmiarów łbem tam i na
powrót, nudnie, ednosta nie… przeszedł w roǳa koła rozpędowego: szalony obieg raz!
drugi!… pękły ǳwona… Wiotkie, wrażliwe macki rozstawiły zdradliwą siatkę cieniów:
czyha ą… est! Zamroczyło coś, zamżyło, znikło… Tam, tam nad wodą, nad zieloną…
brr… co za cudna główka… rozplecionych włosów czar — sine, mokre oczy… uśmiech
skrasił ust korale… ǳiecię u łona… Co⁈ Boże mó !… W topiel!… Obo e‼…

Oprzytomniałem. — Tuż nade mną pochylony mężczyzna wpatrywał się uporczywie
w rysy me twarzy; niespoko ne oczy niezna omego wrzynały się we mnie z niepo ętą
natarczywością.

— Przepraszam — szepnął, uchyla ąc nieco podróżnego kaszkietu, z którego ściekała
woda na płaszcz gumowy — zda e mi się, że przerwałem sen.

Na razie nie zdołałem skupić należycie myśli na odpowiedź.
— Wiǳi pan — ciągnął niezrażony tym dale — urząǳiłem się diablo niepraktycznie.

Zawezwany do komis i sądowe ako rzeczoznawca wy echałem razem z wszystkimi na
mie sce zbrodni. Uważa pan: pobito śmiertelnie chłopa, zwycza nie, w karczmie, przy
nieǳieli. Ot, bydło! Czaszka przez pół na potylicy… kołem¹² z płotu.

Otóż po załatwieniu te arcymiłe czynności zostało mi trochę czasu przed powrotem.
Podobno sęǳia miał przeprowaǳić pewne formalności z sołtysem. Poszedłem tedy w las.
Znasz pan te strony — piękne bory, nieprawdaż? No i nie uwierzy mi pan, zabłąkałem
się na zupełnie , bez wy ścia. Tute si luǳie mówią, że w lasach oman chwyta… ha, ha!
Toteż i mnie licho akieś zapęǳiło w głębie. Było uż ciemno i deszcz siekł porządnie,
gdy w końcu wydostałem się krętymi manowcami na gościniec. Naturalnie za późno uż
było i za tęga zlewa, żebym, spostrzegłszy pańskie światełko, nie miał mu złożyć mego
uszanowania… wszak nie wyrzucisz mnie pan z przeǳiału?…

— Ależ samo przez się zrozumiałe, proszę barǳo — odparłem z widocznym wysił-
kiem. — Zresztą, przyznam się panu, doktorze, że go tu oczekiwałem.

Spo rzał mi w oczy z wyrazem zǳiwienia. Po chwili, uśmiecha ąc się pobłażliwie,
zauważył:

— Zda e mi się, nie możesz pan opanować resztek snu, w akim go zastałem. Swo ą
drogą niezbyt wesoło musiałeś marzyć. Mogłem chwilę studiować ego twarz: zrazu nie-
określony uśmiech błąǳił koło ust. O! Taki właśnie, ak teraz — potem błysk zachwytu
i…

— No skończże uż raz pan!…
— Krzyknąłeś…
— Ja krzyknąłem⁉ Złuǳenie! Wszystko złuǳenie! Ja wcale nie spałem…
— To ǳiwne… chociaż… być może. Oczu nie zamknąłeś pan przez cały czas ani na

chwilę. Tylko że wyglądało to tak, akbyś mimo to nie spostrzegał mo e obecności: był
to szklany, tępy wyraz. Powieǳ mi pan: nie dozna esz czasami…

— Doktorze! Zostawmy to, proszę. Lepie , myślę, zrobisz, zde mu ąc przemoczony
płaszcz i rozwiesza ąc nad ogniem.

— Niech i tak bęǳie — odparł trochę zmieszany, zde mu ąc wierzchnią zarzutkę,
którą następnie rozpostarł mięǳy łatami pod okapem. Dopiero teraz u rzałem dokład-
nie młodego mężczyznę o twarzy piękne , okolone bu nym, ciemnym zarostem. Czarne,
błyszczące wewnętrzną energią oko zdraǳało odwagę i stanowczość. Wytworne, lecz bez
wyszukania ubranie uwydatniało silne i zgrabne kształty. Cała postać oddychała ędrną,
niespożytą siłą młodości i szczęścia. Pogoda wyniosłego czoła i młody, zdrowy uśmiech
przewĳa ący się chwilami po wąskich ustach świadczyły o tym wymownie.

Patrząc nań, doznawałem na rozmaitszych uczuć. Jedno przecież wybiło się ponad
ten nieokreślony chaos. Oto czułem, że coś mnie z tym człowiekiem wiąże: a taka niewi-
ǳialna, poǳiemna struna; ogarnęła mnie niepo ęta ku niemu czułość i pieczołowitość.
Było w tym coś niezwykle wstrętnego: niby rozczulenie kata nad swą ofiarą. Chwilami
ostry ból i litość do mowały mi nieznośnie, wkrótce ednak ustępowały przed przemoż-

¹²koł — kołek, drąg. [przypis edytorski]
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nym uczuciem pierwszym. Złośliwy kurcz wykrzywił mi twarz, fałdu ąc ą w szatański,
demoniczny półwyraz.

Doktor tymczasem przytoczył do ogniska krąglak i usiadł naprzeciw, rozgrzewa ąc
zsiniałe od chłodu ręce.

Chwilę zaległo przykre milczenie, tylko ogień skwierczał zgryźliwie, szepleniły szu-
mowiny drew… Wtem ciszę rozdarł przenikliwy głos puchacza, przewlekły, zawoǳącą
skargą…

— Czas uż! — przecwałowało mi przez mózg w szalonym pęǳie i zapadło w po-
mrokach duszy.

— Doktorze — pod ąłem ochryple, nieswo o — Pan wierzysz w przeczucia? Przeczucie, Wiz a,
Szczęście, Pozyc a
społeczna, Sprawiedliwość,
Prorok, Przekleństwo

Zadrżał. Ciemne oko utkwiło niespoko nie w moim.
— Przeczucie?… Nie wiem… doprawdy, sam nigdy nic podobnego nie doznawałem.

Są luǳie wrażliwi na takie rzeczy, inni nie reagu ą zupełnie.
— W takim razie trzeba im dopomóc — szepnąłem z piekielnym łyskiem oczu.
— Ależ pan oszalałeś! — żachnął się, powsta ąc wzburzony. — Na co¹³⁉ Dlaczego⁈…
— Ha, ha! Wyborny pan sobie esteś. Spyta mimozy, czemu stula kwiaty na słotę,

spyta ptactwa, czemu spieszy, na wyra ? To nieprzezwyciężona konieczność!
Doktor przemierzał cegielnię dużymi krokami, od czasu do czasu mnąc brodę wą-

ską, niemal kobiecą ręką, na które średnim palcu połyskiwała w płomieniu ognia złota
obrączka.

— A wiesz pan, co to zawiść bogów, zemsta nagła i druzgocząca ak piorun przy
promienne pogoǳie dnia? ǲiś esteś silny i mocny szczęściem, ale to się mści w czwór-
nasób! Pan nie masz prawa! Patrz tam, w zbutwiałe doły życia! Czy wiǳisz te zropiałe
ǳiąsła, próchnicę ciał, zgniliznę dusz? Czy słyszysz chrobot skażonych głosów, rzężenie
spiekłych garǳieli, poświst kończących krtani? Krew tłoczy się w arterie ciężko, ospale,
żar praży trzewia, wnętrzności!

To wasze ǳieło! To wy, wyście przechylili szali, wy podli, szczęśliwi!
Lecz my przywrócim równowagę, my, luǳie mroku, nieznani, my, ǳieci nocy, za-

ułków! Tak nam dopomóż Bóg!…
O, ak ty ą kochać musisz… błękitnych oczu toń, miękko-płowych włosów zwó …

O, akie ty spĳasz czary ze szkarłatnych warg… rozszalałe tulisz łono do spalonych ust…
i ǳiecię z nią masz… Ale drży przed wielką wodą, co drzemie ustała: taka rudą zacią-
gnięta rǳą… Bo czasem zły urok w nie uśpiony lubi zwabić… w dół… a rankiem pod
utrznianą poświatę biele e opity wodą, wzdęty trup… perłowych zębów połysk lśni po-
śród nadgniłych warg… A może i nic nie wymiecie staw… tylko w białe, srebrem tkane
noce cichy na topieli plusk… pomięǳy rokiciną świecą sperlone rosą oczy martwicy…
obłe ciało łuską gra… ǳieciny tęskny szloch…

Przystąpił do mnie ze zmienioną straszliwie twarzą, blady, z kroplami zimnego potu
na czole:

— Słucha , ty stary kruku, zwyrodniały żebraku — krzyknął z pianą wściekłości czy
bezdennego strachu — mógłbym cię zabić ak psa!…

Odepchnąłem go lekko ręką:
— Ni ty, ni nikt z luǳi! Tacy ak a są bezpieczni przed zabó stwem. Bo należę,

he, he!… No tak, do wybrańców ziemi, do wyklętych; bo na mnie swó znak położył
Wielki Niezna omy i nikt mnie tknąć nie może. „Bo kto by podniósł rękę na Kaina,
w siedmiokroć ukaran beǳie”. Tu tylko, w piersi piekło wre, tu szarpie wciąż krwi chciwy
sęp. I w tym cała klątwa tkwi!… A teraz ode dź stąd!… Już czas. Temu czoła nie stawisz.
Tu większa włada moc: nie zǳierżysz. Może obaczym się wkrótce…

Władczym ruchem wskazałem mu drogę.
Odszedł…
Wwierca ąc wzrok w czeluście nocy, w których zginął, słyszałem długo eszcze, ak po

droǳe potykał się, podnosił, ciężko wlókł…
Potem zgłuchło. — Spo rzałem na kona ący ogień, na płaszcz sztywnie rozdarty i w tę

czarną noc: i skowyt serce zd ął…

¹³na co (daw.) — po co, w akim celu. [przypis edytorski]
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Na świecie weselił się skąpany w czerwieni zachoǳącego słońca pogodny, esienny Wieczór, Słońce, Jesień,
Wieśodwieczerz. Krwawe pasma światła wytryskiwały spod ziemi pławiące się na krańcach

nieboskłonu, by rozkociwszy się purpurową falą po zadumanych lewadach, łęgach, sia-
nożęciach, bluznąć posoką w przycichłe lasy. Ze świeżo skoszonych otawisk wynikały
wonie mocne a słodkie, z późnych potrawów szedł smętny głos ligawki¹⁴. Tu i tam tur-
likały ǳwonki niewiǳialnych cielic. Po łąkach rozsiadły się stogi siana, poprzekrzywiały
nastroszone czapy sterty, spodem rozścieliły rządkami pokosy.

Zaogniona tarcza staczała się coraz niże , brocząc coraz silnie . Była chwila, kiedy się
ten fatalny z azd pod ziemię zatrzymał: słońce akby zawahało, zachwiało — wszystkie
swe twórcze siły skupiło i, obrzuca ąc żałobny świat szkarłatnym przepychem rozbły-
sło ostatkiem mocy ciepłe , błogosławione . Była to uczta przedśmiertna, szalona orgia
zamiera ącego życia, wysiłek wspaniały, królewski. Ob ęło gorącym spo rzeniem czernie-
ące zwartym wałem na wschoǳie bory, wilgotne rosą wieczorną pola, pastwiska, zapaliło
ognie w wieżyczce kościółka, zagrało smutno na twarzy włóczęgi-obłąkańca‥ i poczęło
dokonywać drogi…

Byłem pod nieznaną mi wioską. Bezwładnie, ze zwieszoną głową przeszedłem pod
Męką Pańską nachyloną nad gościńcem u we ścia do sioła. Tuż pod krzyżem wiła się
szarym skrętem samotna ścież; odbiegła szosy i pruła wąską kra ką darń wygonu. Wstą-
piłem na koleinę z niewytłumaczoną ciekawością, dokąd też zawieǳie. Żelazna zaduma
zagnieźǳiła mi się w duszy, że nie byłem zdolny patrzeć na cudny wieczór, tylko z upar-
cie wbitym wzrokiem w szarze ącą u mych stóp drożynę dążyłem przed siebie bez celu.
A ścieżyna to biegła przed się prosto, to kluczyła na prawo, na lewo, w zygzak, znów wy-
prężała się pod linię i bielała, bielała bez końca. Kiedy nagle podniosłem głowę, miałem
o parę kroków przed sobą parkan akiegoś wielkiego ogrodu czy parku.

„A, tak — pomyślałem — widocznie okrążyłem go po droǳe i teraz zaszedłem z tyłu”.
Domysł mó sprawǳił się, gdy po chwili spostrzegłem w parkanie małą furtkę. By-

ła lekko odchylona. Pchany niepo ętą siłą otworzyłem ą na oścież: stare, rǳą przeżar-
te zawiasy zgrzytnęły sucho, zgryźliwie… Wszedłem do wnętrza. Uczucia, które wtedy
wstrząsnęło posadami me duszy, nie zapomnę nigdy. Rzecz szczególna: mie sce to wy-
dało mi się zna ome, nawet barǳo dobrze, choć byłbym przysiągł, że e pierwszy raz
w życiu wiǳę. A przecież… Było w tym wszystkim coś więce : oto po prostu czułem się
u siebie, t . właściwie na mie scu: znalazłem. Ale co, z tego sam sobie sprawy zdać nie
umiałem. Równocześnie gwałtowny niepokó , który mnie uż od miesiąca trawił, ustał
nagle. Natomiast ogarnęły mnie pewnego roǳa u chłód i zawziętość. Czasem tylko na
mgnienie łyskawicy przebĳał skrzepłą skorupę strach, że sztywniałem mrozem ścięty.
Lecz i to wkrótce mĳało, i byłem znowu przeraźliwie spoko ny.

Stałem w pośrodku ślicznego ogrodu. O akich dwaǳieścia kroków lśnił złotem, Woda, Światło
opalem, skrzył się tęczowym blaskiem modry staw. Właśnie ukośne zrzuty promieni
zachodu, przeszywa ąc gęstwę drzew, spływały na ciche wody; od tych ogni za ęły się
grzbiety fal i migotały skrwawionymi grzywami. Czasem ryba prysła złotą łuską, rozbry-
zgu ąc wodę w świetlane krople: powstawała stubarwna otęcz, igrała w słońcu przeǳiwnie
i promienną kaskadą wracała w macierzyste łoże. Rozkoszne dreszcze marszczyły gładką
powierzchnię i biegły wątłymi bruzdami do brzegów, skąd odbite, złamane rozsnuwa-
ły drga ące otocze pian; te padały białymi błamami na nadbrzeżną murawę lub śliniły
dłoniate liści grzybieni. Wieczorny wiatr przeginał z wǳięczną lubieżą szypuły rokiciny,
która, chybocząc się, rozłożystym ruchem odsłaniała las biele ących spodem łodyg to-
czonych, bez skazy i węzłów. Od szuwarów szedł silny obrzask surowizny i mącił zmysły.
Zasuta w sity łódka kołysała się niby tanecznica na wpół pleśnią obciągniętych burtach.
Za mocnie szym podrywem fal miotała się i biła z szelestem o badyle, usiłu ąc wydobyć
się na środek eziorka; lecz wtedy łańcuch przytwierǳony do steru, a drugim końcem
do kółka u brzegu, rozprężał zarǳewiałe ogniwa, by po chwili, gdy wiatr się przyczaił,
opaść z brzękiem na dno korabia. Gǳieś zapomniane wiosło wystawało z boku i wśród
podskoków łoǳi prało rozstępu ącą się wodę na spienioną miazgę.

Kępy grzybienia i lilii wodnych tułały się tu i owǳie zbłąkane, samotne.

¹⁴ligawka — fu arka; prosty, ludowy instrument dęty. [przypis edytorski]
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Staw obiegał szeroki, piaskiem wysypany deptak, a dale , w następu ącym z wolna
cieniu nurzały się krępe awory, lipy miodowym tchem wonne, leciwe, osęǳieliną mchu
otulone dęby-brodacze; pomięǳy krzami skrywała wstydliwie biały srom brzoza.

Z podcienia esionów wychylał się zgrabnie z bierwion sosnowych sklecony chłodnik.
Po poprzecznych kratach pięło się ǳikie wino z ciemnoczerwonym odcieniem liści.

Zaglądnąłem do środka: mały, dębowy stolik otoczony z trzech stron ławeczkami, na
nim porzucona pełna smaku robótka, parę motewek atłasu, obok na ławce talerzyk z resztą
ciastek, duża, czarnooka lalka w kącie; zapach perfumy w powietrzu czy z koronkowe
chusteczki zapomniane na stole.

Usiadłem znużony włóczęgą. Teraz dopiero zwróciła mą uwagę ukryta pod stosem
nitek edwabiu książeczka. Otwieram: pamiętnik, pismo drobne, kobiece, ostatnia kartka
świeżo zapełniona…

„…mó Boże! Jaki też ten Stach kochany, lepszy nawet niż przypuszczałam niegdyś…
Jutro eǳiemy do… do… zgadnĳcie!… Nie wiecie? To powiem: daleko, daleko, bo aż do
Neapolu — do kąpiel. Zobaczę morze. Morze wielkie, straszne, piękne. Jeǳiemy na całe
długie trzy miesiące. Ciocia Zǳisia była tam przed rokiem i powiada, że pobyt śliczny,
upa a ący. Poczciwy Stach! On to wszystko dla mnie robi. Mówi wprawǳie, że mu wy azd
koniecznie potrzebny dla zdrowia, ale a uż to wiem… Biedak tak się w ostatnich czasach
namęczył… Lecz ǳiaduś obiecał przy ść z pomocą. Nieoceniony ǳiaduś! — Podobno
ednak na barǳie z nas wszystkich uradowana Lutka. Gdy e pierwszy raz powieǳiałam,
że wybieramy się nad morze, ǳiecina podniosła na mnie słodkie oczęta z zapytaniem, co
to takiego morze.

— Wiǳisz, Luta, taka duża, duża woda, sto razy taka ak nasz stawek.
Klasnęła z radości w rączęta i odtąd uż całymi dniami szczebiotała o morzu. Bo mu-

szę tu wspomnieć, że mo a córeczka barǳo lubi nasz staw i łódkowanie. Nieraz Stach
w chwilach wolnych, gdy go uż przestaną nachoǳić ci nieznośni chorzy, siada z nami
na łódkę i wiosłu e; mała z wielką uwagą przypatru e się ruchom wiosła lub też poważnie
zada e na ǳiwacznie sze pytania…

Proszę mi wybaczyć bezładność, lecz te przygotowania blisko od miesiąca i gorączka
spoǳiewanych wrażeń rozprzęgły mi do reszty panowanie nad nerwami. I tak może bę-
dę musiała przerwać pisanie na czas dłuższy. Prawdopodobnie nie zechce mi się zbierać
myśli na riwierze, ak mówią „ asny brzeg” rozluźnia energię, sprowaǳa ąc omdlałą bez-
władność. Mó Boże! Czemużbym się e nie miała oddać — to tak słodko omdlewać…
w ramionach Stacha…”.

Chwyciłem za ołówek, którym to mie sce było założone i dopisałem niemal odru-
chowo: „Koniec”, a obok położyłem krzyżyk. Następnie wyszedłem z altany.

U we ścia krwawy blask uderzył mi w oczy: słońce zważyło się nad poziomem. Śpiesz-
nie posunąłem się deptakiem.

Z te strony grunt wchoǳił w staw ostrym ǳióbem, tworząc tró kątną wystawę.
Przylądek był skalisty, obrosły mie scami mchem i pleśnią. Z płaskiego szczytu na ed-
nakim poziomie z resztą ogrodu i chodnikiem spadał modrymi warkoczami powó , opinał
się po zboczach bluszcz, zwisa ąc tuż nad wodą. Stok łagodnie szy z prawe wypuścił przez
szczelinę krzak tarniny; ǳiki urok krzewu występował przeǳiwnie na szarym tle opoki.
Cały przylądek robił wrażenie wypatrzalni. Nad samym kra em, zapewne dla wygodnego
oparcia się, umieszczono żelazne balaski; były uż stare i z eǳone rǳą, na pozór ednak
trzymały silnie. Wstąpiwszy tu, oparłem się o nie plecami, by ogarnąć wzrokiem pyszny
widok dalsze partii ogrodowe . Nagle uczułem zdradliwe trzeszczenie prętów; przestałem
się opierać i obe rzałem e: cztery śrubki rozluźniły się zupełnie i groziły wymknięciem się
prętów ze spo eń. Nie zakręca ąc gwintów, założyłem e wolno, po czym skierowałem się
w ale ę topól. U wylotu dopiero błyszczały pokrwawiem zachodu okna rozkoszne willi.
Ostrożnie skrada ąc się, dotarłem pod domostwo zakryty krzewami przekwitłego bzu.

I wtedy spotkałem się twarzą w twarz ze szczęściem luǳkim, oglądałem e w ego Szczęście
dumne krasie, promienne, wiǳiałem e w całe bezwzględności, darzące szczodrą dłonią
swych wybranych, zuchwałe, zwycięskie, bezczelne…

Na białym, kamiennym tarasie willi, zbiega ącym w kilku stopniach ku ogrodowi
widniało dwo e luǳi dwo e skończenie pięknych typów. Kobieta była asnowłosa, o szafi-
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rowych, mokrych oczach; rysy Madonny subtelne, pełne wyrafinowanego piękna świad-
czyły, że na nie musiały się złożyć całe wieki kultury i doboru. Krągła pierś wzdymała się
niewymowną rozkoszą, oczy oszalałe miłością tonęły w źrenicach nachylonego nad nią
mężczyzny…. A na ten szał miłosnego zapamiętania lał złociste strugi kona ący ǳień…

I tak stali wśród orgii światła i żaru piękni, szczęśliwi, ak bogi…
On szeptał akieś namiętne, palące słowa, co krew żąǳą burzą, w zmysłach pożogę

niecą niesytą, pragnącą… Skłonił się niże … ku ustom… poznałem doktora…
ǲiecięcy śmiech zaǳwonił z wnętrza i zaraz potem ukazała się w oszklonych drzwiach

werandy śliczna, kilkoletnia ǳiewczynka prowaǳona za rękę przez sęǳiwego sługę. Ma-
ła podbiegła, tuląc się do roǳiców, podczas gdy służący, przystąpiwszy do pana domu,
zamienił z nim parę słów. Doktór słuchał niechętnie i z widocznym roztargnieniem,
wreszcie ednak, ociąga ąc się, pożegnał skinieniem ręki żonę i córkę, po czym zniknął
wraz z służącym w drzwiach domu.

Pani akiś czas eszcze wahała się z przymkniętymi oczyma w wygodnym bu aku, akby
przeżywa ąc powtórnie rozkosz niedawnych pieszczot, następnie, u ąwszy rączkę córecz-
ki, poczęła zstępować z tarasu wgłąb ogrodu. Na ostatnim stopniu niby zastanowiła się;
trwało to przecież tylko chwilkę i wkrótce posuwały się matka i córka ale ą topolową,
pogodne i piękne ciszą wieczora. Jakaś naǳiemska, anielska błogość aśniała na twa-
rzy kobiety rozkwitłe pełnią młoǳieńcze urody, na licu ǳiecka, co napawało urokiem
przyszłego czaru. Przeszły wzdłuż ale ę i wstąpiły na deptak. Co parę kroków przystawała
matka, pozwala ąc małe zrywać kwiaty bu nie rozrzucone na przepysznych klombach.
Sama uszczknęła białą lilię i wpięła we włosy. Tak doszły do przylądka: matka chciała iść
dale , nie zmienia ąc kierunku, lecz ǳiewczynka upierała się, ciągnąc za rękę ku skaliste
wystawie. Ulega ąc kaprysowi ǳiecka, zbliżyła się ku balaskom…

Czułem, ak krew uderzyła mi legionem wściekłych młotów i kuła w skroniach. Stały
tuż przy fatalnych prętach. Kobieta wzięła ǳiecko na ręce; wiotka e postać czerniła się
wyraźnie na tle mieniącego opalami stawu… wiatr wieczorny igrał w rozwianych wło-
sach… Mała od akiegoś czasu wpatrzona pilnie w eden punkt na woǳie… wyciągnęła
rączki:

— Mamo! Patrz… tam!…
Matka opiera się o balaski, przechyla… silnie , mocnie … suchy, rǳawy zgrzyt… se-

kunda wahania się, chwie by, po czym krótki, urwany krzyk z dwóch piersi i… ciężki
pluskot spada ących ciał…

W te chwili ukazał się na tarasie doktór. Spo rzał na staw: po toni wlókł się długi,
płowy włos… a obok raz mignęła asna główka Lutki… potem wszystko znikło. Tylko
głęboki le wodny począł się skwapliwie zapełniać… wreszcie toń zawarła się, wygłaǳiła
i była wzdęta ak pierwe .

Wysunąłem się z krzewów bzu i stanąłem na środku alei oświetlony krwawo zo-
rzą zachodu i spo rzałem na taras. Spostrzegł mnie… za rzeliśmy sobie w oczy: długo,
przeciągle… po czasie zwiesił ponuro głowę na piersi. Wtedy zanurzyłem się w mroki
wieczora….
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Lwów [].
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl).
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Agnieszka Tulicka, Aleksandra Kopeć-Gryz, Aleksandra Sekuła, Katarzyna
Czech, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Ku światłu, Franciszek Siedlecki (-), domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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