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II. Jeszcze jeden numer
— A to? — zapytałam, kiedyśmy doszli do końca więziennego korytarza, gǳie w głębi
widać było drzwi na klucz zamknięte.
— To — odrzekł, zakołysawszy się lekko, naǳorca — to est eszcze eden numer.
Rozmowa miała mie sce za pierwsze bytności mo e w więzieniu, kiedym eszcze nie
wieǳiała, że się tu o nic pytać nie należy.
Co zobaczysz, usłyszysz, zauważysz, w powietrzu chwycisz — to two e, ale daremnie
byś pytał o cokolwiek. Nie dlatego, żeby ci kto w odpowieǳi miał pozostać dłużny. Broń
Boże. Ale da ci taką odpowiedź, że z nie nic wycisnąć nie potraﬁsz.
Mury tu za to mówią, zwierza ą się ściany, w długich korytarzach słychać szept stłumiony. Kto za tym głosem iść może, dochoǳi czasem barǳo ciekawych rzeczy.
Nie znaczy to byna mnie , aby z ludźmi tute szymi mówić nie było warto. Owszem.
Ale w rozmowie takie trzeba uważać bacznie na dwie rzeczy. Na to, czego ci nie mówią,
i na to, o czym za dużo mówią. Gadatliwość bowiem służy tu często ku tym samym celom,
co i milczenie, a kancelary na właǳa est ak gdyby obliczona na zatarcie akichś cichych
głosów, o których nie wieǳieć, czy są słowem czy westchnieniem. Toteż przy zwieǳaniu
więzienia szczególnie złuǳeń słuchowych wystrzegać się należy.
To, co tu est do zobaczenia, krótkowiǳ do rzeć może, ale tylko subtelne ucho dosłyszy to, co dosłyszeć trzeba.
Na ważnie szą ku temu przeszkodą est uprze mość samego zarządu. Gdy we ǳiesz,
a racze , gdy się przekona ą, że we ścia twego uniknąć niepodobna, sta esz się natychmiast
przedmiotem niesłychane , o cowskie niemal pieczołowitości i prawǳiwie rycerskich
względów. Sam „wielmożny” wybiega do przedsionka cię witać, sam cię do kancelarii
wprowaǳa, sadowi, uśmiecha się, zaciera dłonie i zapewnia, że est z przybycia twego na szczęśliwszy. We wszystkim tym, co mówi, znać pewne roztargnienie. Przewraca papiery,
szuka kluczy od biurka, skinieniem ręki odprawia strażnika, zaledwie stanął we drzwiach
i usta otworzył, przy czym oczy ego odbywa ą szybki, sumaryczny przegląd kancelarii.
Zapytu e się wreszcie, czy całe więzienie chcesz zwieǳić. Odpowiadasz skromnie, że zastosu esz się do woli i czasu pana naǳorcy. W te chwili oczy ego uspoka a ą się nieco,
wolnie oddycha; głos ma równie szy, ruchy nie tak nerwowe.
Naturalnie, któż by się truǳił zwieǳaniem wszystkiego! On sam ci pokaże, co est
na ciekawsze. Wyda tylko pewne dyspozyc e. Od chwili gdy zaczął mówić, słyszysz ociężałe kroki w korytarzu. Odgłos ten irytu e „wielmożnego” widocznie. Marszczy czoło,
uśmiecha ąc się do ciebie, i rzuca w stronę korytarza skośne, urwane spo rzenia, mówiąc
głośnie , niż tego wymaga potrzeba. Wybiega wreszcie, nie przerywa ąc rozmowy aż do
chwili naciśnięcia klamki, przy czym śmie e się krótkim, przymuszonym śmiechem.
Na progu ogląda się eszcze. Znać, że rad by się rozdwoić: i tu zostać, i tam być
koniecznie. Wychoǳi nareszcie, a ty zosta esz sam.
Jeśli esteś nowic uszem w obserwac i, przyglądasz się wielkim księgom, rozłożonym
na zielonym suknie długiego stołu, szafom zapełnionym papierami, plikom aktów po
kątach rzuconych i wspaniałemu przyciskowi, który leży na na widocznie szym mie scu.
Zatrzymu esz wreszcie wzrok na czarnym krucyﬁksie i Chrystusie z kości słoniowe i akieś
błogie ciepło napełnia ci piersi.
Jeżeli zaś nowic uszem nie esteś lub eśli oczy two e instynktem wiǳą, gǳie w takich biurach iść i czego szukać, to przede wszystkim patrzysz na wytartą i akby wyżłobioną licznymi stopami podłogę w progu, na szczupłe oszalowanie, tworzące nieopodal
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od we ścia roǳa wpół przyćmionego i ciasnego ko ca, gǳie się da ą „wiǳenia”, wreszcie
spoglądasz na pokryte grubą warstwą kurzu książczyny, które leżą kupkami na oknie,
widocznie rzadko barǳo poruszane.
W te chwili wraca „wielmożny”. Jednym rzutem oka obe mu e sytuac ę i kierunek
twego spo rzenia.
— Ach, to? — mówi, uśmiecha ąc się skromnie. — To biblioteczka nasza… Początek,
zaród biblioteczki… Zniszczone to, bo ciągle w ruchu — doda e, biorąc w rękę tomik,
z którego się sypie kurz i wręcz słowom ego zaprzecza.
Zbliżasz się, przyglądasz, wreszcie, chcąc mieć wyobrażenie o całości, zapytu esz, akie też w te chwili książki są w czytaniu. Okazu e się, że w te chwili, właściwie mówiąc,
żadnych książek w czytaniu nie ma. Cały „zaród” na oknie leży pod warstwą pyłu. Dowiadu esz się przy tym, że te „szelmy” strasznie wszystko niszczą i że gdyby im tylko książki
dać do ręki, to „oho!”.
Dowiadu esz się także, że z więźniami w żadne rozmowy wdawać się nie warto, bo
wszyscy kłamią; że on sam, „wielmożny”, cudów tu dokazał, że go aresztanci ak o ca
kocha ą, że wydatki są ogromne, że roboty ręczne postępu ą wzorowo, że wreszcie, co
do moralności więźniów, to się tu nic zrobić nie da, bo to zatwarǳiałe dusze, z którymi
czego on sam nie zrobił, tego uż nikt nie zrobi!
Ale może byś chciał na pierw zobaczyć ogródek? Nie? Wolisz gmach oglądać? Naturalnie, każdy ma swó gust. Chociaż ogródek est ciekawy, barǳo ciekawy. W inspektach¹ są uż nawet rzodkiewki. A gdy to „wielmożny” mówi, oczy ego biega ą po two e
twarzy z niezmierną szybkością. Gdyby mógł, przebiłby się na wylot spo rzeniem. Wchoǳi wreszcie strażnik i w milczeniu sta e w progu. „Wielmożny” rzuca na niego wzrok
pyta ący. Strażnik skłania głowę. W te chwili pan naǳorca zaczyna rozmowę o pogoǳie, wypowieǳiawszy kilka zupełnie uzasadnionych poglądów na e stan obecny, i nagle
przerywa sobie od niechcenia pytaniem, czy życzysz uż zacząć swo e oglęǳiny. Pytanie
to postawione est z mistrzowską obo ętnością.
Naturalnie okazu esz zupełną gotowość. Strażnik drzwi otwiera, wychoǳisz, a za tobą
wychoǳi „wielmożny”.
Okazałbyś się zupełnym gburem, gdybyś nie pochwalił czystości schodów i korytarzy
w te same chwili, w które uderzy cię na nich woń stęchła i o mdłości przyprawić mogąca.
Nie skłamiesz. Podłogi są istotnie czyste.
Na schodach spotkasz więźnia, czołga ącego się na czworakach ze skorupą w ręku,
którą skrobie stopnie.
Zobaczywszy „wielmożnego”, więzień zrywa się, opuszcza ręce, sta e pod ścianą, przylepia ąc się do nie , spłaszcza, male e, w mur wsiąka niemal.
Nie przychoǳi mu to z trudnością. Jego ogolona głowa, twarz szara i siwy kubrak
odbĳa ą od muru ledwo słabym tonem. Wyże spotkasz dwóch eszcze. Niosą oni dość
duży ceber², przez którego uszy przechoǳi drążek. Ta sama mdła woń, silnie sza tylko,
bucha na ciebie z cebra. To obiad. Sta esz wreszcie na górnym korytarzu w odǳiale, przypuśćmy, kobiecym. Tu strażnik zatrzymu e się i, wysunąwszy wielki klucz, spogląda na
„wielmożnego”. „Wielmożny” macha ręką na znak, że mu wszystko edno. Po czym każe
otwierać nr . Wchoǳisz wzruszony, coś ściska cię w gardle, coś ci mgłą oczy zasłania.
W pierwsze chwili nie czu esz nawet charakterystyczne mdłe woni, która tu eszcze się
wzmaga. Aresztantki otacza ą „wielmożnego”, cału ąc go w ręce. Starsze wytacza ą przed
nim różne sprawy, młodsze uśmiecha ą się, mizdrzą, nastawia ą, stro ą ǳiwaczne miny.
„Wielmożny” klepie e po ramieniu, grozi im palcem na nosie, zapytu e to o tę, to o ową.
Wywołane po imieniu, wychoǳą z kątów; kilka z nich ma głowę głęboko spuszczoną.
Tymczasem z awia ą się inne, spod dalszych numerów, które strażnik otworzył także. Te są śmielsze eszcze. Na ciebie patrzą z ciekawością, szyderczą niemal, i trąca ą się
łokciami. Wreszcie czynią to samo wszystkie inne, pcha ą się, pociąga ąc nosami i wzdycha ąc głośno. Jeśli które zapytasz o co, odpowiada za nią sam „wielmożny”, który też
z właściwym sobie pięknym, okrągłym gestem przedstawia ci niektóre „barǳo porządne
aresztantki” tuǳież tłumaczy urząǳenia izby, widoczne zresztą i bez tych ob aśnień.
¹inspekt — płytka skrzynia, oszklona z góry, służąca do uprawy roślin. [przypis edytorski]
²ceber (daw.) — duże, okrągłe naczynie, zrobione z klepek. [przypis edytorski]
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— Ot, tu ma ą okno — mówi na przykład — tu piec, tam tapczany…
Kieru ąc two ą uwagę, mówi barǳo głośno i barǳo obﬁcie.
Gdy wzrok zatrzyma się dłuże na akie twarzy lub na akim kącie, „wielmożny” niepokoi się natychmiast, mruga oczyma, podchoǳi i pokazu e ci szydełkową robotę, wy ętą
z ręki edne z aresztantek. Jest przy tym psychologiem.
— To nic ciekawego — szepce, krzywiąc wzgardliwie usta, skoro do rzy żywszy błysk
w twoim spo rzeniu — zwycza na złoǳie ka!… Niewiele nawet skradła, nie opłaciło e
się…
Macha ręką i uśmiecha się gorzko. Po ǳiesięciu minutach spogląda ku drzwiom. Ma
uż tego dosyć. Ale nie byłby sobą, gdyby pominął tak wyborną sposobność do budu ącego
przemówienia.
Podnosi tedy głowę, poda e pierś naprzód i, zatrudniwszy białe palce piękne swe ręki
brelokami:
— No — mówi — bądźcie zdrowe! Wiǳicie oto, że są osoby litościwe, które was odwieǳa ą, które chcą wiǳieć, co robicie, ak się sprawu ecie. Dla takich osób powinnyście
czuć wǳięczność.
Tu przerywa mu głębokie, z kilkuǳiesięciu piersi ednym przeciągłym ękiem idące,
westchnienie, barǳo zresztą podobne do tego „a‼!”, które w kościołkach wie skich słychać
podczas podniesienia³. Aresztantki rzuca ą się do ciebie, cału ą two e ręce, two e suknie,
two e nogi.
—…wǳięczność — kończy „wielmożny” — którą na lepie możecie okazać przez
dobre sprawowanie się. No akże? Bęǳiecie się dobrze sprawowały?
Powtórnie, głośnie sze eszcze, „a‼!” napełnia izbę, przy czym aresztantki rzuca ą się do
„wielmożnego”, cału ąc ego ręce, poły ego surduta⁴, ego buty, ego kolana i — audienc a skończona. Ta sama ceremonia odbywa się eszcze pod dwoma lub trzema numerami,
po czym iǳiesz oglądać lazaret⁵, przez który przeprowaǳa ą cię z niezmierną szybkością
do warsztatów, gǳie z progu rzuca się okiem na szewców i krawców, do kuchni, gǳie
„wielmożny” bierze od kucharza warząchew i proponu e ci skosztowanie porc i dla chorych — zdrowi uż edli, wreszcie wychoǳisz do ogródka, w którym wolno ci zabawić
dłuże nieco, gǳie dosta esz parę kwiatków albo próbu esz, obraną uprze mie przez pana
naǳorcę, rzodkiewkę i skąd powracasz do kancelarii.
Tu „wielmożny” okazu e ci żywe zainteresowanie się twoim zmęczeniem. Proponu ę
ci tedy z całą uprze mością, że eśli zechcesz eszcze kiedy ponowić swo e odwieǳiny —
przeczuwa, niestety, że możesz to zrobić! — to on nie bęǳie uż cię truǳił choǳeniem
po schodach, tylko tu do kancelarii każe sprowaǳić parę z „ciekawszych” aresztantek, a ty
bęǳiesz mógł z nimi pogadać i „wpłynąć na nie”.
Spoǳiewam się, iż masz tyle sprytu, że nie odrzucasz wręcz te propozyc i.
Już się do ode ścia zabierasz, kiedy pan naǳorca, który na chwilę był wybiegł, powraca i prosi cię na wszystko, abyś do mieszkania ego wstąpić raczył, abyś nie garǳił…
Wymawiasz się zrazu, potem iǳiesz. Na wstępie spotykasz stół nakryty do śniadania.
Obok kredensu aresztant z podrosłymi nieco włosami i w cywilnym ubraniu przeciera
talerze. Z głębokiego półmiska kurzą się ﬂaki, obok piwo i wino. Na próżno się upierasz,
na próżno zapewniasz, żeś niegłodny. Pan naǳorca sam ci na talerz nakłada, a napełniwszy kieliszki, pĳe two e zdrowie.
Po śniadaniu prowaǳi cię do salonu. Tu przede wszystkim dane ci est poǳiwiać stoliczek, zrobiony na imieniny przez więźniów, na stoliczku bukiet z chleba te że fabryki,
pod stoliczkiem laurka w ramkach, za szkłem, a na nie powinszowanie od aresztantek,
zaczyna ące się słowami: „Jako to słońce, co świeci na niebie…”. Na drugie ścianie druga
laurka przeszłoroczna, nad fortepianem trzecia. „Wielmożny” ma całą galerię tych interesu ących pamiątek. Oglądasz ich pięć, sześć, ǳiesięć, ale nie możesz obe rzeć wszystkich.
Żegnasz się wreszcie, gospodarz ściska two e ręce, wyprowaǳa cię do sieni, do schodków do powozu, którego drzwiczki sam zamyka za tobą.
Jeśli w droǳe konie cię nie poniosą i karku nie skręcisz, znaczy to, że nie wszystkie,
choćby też na szczersze, życzenia luǳkie Opatrzność spełnić pospiesza.
³podniesienie — część mszy, następu ąca po konsekrac i. [przypis edytorski]
⁴surdut — długa, dwurzędowa marynarka, noszona dawnie przez mężczyzn. [przypis edytorski]
⁵lazaret — szpital wo skowy lub więzienny. [przypis edytorski]
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Łatwo po ąć, że choćbyś zrobił sto podobnych wizyt, pożytek z nich bęǳie taki właśnie, ak gdybyś na ulicy, przed więziennym gmachem stanąwszy, murom się ego przyglądał.
Na szczęście masz więce cierpliwości niźli pan naǳorca, a także więce czasu.
Długo wszakże trzyma się to w mierze.
Za drugie , za trzecie bytności two e taka sama scena w kancelarii, tak samo „wielmożny” prowaǳi cię na schody i pod numery, takie same miewa z powodu przy ścia
two ego kazania i tak samo zaprasza cię na ﬂaki.
Aż zdarzy się wreszcie, że go odwołu ą na drugi koniec korytarza, gǳie się pierzarki⁶
pobiły, a ty zosta esz sam na pięć, na ǳiesięć minut. Innym znów razem zatrzymu e się
„wielmożny” lub wybiega dla rozprawy z dostawcą grochu i sadła. Jeszcze innym wypada ą
właśnie „wiǳenia”. Co w takich razach est na pociesznie sze, to usilne przeprosiny ego,
że cię musi „na chwilkę samego zostawić”. Tak, na chwilkę tylko. Ale byłbyś barǳo
niezręczny, gdybyś z chwilek takich skorzystać nie potraﬁł.
Drogą, na które tu wszystko zrobić można, est droga powściągliwości i umiarkowania. Przede wszystkim nie należy niczym i nigdy wzbuǳać nieufności w strażniku.
Zostałeś sam, ale ani głos twó , ani spo rzenie, ani ruch nie powinny być na otę inne niż
przy panu naǳorcy. Po wtóre nie należy strażnikowi nigdy oﬁarować żadnych datków.
On powinien wieǳieć, że masz prawo tu przychoǳić i że otwieranie ci numerów nie zależy wcale od ego grzeczności i łaski, którą byś potrzebował opłacać. Jedynym gruntem,
na którym tu silnie stanąć można, est grunt na ściśle sze legalności. Żadnych szeptów,
żadnych intryg, żadnych konszachtów! Tym tylko sposobem do ść możesz do tego, że
pan naǳorca przestanie za tobą biegać, a strażnik, spostrzegłszy cię, pochyli głowę siwą
i pó ǳie wprost na schody otwierać ci numery.
Skoroś to zdobył, wygrałeś.
Na pilnie szą teraz sprawą bęǳie wyrównanie tego sztucznie wzniesionego poziomu,
na akim stosunek twó do więźniów postawiły przemowy pana naǳorcy.
Wchoǳisz tedy cicho, spoko nie, akby do mie sca wspólnego pobytu. Zde mu esz,
kapelusz, rękawiczki, a pozdrowiwszy aresztantki, siadasz pomięǳy nimi na ławce, nie
pozwala ąc, aby przerywały swo e za ęcia, i zaczynasz z nimi na potocznie szą rozmowę. W rozmowie te unikasz ak ognia wszelkich ogólników moralizatorskich, wszelkich
wzdychań na temat zepsucia, obrazy boskie , śmiertelnych i powszednich grzechów. Nigdy też nie wypytu esz, ale zwracasz się do które z młodszych kobiet, dowiadu esz się,
aką robotę wykonywa na wprawnie , oglądasz wyplatanie krzeseł, szycie, ha, ǳierganie,
przychyla ąc się do robotnicy i nie odbiera ąc e roboty z ręki, przez co okazu esz szacunek dla e czasu. Przy te sposobności pytasz o imię, nigdy zaś o nazwisko, które i tak
ci sama aresztantka powie, pytasz o wiek, o roǳiców, o roǳeństwo; wyrażasz przy tym
skromnie domysł, że pewno tęsknią do nie , przez co podnosisz ą we własnych oczach,
czyniąc komuś drogą, słowem, zachowu esz się z aresztantką w taki właśnie sposób, ak
gdybyś zgoła nie w więzieniu ą poznał, ale w domu lub w warsztacie.
Nie zwracasz nigdy uwagi na rzeczy wstyǳące młodą ǳiewczynę, ak np. obcięcie
włosów i brzydki czepiec więzienny. Przy zaǳierzgiwaniu tych pierwszych, tak subtelnych, a tak silnych węzłów wza emne ufności pomĳasz prawie zupełnie chwilę obecną,
za mu ąc się przeważnie przeszłością aresztantki i e naǳie ami na przyszłość, które musisz zatlić tam, gǳie ich nie ma, a podtrzymywać i kierować nimi tam, gǳie się chwie ą
i gasną.
Nie posługu esz się nigdy w te pierwsze chwili takimi pytaniami i odpowieǳiami,
które by zarówno do nie , ak i do ǳiesięciu innych stosować się mogły; mówiąc z nią,
o e tylko los się troskasz, nią tylko esteś za ęty, e tylko oddany. Z szare , bezbarwne masy ogólnego przestępstwa i ogólne kary wydobywasz zainteresowaniem się swoim
indywidualność luǳką. A to est twoim na wyższym zadaniem. Na usługi swo e musisz
mieć wyborną pamięć, wielką delikatność uczuć i łatwość stawiania się w różnorodnych
psychicznych stanach.
Zwykle w numerze zna du e się małe ǳiecko. Czasem bywa tego po dwo e, po tro e.

⁶pierzarka (daw.) — kobieta za mu ąca się darciem pierza. [przypis edytorski]
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Bierzesz e od matki na ręce, da esz mu akiś przyniesiony ze sobą kawałek bułki,
trzymasz e na kolanach lub kołyszesz, eśli est senne. Matka, która nieraz przeklinała ego
istnienie, uśmiecha się, wiǳąc to, i est wzruszona. Jeśli ǳiecko było tym razem brudne
i zaniedbane, niech cię to nie zraża. Za drugą bytnością two ą zna ǳiesz e z pewnością
wymyte i w czyste koszulce.
Poruszasz się, mówisz i czynisz to wszystko z zupełnym spoko em. Owszem, głos twó
est racze cichy niż donośny. Ci, co się zrazu skupia ą dokoła, aby cię słyszeć, garną się
późnie do ciebie, aby cię słuchać!
Innym razem zapytu esz aresztantek, ile ich est ze wsi. Bywa ich zwykle połowa
w każdym numerze. Pytasz tedy o okolice, o nazwy wiosek, o byt gospodarzy, o warunki
dawnego życia. Korzystasz przy tym z bieżące pory roku, aby mówić o siewach, o grabieniu siana, o żniwach, o kopaniu kartoﬂi, o obróbce lnu, o tkaniu i bieleniu płótna,
o pieśniach, śpiewanych przy wspólne pracy na polu i w chacie. Jeśli to est nieǳiela,
mówisz o kościele wie skim, o ǳwonach, co zwołu ą na Anioł Pański⁷, o suplikac ach⁸,
które lud cały śpiewa, o krzyżu przydrożnym, który ǳiewczęta ubiera ą w kwiaty, o święceniu ziół, o pasterce, o rezurekc i⁹…
Zrazu każda aresztantka ma coś do powieǳenia. Wkrótce wszakże głosy milkną, a po
kątach słychać szlochanie i wycieranie nosów w grube więzienne fartuchy. Zapytu esz
wtedy, czyby one nie chciały — ponieważ tam właśnie wszyscy się modlą — odmówić
z tobą pacierza?
Zamiast odpowieǳi większa część klęka, wzdycha i bĳe się w piersi. Nie zwracasz
uwagi na te, które sto ą, i odmawiasz głośno, z wolna Ojcze nasz¹⁰, Kto się w opiekę¹¹ albo
Święty Boże¹². Gdy skończysz, spostrzegasz, że klęczą wszystkie prócz Żydówek, a i na
tych znać powagę chwili.
Wza emnych skarg, plotek, opowiadań o cuǳych przestępstwach nie dopuszczasz
nigdy. Nigdy też, nawet w na poufnie sze rozmowie, nie dopytu esz się o roǳa i stopień
winy. Twoim tryumfem bęǳie dowieǳieć się o tym od płaczące u kolan twoich lub
na piersiach twoich aresztantki, a to w takie rozciągłości i z takimi szczegółami, akich
żadne śleǳtwo dobyć by z nie nie zdołało nigdy.
Gdy się to stanie, możesz iść na ﬂaki, pić zdrowie i oglądać laurki „wielmożnego”.
Zrobiłeś swo e.
Z miesiąc coś może po owe pierwsze mo e bytności w więzieniu znów mi wypadło
przechoǳić przez korytarz, w którego głębi był… „ eszcze eden numer”. Stary Jakub,
idący tym razem przede mną, zatrzymał się nieco, obe rzał, zażył tabaki i, zmrużywszy
lewe oko, ak to miał w zwycza u, zapytał znienacka:
— A wiǳiała też pani „ǲiką”?
— Nie, nie wiǳiałam — odrzekłam spoko nie. — A cóż to za „ǲika”?
— A licho ą wie, proszę łaski pani. ǲika i ǲika. Tak tu na nią woła ą.
— Cóż to, aresztantka?
— Iii — odrzekł Jakub, machnąwszy ręką — taka niby dokumentna aresztantka to
ona nie est. Ale że ą tu trzyma ą wedle papierów.
Poruszył się i szedł dale , to drepcąc parę kroków, to przysta ąc i biorąc tabakę.
Naraz odwrócił się znowu.
— Bo to, proszę łaski pani — mówił, zniżywszy głos nieco — ak była ta wo na,
niby turecka¹³, to insze panowie oﬁcery nawieźli różności z tamtych tam kra ów. Psy nie
psy, konie nie konie, fuz e¹⁴ nie fuz e, Murzyny nie Murzyny, aż eden sobie i pannę
przywiózł. Od roǳiców ą, powiadali, namówił czy coś. Tak mieszkał on tu z tą panną
w mieście akieś czasy, aż potem musiał z wo skiem na trawę ciągnąć, na wieś. A uż mu
⁷Anioł Pański — katolicka modlitwa mary na. [przypis edytorski]
⁸suplikacja — katolicka pieśń błagalna. [przypis edytorski]
⁹rezurekcja — uroczyste nabożeństwo wielkanocne, połączone z proces ą. [przypis edytorski]
¹⁰Ojcze nasz a. Modlitwa Pańska — na starsza modlitwa chrześcĳańska. [przypis edytorski]
¹¹Kto się w opiekę — polska pieśń religĳna, autorstwa Jana Kochanowskiego (–), będąca poetyckim
przekładem Psalmu . [przypis edytorski]
¹²Święty Boże a. Trisagion — hymn pochwalny na cześć Tró cy Święte . [przypis edytorski]
¹³wojna turecka — prawdopodobnie choǳi o wo nę rosy sko-turecką (–) pomięǳy Imperium Rosy skim a Imperium Osmańskim; Obrazki więzienne zostały opublikowane w  r. [przypis edytorski]
¹⁴fuzja (daw.) — tu: długolufowa ręczna broń palna z zapalnikiem skałkowym. [przypis edytorski]
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Obcy, Kobieta, Więzień

się ta panna uprzykrzyła. Jak mu się też uprzykrzyła, tak on, co robiący, do wó ta na one
wsi meldu e tak a tak, co tu się taka a taka zna du e bez papierów. Ano dobrze. Jak on
ą do wó ta meldu e, tak wó t ą łapać. Pobił ą tam on wó t, poturbował, bo się nie dała
brać i strasznie do oczów skakała, aż ą tu do nas przywieźli. Jak ą do nas przywieźli, tak
my ą zamknęli pod czternasty… Tam, gǳie Walera, proszę łaski pani.
— Wiem, wiem.
— Jak my ą pod czternasty zamknęli, tak e się zara w głowie zaczęło psuć, że ino
ciągle choǳiła, rękami wymachiwała i cości gadała a gadała, ale po akiemu, to nikt nie
mógł wieǳieć. Bez to my ą i ǲiką przezwali, że to i takie czerniawe urody była przy
tym… To znów ak na nią przypadło, to się cięgiem śmiała. „Cha, cha, cha! Cha, cha,
cha!”. Aż się, bywało, tak zmordu e, że się o ziemię ak drewno ciście i targa, że aż się
człowiekowi coś ǳie e słucha ąc. A włosy, proszę pani, to ma takie, że choć z nich bicze
kręć na cztery konie… To ak ona tak się śmie e i płacze, to edna i druga do nie z pięścią…
A nie bęǳiesz cicho, ty taka, ty owaka! Buch raz w kark, buch ą drugi raz. Ano dobrze!
To taki nieraz, proszę łaski pani, wrzask był w korytarzu, że zwyciężyć nie było można…
Aż też ą „wielmożny” tu przesaǳił i tak tera sieǳi.
— Tu, pod tym numerem.
— A tu… Tera ą fotegrafowali, co e fotegraﬁją ma ą posyłać do tamtych kra ów, co
by się kto do nie przyznał, roǳice albo kto… Bo to młode, z osiemnaście lat temu, nie
więce .
— I wy tam do nie choǳicie?
— A choǳę. Co nie mam choǳić? Ino że się z nią nĳakiego rozmówienia nie ma.
Jak tam nieraz człowiek we ǳie, a odezwie się ot tak, po dobroci, to się namarszczy, aż
e się te brwie ze dą‥
W te chwili doszliśmy do drzwi. Jakub klucz przekręcił w zamku i puścił mnie przed
sobą.
Izdebka była niewielka, o ednym zakratowanym oknie, bielona ak wszystkie numery. Pod oknem stał czarny stolik, na nim cynowa miseczka więzienna z nietkniętym
eszcze krupnikiem. Pod ścianą, na lewo od we ścia, tapczan taki, akie tu w lazarecie są
w użyciu. Na tapczanie, twarzą do ściany, leżała na wypchane słomą poduszce; małe nóżki w podartych, niegdyś wykwintnych trzewiczkach widać było spod asne , lekkie sukni,
które wesołe barwy ǳiwnie odbĳały od togo dnia zimowego, od brunatne więzienne
kołdry.
Chociaż drzwi skrzypnęły dość głośno, ǲika nie poruszyła się z mie sca, tylko, dłonią
twarz zasłoniwszy, głębie się w poduszkę wcisnęła.
Dopiero kiedy Jakub do stolika podszedł i zapytał, czemu obiadu nie e, uniosła się
nieco na łokciach i odwróciwszy głowę, pała ącymi oczyma na niego spo rzała. Oryginalnie
piękna była e twarz śniada i niezmiernie wynęǳniała, ale szlachetnie skro ona. Brwie —
ak mówił Jakub — silnie ściągnięte, schoǳiły się niemal czarną, wąską linią, usta e
drgały.
Chwilę patrzyła tak na strażnika z wielką akąś wzgardą, mrużąc ogniste oczy, aż zdławionym, hamowanym widocznie głosem wyrzuciła z piersi kilka gniewnych i szorstko
brzmiących wyrazów w nieznanym mi ęzyku…
Nagle wzrok e padł na mnie i odbił ogromne zdumienie. Powolnym, akby zawstyǳonym ruchem odgarnęła z twarzy włosy, spuściła nogi, poprawiła suknię i podniosła
się, nie zde mu ąc ze mnie coraz głębszym cieniem zachoǳących oczu. Postać e była
gibka, szczupła i składna.
Patrzyłam na nią z niezmiernym współczuciem. Co do Jakuba, ten wyniósł się dyskretnie i drzwi za sobą przymknął.
— Au nom de Dieu, Madame!¹⁵ — wyszeptała wtedy ǲika, przyciska ąc do piersi
obie ręce kurczowym akimś ruchem — au nom de Dieu.
Chciałam coś mówić, ale nagle drżeć zaczęła, przymknęła oczy i, szuka ąc ręką oparcia,
padła w tył na tapczan, uderzyła w ścianę głową i zaniosła się wielkim płaczem…
— De Dieu… de Dieu.. de Dieu…— łkała, nie mogąc wymówić nic więce . A tuż
zaraz chwycił ą spazmatyczny i niepowstrzymany śmiech, przy którym te powraca ące
¹⁵Au nom de Dieu, Madame! (.) — W imię Boga, Pani! [przypis edytorski]
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na usta e wyrazy miały akieś okropne, tragiczne znaczenie. Trwało to może kwadrans,
a może i dłuże , w którym to czasie na próżno usiłowałam uspokoić ǲiką. Rozpięłam e
stanik i, zmaczawszy chustkę w ǳbanku, położyłam ą na drga ącym sercu biedne ǳiewczyny. Siadłam potem przy nie , ob ęłam ą i przycisnęłam głowę e do piersi. Po śmiechu
przyszło łkanie, rozǳiera ące zrazu i rozpaczliwe, potem coraz cichsze, coraz cichsze, aż
się rozpłynęło w westchnienia. Zmrok zapadł uż zupełnie, kiedy ǲika głęboko zasnęła.
Wtedy e głowę złożyłam na poduszce, otuliłam ą kołdrą i wyszłam cicho na palcach.
Nie opodal ode drzwi stał Jakub. Spo rzał na mnie, pokiwał głową, zmrużył lewe oko i zażył
niuch tabaki.
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