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Stary ogród, zasaǳony wierzbami. W głębi dom, w którym trzy parterowe okna oświetlo-

ne. Dość wyraźnie widać za nimi siostrę, czuwającą przy lampie.  sieǳi przy kominie.
, łokciem wsparta na stole, patrzy przed siebie. Dwie ǳiewczyny, biało ubrane, ha-
ftują, marząc i uśmiechając się niekiedy.  drzemie z główką spoczywającą na lewym
ramieniu matki. Gdy jedna z osób tu się znajdujących powstanie, choǳi lub gestykuluje, ruchy
jej wydają się poważne, powolne, nie powtarzają się często, jakby były uduchowione odległością,
światłem i mieniącą się zasłoną okien.

Starzec i Obcy wchoǳą ostrożnie do ogrodu.

Zna du emy się w części ogrodu położone za domem. Nigdy tu nie przychoǳą. Drzwi

z przeciwne strony zamknięte… i okiennice zamknięte. Tu nie ma okiennic… i światło
spostrzegam. Tak, czuwa ą eszcze przy lampie. Na szczęście nas nie usłyszeli, bo matka
albo ǳiewczęta byłyby może wyszły… a wtedy — co byśmy poczęli?


A co uczynimy teraz?

Muszę naprzód¹ zobaczyć, czy wszyscy są w izbie. Wiǳę o ca, sieǳącego przy ko- Dom

minie. Czeka, wyciągnąwszy ręce na kolana… Matka łokciem oparła się na stole…

Patrzy na nas!

Nie… nie wie, gǳie patrzy. Oczu nawet nie mruży. Nie może nas wiǳieć… Stoimy

w cieniu drzew wysokich. Nie zbliża cie się!… Obie siostry umarłe są także w izbie.
¹naprzód — na pierw [przypis edytorski]
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Hau ą…. a ǳiecko usnęło. Zegar sto ący w kącie wskazu e ǳiewiątą. Nie domyśla ą się
niczego… nie mówią ze sobą…


Gdyby można było zwrócić na siebie uwagę o ca i dać mu znak akiś! Obe rzał się na

nas. Czy chcecie, żebym do okna zapukał? Trzeba przecie, żeby choć edno dowieǳiało
się wprzódy, zanim wszyscy się dowieǳą.


Nie wiem, które z nich wybrać… Barǳo ostrożnym być należy. O ciec stary i cho- Współczucie, Wahanie

rowity. Matka także; a siostry za młode… Wszyscy ą kochali, ak uż ǳiś luǳie kochać
nie umie ą… W życiu moim nie wiǳiałem szczęśliwsze roǳiny… Nie, nie! Nie zbliża -
cie się do okna! tak byłoby na gorze … Lepie ich zawiadomić w ak na prostszy sposób,
akby to był wypadek zwycza ny… I nie okazywać zbyt wielkiego smutku, bo na widok
naszego boleść ich wzrosnąć gotowa… Chodźmy na drugą stronę. Zastukamy do drzwi
i we ǳiemy, ak gdyby nigdy nic!… We dę pierwszy, co ich nie zǳiwi, bo zachoǳę do
nich niekiedy wieczorem… przynoszę kwiaty lub owoce… i nieraz spęǳam z nimi goǳin
parę.


No, to na co mam wam towarzyszyć? Idźcie sami, zaczekam, aż mnie przywołacie.

Nigdy mnie nie wiǳieli, estem tylko obcy, przechoǳień…

Lepie mi nie być samemu. Nieszczęście, które nie sam eden człowiek przynosi, wy-

da e się mnie dotkliwe i lże sze do zniesienia… Idąc tu, uż o tym myślałem. Gdy we dę
sam, zaraz mówić muszę. Dowieǳą się o wszystkim z paru wyrazów, a potem przy ǳie
mi zamilknąć. Lękam się milczenia, akie nasta e po wymówieniu ostatniego słowa zwia-
stu ącego nieszczęście… Wówczas to serce się kra e… Jeżeli zaś we ǳiemy razem, powiem
im na przykład po długich wywodach: Znaleźliśmy ą ot tak… Ciałem e , ze złożonymi
na krzyż rękami, kołysała fala.


Rąk nie miała złożonych… zwieszały się wzdłuż ciała.

Wiǳicie! Jak to człowiek plecie mimo woli… a wrażenie nieszczęścia rozprasza się

w opowiadaniu szczegółów. Gdy przeciwnie, eśli we dę sam, pierwszymi słowami — ak
ich znam — przerażą się od razu… i Bóg wie, co z tego wyniknąć może! Lecz eśli eden
po drugim mówić bęǳiemy, wysłucha ą nas, nie wieǳąc nawet, kiedy złe wieści za rzeli
w oczy… Pamięta cie, że spotkamy się z matką, a życie e wisi na włosku… Dobrze by było,
żeby pierwsza fala smutku rozbiła się o kilka naszych wyrazów… Do nieszczęśliwych trzeba
mówić długo; trzeba ich kołem otoczyć. Na obo ętnie si biorą w siebie mimowolnie część
bólu. Tym sposobem, bez wrzawy i wysiłku, rozǳiela się on ak powietrze lub światło…


Oǳież wasza zmoczona; woda z nie spływa na płyty kamienne.

Zmoczyłem eno kra płaszcza. — Wam zimno być musi. Macie piersi ziemią zwala-

ne… Idąc drogą, nie spostrzegłem tego w ciemności…

Wszedłem po pas w wodę.

Czy dawno przed mym przybyciem znaleźliście e ciało?

Parę minut zaledwie. Zdążałem do wsi; było późno, więc nad brzegiem ściemniać

się zaczynało. Szedłem z oczami zwróconymi na rzekę aśnie szą od drogi. Wtem, o dwa
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kroki od kępy sitowia, spostrzegam coś niezwykłego… Zbliżam się i wiǳę e włosy, które
kręgiem podniosły się nad głową i wiru ą prądem szarpane…

W izbie obie ǳiewczyny zwracają twarze ku oknu.

Czy wiǳiałeś, ak obu siostrom włosy zadrżały na ramionach?

Zwróciły głowy w naszą stronę… Zwróciły głowy, nic więce . Mówiłem za głośno.
Obie ǳiewczyny wracają do dawnego położenia.
Już tu nie patrzą. — Wszedłem po pas w wodę, wziąłem ą za rękę i bez wysiłku na

brzeg wyciągnąłem… Była równie piękna ak e siostry.

Może pięknie sza!… Nie wiem, dlaczego straciłem całą odwagę…

A o akie odwaǳe mówicie? Uczyniliśmy wszystko, co tylko człowiek zrobić może…

Umrzeć musiała chyba uż przed goǳiną.

A ǳiś rano żyła eszcze!… Spotkałem ą wychoǳącą z kościoła. Mówiła mi, że od-

eżdża, że ma zamiar odwieǳić babkę mieszka ącą za rzeką, z które ą wydobyliście.
Mówiła, że nie wie, kiedy się zobaczymy… Chciała mnie o coś zapytać, ale nie śmiała…
i nagle odeszła. Teraz ednak, gdy się nad tym zastanawiam… Nie domyśliłem się nicze-
go!… Uśmiechała się, ak uśmiecha ą się ci, co milczeć pragną albo lęka ą się, żeby ich
nie zrozumiano… Zaledwie mały promyczek naǳiei migotał w e oczach mętnych… Nie
patrzyła na mnie…


Chłopi mi mówili, że wiǳieli, ak aż do wieczora błąǳiła nad rzeką. Myśleli, że zbiera

kwiatki… Może być, że e śmierć…

Nie wiadomo!… Kto by to odgadł?… Może należała do tych, które mówić nie chcą.

Każdy człowiek nosi w sobie nie eden powód utraty życia… W duszę, ak w tę oto izbę,
za rzeć nie można… Wszystkie one takie… Mówią o rzeczach powszednich i nikt nie
domyśla się, co się w ich główkach ǳie e. Nieraz miesiące całe ży emy obok istot, któ- Samobó stwo, Dusza
re uż nie należą do świata, a duszy ich do życia nie nakłonisz… Podobne są do lalek
nieruchomych, pomimo że w ich duszach ǳie ą się ǳiwne rzeczy… Same nie wieǳą,
czym są… I ona żyłaby, ak ży ą inne… Aż do śmierci mówiłaby: „Panie, pani, deszcz ǳiś
padać bęǳie”. Albo: „Siąǳiemy do śniadania; w trzynaście osób siąǳiemy do stołu”.
Albo: „Owoce eszcze niedo rzałe”. Takie ak ona wspomina ą z uśmiechem o opada ą-
cych kwiatach, a płaczą w ciemności… Anioł nawet nie domyśliłby się, czego pragną,
a człowiek zrozumieć e może dopiero poniewczasie… Wczora wieczorem sieǳiała tam,
przy lampie, ak e siostry… Gdyby się to nie stało, nie wiǳielibyście ich, panie, tak ak
e teraz wiǳicie… Zda e mi się, że i a po raz pierwszy ą u rzałem… Trzeba coś z zaziem-
skiego do powszedniego dodać życia, zanim się e po mie ak należy… ǲień i noc masz
e przy sobie, a dowiadu esz się, czym są w istocie, dopiero wówczas, gdy odchoǳą na
zawsze… ǲiwną ednak duszyczkę mieć musiała!… ǲiecinną musiała mieć duszyczkę,
biedną i naiwną, i pełno skarbów nieprzebranych, eśli powieǳiała, co powieǳieć miała,
eśli uczyniła, co powinna była uczynić.


Spo rzy cie w izbę, oni się tam wszyscy teraz uśmiecha ą.

Spoko ni… ǲiś wieczorem nie oczekiwali e .

Uśmiecha ą się, nie porusza ą się wcale… Oto o ciec kłaǳie palec na ustach…
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Wskazu e ǳiecko śpiące na matki łonie…

Ona nie śmie oczu podnieść, żeby nie przerwać snu ǳiecięcia…

Siostry haować przestały… Jaka cisza wśród nich zaległa.

Upuściły motek białego edwabiu…

Na ǳiecko się patrzą…

Nie domyśla ą się, że i my na nie patrzymy.

Patrzą na nas także…

Wzniosły oczy w górę…

A ednak wiǳieć nas nie mogą…

Zda ą się szczęśliwi, bo nie wieǳą, co ich czeka…

Mniema ą, że są bezpieczni… Zamknęli drzwi… u okien ma ą kraty. Wzmocnili mury

starego domostwa; zaryglowali tro e drzwi dębowych… Przewiǳieli wszystko, co prze-
wiǳieć można.


Trzeba im wreszcie powieǳieć, zanim kto nie zawiadomi ich nagle. Gdy odchoǳiłem,

tłum chłopów gromaǳił się na łące, gǳie zmarła leży… Nużby który z nich zapukał…

Marta i Maria są przy nie … a chłopi właśnie zabrali się do zrobienia noszy z gałęzi.

Powieǳiałem starsze , żeby czym pręǳe przybiegła nas uprzeǳić, gdy z ciałem ruszą
w drogę. Zaczeka my na nią. We ǳie tam razem ze mną… Niepodobna przyglądać się im
dłuże … Zdawało mi się, że będę mógł od razu do drzwi zapukać, we ść i w kilku słowach
rzecz opowieǳieć… Niestety, zbyt długo patrzyłem na nich, ak pełni życia, spoko ni,
sieǳą przy lampie…

 wchoǳi.

Już idą, ǳiaduniu!

To ty?… Gǳie są?

U podnóża ostatnich pagórków.

Czy przy dą bez wrzawy?

Prosiłam, żeby po cichu odmawiali pacierze. Marta im towarzyszy.

Dużo ich iǳie?
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Cała wieś otacza niosących. Przyszli ze światłem. Powieǳiałam, żeby pogasili świece.


Którędy idą?

Ścieżkami. Postępu ą powoli…

Już czas…

Czy powieǳiałeś im, ǳiaduniu?

Wiǳisz, żeśmy dotąd nic nie powieǳieli. Jeszcze tam, przy lampie, czeka ą na wieść

żałobną… Patrz, mo e ǳiecko, patrz! Zobaczysz coś, co ci o życiu da po ęcie…

Och, acy oni spoko ni!… Zda e mi się, akbym ich we śnie wiǳiała…

Ostrożnie! Obie siostry drgnęły…

Powsta ą…

Sąǳę, że chcą zbliżyć się do okien…
Jedna z dwóch sióstr zbliża się w tej chwili do pierwszego okna; druga do trzeciego. Opierają

równocześnie dłonie na szybach. Patrzą długo w ciemność.

Nikt nie stanął przy oknie środkowym.

Patrz… Słucha ą…

Starsza uśmiecha się do czegoś, czego wiǳieć nie może.

A w oczach drugie malu e się przestrach…

Ostrożnie! Nie wiadomo, ak daleko dusza sięga, gdy leci do luǳi.
Długie milczenie. — , całując , tuli się do jego piersi.

*


ǲiadunio!

Nie płacz ǳiecko… przy ǳie i na nas kole .
Milczenie.

Patrzą się ciągle…

Choćby biedaczki sto tysięcy lat patrzyły, nic nie dostrzegą. Noc ciemna… Oczy zwró-

ciły w naszą stronę, gdy właśnie z przeciwne nieszczęście nadchoǳi…
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Tym lepie , że tu patrzą… Nie wiem co, ale coś się od łąk tuta zbliża…

Myślę, że tłum… Są eszcze tak daleko, że ledwie ich rozpoznać można…

Idą krętą ścieżką… Oto ich znowu widać na stoku, oświeconym przez księżyc…

Och, acy liczni!… Gdy odchoǳiłam, zbiegali się luǳie z przedmieścia… Nałożyli

kawał drogi…

A ednak przy dą… Wiǳę ich także… Idą łąkami… Wyda ą się tak mali, że wśród Tłum

trawy ledwie ich dostrzec można… Można by myśleć, że to ǳieci bawiące się przy blasku
księżyca… Gdyby ich one spostrzegły, nie odgadłyby pewnie… Cóż z tego, że odwrócone
tyłem do przybywa ących?… Tamci zbliża ą się krok za krokiem, a od dwóch goǳin nie-
szczęście wzrasta i wzrasta. Nie są w stanie przeszkoǳić, by nie rosło… Ci zaś, co niosą,
wstrzymać go nie są w mocy. Ono ich panem, więc służyć mu powinni… Śpieszy do celu
po wytknięte droǳe… Nie zna znużenia i edno tylko ma na myśli… Oni zmuszeni są
sił swoich mu użyczyć. Smutni, lecz idą… Litu ą się, lecz postępować muszą.


ǲiaduniu, starsza się uż nie uśmiecha.

Nie odchoǳą od okien.

Cału ą matkę…

Starsza pogłaskała włoski na główce ǳiecięcia, a ono się nie przebuǳiło.

Teraz o ciec do nich ręce wyciąga, żeby go także pocałowały…

A teraz cisza…

*


Do matki wraca ą…
Odchoǳą na miejsca.

O ciec patrzy na wahadło zegara.

Można by myśleć, że modlą się bezwiednie.

Można by mniemać, że słucha ą wewnętrznego głosu dusz własnych.
Milczenie.

ǲiaduniu, nie mów im ǳiś eszcze!

A wiǳisz, i ty tracisz odwagę… Wieǳiałem, że nie należało się patrzeć. Mam uż

blisko lat osiemǳiesiąt i trzy, a widok życia po raz pierwszy wywołu e we mnie tak
niezwykle wrażenie. Nie wiem dlaczego, ale wszystko, co oni tam robią, wyda e mi się
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ǳiwnie poważne. A oni po prostu oczeku ą przy lampie zbliża ące się nocy, ak i my
oczekiwalibyśmy e przy swo e . Patrzę ednak na nich ak z innego świata, bo znam
maleńką prawdę, które oni nie zna ą… Czy tak, mo e ǳieci? Powieǳcie mi dlaczego
i wy pobledliście także? Czy est może coś eszcze, o czym mówić nie chcemy, a co nam
łzy wyciska?… Nie wieǳiałem, że est coś tak smutnego w życiu, a tych, co na to patrzą,
strach prze mu e… Choćby się nawet nic nie było stało, lękałbym się o nich, wiǳąc ich
spokó … Zbyt wielką ufność pokłada ą w świecie. Sieǳą tam, zasłonięci od wroga tylko
tymi marnymi oknami… zamknęli drzwi, więc myślą, że nic złego stać się im nie mo-
że, a nie wieǳą, że coś zawsze duszom się przytrafia, bo świat nie kończy się na progu
domu… Tak są pewni życia, że nie przypuszcza ą nawet, iż są luǳie, co więce od nich
wieǳą i że a, biedny starzec, o dwa kroki od ich drzwi sto ący, trzymam ich szczęście,
niby chorego ptaka w moich starych dłoniach… i nie śmiem dłoni otworzyć…


Mie litość, ǳiaduniu!

Litu emy się nad nimi, mo a droga… lecz nad nami nie ma litości.

ǲiaduniu, powieǳ utro… powieǳ w asny ǳień… mnie okropny smutek ich ogar-

nie…

Może masz słuszność, ǳiewczyno… Lepie by to wszystko pogrzebać w cieniach nocy.

Światło dnia ból łagoǳi… Ale cóż by na to utro powieǳieli? Nieszczęście zazdrosnym
czyni… a ci, na których spada, pragną dowieǳieć się o nim wcześnie od obcych. Nie
chcą go powierzać obo ętnym dłoniom. Myśleliby, żeśmy im co skradli…


Zresztą… uż nie czas! Słyszę szmer modlitwy…

Są tam… Idą za płotami…
 wchoǳi.

Otóż estem. Tu ich doprowaǳiłam. Powieǳiałam, by zaczekali na droǳe.
Słychać krzyk ǳieci.
Ach ǳieci… krzyczą znowu. Zakazałam im przychoǳić… Ale chcą także wiǳieć,

a matki mnie nie usłuchały… Powiem im… Nie; zamilkły. — Czy wszystko gotowe?
Przyniosłam pierścioneczek przy nie znaleziony… Mam także trochę owoców dla ǳiec-
ka… Sama ą ułożyłam na noszach. Wygląda, akby spała… Niemało miałam kłopotu z e
włosami; ułożyć się nie chciały… Kazałam narwać stokroci… Innych kwiatów nie było…
Co tu robicie? Czemu nie esteście z nimi?

Patrzy w okna.
Nie płaczą⁈… Nie powieǳieliście eszcze?

Marto, Marto! Zbyt wiele życia masz w duszy, żebyś zrozumieć mogła…

Dlaczego nie miałabym zrozumieć?….
Po chwili milczenia, tonem barǳo poważnego wyrzutu.
Nie śmiałeś, ǳiaduniu?

Nie wiesz, Marto….

A więc a powiem.
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Pozostań tu, mo e ǳiecko i popatrz chwilę‥

Ach, acy oni nieszczęśliwi!…. Nie! Czekać dłuże nie mogę….

Dlaczego?

Nie wiem… czu ę ednak, że dłuże czekać nie mogę…

Chodź tu, mo e ǳiecko…

Jacy oni cierpliwi!

Chodź tu, mo e ǳiecko….

Odwraca się.
Gǳie esteś, ǳiaduniu? Nieszczęście mnie oślepiło, ciebie nawet nie wiǳę…. Sama

nie wiem, co począć…

Nie patrz na nich, dopóki się nie dowieǳą.

Pó dę z tobą….

Nie, Marto; pozostań tuta …. Usiądź obok swo e siostry, pod domem, na te stare

Cierpienie, Młodość,
Starość

ławie kamienne …. i nie patrz! Jesteś za młoda, nie zapomniałabyś nigdy… Nie trzeba,
żebyś przedwcześnie się dowieǳiała, aka bywa twarz tego, komu śmierć za rzy w oczy….
Może usłyszysz krzyk. Nie odwraca się… A może nic nie usłyszysz. Przede wszystkim
nie odwraca się, gdy nic nie usłyszysz… Postępu boleści przewiǳieć nie można… Zwykle
kończy się wszystko na kilku łkaniach, wyrywa ących się z głębi piersi… Sam nie wiem,
co uczynię, gdy e usłyszę… To uż z powszednim życiem nie ma nic wspólnego…. Zanim
ode dę, uściśnĳ mnie, mo e ǳiecko.

Odgłos szmeru modlitwy zbliżył się stopniowo.—Część tłumu zapełnia ogród.— Słychać
głuche stąpania i ciche szepty.


Do tłumu.
Tu pozostańcie! Nie zbliża cie się do okien…. Gǳie ona?
 
Kto?

Tamci…. co nieśli?
 
Idą ale ą wiodącą do domu.
 odchoǳi.  i  sieǳą na ławie tyłem do okien odwrócone. — Cichy

szmer wśród tłumu.

Ci… cho!… Nie mówcie!
Starsza siostra w izbie wstaje i zasuwa rygiel u drzwi.

Otworzyła?
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Przeciwnie, zamknęła.
Milczenie.

*


Czy ǳiadunio uż wszedł?

Nie… Starsza siostra wraca od drzwi i siada przy matce… Inni nie poruszyli się nawet,

a ǳiecko śpi ciągle…
Milczenie.

Siostrzyczko, poda mi ręce!

Marto!
Obejmują się — Pocałunek.

Musiał zapukać… Wszyscy naraz podnieśli głowy… Spogląda ą po sobie…

Och! och! Siostrzyczko, a także krzyczeć będę!
Tłumi łkanie na ramieniu siostry.

Musiał powtórnie zapukać… O ciec spo rzał na zegar… Powsta e.

Siostro! Siostro! Muszę tam wy ść koniecznie… Nie mogą pozostać sami!

Marto! Marto!
Zatrzymuje ją.

O ciec do drzwi się zbliżył… Odsuwa rygiel… Otwiera z ostrożnością…

Och! Czy pan nie wiǳi?…

Kogo?

Tych… co niosą?…

Tylko trochę drzwi uchylił… Wiǳę zaledwie kawał trawnika i wodotrysk… Klamki

z rąk nie wypuszcza… Cofa się… Zda e się mówić: „A, to wy”… Wzrusza ramionami…
Zamyka drzwi… ǲiadunio panienek wszedł do poko u.

Tłum zbliżył się do okien. —  i  podnoszą się z początku tylko do połowy,
potem jedna przy drugiej, obejmując się ramionami, przysuwają się także. — Widać 
postępującego naprzód. — Obie siostry zmarłej podnoszą się. —  także się podnosi, ale
wprzód z wielką pieczołowitością sadowi ǳiecko na fotelu, z którego powstała, tak że widać
malca śpiącego w pośrodku pokoju, z główką nieco pochyloną. —  iǳie naprzeciw
 i podaje mu rękę, lecz cofa szybko, zanim ten zdążył wziąć ją w swoje dłonie. —
Jedna z ǳiewczyn chce mu zdjąć płaszcz z ramion; druga przysuwa dlań fotel. — Lecz
 gestem odmawia. —  uśmiecha się zǳiwiony. —  patrzy w okna.
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Nie śmie powieǳieć… Spo rzał na nas…
Szemranie i poruszenie tłumu.

C… yt!
, spostrzegłszy twarze za oknami, szybko odwraca oczy. — Jedna z ǳiewczyn

ciągle mu fotel przysuwa. —  siada na nim wreszcie i kilka razy przesuwa dłoń po
czole.


Siada!…
Reszta osób w pokoju siada także. — W ciągu tego  mówi coś szybko i płynnie. —

Nareszcie  usta otwiera, a dźwięk jego głosu zdaje się buǳić uwagę. —  mu
przerywa. —  zabiera głos znowu. — W miarę jak mówi, wszyscy unieruchomieni
słuchają go uważnie. — Nagle  zadrżała i powstaje.


Och!… Matka po mie, zrozumie!…
 odwraca się i kryje twarz w dłoniach. — Znowu wrzawa głucha wśród tłumu. —

Popychają się. — ǲieci krzyczą, proszą, by je wzięto na ręce, żeby także wiǳieć mogły. —
Część matek spełnia ich życzenie.


C… yt! Jeszcze nie powieǳiał….
Widać, jak  pyta  z gorączkowym niepokojem. — On jeszcze słów parę

przemawia. — Potem nagle wszyscy z miejsc powstają, zadając mu naraz pytania. — On
powolnym ruchem głowy potwierǳa.


Powieǳiał!… Powieǳiał w te chwili…
    
Powieǳiał!… Już powieǳiał!

Nic nie słychać…
 powstaje także i nie odwracając się, wskazuje palcem drzwi za sobą. — -

,  i siostry rzucają się ku drzwiom, których  od razu otworzyć nie może. —
 stara się  zatrzymać.

     
Wychoǳą!… Wychoǳą!
Tłum popycha się w ogroǳie. — Wszyscy biegną za dom i znikają. — Pozostaje tylko

, który stoi przy oknach. — W pokoju nareszcie otwierają się podwoje. — Wszyscy ra-
zem wychoǳą. — Za drzwiami widać niebo gwiaźǳiste, trawnik i wodotrysk mieniący się
w świetle księżyca. — W pośrodku pokoju ǳiecko śpi spokojnie na fotelu. — Milczenie.


ǲiecko nie przebuǳiło się…
Wychoǳi.
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