


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

GABRIELA ZAPOLSKA
  

Kundel
Cóż u diabła starego? Dlaczegóż nie mam i a zrobić kariery? — zawołała Resia, ciska ąc
obszarpaną książkę na ziemię.

Zerwała się z obdarte so, a pociągnąwszy falbaną szlaoka kawał sprężyny i pęk
siana, poskoczyła ku oknu.

Ładnie tam było na dworze, choć trochę eszcze chłodno. Resia nie uczesaną głowę
wytknęła przez okno, a wiatr wiosenny rozwiewał e kręte, czarne włosy. Ona od cza-
su do czasu dmucha silnie, chcąc odpęǳić natrętne kosmyki, które kręciły się koło e
wybladłych warg lub czepiały się długich rzęs i wzrok zasłaniały.

Była to eszcze młoda ǳiewczyna, pysznie zbudowana, brudna i pokryta piegami. Sta-
nowiła na wytwornie szy okaz wesołych cór miasta — i oǳnaczała się szczytną głupotą,
dobrym sercem i zamiłowaniem do pieczone gęsi.

Lubiła przy tym pieniąǳe (była Żydówką), nowe buciki, karmelki i zwykle w zimie
o szare goǳinie piekła sobie na trzech patyczkach abłka, kiwa ąc się i mrucząc akąś
monotonną piosenkę. Umiała czytać, lecz za to nie umiała pisać, adła chleb ze szmalcem
na obiad, a potem, nie umywszy rąk, nacierała się „chyprem”.

Paliła papierosy i czesała się raz na tyǳień, była antysemitką w całym słowa znaczeniu,
a na kwestię emancypac i kobiet nie zapatrywała się wcale.

Dnie całe leżała na swo e sofie, paląc papierosy, dopiero z nade ściem zmroku buǳiła
się ze swe bezczynności.

Wstawała wtedy, mrucząc i plu ąc po kątach i szczoteczką od zębów czyściła buciki,
a bieliła twarz kredą w braku pudru. Potem — usiadłszy przy oknie, czekała na… Kundla.

*

Kundel ten był obecnie e wielką miłością. Był to mały, potworne brzydoty chłopak,
syn ednego ze znacznie szych urzędników miasta. Przysłowiowo brzydki, był ǳiwnym
okazem akie ś brutalne zuchwałości i bezczelne aroganc i, którymi w domowym zaciszu
uzyskał słodkie miano… Kundla. Wielka ego głowa, pokryta rozwichrzoną, olbrzymią
czupryną, miała kształt prawie czworograniasty; wyraz małych oczek i ust wydętych,
obrosłych sterczącym, rudawym włosem, znamionował upór, przewrotny spryt i akieś
niczym nie ukrócone zuchwalstwo. Trzymał zwykle ręce w kieszeniach od spodni i no-
sił małoruskie koszule, na częście rozpięte na piersiach. Mówił powoli, zacina ąc się na
syczących spółgłoskach i miał zupełnie odrębny sposób wyrażania się, który trwogą prze -
mował słuchaczów.

W domu był postrachem matki i sióstr, dwóch młodych ǳiewczynek, słodkich i nie-
śmiałych, tulących się do kątów, gdy Kundel — podczas nieobecności o ca — z awiał się
w salonie lub w adalni. Matka sama podnosiła ku niemu błagalnie oczy, w których nie-
rzadko przewĳała się łza…

Lecz Kundel urągał wszystkiemu. Mówił, że est „wyższy nad świat cały”, i rozwala-
ąc się na kanapie przetrawiał, ziewa ąc, resztę nocnych pohulanek i pochłoniętego piwa.
Zroǳony z roǳiców szczytnie „bürgerskich¹” — według ego słów własnych, nie wia-

¹bürgerski (z niem.) — mieszczański. [przypis edytorski]
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domo skąd rozwinął w sobie naturę nocnego włóczęgi i unakierię bursza². Całe dnie
włóczył się w przydeptanych pantoflach po czyściuchnych poko ach, wytrząsa ąc popiół
z fa ki na dywany lub fotele. Gdy mu ktokolwiek zrobił aką uwagę, odpowiadał chrapli-
wym głosem:

— Odsuń się, bo cię psom oddam na pożarcie, a krwią two ą drzwi mego przedpoko u
pomalować każę!

Miał lat dwaǳieścia i skończył dwie klasy. Nie było siły luǳkie , która by go skłoniła
do powrotu do szkół. Uczył się „prywatnie” — doprowaǳa ąc zwykle nauczycieli do
rozpaczy lub do ǳielenia z nim nocne rozpusty.

Życie nie miało dlań uż żadnych ta emnic, zakosztował wszystkiego i od lat pięciu
czepiał się spódnic kobiecych, pełen przewrotne żąǳy, z które sobie doskonałą zdawał
sprawę.

Doszedłszy do lat dwuǳiestu, był przeżytym i znuǳonym starcem, gdy wracał do
domu nad ranem, twarz ego miała odcień ziemisty, a oczy czerwone i spuchłe.

Ręce mu drżały, kąciki ust miał wiecznie zaślinione. Gdy siadał do obiadu, nie umyty,
nie uczesany, i wyciągał trzęsące się palce po wino lub cytrynę, cieszył się widocznie
z nerwowego drżenia, które mu ramię targało.

— Łapcie mi się trzęsą! Co? — pytał, spogląda ąc tryumfalnie po obecnych, którzy
wzrusza ąc ramionami, zdawali się zapominać o ego obecności.

Przyzwycza ono się bowiem w domu do tego Kundla — na pół pĳanego, uważa-
ącego adalnię roǳiców za przedłużenie lokalu kna powego. Jeden tylko o ciec umiał
poskromić tę ohydną zuchwałość. Przy nim Kundel zapinał na piersiach koszulę, scho-
ǳił do obiadu o właściwe porze i zamieniał tradyc onalne pantofle na głębokie kalosze.
Gdy spoǳiewano się gości, Kundel obcinał paznokcie u lewe ręki i usiłował zaprowa-
ǳić porządek we włosach. Był to rozkaz o ca, rozkaz wypowieǳiany dobitnie urywanym
suchym tonem.

Głos ten odǳiaływał na chłopca przyna mnie drobiazgowo i pozornie.
— Stary ma fa gle, trzeba go nabrać!
A „nabierania” tego, więce aniżeli zwykłe zuchwałości, bała się szczególnie matka.
Kundel bowiem, zna ąc słabą stronę o ca, gdy zbyt wiele narobił długów i za często

był proszony do cyrkułu³ — stawał się nagle melancholĳny i odczuwał potrzebę poprawy.
Pragnął wtedy czyste bielizny, mydła, książek naukowych i trochę szacunku luǳkiego.

Wchoǳił do poko u o ca na palcach, ucierał nos chustką, sługom pozwalał prze ść
spoko nie, a siostry głaskał po głowie, nazywa ąc e pieszczotliwie „małpiszonami”.

Dozwalał sprzątać w swoim poko u i przewracać materace na drugą stronę, fa kę
ostentacy nie zawieszał na gwoźǳiku i palił damskie papierosy, mówił cieniuchnym gło-
sem, dobiera ąc słów, a ogląda ąc lampę deklarował, że „ uż się wszystko skończyło i on,
Dyńǳio, zabiera się do pracy…”

O ciec zwykle z początku sceptycznym wzrokiem śleǳił zmianę w postępowaniu syna.
Powoli ednak dawał się łuǳić naǳiei. Kto wie — może wreszcie coś się zbuǳiło w te
głowie mózgu pozbawione , w tym sercu zda się zatopionym w kale rozpustnych uciech.

— Patrz, duszko — mówił do żony, która z robótką w ręku dozorowała zabawy dwóch
ǳiewczynek — ot, zda e się, że tam na górze akiś porządek panować zaczyna…

Dyńǳio za mował dwie fac atki⁴ położone na drugim piętrze i domowi, chcąc unikać
wymówienia imienia na starszego z rodu, nazywali locum⁵ Kundla „górą”.

Matka ednak wzruszała ramionami.
— Pewnie coś nabroił lub chce coś uzyskać — mówiła smutnym głosem.
— No!… kto wie! Kto wie! — protestował o ciec — może się wreszcie upamięta

i przestanie zatruwać nam życie.
Matce łzy stawały w oczach.
— Da Boże! — odpowiadała wzdycha ąc.
Lecz nie łuǳiła się wcale.

²bursz (z niem.) — członek korporac i studenckie . [przypis edytorski]
³cyrkuł — posterunek polic i w zaborze rosy skim. [przypis edytorski]
⁴facjatka — pokó na poddaszu. [przypis edytorski]
⁵locum (z łac.) — mieszkanie. [przypis edytorski]
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Wieǳiała, co znaczy to „upamiętanie”. Wszakże i ona nie ednokrotnie została w ten
sposób przez syna zwieǳiona. Na wskróś religĳna, ma ąca w sobie ślepą wiarę i poszano-
wanie praktyk religĳnych, konfens onałem, kazaniem chciała wpłynąć na rozhukanego
chłopca. Kundel od razu zrozumiał, że z te naiwne i pełne adorac i duszy — może
wyciągnąć dla siebie korzyści.

I powoli wprowaǳił system ǳiwny, a przy ęty przez matkę, która w żarliwości swo e
stała się źródłem wyzysku.

Każdą wysłuchaną mszę, każdą spowiedź, otrzymane rozgrzeszenie, odprawioną po-
kutę, każdą bytność na kazaniu — opłacała pewną umówioną kwotą pienięǳy.

Gdy Kundel zanurzył swó rozczochrany łeb w cienie konfes onału, biedna kobieta
padała na kolana, modląc się żarliwie o „oświecenie nieszczęśliwego”.

Lecz ten „nieszczęśliwy”, plotąc księǳu niestworzone brednie, wy awia ąc wątpliwo-
ści, od których włosy spowiednikowi stawały po prostu na głowie, obliczał w myśli, ile
to nocy bezsennych za otrzymane od matki pieniąǳe w murach kna py przepęǳi.

I długo włóczył się tak po kościołach, będąc postrachem księży, którzy zobaczywszy
przystępu ącego do kratek Kundla, czuli krew bĳącą im do głowy. Na mszach porannych
wiǳieć go można było drzemiącego obok rozmodlone matki, z oczyma zaczerwienio-
nymi ak u królika, z rękami brudnymi i koszulą pomiętą.

Czasem, wpadłszy w dobry humor, „fiksował aką zamodloną dewotkę” lub gasił świe-
ce defilu ącemu bractwu.

Wreszcie matka zrozumiała, że każda spowiedź Kundla, każda msza est dla chłopca
tylko źródłem wyzysku, a pieniąǳe otrzymywane da ą mu możność pogrążania się w coraz
większe rozpuście. Zamknęła kieszeń i od te chwili, gdy Kundel zapowiadał poprawę,
wieǳiała, czego się trzymać w takich razach.

O ciec łuǳił się eszcze. Gdy Dyńǳio z wielką pompą wchoǳił do ego kancelarii
i zabierał librę⁶ papieru, kilka piór i pakę bibuły, o ciec pytał go, w akim celu bierze te
foliały.

— Idę pracować — będę robić notatki z Naukowych podstaw krytyki literackiej Hen-
nequina⁷ lub ocenię którą z tragedii Sofoklesa — odpowiadał Kundel, stawia ąc ostrożnie
nogi obute w stare kalosze, które ak dwie plamy rozlewały się na asnym tle dywanu.

— Sofoklesa? — pytał o ciec.
— Hm!… tak, eśli będą tego warte. Nie wiem eszcze. Być może, iż sam coś napiszę,

bo coś mi się w głowie… kiełbasi! Zresztą, pracować będę do rana. Dobranoc o cu!
I wychoǳił powłócząc nogami, a zamknąwszy drzwi za sobą, uśmiechał się złośliwie:
— Stary est wzięty… po utrze można się lansować — a beknie, i to dobrze!

*

Lecz Kundel miał także w głębi duszy swo e kącik poetyczny, w którym rosła błękitna
niezabudka sentymentalizmu. Kundel był kochliwy i ak wszyscy „przeżyci” — w miło-
ściach swoich dążył do ideału. Ideał był to zupełnie odrębny od ideału Danta i Petrarki,
lecz mimo to nie przestał być ideałem, w którym Dyńǳio czerpał natchnienie i siłę do ży-
cia. Dyńǳio cieszył się takim wstrętem mieszkanek miasteczka, że dość było dla kobiety
u rzeć na ulicy Kundla, aby mieć humor popsuty na ǳień cały.

Kundel nie martwił się tym wcale. Nienawiǳił kobiet dobrze ubranych i ako tako
wychowanych. W kna pie po opiciu się odpowiednią ilością piwa — brutalnie zǳierał
z każde „damy” kry ące obsłony i z cynizmem na wyższym obrzucał ą wyrazami pogardy
i szyderstwa. Dla niego istniała tylko natura w postaci rozczochranych ǳiewczyn, którym
ego małoruska haowana koszula imponowała, a plugawy żargon przypominał ciemne
zaułki, wśród akich młodość spęǳiły.

Do takich więc „ideałów” Dyńǳio pisywał ody, macza ąc palec w piwie i kreśląc słowa
na marmurze stołu. Gdy blady świt kładł im wszystkim na czoła zielonawe, trupie tony
— Kundel deklamował:

⁶libra — sto arkuszy papieru. [przypis edytorski]
⁷Hennequin, Emil (zm. ) — ancuski krytyk literacki. [przypis edytorski]
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Niekiedy blada Wenus z mdławym blaskiem w oku
Schoǳi tu na ziemię w latarnianym zmroku.

ǲiewczyny zanosiły się od śmiechu.
Ten Kundel! A niechże go! A to e wyzywał! Lecz on przygasłymi oczami spoglądał

na nie akby ze smutkiem i sącząc z kufla resztki piwa, bełkotał:
I uniesioną suknią wpół bezmyślnie szasta,

Ukazu ąc światu brudnych pończoch parę…

Zwykle Dyńǳio kochał którąkolwiek z tych ǳiewczyn, kochał po swo emu, tyrani-
zu ąc i maltretu ąc bez litości. Gdy przyszła kole na Resię, Kundel odmienił swó system
postępowania. Resia przypadła mu do gustu i cygańska natura kobiety zlała się wybornie
z brutalnym usposobieniem chłopca. Podbita ego trywialną, a chwilami znów sentymen-
talną namiętnością, Resia zachwycała się Dyńǳiem i dozwalała mu na wszelkie wybryki.

Były chwile, w których Kundel nazywał Resię „nikczemną Żydówką” — po to, aby po
kwadransie nadawać e miano Fryny⁸ i wycinać z e wykoszlawionych bucików greckie
sandały. Po czym mówił e wiele o potrzebie kształcenia umysłu i obiecywał dać e na-
uczyciela angielskiego, gimnastyki i gry na cytrze. Na częście następowała późnie mała
nauczka moralna, w które Kundel wykładał zǳiwione i drapiące się w łydkę Resi, że są
pewne warunki, z którymi szanu ąca swą godność kobieta liczyć się powinna, a właśnie
ona zda e się urągać społeczeństwu i wskutek tego może doznać w przyszłości zmartwień
i upokorzeń. On, Dyńǳio — est wprawǳie wolny od przesądów i bez kwestii „szanu e”
w nie kobietę, ale właśnie dlatego pragnie, aby cały świat ą szanował. Gdy Resia opornie
przy mowała podobne słowa i w trakcie podobne perory oddawała się sportowi dłubania
szpilką w uchu, Kundel dla poparcia swych argumentów uderzył ą pięścią w głowę, co
wywołało oczekiwany skutek.

Kundel obdarzał Resię prezentami i od czasu do czasu znosił do mieszkania swe ulu-
bione na ǳiwacznie sze przedmioty pochwytane na kredyt po sklepach, w których przez
wzgląd na roǳiców kupcy nie śmieli Dyńǳiowi czegokolwiek odmówić. W ten sposób
Resia posiadała siedem par szelek, cztery pary kaloszy, trzy spluwaczki, cztery brzytwy,
edenaście pęǳli do rozrabiania mydła i olbrzymi teleskop. Żywiła się przeważnie sar-
dynkami, roǳynkami, paloną kawą, pieprzem tureckim i musztardą. Nauczyła się palić
papierosy, a nawet żuła tytoń ak stary turkos⁹.

Tego roǳa u wspaniałe „utrzymanie” zaczęło powoli nie wystarczać Resi. Kundel
imponował e ciągle — zapewne — a teraz, kiedy wymyślał światłocienie i opowiadał,
że uży e ą do „pleinairu¹⁰”, od którego świat „zdesenie e”, Resia zapominała o piecze-
niu abłek i cała zasłuchana kucała u kolan Dyńǳia wyciągniętego niedbale na koszla-
wym krzesełku. Ale… Dyńǳio od pewnego czasu przynosił uż same słoiki musztardy,
a w ǳień uroǳin Resi obdarzył ą męskim siodłem, więc ǳiewczyna powoli zaczynała się
niecierpliwić. W dodatku Dyńǳio, w celu rozświetlenia umysłu swe Fryne i uczynienia
z nie Lais¹¹ miasta — przynosił znuǳone ǳiewczynie tłumaczenia rozmaitych an-
cuskich romansów, w których imaginac a autorów wraz z potwornością fabuły walczyła
o lepsze. Resia czytała te opisy wonnych buduarów, wypikowanych atłasem, tonących
w półcieniu sypialni, nocnych lamp kryształowych, migocących w przestrzeni.

Dyńǳio dopełniał reszty. Wieczorem puszczał woǳe swe sentymentalności i tak
we dwo e wśród brudu, porozlewane wody, połamanych grzebieni i ǳiurawych krzeseł,
galopowali myślą w sferę woni, połysku edwabiu i bladych barw abażurów.

Wreszcie doszło do takiego naprężenia sytuac i, iż Resia, z adłszy dwa słoiki musztardy
i trzy stare bułki, włożywszy spódnicę praną przed pięcioma miesiącami — zeskoczyła
z so i stanąwszy w lufciku, powieǳiała z mocą:

— Muszę zrobić karierę!…

⁸Fryne — słynna z piękności kurtyzana grecka z IV w. p.n.e. [przypis edytorski]
⁹turkos (daw.) — Algierczyk odbywa ący służbę w wo sku ancuskim. [przypis edytorski]

¹⁰plein air (.) — malowanie kra obrazu z natury. [przypis edytorski]
¹¹Lais — imię to nosiły liczne greckie kurtyzany. [przypis edytorski]
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*

Kiedy te słowa posłyszał wieczorem, Kundel roztworzył szeroko oczy i wydął wargi.
— Tego ci się zachciewa? — zapytał.
Lecz Resia dnia tego nie była usposobioną do żartów.
Zmarszczyła brwi, zatopiła popękane z odmrożenia ręce w rozczochrane włosy i nie

odpowieǳiała ani słowa.
— Cóżeś się tak nadęła ak pluskwa w maśle? — pytał Dyńǳio.
Milczenie.
Dyńǳio począł się niecierpliwić.
— Chcesz zrobić karierę, a cóż to… mała kariera, aką masz teraz?
Resia wykrzywiła usta.
— O e !… — wyrzekła wreszcie — co mi z tego. Mieszkam ak śleǳiarka… a czym

ży ę, to uż wstyd powieǳieć…
Dyńǳio machnął ręką.
— To wszystko marność, wiǳisz, serce to grunt…
Resia zamilkła i znów kiwała się długą chwilę, wpatrzona w odrapane ściany swego

poko u.
— Chciałabym — zaczęła znów powoli — chciałabym mieć dywan na podłoǳe i atła-

sową kołdrę, i samowar na szafie, i komodę, i firanki, i taką lampę u sufitu z kolorowym
szkiełkiem. A , a , o!… to bym chciała mieć!…

Cmoknęła ustami i znów zakołysała się, obe mu ąc nagimi ramiony¹² swe kolana ledwo
okryte cienką spódnicą.

Słaby blask płonące na stoliku świeczki żółtawą linią oznaczał e kontury. Miała w te
niedbałe pozie, w tym skurczu całe postaci coś z owych Żydówek tkwiących w piasku
pustynnym.

— Och, ty puchu mamy! — wyrzekł wreszcie z pogardą.
Resia wzruszyła ramionami.
— Żebym a puchem była — to dawno bym z siebie pierzynę zrobiła — wyrzekła

sentymentalnie.
— Więc bogactw ci się zachciewa, ty kruku żydowski? — ciągnął Dyńǳio — bo-

gactw? Wschodniego zbytku? Nie wystarcza ci skromny dobrobyt, akim cię otoczyłem?
Dobrze, poznasz więc udrękę bogactwa! Pęknę w czternaście kawałków, eśli od ǳiś za
miesiąc, ty cholero az atycka, nie bęǳiesz mieć tu dywanów… ǳieł sztuki i twego sa-
mowara bydlęcego na szafie!…

Resia spo rzała na Dyńǳia z niedowierzaniem.
— Diabeł wie, czy to bęǳie, a tymczasem może byś utro mi coś przysłał do z eǳenia,

bo ta musztarda uż mi łokciem wyłazi!…
— Cicho, córo Izraela! Jutro ci przyślę trzy funty mydła, bo o ciec mi kredę¹³ na

mydło otwiera. Po utrze u nas goście, więc powiada ą, że się umyć trzeba…
Resia przysunęła się do krzesła Dyńǳia, nie wsta ąc z klęczek.
— Ty i tak ładny, Kundlu! — wyrzekła, mrużąc oczy i przegina ąc się ak kotka.
— To się wie! — odparł Kundel, wyciąga ąc swe brudne ręce i kładąc e na wspaniałych

ramionach klęczące u ego stóp Żydówki.

*

W miesiąc późnie roǳice Kundla wy eżdżali na letnie mieszkanie.
W domu pozostawał Dyńǳio i stary stróż.
O ciec po dwutygodniowym na wsi odpoczynku miał powrócić do miasta i ob ąć

nadal swe za ęcia biurowe.
Rano od echali wszyscy, odprowaǳeni nawet na pociąg przez Dyńǳia, który od

tygodnia zachowywał się przyzwoicie, prawie bez zarzutu.
Nawet matka zaczęła się łuǳić możliwością poprawy. Chciała mu na samym wy ezd-

nym zaproponować spowiedź, ale cofnęła się i postanowiła czekać.
¹²ramiony — ǳiś popr. forma N.lm: ramionami. [przypis edytorski]
¹³kreda (daw., pot.) — kredyt. [przypis edytorski]
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Kto wie, co się w te mózgownicy gnieźǳiło.
Za to o ciec dał się unieść złuǳeniu. Przestał nazywać syna „Kundlem”, a natomiast

mówił dobitnie „Dionizy”! — lub „synu”! Dał mu trochę pienięǳy, otworzył kredyt
u krawca na dwa garnitury letnie i na wyraźne żądanie Dyńǳia sprawił mu pół tuzi-
na koszul z poczwórnymi gorsami. Lecz zǳiwienie całego domu dobiegło szczytu, gdy
Dyńǳio zażądał fularowych¹⁴ chustek do nosa, szkockich skarpetek, Encyklopedii Orgel-
branda¹⁵ i pasty do zębów. Czym pręǳe uǳielono mu żądanych przedmiotów i Kundel
ostentacy nie wycierał teraz nos w olbrzymie kolorowe fulary, które zawsze wyglądały
mu ze wszystkich kieszeni ubrania.

Skarpetki nosił także — wprawǳie w kieszeni, ale to był uż stanowczy zwrot ku
lepszemu, i gdy pociąg ruszył, o ciec wychylił się raz eszcze, aby spo rzeć na Kundla
sto ącego przykładnie na peronie pomięǳy posługaczami i urzędnikami kole owymi.

— Stoi, a nawet zd ął kapelusz i ku nam powiewa!… O!… teraz wyciągnął chustkę
i ciągle macha!… — mówił biedny o ciec do cisnące się gromadki — doprawdy wygląda
ak porządny człowiek.

— Kto wie! — szepnęła matka — może Bóg go wreszcie raczy… — i ręką opiętą
w ciemną rękawiczkę kreśliła w powietrzu znak krzyża… ot… matka!

Tymczasem Dyńǳio, postawszy eszcze chwilę na dworcu, schował płachtę do kieszeni
i szybko skierował się ku domowi.

Wszedłszy do mieszkania, zamknął drzwi na klucz i zaczął systematycznie zde mować
ze ścian obrazy. Zd ęte składał na ziemi edne na drugich, nie zważa ąc, że ramy wpĳa ą
się kantami swymi w płótna i kaleczą cenne oryginały i dobre kopie skrzętnie przez o ca
zbierane.

Potem przyszła kole na dywany.
W gabinecie o ca było kilka wschodnich makat, miękkich, o wytwornych gustownych

odcieniach. Makaty te Dyńǳio zerwał ze ścian i nie składa ąc zwalił na obrazy. Po czym
rzucił się ku portierom, oberwał e wraz ze strzałami, na których były zawieszone. Jedna
ze strzał spada ąc uderzyła go boleśnie w głowę, lecz on potarł tylko czuprynę i rzucił się
do łóżek zǳierać kołdry i poduszki.

Z tualetki matki porwał dwa kryształowe flakony, weneckie lustro, z małego saloni-
ku apońskie maski, sztylety i dwa wypchane ibisy. Z kuchni zwlókł durszlak, patelnię,
wałek do ciasta, samowar olbrzymi, mogący pomieścić do czterǳiestu filiżanek, worek
do piasku, kawał wosku od podłóg i dwie żelazne dusze¹⁶. Pomieszał to wszystko z fa ka-
mi o ca, poduszką haowaną, ǳiełem rąk sióstr, z koszykiem do robót matki, gustowną
szyfonierką, zerwaną ze ściany, i malowaną paterą na bilety wizytowe.

Dopełniwszy tego ǳieła, zwaliwszy eszcze na całą kupę tych przedmiotów cztery
wyzłacane krzesełka, wschodnie lustra, dwa pu fortepianowe, prześliczną lampę, biuścik
śmie ącego się ǳiecka, świecznik mosiężny żydowski i kilkanaście sztuk srebra stołowego,
usiadł Dyńǳio na tym wszystkim i pogwizdu ąc oczekiwał zmroku.

*

Gdy zmrok nadszedł, dwóch wyna ętych posłańców przeniosło na tragach wszystkie te
przedmioty do mieszkania Resi. Tragi eskortował Kundel, kroczący z dumą i spogląda ący
z góry na przechoǳących. Wszyscy usuwali mu się z drogi, tylko stary stróż mruczał
otwiera ąc bramę, lecz przed podniesioną laską panicza schował się czym pręǳe do swe
izdebki.

Posłańcy śmieli się, dochoǳąc do mieszkania Żydówki. Znali oni dobrze Kundla
i wieǳieli, że „panicz znów coś ukuł”.

Zapłaceni z góry, wrzucili wszystkie sprzęty do poko u i życząc „dobre nocy” —
odeszli, śmie ąc się bezustannie.

Kundel zabrał się teraz do urząǳenia poko u Resi, która otworzywszy szeroko oczy,
przykucnęła na ziemi, oszołomiona widokiem tylu nieznanych dla nie przedmiotów.

¹⁴fularowy — edwabny. [przypis edytorski]
¹⁵Orgelbrand, Samuel (–) — polski wydawca i księgarz, znany z publikac i Encyklopedii powszechnej.

[przypis edytorski]
¹⁶dusza — kawałek żelaza, po rozgrzaniu wkładany do żelazka. [przypis edytorski]
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Wreszcie, ośmiela ąc się powoli, wyciągnęła spomięǳy portier poduszki i oszalała
z radości, poczęła e ciskać po poko u.

— Z puchu! a , a !… z puchu! — wołała, gniotąc e w ręku i zanurza ąc twarz w sze-
leszczącą edwabiem pościel.

Na widok samowaru chwilę zamilkła, po czym podszedłszy ku niemu, z szacunkiem
przyklękła i twarz swą rozpaloną do chłodne blachy przykładać poczęła.

— Same księżne takiego nie ma ą! — szeptała drżącym ze wzruszenia głosem.
Tymczasem Dyńǳio na brudnych, odrapanych ścianach rozwieszał obrazy, wbĳa ąc

z energią przyniesione w kieszeni haki. W braku młotka posługiwał się marmurowym
przyciskiem przedstawia ącym uśpioną Dianę. W mdłym blasku świecy zama aczyła Elegia
Siemiraǳkiego¹⁷, energiczna Głowa starca Kotsisa¹⁸ i zabieliło się ciało Najady Hennera¹⁹.

Ostatni obraz zwrócił uwagę Resi.
— Goła! — wyszeptała, chichocząc się cicho.
Lecz Dyńǳio pracował ciągle.
Portiery wisiały krzywo, zakrywa ąc drzwi we ściowe. Połowa tkaniny leżała na ziemi,

macza ąc się w struǳe wody, płynące z rozbitego ǳbanka.
Na podłoǳe Kundel porozrzucał makaty, a rozsypane po ziemi węgle trzeszczały za

każdym krokiem. Stara sofa została nakryta gobelinem, przedstawia ącym Pallas Atenę,
a złocone krzesełka stanęły dokoła stołu pokrytego batystową kapą ściągniętą z łóżka
edne z siostrzyczek.

Durszlak, patelnię, wałek do ciasta — Resia poustawiała na komoǳie wraz z flako-
nikami kryształowymi i weneckim lustrem.

Zbytkowne wydanie Pana Tadeusza poszło dla²⁰ braku mie sca pod szafę. Ten sam los
spotkał wyborną kopię z Ary Scheffera²¹ i śliczną broń gallo-romańską.

Wreszcie na łóżko Resi rzucono poduszki oszyte cienką, nicianą koronką i na ciem-
nym z brudu prześcieradle rozłożono atłasową pąsową kołdrę — eszcze wyprawną mat-
czyną.

Wreszcie Kundel zatarł ręce i czu ąc się znużony, siadł z nogami na sofce, znacząc ślady
błota na twarzy Pallady.

— Masz… coś chciała — wyrzekł, dobywa ąc z kieszeni fa kę i zapala ąc ą ze smakiem.
A Resia, leżąc na ziemi z włosami rozczochranymi, z policzkami rozpalonymi, tarzała

się wśród makat, dotyka ąc co chwila ręką samowaru i żydowskiego świecznika, który
o mało ą nie wprawił w szaleństwo.

— A ! a !… takie bogactwa!… — mruczała cmoka ąc.

*
W trzy tygodnie późnie inna odbywała się scena.
O ciec Dyńǳia, powróciwszy do miasta, z na wyższym przerażeniem dostrzegł spu-

stoszenia poczynione w mieszkaniu. Co więce — Kundel od chwili powrotu o ca wcale
się w domu nie pokazał. Zawezwana telegraficznie matka przy echała i z pomocą stró-
ża i owych posłańców odkryła mie sce, w którym mieściły się wyniesione z mieszkania
przedmioty. Również domyślano się, że tam, a nie gǳie inǳie kry e się zapewne Kundel,
obawia ąc się skutków swego zuchwalstwa.

Rozpoczęło się parlamentowanie.
Kundel, zaatakowany listem o ca, zagroził w razie użycia środków represy nych strze-

leniem sobie w łeb.
Serce roǳiców zadygotało, postanowiono obniżyć kamerton i matka zaproponowała

listownie ugodę poko ową.
Kundel odpowieǳiał zimno i spoko nie, że po głębokim namyśle przychoǳi do prze-

konania, iż roǳice nigdy nie zechcą go uważać za do rzałego mężczyznę, który wie, co
¹⁷Siemiraǳki, Henryk (–) — malarz polski, mieszka ący w Rzymie, tematy do swych obrazów

czerpiący ze starożytności greckie i rzymskie . [przypis edytorski]
¹⁸Kotsis, Aleksander (–) — malarz polski, chętnie pode mu ący tematy ludowe. [przypis edytorski]
¹⁹Henner, Jean Jacques (–) — malarz ancuski, naśladowca Tyc ana. [przypis edytorski]
²⁰dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
²¹Scheffer, Ary (–) — malarz ancuski, przedstawiciel romantyzmu, autor obrazów ilustru ących

ǳieła Goethego, portrecista. [przypis edytorski]
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robi i za każdy swó krok przed Bogiem i honorem odpowie. Że znuǳony bezczynnością,
powróciłby może na łono roǳiny, ale tylko w tym razie, eśli zapewniona mu zostanie
stała miesięczna renta i za zwrócenie zabranych przedmiotów pewna suma pieniężna.

Kilka dni ciągnęły się te pertraktac e poko owe, a w miarę czasu rosły pretens e i zu-
chwalstwa Kundla. Matka płakała po kątach, a o ciec targał wąsy, patrząc na opustoszałe
ściany, w których tkwiły gǳieniegǳie haki lub zwieszały się porwane liny.

Wreszcie dnia ednego za echała z hukiem przed dom dorożka i wysiadł z nie Kundel,
rozczochrany, obdarty, wychudły. Na samym wstępie uderzył w głowę stróża, który go
zdraǳił i wy ąwszy z dorożki Elegię, niebieską szklaną miednicę i potrząsa ąc włosami,
które w przeciągu tych tygodni doszły do potwornych rozmiarów, wyrzekł:

— Jestem! Zrobiłem, co mi nakazano. Ponieważ ednak na tym wszystkim ucierpiała
na więce szacunku godna kobieta — muszę wynagroǳić e krzywdę i prawdopodobnie
się z nią… ożenię!

A spo rzawszy tryumfalnie na zgnębionych tymi słowy roǳiców, wyszedł powłócząc
nogami i paku ąc ręce w kieszenie.
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