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Krajobrazy
.  
Ziemia przywǳiała swó płaszcz śnieżny, na którym, niby ogonki gronosta owe, czerniły
się drzewa i krzewy, postacie luǳkie i zwierzęce, a brzegiem biegł ciemny pas lasów.
Szara i rzadka mgła rozmazała się po sklepieniu niebios; u ich stropu zawieszone słońce
płonęło w mętach obłocznych ak lampa w zakurzonem szkle mlecznem. Świeciło ono
takim małym, księżycowym krążkiem, ak gdyby ego oko raziła oślepia ąca białość śniegu.
Powietrze napełnione było asnością, ale chłodną, przyćmioną i barǳie bĳącą z dołu,
niż pada ącą z góry. Nie przebiegały po niem żadne mocne dźwięki, przelewały się tylko
głuche szumy.

(Były to szumy płetw i leniwe ruchy tworów, napełnia ących przestrzeń i pływa ących
w nie niby we wnętrzu morza, niewiǳialnych, bo przezroczystych, lodowatych i śnież-
nych. Nie cieniowała ich żadna inna barwa; żaden inny żywioł, prócz zamrożone wody,
nie wchoǳił w skład ich ciał szklanno–prze rzystych. Miały one kształt rozmaitego, choć
zawsze ǳiwacznego kro u — ryb, ptaków i zwierząt. Jedne podobne były do wielory-
bów, które co chwila rozwierały przepaścistą paszczę, wchłaniały ro ącą się falę, a wy-
strzyknąwszy powietrze górnym otworem głowy i połknąwszy wąskiem gardłem ży ątka
drobnie sze, wypluwały z odrazą istoty grubsze. Przy boku tych olbrzymów uwĳał się ro-
ǳa długich, zwinnych i nienasyconych rekinów, które pożerały wszystko żywe, a nawet
siebie wza emnie; mnie sze tonęły w większych, te zaś w na większych, naǳiewa ąc się
tak sobą, w miarę siły i obszerności żołądka. Krążył również gatunek, któremu wierzchnia
szczęka, wydłużona i uzębiona ak piła, służyła za broń do przebĳania ofiar, oraz zwin-
ne, wytworne postaci ryby, pływa ące grzbietami ku spodowi. Na dole pełzały ogromne
raki i żółwie, kołysały się potworne wielonogi i głowonogi, ednookie, kolcami z eżone,
długimi wąsami nastrzępione i zwo ami galaretowatych sznurków obrosłe, w pancerzach
gładkich i chropowatych, w łusce lśniące i matowe . Ślimaki poruszały wolno macka-
mi, zwierzokrzewy rozkładały swe sztywne ramiona. Od czasu do czasu przemknął śród
nich ptak z szerokim ǳióbem i zrosłymi palcami lub przesunęło się bezkształtne cielsko
zwierzęcia, przypomina ącego fokę, psa lub niedźwieǳia morskiego.

Wszystkie te twory lodowate, prze rzyste, zlewały się z powietrzem i pozostawały nie-
wiǳialne dla oczu luǳkich, dostrzega ących tylko szarą kopułę nieba, opartą skłonami
na śnieżnym kręgu ziemi).

Niby para nurków, szuka ących pereł i korali, niby dwo e utopionych w morzu zimy,
stąpali po ego białem dnie otuleni w wełniane szaty i futra. Z całego ich ciała widniały
tylko blade twarze, w których głęboko ukrytym żarem płonęły zapala ące się wza emnie
od siebie niebieskie oczy. W owym świecie chłodu i białości był to edyny ogień i edyna
barwa.

Szli długo w milczeniu, goniąc wzrokiem płatki śniegu, który pruszyć zaczął; nareszcie
ona odezwała się:

— Za wiele pan milczysz.
— Bo należę również — odrzekł on — do kra obrazu zimowego. Prawǳiwi luǳie

północy wiele milczą.
— Czyż pan esteś e synem.
— Przybranym.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krajobrazy/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


— Dlatego właśnie powinieneś pan mówić. Do ustronia mo ego późno i słabo dola-
tu ą echa gwaru wielkich rynków życia. Co tam obecnie luǳie na chętnie kupu ą i sprze-
da ą?

— Wszystko ma ą do zbycia, prócz wygody osobiste . Świat ogłosił ogólną wyprze-
daż starych ideałów i zamierza sprawić sobie nowe. Charaktery i rozumy posiada ą swó
cennik i wystawiane są na targach ak ryby i warzywa. Skutkiem obfite podaży produk-
ty te staniały. Nieraz kuropatwa droże kosztu e, niż cnota. A przytem, ak zwykle, na
armarkach luǳiska oszuku ą się, bĳą i okrada ą. Czy pani chciałabyś coś kupić?

— Troszkę swobody.
— Towar to na kosztownie szy, a nadto wyrób ego ma być możliwie ograniczony.
— Ja niewiele e potrzebu ę, zaledwie tyle, ażebym nie musiała ciągle kłamać, ażebym

mogła przyznawać się do moich myśli i uczuć, wreszcie czynić to, co nikomu szczęścia
nie uszczupla, a mnie e pomnaża.

— To niewiele? Mądrość przez usta luǳkie powieǳiała kiedyś, że człowiek nie po-
winien być dla człowieka środkiem, lecz celem; ǳiś ona w służbie i na mie wyprzysięgła
się te mrzonki. ǲiś człowiek dla człowieka est środkiem. Kto ma funt złota, połyka
ma ących po łucie; kto ma pud, połyka funtowych, kto ma cetnar, połyka pudowych —
i tak dale . Bogacza można rozmienić na biednie szych, ak dukat na złoto i grosze. Ale
podczas gdy dukat, wchłonąwszy zawarte w nim drobne pieniążki, czu e zupełne nasy-
cenie, człowiek, który go posiada, dozna e głodu, dopóki gǳieś tam w na nęǳnie sze
kieszeni spoczywa możliwy do zdobycia szeląg. Do te kieszeni zaś sięgnie on w potrze-
bie drapieżną ręką przez cuǳy mózg, serce, płuca, zamordu e, eśli inacze obrabować nie
zdoła.

— Tak rozgrzewasz pan sobie zimną myśl przesadą, ak skostniałe ręce tarciem.
— Nie, ale za to pani patrzysz na świat przez szybę obmarzłą wzorzystemi złuǳe-

niami. ǲiecko zabĳa bąka, ażeby z ego tułowia wyssać kroplę miodu, myśliwy zabĳa
strusia, ażeby mu ze skrzydeł wyrwać kilka piór, lub słonia, ażeby mu ze szczęki wyłamać
kły — słowem, człowiek tępi istoty żywe dla drobne korzyści, porzuca ąc i marnu ąc
masy ciał, które po za nią zosta ą. I niewątpliwie, gdyby znalazł w naturze tak olbrzy-
mie, że głowami trącałyby o gwiazdy, a on w nich upodobał sobie eden błyszczący wło-
sek, mordowałby e dla tego ednego włoska. Tak samo postępu e ze swym roǳa em.
Ten, któremu połechtał oczy wǳięczny uśmiech ładne kobiety, zbałamuci ą, znieprawi,
zbruka, unieszczęśliwi, zmarnu e całą dla chwilowo pożądane przy emności pocałowania
w koralowe usteczka. Tamten, który lubi głębokie pokłony gromady luǳkie przed swem
dosto eństwem, ogłupi ą, zuboży, ubezwładni, ażeby kornie wykonywała te ruchy. Inny
nakry e wszystkie opanowane studnie, a połączywszy e poǳiemną żyłą, przeprowaǳi
od nie do swych ust słomkę, przez którą pić bęǳie sam wodę zdro ów, z uśmiechem
spogląda ąc na spragniony tłum, co ego zamknięte krynice otacza i spieczonemi wargami
o litość go błaga. Samolubstwo est moralnym szkieletem natury człowiecze , z którego
obecnie coraz częście opada odgniłe ciało. Wszęǳie silnie szy wyǳiera słabszemu wię-
ce , niż sam zużytkować może. Nie potrzebu esz pani wysyłać oczu daleko, sporzy koło
siebie, rozważ akikolwiek stosunek społeczny…

(W te chwili akiś szum nagły ogarnął rozmawia ącą parę — to niewiǳialne, lodowate
twory zaczęły koło nie krążyć skwapliwie. Przypłynął wieloryb, kilka rekinów, pił i ryb
drobnie szych — wszystkie w ożywieniu i gniewie, niemal dotyka ąc płetwami i ogonami
ust mężczyzny).

Obe rzał się niespoko nie, a choć nie spostrzegł niczego, zamilkł.
— Mowa pańska — rzekła ona — est ak ścieżka, niknąca za stopami i prowaǳąca

do przepaści, w którą trzeba się rzucić, ażeby znaleźć uko enie.
— To też przerwałem ą.
— Dobrze pan zrobiłeś — za zimno na takie słowa, które wpada ą w duszę ak kulki

gradu.
— Ciepło krwi luǳi północnych ogrzewa zaledwie ich samych, dla innych uż nie

wystarcza. Czy pani sąǳisz, że twó umysł lub two e serce posiada temperaturę wyższą?
— Zda e mi się.
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— Przez sferę zimy przelatu ą rzeczywiście czasem rozpalone meteory, ale szybko
gasną i ziębną. Pani widocznie nie rozmyślałaś nad ludźmi w futrach i wełnie. To est
rasa osobna, całkiem odmienna od istot, oǳiewa ących się promieniami słońca i ciepłym
wiatrem.

— Rzeczywiście? Mnie się zda e, że luǳie północni, przeniesieni na południe…
— Zia ać będą ak białe niedźwieǳie w saǳawkach ogrodów zoologicznych, albo

marnieć ak sosny. Eskimo, zaszyty przez całe życie w skórę zwierząt morskich, niechęt-
nie się rozsta e z nią i ze swo ą chatą śnieżną, ogrzewaną kagankiem tłuszczu wielorybie-
go. A ego dusza podobna do ciała, również zaszyta w kożuch, również przyzwycza ona
do lepianki ze śniegu, również poprzesta e na cieple tle ącego tranu i znosi długotrwa-
łe noce. Nasze kożuchy są lże sze a wymagania większe, ale pokrewieństwo z eskimem
niezbyt oddalone. Jak ciało osłonięte skórą i szerścią zwierzęcą, tak dusza przesądami —
ukazu e zaledwie swo ą twarz. Grek był nagi i szczery, my ubrani i obłudni. W czem on
wiǳiał piękno, w tem my wiǳimy bezwstyd; co on rzeźbił w marmurze, to my chowamy
w szczelnie zamkniętych futerałach ubrania; co on głośno opiewał, to my szepczemy sobie
poufnie do uszu. On był człowiekiem całym, my ułamkami luǳkimi, on był genialnym,
my esteśmy tylko przyzwoici. Pani, lepsza od tysiąca innych, niewątpliwie osłoniłabyś
sobie rumieńcem i tę cząstkę wiǳialnego ciała — twarz swo ą, gdybym wspomniał…

— Pozostań pan w zwycza ach północy…
(Szum się ponowił, a niedostrzegalne istoty rozpoczęły około mężczyzny swó wir

gwałtowny).
— Przepraszam.
— Ale nie milcz pan — rzekła ona — my możemy sobie dużo powieǳieć, nie zde -

mu ąc futer i wełny.
— Wątpię. Alboż my po te droǳe iǳiemy sami? Byna mnie . Za nami suną się nie-

wiǳialne a ciągle obecne szeregi duchów opiekuńczych z księgami ustaw, z łańcuchami
zwycza ów i pętami przesądów. Wszystko to nas strzeże, krępu e, ściska, w chwilach
szczerości na usta palce kłaǳie i ucisza. Przed tym dozorczym orszakiem nigǳie dwo e
luǳi schronić się nie może, czasem tylko ucieknie przed nim ednostka, gdy zostanie
sama ze swo ą myślą. Człowiek północny est podobny albo do głuchoniemego, roz-
mawia ącego migami, albo do krętogłowa: musi ustawicznie oglądać się, czy go ktoś nie
podsłuchu e i za śmiałość nie ukarze. Luǳie zaś na rozumnie si, na uczciwsi, na pięknie -
si są wtedy, kiedy porozumiewa ą się z sobą, ako luǳie, a nie ako politycy, obywatele,
mężowie i żony, słowem, istoty osaǳone w pewnych mie scach i w pewnych stosunkach.
Wówczas zawsze myślą albo o tem, akby się wyzyskać, albo akby się przeciw wyzyskowi
ubezpieczyć.

— O czemże pan myślisz, rozmawia ąc ze mną?
— O tych aniołach stróżach, które czuwa ą nad naszem wza emnem bezpieczeń-

stwem. ǲięki im mówisz pani do mnie, ak spłoszona łania do szeleszczącego krzaka, za
którym domyśla się tygrysa. Nie iǳiesz ze mną szerokim gościńcem szczerości, ale wąską
ścieżką obłudy, zwiniętą po brzegu krawęǳi, wzniesione nad przepaścią, w którą każdy
sęp może nas strącić uderzeniem skrzydeł. Gdy na edną szalę kłaǳiesz swo e słowa, na
drugie siada ą widma, które ą przeważa ą. Spostrzegłszy e, lękasz się o mnie i o siebie.
Rozmawiamy z sobą ak dwie trwogi, a nie ak dwie śmiałości. Tak, tak! Luǳie północy
ma ą daleko mnie praw, niż obowiązków.

— Z taką tęsknotą oczekiwałam pana, a z takim smutkiem słucham…
— Z tęsknotą? Tyle nie obiecywałem sobie, mogłem tylko pragnąć.
— Gdybym nie wierzyła, że pan tego spoǳiewałeś się, byłabym w wyznaniu mo em

wstrzemięźliwszą.
— Nawet w te chwili przypuszczam, że pani chcesz słodyczami i cackami ubrać dla

mnie wigilĳną choinkę, którą po skończone zabawie się wyrzuca.
— Jeszcze wcześnie przestałam być zalotną, niż stroić choinki, domysł więc pański

est tak spóźniony, że aż nie dotkliwy. Rozśmieszyłby mnie, gdyby mnie cośkolwiek w te
sprawie rozśmieszyć mogło.

— ǲięku ę pani za tę naganę, z które wystrzela promień naǳiei, edyny, aki ciem-
ności mo ego życia przenika. Migał on przede mną wielokrotnie i gasł natychmiast, skoro
tylko chciałem na nim zawiesić szczęściem drga ące ręce.
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— Uważasz pan, aki chłodny wiatr się zerwał. Wraca my…
(Istotnie chwiał się szum niespoko nego ruchu niewiǳialnych tworów, które zbiegły

się i uwĳały gromadą).
— Wraca my — powtórzył mężczyzna posępnie. Czy według pani zaszliśmy uż zbyt

daleko?
— Ach, gdybyś pan znał głębokość mo ego cierpienia! Słów w piersi utrzymać nie

mogę, a chwytałabym każde, skoro mi z ust wybiegną.
— Czemu pani odmawiasz im swobody? Czemu daremnie więzisz uczucia niewinne

i do niewoli nie stworzone? Gwałt zadany swo e duszy nie est okrucieństwem mnie szem,
niż cuǳe . Zrzućmy obo e te lodowate maski, które nam na twarzach ciągle topnie ą
i krzepną, powieǳmy otwarcie, że…

(Mocny wicher zatamował mu wyrazy, a niewiǳialne postacie w szalonych rzutach
przewinęły się tłumnie mięǳy nimi).

— Na litość — zawołała ona błagalnie — nie mówmy o tem. Zimno mi…
— Widocznie futro pani est eszcze za lekkie.
— Już niedaleko do domu. Jak nas pan odwieǳisz w lecie, pokażę panu róże mo ego

szczepienia.
(Szum ustał, powietrze uspokoiło się, a pływa ące w niem twory gǳieś znikły):
— Niechże e pani zasaǳi w piwnicy, ażeby, ak my, nie pokazywały słońcu rozkwi-

tłych myśli i uczuć.
.  
Słońce toczyło się ku zachodowi ognistą kulą po wierzchołkach gór, które wydłużonym
półkręgiem usiadły nad zatoką morską, zapatrzone w e modre zwierciadło. Błękit nie-
ba nieco spłowiał, w powietrzu rozlały się strumienie orzeźwia ącego chłodu, w wąwozy,
rozłamy i zgięcia wsuwały się pierwsze cienie zmierzchu, ale za to każdy niemal ząb wiel-
kiego grzebienia skał płonął innem światłem, każdy szczyt gorzał odmienną grą blasków.
Morze, dostrzegłszy te światła, chwytało e i ak brylantami ozdabiało lekko falu ącą pierś
swo ą. Kwiaty posyłały słońcu swe wonie, któremi ono upo one, coraz niże opuszczało
senną głowę w mięki, łuną pozłocony obłok.

(Z nieba ku ziemi na lekkich skrzydłach sunęły i krążyć nad nią zaczęły lotne wie-
trzyki. Ciała ich prze rzyste a kształty mieniące się na rozmaitszemi postaciami ptaków
i motylów. Ro no i wesoło, ruchem żwawym a łagodnym przebiegały one z mie sca na
mie sce. Tu musnęły wodę, tam zdmuchnęły kurz z listka lub trąciły gałązkę, tam znowu
przeniosły obłoczek woni lub kroplę słodyczy z kwiatka na usta rozmarzone pod pal-
mą kobiety, tam ochłoǳiły skrzydłami czoło robotnika, tam wycałowały twarz ǳiecka
lub poigrały z siwymi włosami starca. Dotykały wszystkiego swawolne a miłe, natrętne
a rozkoszne, niespoko ne a błogie. Od czasu do czasu śród tego ro u przesunął się lotem
wolnym i poważnym skrzydlacz wspaniały, niby orzeł królewski, który zataczał koła nad
głowami luǳkiemi, słuchał i śleǳił bystrym wzrokiem, wreszcie porywał z ust słowa
i natchnienia, niby gwiazdy, wzbĳał się w górę, zawieszał e na sklepieniu niebios lub
przytwierǳał do tarczy słońca).

Nad stromym brzegiem zatoki rozstawił się ga pomarańczowy, w którym gǳienie-
gǳie wybiegały oliwki, tu e i palmy. Tu wietrzyki bawiły się na swawolnie , zaczepia ąc
figlarnie wszystko: liście krzewów, płatki kwiatów, źdźbła trawy, ale na gęstszym ro-
em okrążyły postać kobiety, leżące pod drzewem palmowem, która na ich pieszczoty
odpowiadała co chwila wǳięcznym uśmiechem. Wsuwały się mięǳy e krucze włosy,
dmuchały w e długie rzęsy, psotnie podnosiły rąbek e białe szaty, a wśliznąwszy się
pod nią i skradłszy pocałunek z e różowego ciała, uciekały szybko, ażeby znowu po-
wrócić. Ona nie płoszyła ich i poddawała się tym niewinnym zalotom. Przymknęła nieco
oczy, w których z pod powiek przebłyskiwał żar uta ony; czoło białe, niby wykro one
z liścia nenufaru, podparła delikatną ręką, twarz piękną, na które ak gdyby róże, lilie
i aśminy złożyły swą na czystszą świeżość i na cieple sze barwy, owiała pogodnem zado-
woleniem, nozdrzami łagodnie zagiętego nosa i kielichem ust rubinowych piła zapach
otacza ących ą kwiatów, wypuściwszy swobodnie z pod sukni kształtnie zagięte ramiona
i drobne stopki, płytkimi trzewikami u ęte.
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Od północy szedł ścieżką ga u mężczyzna młody, z twarzą śniadą, ciemnym włosem
okoloną. Na kĳu przez ramię niósł zawiniątko małe, na którem, zarówno ak na ego
obcisłem, góralskiem ubraniu i kapeluszu, z czoła zsuniętym, osiadł gęsto kurz podróżny.
W twarzy wędrowca, w ego wzroku zmętniałym mieszał się smutek z rzewną powagą.
Spostrzegłszy kobietę przystanął; ona porwała się z murawy i otarłszy twarz z marzenia,
zwróciła kroki ku sto ącemu niedaleko domowi.

— Nie płosz się piękna — rzekł — oczami tylko hołd ci złożę i pó dę dale , błogo-
sławiąc drogę, która mnie tędy przeprowaǳiła.

— Może zdaleka dążysz i długą eszcze masz podróż — odparła nieśmiało — spocznĳ
w tym ga u i ego cieniem się pokrzep.

— Drzewa odmówiłyby mi cienia, gdybym e obecnością mo ą pozbawił two ego
widoku. Więc zostań tu dla nich, eśli chcesz, ażeby one były łaskawe dla mnie. Istotnie
z daleka przychoǳę i kresu wędrówki eszcze nie prędko dosięgnę.

— Pozostanę, bo wszystkie te drzewa są moimi przy aciołmi i edynie ty mięǳy nami
bęǳiesz obcym.

— Nie lęka się, nie estem ani złym człowiekiem, któryby cię skrzywǳił złą wolą,
ani przebranym bogiem, któryby cię uniósł przemocą.

— Bogowie na ziemię nie schoǳą.
— Bo zginęli.
— Co ty mówisz?
— To, o czem powszechnie wiadomo: wiózł ich okręt płynący po obłokach, który

rozbił się o słońce i zatonął wraz z całą załogą. Luǳie z ziemi pośpieszyli na ratunek i pró-
bowali niektórych ocalić, ale daremnie. Czytałem o tym wypadku w księgach poważnych.
Ale nie martw się, śliczna ozdobo natury, bo chociaż bogowie potonęli, gospodarstwo
świata est tak mądrze urząǳone, że bez nich prawidłowo rozwĳać się bęǳie.

— Ja cię nie rozumiem, przechodniu, z obce zapewne przybywasz krainy, gǳie myśl
człowiecza z obciętemi skrzydłami choǳi po ziemi i ziarnka wygrzebu e, spogląda ąc ku
niebu ednem okiem po to tylko, ażeby zobaczyć, czy tam nad nią astrząb się nie waży.
A może skwar ǳienny duszę two ą marami otoczył?

— Wymownie szą esteś, niż sąǳiłem — to dobrze Nie po mu esz mnie dlatego, że
słowa mo e w przelocie do uszu twoich ziębną i siłę tracą; gdybym mógł gorące pocałunki
ustami mo emi na twoich odciskać, przekonałbym cię niezawodnie.

— Opuścić muszę ten ga , skoro w nim takie słowa brzmieć ma ą.
— Nie odchodź, na pięknie sza z róż tu kwitnących; eśli tego wymagasz, będę tak

milczał ak ten cyprys, który chłodną kiść na spieczone głowie mi położył.
(Wietrzyki, ak gdyby strwożone, zaczęły przelatywać od mężczyzny do kobiety, siadać

na ich wargach i oczach, krążyć około ich piersi i szeptać coś do uszu ta emnym szmerem).
— Prośba two a oplotła mi serce ak bluszcz urnę i zatrzymu e mnie na mie scu.
— Niech życie tę szlachetną urnę, eżeli eszcze pusta, za taką dobroć napełni na -

czystszą i na słodszą miłością. Pewnie o tem marzyłaś, gdym cię spłoszył…
— Uczucia mo e eszcze nie splata ą się w wianki i nie płoną gromnicami dla żadnego

obrazu.
— A wyglądałaś tak, ak gdyby przed chwilą ktoś cię oczarowaną opuścił…
— Książe tędy prze eżdżał i pozdrowił mnie łaskawie kilkoma wyrazami.
— Zapewne polu e w te okolicy na uroǳiwe łanie i ciebie mu wytropiono. Nie

poczułaś po ego od eźǳie bólu od celne strzały?
— Nie obraża go bez potrzeby, on est o cem narodu.
— I chce pomnożyć swo e ǳieci, więc szuka pięknych matek.
— Żegnam cię, wędrowcze, idź dale i pyta luǳi, a oni ci zde mą z ęzyka to bluź-

nierstwo.
— Właśnie pytałem ich i oni mi e na ęzyk włożyli. Wasz książe ogarami szczu-

e mężczyzn, a wyżłami tropi kobiety; za pieniąǳe odebrane mężom kupu e kosztowne
podarki ich żonom. Jest on właśnie kochankiem swego narodu.

— Taką ci prawdę istotnie w uszy włożono?
— A gǳież bym ą, obcy mięǳy wami, znalazł?
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— Boleśnie słyszeć, eszcze boleśnie wierzyć… Układny i stro ny pan, który księciu
towarzyszył, szepnął mi o nim, że teraz naszą okolicę szczególnemi dobroǳie stwami
obsie e.

— Bądź pewną, że znaczną część ich plonu ten dworak zbierze.
— Któż on est?
— Jeden z łowczych waszego księcia, a może pies ulubiony.
— Za nimi pośpieszał liczny orszak, który śpiewał z zapałem pieśń sławiącą księcia.

W prze eźǳie kilku wesołych młoǳieńców uczciło mnie grzecznem powitaniem, tylko
akiś śród nich stary satyr zabawił się rubasznie moim rumieńcem. „Przeǳiwny owocu
natury — zawołał — pozwól, ażeby cię zerwała godna ręka. Książe ma dosyć dla swych
biesiad i choć cię do rzał, zapomni; ale a uboższy od niego pamiętać będę, w bogactwo
cię oprawię, zbytkiem otoczę”… Aż krzyknęłam. Od echał prostak, przesyła ąc mi ręką
czułości…

— Rzetelny człowiek, on ci na mowę prozy przełożył poezyę nikczemności. Przywykł
obnażać swe żąǳe, płatać ofiary żywcem, ak ryby dla wydobycia z nich ikry, parskać
śmiechem wobec wszelkie cnoty, karmić samolubstwo aż do zatycia, krople krwi cuǳe
skamieniać na korale, a łzy na brylanty swych pierścionków — więc przemówił prosto
i dlatego wydał ci się tak szpetnym. Jest to rekin morza społecznego.

— I mnie uż napastowały nieraz złe przeczucia, ale e zawsze rozpęǳał spowiednik.
— Czy to klecha z wasze wioski? Spotkałem go odmawia ącego pacierze za pomyśl-

ność poczciwych luǳi, którzy mu napchali kieszenie, sięga ące do kostek. Zbyt czu e
sytość własną, ażeby mógł zrozumieć głód cuǳy. Im więksi zaś grzesznicy, tem sowitszą
płacą mu daninę za wstawiennictwo do nieba. Oni są ego na cennie szym inwentarzem.
Owca goła i chuda mało warta; od wieków strzyżone bywa ą zwykle tłuste i obrosłe wełną.

— Opowiadano mi ba kę, że w innych kra ach, zimnie szych, ęzyk sztywnie e, wargi
martwie ą, gdy przez nie prze ǳie szczery głos duszy; że mięǳy ludźmi uwĳa ą się prze-
różne twory, które tamu ą wylew słów swobodny; tam niedoświadczeni, nierozumni,
naiwni muszą być szczęśliwsi, tam i mnie, sto ące nad brzegiem życia i niepływa ące po
ego głębiach, byłoby lepie , tam nikt nie okryłby świata przed moim wzrokiem ciemną
zasłoną. Przelatu esz koło mnie ak tuman duszącego kurzu… Bądź zdrów i nie wraca tą
samą drogą.

(Motyle i ptaszki powietrzne w gęstych stadkach zaczęły przelatywać mięǳy mówią-
cymi, których twarze rozrzewniła akaś ku sobie tęsknota).

— Przebacz — rzekł mężczyzna — a niech na tem mie scu, na którem spocząłem,
nie zostanie złe o mnie wspomnienie.

— Odchoǳisz smutny, więc zabierz na drogę ten kwiatek, który cię rozweselać bęǳie,
a gdy uschnie, oberwĳ ego płatki i połóż na zrębie skały: wiatr e stamtąd weźmie, gdy
bęǳie biegł w tę stronę i do mnie przyniesie.

— Boda by w koronie twego szczęścia więce listków wykwitło i nigdy żaden nie
usechł. U rzawszy cię, nie przypuszczałem, że ak fala morska o brzeg uderzę i słoną wodą
cię obryzgam. Mniemałem racze , że oziębłe serce przy promieniach twe cudowne po-
staci ogrze e i do mocnie szych drgnień pobuǳę. Biło ono dotąd, ale tyle tylko, ile dla
podtrzymania życia pracować potrzebowało. Gdy znużone ednosta nym ruchem omdle-
wało, orzeźwiała e naǳie a, że kiedyś iskra do niego wpadnie i płomień miłości roznieci.
Oddalam się z tą iskrą, którą tęsknota bęǳie rozdmuchwiwać a rozpacz gasić. W mgła-
wicy marzeń moich zaświeciłaś ako gwiazda, choć mi cię chmury przesłonią, a wzroku
zwracać ku tobie nie przestanę.

— Pozostań eszcze chwilę, niech oprzytomnie ę, bo odurzona dusza mo a pobiegłaby
z płaczem za tobą. Nie umiem uż mówić przysto nie, nie władam myślą, ogarnia mnie
półsen rozkoszny, czary pada ą mi na zmysły. Albo ucieka , ucieka copręǳe !

(Wietrzyki obwiały łagodnie czoło oparte o palmę kobiety).
— Już ode ść nie mogę, chociaż ty mi rozkazu esz. Po edne stronie mo ego ser-

ca stanęła two a wola, po drugie — uroki, ono korzy się przed obiema temi mocami,
ale wtedy dopiero ulegnie pierwsze , gdy ode miesz ostatnią. Jeśli tego żądasz, pobiegnę
ak wicher i oblatywać będę naokoło ziemię, omĳa ąc tylko ten ga , w którym kwiaty
z piękności two e wzory dla swych stro ów biorą; przyrosnę daleko do wielkiego dębu,
któremu na wściekle sza burza gałęzi odłamać nie zdoła; ale zgaś wprzód promienie twych

   Krajobrazy 



oczu, sinym gniewem powlecz wargi, przesłoń twarz gęstą chmurką, niech cię wiǳieć
przestanę, niech nawet twego głosu nie słyszę, tylko życzenie myślą odgadu ę.

— Coś ty mi powieǳiał takiego, że właǳę obcą nad mo ą duszą poczułam? Chwie ę
się niby wiotka trzcina pod gorącym powiewem, ogarnia ą mnie ta emnicze płomienie,
koło głowy wiru ą skry niezliczone, wola wybiega na różne drogi i z każde strwożona się
cofa… Przez litość odwoła te czary… Ja niczem ci nie zawiniłam, nie chciałam ani wygiąć
ku sobie twe drogi proste , ani zwrócić wzroku two ego… Przędłam w te samotni ro enia,
nie na żadne sidła…

— Jutrzenko smutnego wędrowca, nie oskarża twe asności i mo ego dla nie uwiel-
bienia: obo e nie zawiniliśmy. Ty zaświeciłaś na niebie, a a, szuka ąc gwiazdy przewod-
nie , zapatrzyłem się w twó blask, pod którym olśniony sto ę. Tak esteś oddalona ode
mnie, że tylko zachwyconem spo rzeniem dotkąć cię mogę, a ono cię nie pokala, nie
przyciągnie, nie skradnie z twych blasków ani ednego temu, któremu wszystkie oddałaś.

— Nikomu…
— Nikomu? Czyż podobna, ażeby one dotąd na żadne serce miłością nie padły i mi-

łością w two em się nie odbiły?
— Nie.
— Taką dumą natura pierś two ą opancerzyła…
— Racze trwogą. Koło tego ga u przechoǳili dotychczas luǳie albo grzeczni, którzy

mi bukiety pochlebstw pod nogi rzucali, albo — ak to sam zauważyłeś — niegoǳiwi,
którzy rozpyloną zręcznie obłudą odurzyć mnie usiłowali. Instynkt ostrzegał mo ą duszę
tam, gǳie e doświadczenia brakło. Ani razu nie przeniknął mię rozkoszny dreszcz, ani
razu nie zawrzała krew; doznawałam zaledwie przelotnych podnieceń lub niewytłóma-
czone bo aźni. Dopiero two a mowa…

— Pozwól mi skrócić eszcze tę małą przestrzeń, która nas ǳieli, zbliżyć się do cie-
bie na odległość oddechu i szeptu. Nie naduży ę twe dobroci, nie znieważę ma estatu
kobiecego, nie zbluźnię płochem słowem, a zamilknę, zanim każesz. Jeszcze chęć two a
na usta nie wybiegnie, a uż ą spełnię. Nie bądź dla mnie skąpszą, niż dla tego drzewa,
do którego się przytuliłaś i które zgina sztywne konary, ażeby cię nimi uścisnąć i liścia-
mi ucałować. Ja two e ręce i oczy cału ę oczami. Boginie ustom czcicieli te łaski nie
odmawia ą… Nie pełzam zdradnie, ale idę ku tobie… nie bronisz? Posunąłem się znacz-
nie, rozezna ę uż niebieskie żyłki twoich skroni, włoski brwi, krążek źrenicy, zetknięcie
płatków różowych i białych na twarzy… zda e mi się, że wiǳę czerwone kulki krwi pod
delikatnym atłasem twe skóry, ich przyśpieszone tętna…

— Ach, ratu mnie!
— Ręce zarzuciłaś mi na szy ę i o ratunek prosisz? Czy mam e rozerwać, a siebie

rozpaczliwie cisnąć w otchłań morza, które tam przy brzegu w skałach zamknięte otwiera
chciwą paszczę?

— Nie, ale nie prowadź mnie nad krawęǳią przepaści, ażebyś nie strącił w nią, gǳie
ścieżka dla dwo ga bęǳie za wązka.

— Nie zły sen, który straszy marami, ale szczery człowiek, który kocha, w ob ęciach
cię trzyma. Da mi usta two e, niech z nich wypĳę pierwszy toast nasze miłości. Słodki
soku czystych serc luǳkich!…

(Szelesty traw ucichły, wietrzyki zatoczyły wolnym ruchem koła nad połączoną dłu-
gim pocałunkiem parą, które twarze słońce oblało swym ostatnim blaskiem).

— Noc cię rozkradać zaczyna, niedługo uż tylko zostanie mi twó głos i wonne ciepło
ciała.

— Wǳięczna e estem, że oponą nakryła mo ą wstydliwość…
— Nie powiesz dniowi, że mnie kochasz?
— Nie utrze szemu. Jeszcze sama się z tem do utra nie oswo ę… będę unikała drzew

i kwiatów, ażeby ta emnicy mo e nie zdraǳiły — w słońce śmiało nie spo rzę…
— ǲiecko drogie, czemu?
— Do serc kobiecych miłość prawǳiwa zawsze wchoǳi z obliczem zasłoniętem. Mó

drogi, po co ten księżyc wyszedł na niebo i tak ciekawie nas śleǳi!
— Usłyszał mo ą skargę na ciemność i przybywa ze swą bladą lampą. Dobry włóczęga

poświecił… Znów wiǳę włosy, które zazdrośnie czoło i szy ę two ą zakryły przed moimi
pocałunkami, oczy gore ące, usta w rozkosznem drżeniu, kibić ku mnie przegiętą, nawet
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stopki odna du ę w trawie… Świeć zacny latarniku, odpędź obłok, który cię goni… przy-
suń się do nas bliże , bliże … niech w mrokach nocy nie wątpię, że ta, którą ukochałem,
est postacią rzeczywistą, a nie złudnym cieniem. Drżę ak łodyżka suchego ziela, ażebym
nie zbuǳił się naza utrz z sercem, w którem miłość, ak igiełka magnesowa do północy,
zwracać się bęǳie do mary niepochwytne . Poświadcz przy acielu i powierniku kochan-
ków, że ona est, stoi tu przy mnie, pierś swo ą do mo e przycisnęła, rękami szy ę mi
oplotła, czułym uśmiechem koralowe usta zsunęła z perłowych ząbków, które a cału ę…
Milczysz? Więc świeć przyna mnie … tak… dobrze… Przy twe latarni pokażę e zebrany
długą pracą ma ątek, który z sobą w zawiniątku noszę. Oto est grosz, ofiarowany przez
pewnego księcia z własne szkatuły na zbudowanie akademii; a to skrzepła kropla potu
bogacza, która mu wytrysła na nosie przy zapisywaniu się na listę składek dla pogorzel-
ców; to talent wytwornie oszlifowany, którym szklarze przycinali szyby dla pałaców; to
nerw zasuszony, który kurczył rękę handlarzowi, gdy ten sięgał po zysk nieprawy; to
skrawek mózgu chłopca, który nie zazdrościł wilǳe skrzydeł i możności ob adania cu-
ǳych owoców — i tak dale . W osobnem obwinięciu zaś mam na cennie szy kle not:
kryształ duszy ǳiecka nowonaroǳonego… Księżyc odszedł znuǳony, a może inną parę
kochanków do rzał. Nie garǳisz luba moim ma ątkiem?

— Tyle zaledwie zebrałeś po świecie?
— Tyle, ale straciłem daleko więce . Natura włożyła mi do kolebki garść darów, które

a, dorosłszy, kładłem potrosze w każdą wyciągniętą ku mnie rękę z naǳie ą, że e po-
mnożone odbiorę. Niestety, wkrótce przekonałem się, że poczciwi luǳie, dostawszy ode
mnie orzech, gryźli go, z adali ziarnko i sprawiedliwie ciskali za mną łupiny. Zawieǳio-
ny, zubożały, uciekam od nich w góry, ażeby wznieść się ak na wyże i żyć na odludnie .
W przechoǳie spotkałem ciebie i zawisłem ak mucha na pa ęcze siatce twego uroku.

— Potargasz te wątłe nici…
— Gdybym umarł w twoich ob ęciach, śmierć zabrałaby uśmiechniętego. Lepsze ko-

nanie w zachwytach, niż życie w odrazie i rozpaczy. Usiądź droga, pozwól mi upo oną
szczęściem głowę oprzeć na twych kolanach, połóż mi na oczach twe dłonie… o tak,
tak!… ażeby ich sen nie zawarł i serca w gniazdo wężowe nie wrzucił. Pod strażą two ą
estem bezpieczny… Nie przypełzną tu gaǳiny wspomnień, nie zlecą się puszczyki i nie-
toperze z pieczar życia… natotomiast obstąpią mnie duchy dobre… ukołyszą śpiewem,
okaǳą woniami kwiatów i opaszą wstęgami tęcz wielobarwnych… Już są… słyszę e…
wiǳę… Obraz rzeczywistości znika, w e ramach rozpina się widok ra u… zapominam,
co czułem, pamiętam tylko, co czu ę… Mo a… mo a… wiem uż edynie, że cię kocham…

(Wietrzyki zawiały nieruchomie w powietrzu i nie przerywały ciszy).
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