


 

 

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.

JAROSLAV HAŠEK

Przygody dobrego wojaka Szwejka
podczas wojny światowej
 .  -

Przygody dobrego wojaka Szwejka
podczas wojny światowej

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przygody-dobrego-wojaka-szwejka
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


TOM PIERWSZY. SZWEJK NA TYŁACH
 
Wielkie czasy wymaga ą wielkich luǳi. Istnie ą bohaterowie nieznani, skromni, bez sławy
i historii Napoleona. Analiza ich charakteru zaćmiłaby ednak sławą nawet Aleksandra
Macedońskiego. ǲisia na ulicach praskich możecie spotkać steranego życiem człowieka,
który sam nawet nie wie, akie znaczenie ma w historii nowych wielkich czasów. Iǳie
sobie skromnie swo ą drogą, nikomu się nie naprzykrza i emu też nie naprzykrza ą się
ǳiennikarze, którzy domagaliby się od niego wywiadu. Gdybyście go zapytali, ak się
nazywa, odpowieǳiałby wam skromniutko i prosto: „Jestem Szwe k”.

Otóż ten cichy, skromny człowiek est naprawdę tym starym, poczciwym wo akiem
Szwe kiem, mężnym i statecznym, który niegdyś za czasów Austrii był na ustach wszyst-
kich obywateli królestwa czeskiego, a którego sława nie zagaśnie nawet w republice.

Barǳo kocham zacnego wo aka Szwe ka i opisu ąc ego losy czasu wo ny światowe ,
mam naǳie ę, że wy wszyscy bęǳiecie sympatyzowali z tym skromnym, nieznanym bo-
haterem. On nie podpalił świątyni bogini w Efezie, ak to uczynił ten cymbał Herostrates,
aby się dostać do gazet i do czytanek szkolnych.

To wiele.

Autor

.       
 
— A to nam zabili Ferdynanda — rzekła posługaczka do pana Szwe ka, który opuściwszy
przed laty służbę w wo sku, gdy ostatecznie przez lekarską komis ę wo skową uznany
został za idiotę, utrzymywał się z handlu psami, pokracznymi, nierasowymi kundlami,
których rodowody fałszował.

Prócz tego za ęcia dotknięty był reumatyzmem i właśnie nacierał sobie kolana opo-
deldokiem.

— Którego Ferdynanda, pani Müllerowo? — zapytał Szwe k nie przesta ąc masować
kolan. — Ja znam dwóch Ferdynandów: eden est posługaczem u drogisty Pruszy i przez
pomyłkę wypił tam razu pewnego akieś smarowanie na porost włosów, a potem znam
eszcze Ferdynanda Kokoszkę, tego, co zbiera psie gówienka. Obu nie ma co żałować.

— Ależ, proszę pana, pana arcyksięcia Ferdynanda, tego z Konopisztu, tego tłustego,
pobożnego.

— Jezus Maria! — zawołał Szwe k. — A to dobre! A gǳie też się to się panu arcy-
księciu przytrafiło?

— Kropnęli go w Sara ewie, proszę pana, z rewolweru, wie pan. Jechał tam ze swo ą
arcyksiężną w automobilu.

— Patrzcie państwo, mo a pani Müllerowo, w automobilu. Juścić, taki pan może
sobie na to pozwolić i nawet nie pomyśli, ak taka azda automobilem może się skończyć
nieszczęśliwie. I eszcze do tego w Sara ewie, to est w Bośni, pani Müllerowo. To na
pewno zrobili Turcy. Nie trza im było te Bośni i Hercegowiny zabierać. Tak to, tak, pani
Müllerowo. Więc pan arcyksiążę uż na sąǳie boskim. Długo też się męczył?

— Pan arcyksiążę był od razu trup, proszę pana. Sam pan wie, że z rewolwerem nie ma
szpasów. Niedawno temu w nasze ǳielnicy w Nuslach też się eden bawił rewolwerem
i powystrzelał całą roǳinę, a nawet stróża, który poszedł zobaczyć, kto też tam strzela na
trzecim piętrze.

— Niektóry rewolwer, pani Müllerowo, nie wystrzeli, choćby się człek skręcił. Ta-
kich systemów est dużo. Ale na pana arcyksięcia kupili sobie z pewnością taki z tych
lepszych. No i założyłbym się z panią, pani Müllerowo, że ten człowiek, co mu to zrobił,
był odświętnie ubrany. Miarku e pani sama, że strzelanie do arcyksięcia to robota barǳo
trudna, to nie to samo, ak kłusownik strzela do ga owego. Tuta choǳi o to, ak się
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do niego dobrać; na takiego pana nie można się wybierać w akichś szmatach. Musisz,
bratku, iść w cylindrze, żeby cię przedtem nie capnął polic ant.

— Podobno więce ich tam było, proszę pana.
— Ma się wieǳieć, pani Müllerowo — rzekł Szwe k kończąc nacieranie kolana. —

Jakby pani chciała zastrzelić arcyksięcia albo pana cesarza, toby się pani na pewno z kimś
naraǳiła. Co głowa, to rozum. Ten doraǳi to, tamten owo i w ten sposób zbożne ǳieło
się powieǳie, ak o tym śpiewamy w naszym hymnie państwowym. Główna rzecz obliczyć
sobie dokładnie, kiedy taki pan bęǳie przechoǳił. Tak samo, ak ten pan Luccheni, eśli
pani eszcze pamięta, co to poszedł z naszą nieboszczką Elżbietą na spacer i przekłuł ą
pilnikiem. I wierz tu komu! Od tego czasu żadna cesarzowa nie wychoǳi na spacery. A to
samo czeka eszcze wiele osób. Zobaczy pani Müllerowa, że się eszcze dobiorą i do cara,
i do carowe , a nie da Boże i do naszego pana cesarza, kiedy tak obcesowo wzięli się do
ego stry aszka. Nasz starszy pan ma sporo nieprzy aciół. Jeszcze więce niż ten Ferdynand.
Niedawno temu mówił eden pan w piwiarni, że nastanie taki czas, że cesarze będą padali
eden po drugim i że nawet sam pan prokurator nic im nie poraǳi. A potem nie miał czym
zapłacić i gospodarz musiał go kazać aresztować. A ten go trzask w pysk, a polic anta dwa
razy. Odwieźli go potem w plecionce, żeby wytrzeźwiał. Tak, tak, pani Müllerowo, takie
to czasy. Ano dla Austrii znowu strata to niemała. Jakem służył w wo sku, to eden piechur
zastrzelił tam kapitana. Nabił flintę i wlazł do kancelarii. Powieǳieli mu tam, żeby sobie
poszedł, bo w kancelarii nie ego mie sce, a on wciąż swo e, że musi się rozmówić z panem
kapitanem. Kapitan przyszedł i zaraz mu wlepił koszarniaka. A ten wziął karabin i kropnął
go prosto w serce. Kula przeleciała panu kapitanowi przez plecy i eszcze narobiła szkody
w kancelarii. Rozbiła butelkę z atramentem, a ten atrament rozlał się po urzędowych
aktach.

— A co się stało z tym żołnierzem? — zapytała po chwili pani Müllerowa, gdy Szwe k
się ubierał.

— Powiesił się na szelkach — rzekł Szwe k czyszcząc melonik. — A te szelki nie były
ego własnością. Musiał e sobie pożyczyć od strażnika, że niby to mu opadały spodnie.
A co? Miał może czekać, aż go rozstrzela ą? Nietrudno zmiarkować, mo a pani Müllerowo,
że w takich razach człowiekowi się we łbie mąci. Strażnika za to zdegradowali i dali mu
sześć miesięcy. Ale nie sieǳiał. Uciekł do Szwa carii i ǳisia est tam ponoć kaznoǳie ą
akiegoś kościoła. Mało ǳiś dobrych luǳi, pani Müllerowo. Wyobrażam sobie, że i pan
arcyksiążę Ferdynand w mieście Sara ewie też się grubo zawiódł na tym człowieku, co do
niego strzelił. Wiǳiał akiegoś pana i pomyślał sobie: „Jakiś porządny człowiek, kiedy
wiwatu e na mo ą cześć”. A tymczasem ten pan trach! do niego. Kropnął go raz czy parę
razy?

— W gazetach piszą, proszę pana, że pan arcyksiążę był poǳiurawiony ak sito. Wy-
strzelił do niego wszystkie nabo e.

— To iǳie barǳo szybko, pani Müllerowo, strasznie szybko. Ja bym sobie na coś
takiego kupił browning. Wygląda to ak cacko, ale tym cackiem można przez dwie mi-
nuty powystrzelać dwuǳiestu arcyksiążąt, chudych albo tłustych. Chociaż, mięǳy nami
mówiąc, pani Müllerowo, do tłustego arcyksięcia trafić daleko łatwie niż do chudego.
Pamięta pani, ak to wtedy w Portugalii ustrzelili sobie tego swego króla? Też był taki
tłusty. Wiadomo, że król nie bęǳie chudeusz. Teraz idę do gospody „Pod Kielichem”,
a akby tu ktoś przyszedł po tego ratlerka, com za niego wziął zaliczkę, to trzeba powie-
ǳieć, że mam go w swo e psiarni na prowinc i, że mu niedawno przyciąłem uszy i że
teraz nie można go przewozić, póki mu się uszy nie zago ą, żeby mu się nie zaziębiły.
Klucz pani zostawi u stróżki.

W gospoǳie „Pod Kielichem” sieǳiał tylko eden gość. Był to wywiadowca Bret-
schneider, będący na służbie polic i państwowe . Gospodarz Palivec zmywał podstawki,
a Bretschneider daremnie usiłował wyciągnąć go na poważną rozmowę.

Palivec był znany grubianin i co drugie ego słowo było „dupa” albo „gówno”. Ale
ednocześnie był oczytany i zalecał każdemu, aby sobie przeczytał, co o tym drugim
przedmiocie napisał Wiktor Hugo, przytacza ąc ostatnią odpowiedź napoleońskie stare
gwardii, daną Anglikom w bitwie pod Waterloo.

— Ładne mamy lato — rozpoczął Bretschneider swo ą poważną rozmowę.
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— Wszystko to gówno warte — odpowieǳiał Palivec układa ąc podstawki w kre-
densie.

— A to nam nawarzyli piwa w tym Sara ewie — ozwał się Bretschneider tracąc
naǳie ę.

— W akim Sara ewie? — zapytał Palivec. — W nuselskie winiarni? Tam się co ǳień
za łby woǳą. Wiadomo, przedmieście.

— W bośniackim Sara ewie, panie gospodarzu. Zastrzelili tam pana arcyksięcia Fer-
dynanda. Co pan na to powie?

— Ja się do takich rzeczy nie mieszam, z tym niech mnie każdy pocału e w dupę
— grzecznie odpowieǳiał Palivec zapala ąc fa kę. — Do takich rzeczy mieszać się nie
warto, bo można grubo oberwać. Mam swó handelek, i tyle. Gdy kto przychoǳi i każe
sobie podać piwa, to mu podam. Ale akieś tam Sara ewy, polityka albo nieboszczyk pan
arcyksiążę to nie dla nas, bo można się dostać za kraty na Pankrac.

Bretschneider zamilkł i pełen rozczarowania rozglądał się po pustym szynku.
— Tuta wisiał niegdyś obraz na aśnie szego pana — ozwał się znów po chwili —

akurat tam gǳie teraz wisi lustro.
— A tak, ma pan rac ę — odpowieǳiał Palivec — wisiał tam, ale obsrywały go

muchy, więc zaniosłem go na strych. Wiadomo, ak to bywa. Jeszcze by kto zrobił głupią
uwagę i miałby człowiek kram. Potrzebne mi to?

— Ale w tym Sara ewie stała się rzecz paskudna, prawda, panie gospodarzu?
Na to pozornie proste, ale podstępne pytanie odpowieǳiał Palivec niezwykle ostroż-

nie:
— O te porze bywa w Bośni i Hercegowinie strasznie gorąco. Jakem tam służył

w wo sku, to naszemu oberle tnantowi musieli na głowę lód przykładać.
— W akim pułku służył pan, panie gospodarzu?
— Takie głupstwa nie trzyma ą mi się w głowie. Nigdy się takimi bzdurami nie za -

mowałem i nigdy mnie nic takiego nie obchoǳiło — odpowieǳiał Palivec. — Ciekawość
pierwszy stopień do piekła.

Wywiadowca Bretschneider zamilkł ostatecznie, a ego ponura twarz po aśniała do-
piero wówczas, gdy do gospody wszedł Szwe k, który kazał sobie podać ciemne piwo,
doda ąc znacząco:

— Bo w Wiedniu też ǳiś ma ą żałobę.
W oczach Bretschneidera błysnęła naǳie a. Dorzucił rzeczowo:
— Na zamku w Konopiszcie est ǳiesięć czarnych chorągwi.
— A powinno być dwanaście — rzekł Szwe k popiwszy piwa.
— Dlaczego sąǳi pan, że dwanaście? — zapytał Bretschneider.
— Żeby był równy rachunek, akurat tuzin. Łatwie to zliczyć, no i na tuziny wszystko

est tańsze — odpowieǳiał Szwe k.
Zapanowała cisza, którą Szwe k przerwał westchnieniem:
— Więc uż biedak ziemię gryzie, Panie, świeć nad ego duszą! Nie doczekał się nawet

cesarzowania. Jak byłem w wo sku, to eden generał spadł z konia i zabił się na dobre.
Chcieli go podnieść i wsaǳić na konia, a tu patrzą, zupełnie martwy. A też miał dostać
awans na feldmarszałka. Stało się to przy przegląǳie wo ska. Wszystkie te przeglądy nigdy
nie wychoǳiły na dobre. W Sara ewie też był akiś przegląd. Pamiętam, że pewnego razu
brakowało mi przy takim przegląǳie dwaǳieścia guzików przy mundurze i że mnie za
to wsaǳili na dwa tygodnie do po edynki, a przez dwa dni leżałem ak ten łazarz w kĳ
związany. Ale w wo sku dyscyplina musi być, bo inacze nikt by sobie z niczego nic
nie robił. Nasz oberle tnant Makovec mawiał nam nieraz: „Dyscyplina musi być, wy łby
zakute, bo bez nie to byście łazili po drzewach ak te małpy, ale wo sko zrobi z was luǳi,
wy trąby powietrzne!” A czy nie miał rac i? Przedstawmy sobie park na przykład na Placu
Karola, a na każdym drzewie taki żołnierz bez dyscypliny. Tego się zawsze na barǳie
obawiałem.

— W Sara ewie w całe te sprawie maczali palce Serbowie — nawiązywał pan Bret-
schneider.

— Myli się pan — odpowieǳiał Szwe k. — To zrobili Turcy przez tę Bośnię i Her-
cegowinę.
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I Szwe k rozwinął swo e poglądy na mięǳynarodową politykę Austrii na Bałkanach:
Turcy przegrali wo nę w roku  z Serbią, Bułgarią i Grec ą. Chcieli, żeby ich Austria
poratowała, a gdy Austria nie chciała, zastrzelili Ferdynanda.

— Lubisz Turków? — zwrócił się Szwe k do gospodarza Palivca. — Lubisz tych psów
pogańskich? Prawda, że nie lubisz?

— Każdy gość est dobry — odpowieǳiał Palivec — niech sobie bęǳie i Turek. Dla
nas, kupców, polityka nie ma znaczenia. Zapłać za piwo, siedź sobie w kna pie i wygadu ,
co ci ślina na ęzyk przyniesie. To mo a zasada. Czy to zrobił temu naszemu Ferdynandowi
Serb czy Turek, katolik czy mahometanin, anarchista czy młodoczech, mnie wszystko
edno.

— Dobrze, panie gospodarzu — ozwał się Bretschneider, który znowu stracił na-
ǳie ę, czy uda się przyłapać ednego z tych dwóch na akimś słowie — ale zgaǳa się pan
chyba, że to wielka strata dla Austrii.

Zamiast gospodarza odpowieǳiał Szwe k:
— Strata bo strata, przeczyć temu nie można. Okropna strata. Ferdynanda nie może

zastąpić pierwszy lepszy cymbał. Tylko szkoda, że nie był eszcze tłuście szy.
— Niby dlaczego? — ożywił się Bretschneider.
— Niby dlaczego? — odpowieǳiał spoko nie Szwe k. — Niby dlatego że akby był

eszcze tłuście szy, to byłby go trafił szlag uż dawnie , kiedy w Konopiszcie gonił babiny
zbiera ące w ego lesie chrust i grzyby, i nie potrzebowałby umierać taką nieprzysto ną
śmiercią. W głowie się człowiekowi nie mieści: stry aszek na aśnie szego pana, a siaki
taki go zastrzelił. Przecież to wstyd, bo w gazetach o tym pełno. U nas w Buǳie owicach
przed paru laty w czasie edne małe sprzeczki na targu bydlęcym przebili nie akiego
Brzecisława Ludvika, handlarza bydła. Ten kupiec miał syna Bogusława i gǳiekolwiek
ten syn przyszedł ze świniami na sprzedaż, nikt od niego nie chciał nic kupić, a każdy
mawiał: „To syn tego przebitego, to musi być też łotr niezgorszy”. Musiał w Krumlovie
skoczyć z mostu do Wełtawy, musieli go wyciągać, musieli go cucić, musieli z niego
wodę pompować, a on im musiał umrzeć w ob ęciach lekarza akurat wtedy, gdy ten mu
coś zastrzykiwał pod skórę.

— Skąd pan bierze takie ǳiwne porównania? — rzekł Bretschneider z naciskiem.
— Mówi pan na pierw o Ferdynanǳie, a potem o handlarzu bydła.

— Znikąd nie biorę żadnych porównań — bronił się Szwe k. — Niech mnie Bóg
broni, żebym a miał kogoś do kogoś porównywać! Pan gospodarz mnie zna. No, powieǳ
sam, że nigdy nikogo do nikogo nie przyrównywałem. Tylko że nie chciałbym być w skó-
rze te wdowy po arcyksięciu. Co ona teraz zrobi? ǲieci sieroty, dobra na Konopiszcie
bez pana. A wydawać się znowu za akiego nowego arcyksięcia?… Co by z tego miała?
Po echałaby z nim znowu do Sara ewa i zostałaby wdową po raz drugi. We Zliviu koło
Hlubokie był przed laty ga owy, a miał takie obrzydliwe nazwisko Kurdupel. Kłusow-
nicy go zastrzelili, a została po nim wdowa z dwo giem ǳieci i po roku wyszła znowu za
ga owego Pepika Szevtoviaka z Mydlovarów. I tego zastrzelili także. Wyszła za mąż po raz
trzeci i znowu za ga owego, mówiąc sobie: „Do trzech razy sztuka. Jeśli i to się nie uda,
to uż nie wiem, co zrobię”. Rzecz prosta, że i tego zastrzelili, a ona tymczasem miała
z tymi ga owymi uż sześcioro ǳieci. Była nawet w kancelarii księcia pana w Hlubokie
i skarżyła się na swo e utrapienie z tymi ga owymi. Więc e nastręczyli dozorcę stawów,
Jaresza, spod Rażickie Baszty. I powieǳcie państwo: utopili e chłopa przy połowie ryb,
a miała z nim dwo e ǳieci! Potem wydała się za trzebiciela nierogacizny z Vodnian, a ten
pewne nocy trzepnął ą siekierą i dobrowolnie poszedł się oskarżyć. Gdy go potem z wy-
roku sądu okręgowego w Pisku wieszali, ugryzł księǳa w nos, powieǳiał, że niczego nie
żału e, a do tego powieǳiał eszcze coś barǳo brzydkiego o na aśnie szym panu.

— A nie wie pan czasem, co takiego powieǳiał? — zapytał Bretschneider głosem
pełnym naǳiei.

— Tego powieǳieć panu nie mogę, bo nikt się tego nie odważy powtórzyć. Ale było
to podobno coś tak okropnego, że pewien radca sądowy, który był przy tym, oszalał od
tego i eszcze ǳisia trzymany est w izolac i, żeby się nie wydało. Nie była to zwycza na
obraza na aśnie szego pana, akie się luǳie dopuszcza ą po pĳanemu.

— A akie obrazy na aśnie szego pana dopuszcza ą się luǳie po pĳanemu? — zapytał
Bretschneider.
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— Proszę was, panowie, mówcie o innych sprawach — ozwał się Palivec. — Wiecie
dobrze, że takich rzeczy nie lubię. Słówko z pyska wyleci, a potem bieda.

— Jakie obrazy na aśnie szego pana dopuszcza ą się luǳie po pĳanemu? — po-
wtórzył Szwe k. — Rozmaicie bywa. Upĳ się pan, każ sobie zagrać austriacki hymn,
a zobaczysz, co bęǳiesz mówił. Wymyśli pan sobie tyle różnych rzeczy o panu cesarzu,
że gdyby choć połowa z tego była prawdą, to miałby biedak wstydu na całe życie. Ale
ten starszy pan naprawdę nie zasługu e na takie traktowanie. Weź pan na przykład ta-
ką rzecz. Syna Rudolfa stracił w młodocianym wieku, w pełne sile męskie . Małżonkę
Elżbietę mu przebili pilnikiem, potem zginął mu Jan Orth, brata ego, cesarza meksy-
kańskiego, zastrzelili w akie ś twierǳy przy akimś murze, a teraz na stare lata zastrzelili
mu stry aszka. I raptem schla się akiś pĳanica i zacznie na niego wygadywać. Przecież
takie rzeczy ǳiała ą na nerwy. Gdyby się ǳisia miało coś zdarzyć, to z dobre woli pó dę
i będę służył panu cesarzowi do ostatka sił.

Szwe k napił się dokumentnie i ciągnął dale :
— Myślisz pan może, że na aśnie szy pan puści to płazem? Nie znasz go pan w takim

razie. Wo na z Turkami musi być. Zabiliście mi stry aszka, to a was też przez pysk zǳielę.
Wo na est pewna. Serbia i Ros a dopomogą nam w te wo nie. E , bęǳie rzeź, aż miło!

W tym proroczym natchnieniu Szwe k był piękny. Jego dobroduszna twarz, uśmiech-
nięta ak księżyc w pełni, promieniała zapałem. Wszystko wydawało mu się barǳo asne.

— Może się zdarzyć — wywoǳił dale , mówiąc o przyszłości Austrii — że w razie
wo ny z Turc ą napadną na nas Niemcy, bo Niemcy i Turcy trzyma ą z sobą. To takie
dranie, że drugich takich nie ma na świecie. Ale możemy się sprzymierzyć z Franc ą,
która od roku siedemǳiesiątego pierwszego krzywo patrzy na Niemca. I damy sobie
radę. Wo na bęǳie, więce nie powiem.

Bretschneider wstał i rzekł uroczyście:
— Więce pan mówić nie potrzebu e. Niech pan wy ǳie ze mną do sieni, to panu

coś powiem.
Szwe k wyszedł za wywiadowcą do sieni, gǳie go oczekiwała mała niespoǳianka,

gdy ego kompan od stolika pokazał mu orzełka i rzekł, że go aresztu e i że natychmiast
zaprowaǳi go do dyrekc i polic i. Szwe k starał się wytłumaczyć i wywoǳił, że ten pan
się zapewne myli, bo on est całkiem niewinny, ako że nie wymówił ani ednego słowa,
które mogłoby kogokolwiek obrazić.

Bretschneider oświadczył ednak, iż Szwe k faktycznie dopuścił się kilku czynów ka-
ralnych, pośród których pewną rolę gra także zbrodnia zdrady stanu.

Potem powrócili do gospody i Szwe k rzekł do Palivca:
— Mam pięć piw i eden rogalik z parówkami. Teraz da mi eszcze edną śliwowicę,

bo uż muszę iść, ako że estem aresztowany.
Bretschneider pokazał Palivcowi orzełka, przez chwilę spoglądał na niego, a potem

zapytał:
— Czy pan żonaty?
— Żonaty.
— A czy pańska małżonka może prowaǳić interes w czasie pańskie nieobecności?
— Może.
— A więc wszystko w porządku, panie gospodarzu — wesoło rzekł Bretschneider.

— Zawoła pan swą żonę, przekaże e wszystko, a wieczorem przy ǳiemy po pana.
— Nie prze mu się tym — pocieszał go Szwe k. — Mnie zabiera ą tylko z powodu

zdrady stanu.
— Ale za co mnie? — biadał Palivec. — Ja byłem taki ostrożny!
Bretschneider uśmiechnął się i rzekł zwycięsko:
— Za to, że pan powieǳiał, że muchy srały na na aśnie szego pana. Już tam panu

na aśnie szego pana z głowy wybĳą.
Szwe k opuścił gospodę „Pod Kielichem” w towarzystwie wywiadowcy; gdy wyszli na

ulicę, zapytał go nie przesta ąc spoglądać z dobrotliwym uśmiechem na ego twarz:
— Czy każe mi pan ze ść z trotuaru?
— Dlaczego?
— Sąǳę, że ako aresztowany nie mam prawa choǳić po trotuarze.
Kiedy wchoǳili do bramy dyrekc i polic i, rzekł Szwe k:
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— Tak mile zleciał nam czas. Czy często bywa pan „Pod Kielichem”?
Podczas gdy Szwe ka prowaǳono do kancelarii, w które przy mowano aresztantów,

Palivec przekazywał gospodę „Pod Kielichem” swo e płaczące żonie pociesza ąc ą na swó
sposób:

— Nie płacz, nie rycz, co mi mogą zrobić za zasrany obraz na aśnie szego pana?
W taki to sposób dobry wo ak Szwe k wkroczył na widownię wo ny światowe , po

swo emu mile i u mu ąco. Historyków zainteresu e niezawodnie to, iż przewidywał da-
leką przyszłość. Jeśli sytuac a rozwinęła się potem nieco inacze , niż on malował ą „Pod
Kielichem”, musimy wziąć pod uwagę fakt, że brak mu było gruntownego wykształcenia
dyplomatycznego.
.      
Zamach w Sara ewie zapełnił dyrekc ę polic i licznymi ofiarami. Przyprowaǳali tu edne-
go po drugim, a stary inspektor w kancelarii powtarzał głosem dobrodusznego człowieka:

— Źle wy ǳiecie na tym Ferdynanǳie.
Gdy Szwe ka zamknięto w edne z licznych cel na pierwszym piętrze, znalazł tam

towarzystwo sześciorga osób. Pięciu aresztantów sieǳiało przy stole, a w rogu na pryczy,
akby stroniąc od reszty, sieǳiał mężczyzna w średnim wieku. Szwe k zaczął rozpytywać
ednego po drugim, za co zostali aresztowani.

Od tych pięciu, którzy sieǳieli przy stole, otrzymał nie ako ednobrzmiącą odpowiedź:
— Za Sara ewo!
— Za Ferdynanda!
— Za zamordowanie pana arcyksięcia!
— Przez Ferdynanda!
— Za to, że pana arcyksięcia zastrzelili w Sara ewie!
Szósty, który stronił od tych pięciu, rzekł, że nie chce mieć z nimi nic wspólnego,

żeby na niego nie padło akieś pode rzenie, bo on został aresztowany edynie za usiłowanie
popełnienia morderstwa rabunkowego na pewnym gospodarzu z Holic.

Szwe k przyłączył się do towarzystwa spiskowców sieǳących przy stole, którzy uż po
raz ǳiesiąty opowiadali sobie, w aki sposób się tuta dostali.

Wszyscy oprócz ednego zostali aresztowani bądź w gospoǳie, bądź w winiarni albo
w kawiarni. Wy ątkiem był niezwykle otyły pan w okularach, z oczyma zapłakanymi, któ-
rego aresztowano we własnym mieszkaniu; ten na dwa dni przez zamachem w Sara ewie
w gospoǳie „U Bre szki” płacił za dwóch serbskich studentów politechniki, a prócz tego
wiǳiano go pĳanego w ich towarzystwie, w „Montmartrze” przy ulicy Łańcuchowe ,
gǳie ak to potwierǳił w protokole własnym podpisem, także za nich płacił. Wiǳiał go
tam wywiadowca Brixi.

Na wszystkie pytania podczas śleǳtwa wstępnego kwilił stereotypowo:
— Ja mam handel papierem.
Na co otrzymywał podobnie stereotypową odpowiedź:
— To pana nie tłumaczy.
Pan małego wzrostu, którego spotkała ta przygoda w winiarni, był profesorem historii

i wykładał właścicielowi winiarni ǳie e różnych zamachów. Aresztowany został w chwili,
kiedy kończył psychologiczną analizę z awiska tymi słowy:

— Idea zamachu est tak prosta ak a ko Kolumba.
— I taka asna ak to, że pan się dostanie na Pankrac — uzupełnił ego zdanie komisarz

polic i przy badaniu.
Trzeci spiskowiec był prezesem dobroczynnego stowarzyszenia „Dobromil” w Hod-

koviczkach. Tego dnia, w którym dokonano zamachu, „Dobromil” urząǳał zabawę ogro-
dową połączoną z koncertem. Wachmistrz żandarmerii przybył do ogrodu i wezwał uczest-
ników, żeby się rozeszli, bo Austria ma żałobę, na co prezes „Dobromila” odpowieǳiał
dobrodusznie:

— Zaczeka pan chwileczkę, niech dogra ą Hej, Słowianie.
Teraz sieǳiał w areszcie z głową spuszczoną i narzekał:
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— W sierpniu mamy nowe wybory zarządu. Jeśli do tego czasu nie będę w domu,
to się może zdarzyć, że mnie nie wybiorą. Już po raz ǳiesiąty estem prezesem. Ja tego
wstydu nie przeży ę.

W osobliwy sposób poigrał sobie nieboszczyk Ferdynand z czwartym aresztantem,
mężem czystego charakteru i nienaganne przeszłości. Przez całe dwa dni uchylał się on od
akie kolwiek rozmowy o Ferdynanǳie, aż wieczorem w kawiarni przy mariaszu, zabĳa ąc
żołędnego króla atutową siódemką ǳwonkową, rzekł:

— Siedem ǳwonków ak siedem kul w Sara ewie.
Piąty z aresztowanych, ak się sam wyraził, sieǳiał za morderstwo popełnione na

arcyksięciu w Sara ewie; eszcze teraz miał włosy i wąsy z eżone z przerażenia, tak że głowa
ego przypominała pinczera.

W restaurac i, w które go aresztowano, nie odezwał się ani słowem, ba, nawet nie
czytał gazet o zabiciu Ferdynanda i sieǳiał przy stole zupełnie sam, gdy wtem podszedł
do niego akiś pan, usiadł naprzeciw i rzekł z pośpiechem:

— Czytał pan o tym?
— Nie czytałem.
— Wie pan o tym?
— Nie wiem.
— A wie pan, o co choǳi?
— Nie wiem, bo mnie to nie interesu e.
— A ednak powinno to pana interesować.
— Nie wiem, co by mnie miało interesować. Wypalę cygaro, wypĳę parę kufli, z em

kolac ę, i dość. Gazet nie czytam. Gazety kłamią. Po co się denerwować?
— Więc pana nie interesu e nawet to morderstwo w Sara ewie?
— Mnie w ogóle żadne morderstwo nie interesu e, czy w Praǳe, czy w Wiedniu, czy

w Sara ewie, czy w Londynie. Od tego są urzędy, sądy i polic a. Jeśli gǳieś kiedyś kogo
zabĳą, to dobrze mu tak, po co est bałwan i taki nieostrożny, że się da zabić?

Były to ego ostatnie słowa w te rozmowie. Od te chwili powtarzał głośno w pięcio-
minutowych pauzach te słowa:

— Ja estem niewinny. Ja estem niewinny.
Słowa te wykrzykiwał i w bramie dyrekc i polic i, słowa te bęǳie powtarzał i przy

przewożeniu go do sądu karnego w Praǳe i z tymi słowy wkroczy do swe celi więzienne .
Gdy Szwe k wysłuchał wszystkich tych straszliwych opowieści spiskowych, uznał za

właściwe pouczyć spiskowców o całkowite beznaǳie ności ich sytuac i.
— O , źle z nami wszystkimi — zaczął swo e słowa pociechy. — Nie est to prawda,

ak mówicie, że wam czy nam wszystkim nie może stać się nic złego. Od czego mamy po-
lic ę, ak nie od tego, żeby nas karała za nasze gadulstwo? Jeśli nastały takie niebezpieczne
czasy, że strzela ą do arcyksiążąt, to nikt nie powinien się ǳiwić, że go przyprowaǳą do
dyrekc i polic i. To wszystko robi się dla pompy, żeby Ferdynand miał reklamę przed
swoim pogrzebem. Im więce nas tu bęǳie, tym lepie dla nas, bo nam bęǳie wesele .
Kiedym służył w wo sku, to nieraz pół kompanii sieǳiało w pace. A ilu to niewinnych
luǳi zostało skazanych! I nie tylko w wo sku, ale i przez inne sądy. Pamiętam, że raz
edna kobieta została skazana za to, że udusiła swo e nowo naroǳone bliźnięta. Chociaż
przysięgała, że nie mogła udusić bliźniąt, bo uroǳiła się e tylko edna ǳiewczynka,
którą udało się udusić całkiem bez bólu, to ednak skazana została za podwó ne morder-
stwo. Albo na przykład ten niewinny Cygan w Zabiehlicach, co się włamał do sklepiku
w noc Bożego Naroǳenia. Przysięgał, że chciał się tylko ogrzać, i nic mu to nie pomo-
gło. Jak tylko sąd weźmie coś w swo e ręce, to uż klapa. Widocznie tak uż musi być.
Być może, że wszyscy luǳie nie są takimi draniami, ak o nich należy przypuszczać, ale
w aki sposób odróżnisz ǳisia człowieka dobrego od gałgana, osobliwie teraz, w takich
poważnych czasach, gdy zakatrupili tego Ferdynanda? Tam u nas, kiedym służył w wo -
sku w Buǳie owicach, zastrzelili w lesie za placem ćwiczeń psa pana kapitana. Kiedy się
o tym kapitan dowieǳiał, zwołał nas wszystkich, kazał nam stanąć w szeregu i powiada,
żeby co ǳiesiąty wystąpił. Rzecz prosta, że i a byłem ǳiesiąty, i tak staliśmy habacht,
nawet nie mrugnąwszy. Kapitan choǳi sobie koło nas i powiada: „Wy psubraty, podle-
cy, świntuchy, hieny cętkowane, tak bym wam z przy emnością wlepił po edynkę za tego
psa, posiekałbym was na makaron, porozstrzeliwał i zrobił karpia na niebiesko. Żebyście
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wieǳieli, że się z wami nie będę bawił, da ę wam wszystkim dwa tygodnie koszarnia-
ka”. Wiǳicie, panowie, wtedy choǳiło tylko o pieska, a teraz choǳi przecież o pana
arcyksięcia. I dlatego trzeba wszystkim napęǳić strachu, żeby żałoba była ak się patrzy.

— Ja estem niewinny. Ja estem niewinny — powtarzał człowiek o z eżonych wło-
sach.

— Chrystus Pan też był niewinny — rzekł Szwe k — i też go ukrzyżowali. Nigdy ni-
komu nie zależało na akimś tam niewinnym człowieku. „Maul halten und weiter dienen!”
— ak nam mawiali w wo sku. To na lepsze i na pięknie sze.

Szwe k wyciągnął się na pryczy i usnął snem sprawiedliwego.
Tymczasem przybyło dwóch nowych aresztantów. Jeden z nich był Bośniakiem. Cho-

ǳił po celi, zgrzytał zębami i co drugie ego słowo brzmiało: „Jebem ti duszu”. Męczyła
go myśl, że w dyrekc i polic i zginie mu ego koszyk.

Drugim gościem był Palivec, właściciel gospody, który zauważywszy swego zna ome-
go, Szwe ka, zbuǳił go i głosem pełnym tragizmu zawołał:

— A więc i a tu estem!
Szwe k uścisnął mu serdecznie rękę i rzekł:
— Cieszę się szczerze. Wieǳiałem, że ten pan dotrzyma słowa, gdy zapewniał, że

wieczorem po pana przy dą. Taka punktualność to dobra rzecz.
Palivec zauważył wszakże, że taka punktualność gówno warta, i po cichu spytał Szwe -

ka, czy ci inni aresztanci nie są aby złoǳie aszkami, bo to mogłoby mu zaszkoǳić ako
właścicielowi gospody.

Szwe k ob aśnił go, że wszyscy oprócz ednego pana, który dostał się tu za usiłowa-
nie popełnienia morderstwa rabunkowego na osobie gospodarza z Holic, należą do ich
towarzystwa i sieǳą przez pana arcyksięcia.

Palivec obraził się i rzekł, że nie został aresztowany dla akiegoś głupiego arcyksięcia,
ale z powodu samego na aśnie szego pana. Ponieważ reszta towarzystwa zaczęła się tym
interesować, opowieǳiał, ak to muchy zanieczyściły mu obraz cesarza.

— Zapaskuǳiły mi go, bestie — kończył opowiadanie swe przygody — a mnie
zaprowaǳiły do kryminału. Ale a tego tym muchom nie daru ę — odgrażał się.

Szwe k udał się znowu na spoczynek, ale nie spał długo, bo przyszli po niego, aby go
zaprowaǳić na śleǳtwo.

Idąc schodami na przesłuchanie do trzeciego wyǳiału, Szwe k dźwigał swó krzyż na
szczyt Golgoty nie zda ąc sobie sprawy z własnego męczeństwa.

Zauważywszy napis, że pluć na korytarzach nie wolno, poprosił strażnika, aby mu
pozwolił splunąć do spluwaczki, i promienie ąc wielkością swo e prostoty wkroczył do
kancelarii ze słowami:

— Dobry wieczór szanownym panom, wszystkim razem.
Zamiast odpowieǳi ktoś szturchnął go pod żebro i popchnął do stołu, za którym

sieǳiał pan o wyniosłym i urzędowym obliczu, o rysach twarzy pełnych zwierzęcego
okrucieństwa, akby właśnie wypadł z książki Lombrosa Zbrodniarz uroǳony.

Krwiożerczo spo rzał na Szwe ka i rzekł:
— Nie udawa pan takiego idioty.
— Barǳo mi przykro — odpowieǳiał Szwe k z wielką powagą — ale w wo sku byłem

poddany superarbitrac i z powodu idiotyzmu i urzędowo zostałem przez naǳwycza ną
komis ę lekarską uznany za idiotę. Ja estem idiota z urzędu.

Pan o zbrodniczym wygląǳie zazgrzytał zębami.
— To, o co esteś pan oskarżony i czegoś się pan dopuścił, świadczy, że masz wszystkie

klepki w porządku.
I wymienił Szwe kowi długi szereg różnych zbrodni, poczyna ąc od zdrady stanu,

a kończąc na obrazie ego cesarskie mości i członków domu cesarskiego. Pośród tych
przestępstw wyróżniała się pochwała morderstwa arcyksięcia Ferdynanda, stąd zaś wywo-
ǳiła się nowa gałąź przestępstw, wśród których na pełnie aśniała zbrodnia podburzania
do nieposłuszeństwa właǳom, ponieważ wszystko to stało się w lokalu publicznym.

— Co pan na to? — zwycięsko zapytał pan o rysach znamionu ących wielkie okru-
cieństwo.

— Ano, sporo się tego nazbierało — odpowieǳiał naiwnie Szwe k. — Co za dużo,
to niezdrowo.
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— No, wiǳi pan, sam się pan przyzna e.
— Ja się przyzna ę do wszystkiego, proszę pana, dyscyplina musi być, bez dyscypliny

ładnie byśmy wyglądali. Jeszcze kiedym służył w wo sku…
— Stul pan gębę! — wrzasnął radca polic i na Szwe ka — i mów pan tylko to, o co

się pytam. Rozumie pan?
— Jakżebym nie miał rozumieć? — rzekł Szwe k. — Posłusznie meldu ę, że rozu-

miem i że we wszystkim, co pan raczy do mnie mówić, potrafię się orientować.
— Z kim pan utrzymu e stosunki?
— Ze swo ą posługaczką, proszę pana.
— A w mie scowych kołach politycznych nie ma pan zna omych?
— Mam, proszę pana, kupu ę sobie południowe wydanie gazety „Narodni Politika”,

te , ak się to mówi, suki…
— Precz! — wrzasnął na Szwe ka pan o zwierzęcym wyrazie twarzy.
Gdy Szwe ka wyprowaǳano z kancelarii, rzekł:
— Dobre nocy, wielmożny panie.
Powróciwszy do izby aresztanckie ozna mił Szwe k obecnym, że takie przesłuchiwania

to niezgorsza a da.
— Trochę tam pokrzyczą, a w końcu człeka wypęǳą. Dawnie — wywoǳił — by-

wało gorze . Czytałem kiedyś taką książkę, że oskarżeni musieli choǳić po rozpalonym
żelazie i pić roztopiony ołów, żeby się pokazało, kto est niewinny. Albo wtykali takiemu
nogi w buty hiszpańskie i rozciągali go na drabinie, eśli nie chciał się przyznać, albo też
przypalali mu boki strażackimi pochodniami, ak to robili na przykład świętemu Janowi
z Nepomuka. Podobno ryczał przy tym, akby go ze skóry łupili, i nie zamilkł, dopó-
ki nie zrzucili go z mostu Eliszki do Wełtawy, i to w worku nieprzemakalnym. Takich
wypadków było więce , a eszcze na dobitkę człowieka ćwiartowali albo wbĳali go na pal
gǳiesik tam koło Muzeum. A eśli wtrącili tylko takiego do wieży na śmierć głodową,
to czuł się z uciechy ak nowo naroǳony.

ǲisia to edna wielka a da dostać się do kryminału — pochwalał Szwe k nowe czasy
— nie ma ćwiartowania, nie ma hiszpańskich butów. Prycze mamy, stół mamy, ławki
mamy, nie potrzebu emy pchać się eden na drugiego, zupę dosta emy, chleb też nam
da ą, ǳban wody przyniosą, wychodek mamy pod nosem. We wszystkim widać postęp.
Prawda, że na śleǳtwo trochę niby daleko, bo aż przez trzy korytarze i o piętro wyże , ale
za to na korytarzach est czysto i aki ruch! Tu prowaǳą ednego, tam drugiego, młodego,
starego, płci męskie , płci żeńskie . Człek się cieszy uż i z tego, że nie sieǳi tu sam. Każdy
iǳie spoko nie swo ą drogą i nie potrzebu e się obawiać, że mu w kancelarii powieǳą:
„Więc naraǳiliśmy się i utro zostanie pan poćwiartowany albo spalony na stosie, wedle
swego własnego wyboru”. Rozmyślanie o takich rzeczach byłoby z pewnością nielekkie,
a a sąǳę, panowie, że nie eden z nas byłby w takim momencie całkiem zdetonowany.
No, ǳisia stosunki zmieniły się uż na naszą korzyść.

Właśnie kończył apologię współczesnego więzienia, gdy dozorca otworzył drzwi i za-
wołał:

— Szwe k, ubrać się i dale na śleǳtwo!
— Ja się ubiorę — odpowieǳiał Szwe k — przeciwko temu nie mam nic do powie-

ǳenia, ale bo ę się, że to pewno pomyłka, bo uż raz zostałem ze śleǳtwa wyrzucony.
I eszcze się bo ę, aby reszta tych panów, co tuta są razem ze mną, nie pogniewała się na
mnie, że a choǳę dwa razy z kolei na śleǳtwo, a oni nie byli tam ǳisie szego wieczora
eszcze ani razu. Może to wzbuǳić zawiść.

— Wyłazić i nie glęǳić! — brzmiała odpowiedź na dżentelmeński wywód Szwe ka.
Szwe k znalazł się znowu przed panem o zbrodniczym wygląǳie, który bez akiego-

kolwiek wstępu zapytał go twardo i nieubłaganie:
— Przyzna e się pan do wszystkiego?
Szwe k zwrócił na nieubłaganego człowieka swo e dobre modre oczy i rzekł miękko:
— Jeśli pan sobie życzy, proszę pana, abym się przyznał, to się przyzna ę, bo mnie to

nic nie szkoǳi. Ale gdyby pan powieǳiał: „Szwe ku, nie przyznawa cie się do niczego”
— to się będę wykręcał ze wszystkich sił.

Surowy pan pisał coś w aktach i podawszy Szwe kowi pióro kazał mu się podpisać.
I Szwe k podpisał oskarżenie Bretschneidera wraz z dodatkiem:
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„Wszystkie wyże wymienione oskarżenia przeciwko mnie opiera ą się
na prawǳie.

Józef Szwejk”

Podpisawszy zwrócił się do surowego pana:
— Czy każe mi pan eszcze coś podpisać? Czy może mam przy ść dopiero utro rano?
— Z rana zostanie pan wywieziony do sądu karnego — usłyszał w odpowieǳi.
— O które goǳinie, proszę pana? Żebym przecie, broń mnie Boże, nie zaspał!
— Precz! — zagrzmiało na Szwe ka ǳisia po raz drugi to słowo zza stołu, przy którym

stał.
Powraca ąc do swego nowego zakratowanego mieszkania Szwe k rzekł do dozorcy,

który go przyprowaǳił:
— Wszystko tu est akuratne ak w zegarku.
Gdy tylko drzwi się za nim zamknęły, współwięźniowie zasypali go mnóstwem pytań,

na które Szwe k odpowieǳiał asno:
— Dopiero co się przyznałem, że zabiłem arcyksięcia Ferdynanda.
Sześcioro luǳi skuliło się w przestrachu pod zawszonymi kocami, tylko Bośniak

rzekł:
— Dobro doszli.
Układa ąc się na pryczy mówił Szwe k:
— Głupia sprawa, że nie mamy tuta buǳika.
Ale rano zbuǳili go bez buǳika i punktualnie o szóste wywiózł Szwe ka „zielony

Anton” do kra owego sądu karnego.
— Kto rano wsta e, temu Pan Bóg da e — rzekł Szwe k do swoich towarzyszy podróży,

gdy „zielony Anton” wy eżdżał z bramy dyrekc i polic i.
.     
Czyste, przytulne pokoiki kra owego sądu karnego wywarły na Szwe ku ak na lepsze
wrażenie. Wybielone ściany, czarno malowane kraty i otyły pan Demartini, starszy do-
zorca aresztu śledczego, z fioletowymi lampasami i wypustkami na urzędowe czapce,
wszystko mu się podobało. Barwa fioletowa przepisana est nie tylko tuta , lecz i przy
obrzędach kościelnych w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.

Powtarza się przesławna historia rzymskiego panowania nad Jerozolimą. Więźniów
wyprowaǳano i przedstawiano ich Piłatom z roku tysiąc ǳiewięćset czternastego, re-
zydu ącym na parterze. A sęǳiowie śledczy, nowocześni Piłaci, zamiast rzetelnie umyć
ręce, posyłali sobie po paprykarz i piwo pilzneńskie do Teissiga, dostarcza ąc coraz no-
wych oskarżeń prokuraturze.

Tuta w większości wypadków znikała wszelka logika, a zwyciężał §, dusił §, bałwanił
§, parskał §, śmiał się §, groził §, zabĳał § i nie przepuszczał nikomu. Byli to żonglerzy
praw, kapłani liter kodeksowych, pożeracze oskarżonych, tygrysy austriackie dżungli,
wymierza ący skok na oskarżonego podług numerów paragrafów.

Wy ątek stanowiło kilku panów (tak samo ak i w dyrekc i polic i), którzy kodeksem
nie prze mowali się nadmiernie, bowiem wszęǳie zna ǳie się ziarno pszenicy wśród ką-
kolu.

Do ednego z takich panów przyprowaǳono Szwe ka na śleǳtwo. Starszy pan o wy-
gląǳie dobrodusznym, ten sam, który niegdyś, bada ąc znanego mordercę Valesza, nie
zapominał nigdy rzec do niego: „Raczy pan usiąść, panie Valesz, akurat mamy tu wolne
krzesełko”.

Gdy Szwe ka przyprowaǳono do niego, pan ten poprosił go z wroǳoną sobie uprze -
mością, aby usiadł, i rzekł:

— A więc to pan est ten Szwe k?
— Przypuszczam — odpowieǳiał Szwe k — że muszę nim być, bo mó o ciec był

Szwe k, a matka pani Szwe kowa. Nie mogę zrobić im takiego wstydu, żebym się miał
wypierać swego nazwiska.

Życzliwy uśmiech przeleciał po twarzy radcy sądowego prowaǳącego dochoǳenie.
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— Nawarzył pan sobie ładnego piwa. Dużo sprawek ma pan na sumieniu.
— Ja mam zawsze dużo na sumieniu — rzekł Szwe k uśmiecha ąc się eszcze uprze -

mie niż pan radca sądu. — Może nawet mam na sumieniu więce , niż raczy mieć pan,
wielmożny panie.

— Widać to i w protokole, który pan podpisał — niemnie uprze mym tonem rzekł
radca sądu. — Czy nie wywierali na pana akiego nacisku w dyrekc i polic i?

— Broń Boże, wielmożny panie. Ja sam się ich pytałem, czy mam podpisać, a gdy
powieǳieli, żebym podpisał, to usłuchałem. Przecież nie będę się z nimi woǳił za łby dla
własnego podpisu. Na dobre by mi taka rzecz nie wyszła. Porządek musi być.

— A czy pan się czu e zupełnie zdrowy, panie Szwe k?
— Zupełnie zdrowy to a nie estem, wielmożny panie radco. Mam reumatyzm, sma-

ru ę się opodeldokiem.
Starszy pan znowu uśmiechnął się uprze mie.
— Co by pan powieǳiał na to, gdybyśmy pana polecili zbadać przez lekarzy sądo-

wych?
— Ja sąǳę, że nie est tak źle, żeby ci panowie mieli na próżno tracić dla mnie czas.

Mnie uż badał eden doktor w dyrekc i polic i, czy nie mam trypra.
— Wie pan co, panie Szwe k, my ednak zrobimy próbę z tymi lekarzami sądowy-

mi. Złożymy ładną komisy kę, przekażemy pana do aresztu śledczego, a tymczasem pan
sobie dobrze odpocznie. Na razie edno pytanie: podług protokołu miał pan się wyrażać
i rozgłaszać, że teraz niedługo wybuchnie wo na.

— Proszę pana radcy, wo na wybuchnie w krótkim czasie.
— A czy nie miewa pan czasem akich napadów?
— Napadów, proszę pana, nie mam, tylko raz byłbym o mały figiel wpadł pod sa-

mochód na Placu Karola. Ale to uż ładnych parę lat temu.
Na tym przesłuchanie zostało zakończone. Szwe k podał panu radcy sądu rękę, a po

powrocie do swego pokoiku rzekł sąsiadom:
— No więc przez to zamordowanie pana arcyksięcia Ferdynanda będą mnie badali

lekarze sądowi.
— Ja też uż byłem badany przez lekarzy sądowych — rzekł pewien młody człowiek.

— Było to wtedy, kiedym się z powodu dywanów dostał przed sąd przysięgłych. Uznali
mnie za słabego na umyśle. Teraz przywłaszczyłem sobie parową młockarnię i nic mi nie
mogą uż zrobić. Wczora powieǳiał mi mó adwokat, że eśli raz zostałem uznany za
słabego na umyśle, to powinienem mieć z tego korzyść na całe życie.

— Ja tym lekarzom sądowym nic nie wierzę — zauważył człowiek o inteligentnym
wygląǳie. — Kiedy razu pewnego sfałszowałem weksle, zacząłem na wszelki wypadek
choǳić na wykłady psychiatryczne doktora Heverocha, a gdy mnie złapali, symulowałem
paranoika akurat tak, ak wypadało podług tych wykładów doktora Heverocha. Jednego
z lekarzy ugryzłem w nogę podczas komis i, wypiłem atrament z kałamarza i wyknociłem
się, z przeproszeniem, w kącie izby przed całą komis ą. Ale za to, żem ednego z tych
panów ugryzł w łydkę, uznali mnie za zupełnie zdrowego i byłem zgubiony.

— Ja się badania tych panów nic a nic nie bo ę — oświadczył Szwe k. — Jakem służył
w wo sku, to mnie badał eden weterynarz i nic mi się nie stało.

— Lekarze sądowi to dranie — ozwał się mały, skulony człowiek. — Niedawno
temu akimś trafem wykopano na mo e łące szkielet, a lekarze sądowi powieǳieli, że
ten szkielet był zamordowany akimś tępym narzęǳiem w głowę, i to przed czterǳiestu
laty. Ja mam lat trzyǳieści osiem i zostałem aresztowany, chociaż mam metrykę chrztu,
wyciąg z ksiąg stanu cywilnego i paszport.

— Sąǳę — rzekł Szwe k — że na wszystko powinniśmy spoglądać z te drugie ,
pogodnie sze strony. Każdy omylić się może, a musi się omylić tym barǳie , im barǳie
o czymś rozmyśla. Lekarze sądowi to luǳie, a luǳie ma ą swo e wady. Raz trafiło mi się
w Nuslach, że na moście na rzece Boticz podszedł do mnie w nocy pewien pan, kiedym
powracał z gospody „U Banzetów”, i trzasnął mnie bykowcem przez głowę, a gdym leżał
na ziemi, przy rzał mi się przy świetle latarki i powiada: „To pomyłka. To nie ten”. I tak
go ta pomyłka rozzłościła, że mnie przeciągnął bykowcem eszcze raz przez plecy. Taka
to uż est natura luǳka, że człowiek myli się aż do śmierci. Był też taki eden, który
znalazły w nocy wściekłego psa na pół zmarzłego, zabrał go z sobą i wsunął żonie pod
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pierzynę, ak się ten pies rozgrzał i okrzepł, to pogryzł całą roǳinę, a na młodsze ǳiecko
w kołysce rozszarpał i zeżarł. Albo dam wam przykład, ak w naszych stronach pomylił się
pewien tokarz. Otworzył sobie kluczem kościołek Św. Michała w Praǳe na Podolu, bo
myślał, że to ego dom, w zakrystii zd ął buty, bo myślał, że to ich kuchnia, położył się na
ołtarzu, bo myślał, że to ego łóżko, i przykrył się takimi zasłonami ze świętymi napisami,
a żeby mu było wygodnie , pod głowę położył sobie Ewangelię i inne księgi święte. Rano
kościelny znalazł go w kościele, a ten, gdy się uż całkiem opamiętał, powiada całkiem
dobrodusznie, że to pomyłka. „Ładna pomyłka — rzekł kościelny — kiedy przez tę po-
myłkę bęǳiemy musieli kościół na nowo wyświęcać”. Potem tego tokarza badali lekarze
sądowi i dowiedli mu, że był zupełnie poczytalny i trzeźwy, ponieważ gdyby był schlany,
toby nie trafił kluczem do zamku drzwi kościelnych. Potem ten tokarz umarł na Pankracu
w więzieniu. Dam wam też przykład, ak na Kladnie pomylił się pewien pies policy ny,
wilk tego znanego rotmistrza Rottera. Rotmistrz Rotter hodował takie psy i robił do-
świadczenia z włóczęgami, tak że wszystkie wędrusy zaczęły Kladno omĳać. Więc wydał
rozkaz, żeby żandarmi za wszelką cenę przyprowaǳili akiegoś pode rzanego. Przypro-
waǳili mu tedy dość przyzwoicie ubranego człowieka, którego znaleźli w lańskich lasach
sieǳącego na akimś pniaku. Zaraz też kazał, aby mu odcięli kawałek poły od surduta,
dał ten kawałek surduta obwąchać swoim żandarmskim psom, a potem zaprowaǳili te-
go człowieka do akie ś cegielni za miastem, a ego śladem puścili te wytresowane psy,
które go też znalazły i przyprowaǳiły z powrotem. Potem ten człowiek musiał włazić
po drabinie na strych, skakać przez mur, wskoczyć do stawu, a psy za nim. W końcu
pokazało się, że ten człowiek to był eden czeski poseł radykalny, który wy echał sobie na
wycieczkę do lańskich lasów, bo go parlament uż zmierził. Toteż mówię, że luǳie ma ą
swo e wady i mylą się, czy to bęǳie uczony, czy też głupi, nieokrzesany idiota. Mylą się
i ministrowie.

Komis a sądowo-lekarska, która miała decydować o tym, czy duchowy horyzont
Szwe ka odpowiada, czy nie odpowiada wszystkim tym zbrodniom, o które został oskar-
żony, składała się z trzech niezwykle poważnych panów, o poglądach, którymi każdy
z nich różnił się zasadniczo od poglądów obu pozostałych kolegów.

Panowie ci reprezentowali trzy różne szkoły psychiatryczne i różne poglądy naukowe.
Jeśli pomimo to w przypadku Szwe ka doszło do całkowite zgody mięǳy trzema

przeciwnymi sobie obozami, to da się to ob aśnić edynie oszałamia ącym wrażeniem,
akie na całe komis i wywarł Szwe k, gdy wszedłszy do sali, w które miał być badany
ego stan umysłowy, i u rzawszy na ścianie obraz austriackiego monarchy, zawołał:

— Panowie, niech ży e cesarz Franciszek Józef I!
Sprawa była zupełnie asna. Spontaniczna manifestac a Szwe ka usuwała cały szereg

kwestii, pozostawia ąc tylko niektóre na ważnie sze pytania; odpowiedź na nie miała po-
twierǳić pierwotny sąd o Szwe ku w oparciu o system doktora psychiatrii Kallersona,
doktora Heverocha i Anglika Weikinga.

— Czy radium est cięższe od ołowiu?
— Ja go, proszę panów, nie ważyłem — odpowieǳiał Szwe k ze swoim miłym uśmie-

chem.
— Czy wierzysz pan w koniec świata?
— Naprzód musiałbym ten koniec zobaczyć — niedbale odpowieǳiał Szwe k. — Ale

z pewnością eszcze nie utro nastąpi.
— Czy potrafiłby pan obliczyć przekró kuli ziemskie ?
— Nie umiałbym, proszę panów — odpowieǳiał Szwe k — ale i a bym panom też

mógł zadać zagadkę. Jest dom o trzech piętrach, każde piętro ma osiem okien. Na dachu
są dwa dymniki i dwa kominy. Na każdym piętrze mieszka ą dwa lokatorzy. A teraz
powieǳcie, panowie, którego roku umarła babka stróża?

Lekarze sądowi spo rzeli po sobie wymownie, niemnie ednak eden z nich zadał
Szwe kowi eszcze takie pytanie:

— Czy zna pan na większą głębię Oceanu Spoko nego?
— Nie znam, proszę panów — brzmiała odpowiedź — ale sąǳę, że z pewnością est

większa niż w Wełtawie pod Skałą Vyszehraǳką.
Przewodniczący komis i zapytał krótko:
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— Wystarczy?
Ale mimo to eden z członków zadał Szwe kowi eszcze takie pytanie:
— Ile bęǳie, gdy dwaǳieścia tysięcy osiemset ǳiewięćǳiesiąt siedem pomnożymy

przez trzynaście tysięcy osiemset sześćǳiesiąt trzy?
— Siedemset dwaǳieścia ǳiewięć — odpowieǳiał Szwe k bez wahania.
— Sąǳę, że to zupełnie wystarczy — rzekł przewodniczący komis i, a zwraca ąc się

do strażnika rzekł: — Proszę odprowaǳić tego oskarżonego na dawne mie sce.
— ǲięku ę wam, panowie — grzecznie skłonił się Szwe k. — Mnie to też zupełnie

wystarczy.
Po ego wy ściu kolegium trzech zgoǳiło się łatwo, że Szwe k est notoryczny matołek

i idiota według wszystkich praw przyrody, wynalezionych przez uczonych psychiatrów.
W relac i przesłane sęǳiemu śledczemu było mięǳy innymi:

„Niże podpisani lekarze sądowi ustala ą całkowitą tępotę umysłową i wro-
ǳony kretynizm przedstawionego wyże wymienione komis i Józefa Szwe -
ka, która to tępota wyraża się takimi słowy, ak np.: »Niech ży e cesarz Fran-
ciszek Józef I!« — co samo przez się wystarcza do oświetlenia stanu umysło-
wego Józefa Szwe ka ako notorycznego matołka. Niże podpisana komis a
proponu e, zatem: . Umorzyć dochoǳenie przeciwko Józefowi Szwe kowi.
. Odesłać Józefa Szwe ka do kliniki psychiatryczne dla ustalenia, ak dalece
ego stan umysłowy może stać się niebezpieczny dla otoczenia”.

Podczas gdy redagowano powyższe orzeczenie, Szwe k opowiadał swoim współtowa-
rzyszom:

— O Ferdynanǳie nie było wcale mowy, ale rozmawiali ze mną o eszcze większych
cymbalstwach. Wreszcie powieǳieliśmy sobie, że to, o czym była mowa, zupełnie nam
wystarcza, i rozeszliśmy się.

— Ja tam nikomu nie wierzę — zauważył mały, skulony człowieczek, na którego łące
przypadkowo wykopano szkielet. — Złoǳie na złoǳie u.

— I złoǳie stwo też musi być — rzekł Szwe k kładąc się na pryczy. — Gdyby wszyscy
luǳie życzyli sobie nawza em dobrze, toby sobie niedługo łby pourywali.

.      
Gdy w czasach późnie szych Szwe k opowiadał o życiu w domu wariatów, nie zna dował
słów na pochwałę te instytuc i.

— Doprawdy, że nie mogę zrozumieć, dlaczego wariaty gniewa ą się, że każą im
tam sieǳieć. Człowiek sobie może łazić nago po podłoǳe, wyć ak szakal, wściekać się
i kąsać. Gdyby człek zrobił coś podobnego gǳieś na promenaǳie, toby luǳie otwiera-
li gęby, ale tam takie rzeczy należą do na zwycza nie szych. Taka tam panu e wolność,
o akie nawet soc alistom się nie śniło. Można się tam podawać za Pana Boga albo za
Przena świętszą Panienkę, za papieża, za angielskiego króla, za na aśnie szego pana czy
za świętego Wacława, aczkolwiek ten ostatni bywał ciągle wiązany i musiał nagi leżeć
w izolatce. Był tam też eden, który wykrzykiwał, że est arcybiskupem, ale nic nie robił,
tylko żarł, spał i eszcze z przeproszeniem robił coś takiego, co można łatwo zrymować,
ale tam się takich rzeczy nikt nie wstyǳi. Jeden podawał się nawet za świętego Cyryla
i Metodego, żeby mu dawali podwó ne porc e. Inny znowu był w ciąży i każdego zapra-
szał na chrzciny. Sieǳiało tam pod kluczem barǳo dużo szachistów, polityków, rybaków
i skautów, zbieraczy marek i fotografów-amatorów. Pewien człowiek sieǳiał z powodu
akichś starych garnków, które nazywał popielnicami. Jednego trzymali tam stale w ka-
anie bezpieczeństwa, żeby nie mógł wyliczyć, kiedy nastąpi koniec świata. Spotkałem
tam też kilku profesorów. Jeden z nich stale choǳił za mną i dowoǳił mi, że kolebka
Cyganów est w Karkonoszach, a ten drugi ob aśniał mnie, że wewnątrz kuli ziemskie
zna du e się eszcze edna, daleko większa od zewnętrzne . Każdy mógł tam wygadywać,
co mu ślina na ęzyk przyniosła, akby był w parlamencie. Czasem opowiadali sobie tam
ba ki i bili się, gdy z aką królewną źle się skończyło. Na barǳie opętany był eden pan,
który podawał się za szesnasty tom Leksykonu Naukowego Otty i każdego prosił, żeby go
otworzył i odszukał hasło „Kartonażowa maszyna do szycia”, bo inacze zginie. Uspokoił
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się dopiero wówczas, gdy mu nałożono kaan bezpieczeństwa. Chwalił to sobie, mówiąc,
że się dostał do prasy introligatorskie , i prosił, żeby mu zrobili modny sznyt. W ogó-
le żyło się tam ak w ra u. Można tam wrzeszczeć, ryczeć, śpiewać, płakać, pobekiwać,
ęczeć, skakać, modlić się, fikać kozły, choǳić na czworakach, podskakiwać na edne
noǳe, kręcić się w kółko, tańczyć, hopsać, sieǳieć przez cały ǳień w kucki i wdrapywać
się na ściany. Nikt do nikogo nie pode ǳie i nie powie: „Tego robić nie wolno, to nie
wypada, tego się trzeba wstyǳić, eśli chcesz uchoǳić za człowieka dobrze wychowane-
go”. Ale trzeba dodać, że nie brak tam całkiem cichych wariatów. Był tam na przykład
eden wykształcony wynalazca, który ciągle dłubał w nosie i tylko raz na ǳień mówił: „W
te chwili wynalazłem elektryczność”. Nie ma co gadać, barǳo ładnie tam było i te kilka
dni, które spęǳiłem w domu wariatów, należą do na pięknie szych chwil mego życia.

Istotnie, uż samo przywitanie, akie oczekiwało Szwe ka w domu wariatów, gdy został
tam przywieziony z sądu kra owego na obserwac ę, przeszło wszystkie ego na śmielsze
oczekiwania. Na pierw rozebrali go do naga, ubrali w miękki szlaok i zaprowaǳili do
kąpieli. Pielęgniarze u ęli go delikatnie pod ramię, a eden z nich opowiadał mu wesołą
anegdotę o Żydach. W łazience zanurzono go w wannie z ciepłą wodą, a potem zaprowa-
ǳono pod chłodny natrysk. Powtórzywszy to trzy razy, pytali go, ak mu się to podoba.
Szwe k odpowieǳiał, że to daleko lepsze od łaźni przy Moście Karola i że barǳo lubi się
kąpać.

— Jeśli eszcze ostrzyżecie włosy i przytniecie paznokcie, to uż niczego mi nie za-
braknie do zupełnego szczęścia — dodał uśmiecha ąc się przy emnie.

I temu życzeniu uczynili zadość, a potem porządnie go umyli gąbką, owinęli w prze-
ścieradło i zanieśli do pierwszego odǳiału na łóżko, gǳie okryli go starannie kołdrą
i poprosili, żeby zasnął. Jeszcze ǳisia Szwe k opowiada o tym wszystkim z zachwytem:

— Wyobraźcie sobie, że mnie nieśli, naprawdę nieśli. Było mi w owe chwili tak
błogo.

W łóżku z te błogości zaraz zasnął. Potem go obuǳili i postawili przed nim kubek
mleka i bułkę. Bułka była uż pokra ana na drobne kawałki i podczas gdy eden z pielę-
gniarzy trzymał Szwe ka za obie ręce, drugi maczał kawałki bułki w mleku i karmił go
nimi, ak się karmi gęś kluskami. Gdy uż był nakarmiony, wzięli go pod pachy i zapro-
waǳili do ustępu, gǳie poprosili go, aby wykonał małą i dużą potrzebę cielesną.

I o te piękne chwili wspomina Szwe k ze wzruszeniem, a nie potrzebu ę chyba po-
wtarzać ego słów o tym, co mu potem zrobili. Nadmienię tu edynie, iż Szwe k mawia:

— Wyobraźcie sobie, że eden z nich trzymał mnie przy tym w ob ęciach.
Gdy go przyprowaǳili na salę, położyli znowu do łóżka i znowu prosili, aby zasnął.

A gdy zasnął, zbuǳili go i zaprowaǳili do gabinetu na badanie, gǳie Szwe k, sto ąc
zupełnie nagi przed dwoma lekarzami, przypomniał sobie sławne czasy poboru do wo ska.
Mimo woli z ust wyrwało mu się słowo:

— Tauglich.
— Co mówicie? — zapytał eden z lekarzy. — Zróbcie pięć kroków naprzód i pięć

w tył.
Szwe k zrobił od razu kroków ǳiesięć.
— Mówiłem przecie, że macie zrobić pięć kroków — mówił lekarz.
— Ja tam, proszę pana, paru kroków nie żału ę — odpowieǳiał Szwe k.
Potem wezwali go lekarze, aby usiadł na krześle, a eden z nich stukał go w kolana.

Rzekł wtedy do drugiego lekarza, że odruchy są całkiem prawidłowe, ale tamten pokręcił
głową i sam zaczął stukać go w kolana, podczas gdy pierwszy przymykał i odchylał powieki
Szwe ka i przyglądał się ego źrenicom. Potem oddalili się ku stołowi i wymienili kilka
wyrazów łacińskich.

— Słucha cie no, umiecie wy śpiewać? — zapytał Szwe ka eden z lekarzy. — Może
nam zaśpiewacie aką piosenkę.

— Naturalnie, proszę panów — odpowieǳiał Szwe k. — Co prawda, nie mam ani
głosu, ani słuchu muzykalnego, ale eśli panowie chcą użyć przy emności, to spróbu ę
spełnić wasze życzenie.

I Szwe k zaśpiewał:

He , ten młody mnich na ławie
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Czoło nad prawicą skłonił
I na blade swe policzki
Dwie gorące łzy uronił…

— Dale nie umiem — mówił Szwe k. — Jeśli panowie chcą, to zaśpiewam co innego:

O, ak mi ciężko ǳiś na sercu,
Jak ciężko piersi się oddycha,
Gdy cicho sieǳę, z myślą się bieǳę,
A pierś za dalą tęsknie wzdycha…

— I tego też dale nie umiem — westchnął Szwe k. — Umiem eszcze pierwszą
strofę Kde domov muj i Jenerał Windischgrätz i wojenne pany od samego wschodu słońca
wojowały, i eszcze parę takich ludowych piosenek, ak np. Boże, chroń cesarza, Jakeśmy
szli do Jaromierza i Bądź tysiąckroć pozdrowiona…

Oba panowie doktorzy spo rzeli po sobie i eden z nich zadał Szwe kowi pytanie:
— Czy wasz stan umysłowy był uż kiedy badany?
— W wo sku — odpowieǳiał Szwe k dumnie i uroczyście — byłem przez panów

wo skowych lekarzy urzędowo uznany ako notoryczny idiota.
— Mnie się zda e, że esteście symulant! — krzyknął drugi lekarz na Szwe ka.
— Ja, proszę panów — bronił się Szwe k — nie estem żaden symulant, a estem

naprawdę idiota, możecie się panowie spytać w kancelarii  pułku w Czeskich Buǳie-
owicach albo w Komenǳie Uzupełnień w Karlinie.

Starszy lekarz zrobił ręką beznaǳie ny gest, a wskazu ąc na Szwe ka rzekł do pielę-
gniarzy:

— Temu człowiekowi oddacie ubranie i przeniesiecie go na trzeci odǳiał do pierw-
szego korytarza, potem eden z was wróci i zaniesie wszystkie ego papiery do kancelarii.
I powiecie tam, niech się śpieszą i prędko sprawę załatwia ą, żebyśmy go tu zbyt długo
nie mieli na karku.

Lekarze rzucili eszcze edno miażdżące spo rzenie na Szwe ka, który z szacunkiem
cofał się ku drzwiom i grzecznie się kłaniał. Na pytanie ednego z pielęgniarzy, dlaczego
robi takie głupstwa, odpowieǳiał:

— Ponieważ estem nieubrany, czyli nagi, więc nie chcę na tych panów nic takiego
wypinać, żeby nie powieǳieli, że estem niegrzeczny albo cham.

Od chwili gdy dozorcy otrzymali rozkaz zwrócenia Szwe kowi ubrania, nie okazy-
wali mu żadne troskliwości. Nakazali, aby się ubrał, a eden z nich odprowaǳił go na
trzeci odǳiał, gǳie przez tych kilka dni, zanim w kancelarii załatwiono urzędowo spra-
wę ego wylania ze szpitala, Szwe k miał sposobność poczynienia ciekawych spostrzeżeń.
Rozczarowani lekarze wystawili mu świadectwo, że est „symulantem upośleǳonym na
umyśle”, a ponieważ ze szpitala wydalili go przed obiadem, doszło do drobnego zatargu.

Szwe k oświadczył, że eśli go z domu wariatów wyrzuca ą, to powinni dać mu obiad.
Awanturze położył kres polic ant wezwany przez odźwiernego. Szwe k został zapro-

waǳony do komisariatu przy ulicy Salma.
.       -
Po pięknych, słonecznych dniach spęǳonych w domu wariatów zwaliły się na Szwe ka
goǳiny ciężkich prześladowań. Inspektor polic i Braun zaaranżował scenę spotkania ze
Szwe kiem z okrucieństwem rzymskich żołdaków z czasów przemiłego cesarza Nerona.
Tak ak wtedy mawiano: „Rzućcie tego ła daka chrześcĳanina lwom!” — tak inspektor
Braun rzekł twardo:

— Za kratę z nim!
Ani słówka więce , ani mnie . Tylko w oczach inspektora polic i Brauna po awił się

błysk perwersy ne rozkoszy.
Szwe k skłonił się i rzekł z godnością:

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



— Jestem gotów, panowie. Mniemam, że krata znaczy to samo, co separac a, a to
eszcze nie na gorsze.

— Nie pytlu cie nam tu za wiele — odpowieǳiał polic ant, na co Szwe k zareplikował:
— Jestem całkiem skromny i wǳięczny za wszystko, co panowie dla mnie uczynić

raczą.
W celi sieǳiał na pryczy mąż nie aki w głębokie zadumie. Sieǳiał apatycznie. Gdy

klucz zazgrzytał w zamku, miał taką minę, akby ani przez chwilę nie przypuszczał, że
otwiera ą drzwi, aby go wypuścić na wolność.

— Mo e uszanowanie wielmożnemu panu — rzekł Szwe k osiada ąc obok niego na
pryczy. — Która też może być goǳina?

— Ja na goǳinę gwiżdżę — odpowieǳiał mąż zamyślony.
— Jest tu nie na gorze — nawiązywał Szwe k rozmowę — na przykład ta prycza est

z drzewa heblowanego.
Poważny człowiek nie odpowieǳiał, ale wstał i zaczął choǳić po celi krokiem szyb-

kim, przemierza ąc przestrzeń mięǳy pryczą a drzwiami, akby się śpieszył i pragnął coś
uratować.

Tymczasem Szwe k z dużym zainteresowaniem przyglądał się napisom nagryzmolo-
nym na ścianach. Był tam na przykład eden napis, którego autor przysięgał niebu toczyć
z polic ą walkę na śmierć i życie. Tekst był taki:

„Dam a wam, dranie”.

Inny więzień napisał:

„Cału cie mnie w nos, koguty”.

Inny stwierǳał prosty fakt:

„Sieǳiałem tu  czerwca  i obchoǳono się ze mną przyswoicie. Józef
Mareczek, kupiec z Vrszovic”.

Ale był tu też eden napis wstrząsa ący do głębi:
„Łaski, wielki Boże!” — a pod tym dopisek:

„Pocału cie mnie w d.”

litera „d” była przekreślona, a na boku dużymi literami dopisano: „połę”. Jakaś dusza
poetycka napisała obok tego wiersz:

Nad strumykiem zasmucony sieǳę,
Góra słonko złote przesłoniła,
A a tęsknym okiem w dal spoglądam,
Tam gǳie mieszka mo a miła.

Człowiek, który biegał mięǳy drzwiami a pryczą tak szybko, akby chciał zdobyć
rekord w biegu maratońskim, zatrzymał się zdyszany, usiadł na dawnym swoim mie scu,
wsparł głowę na dłoniach i ryknął nagle:

— Wypuśćcie mnie na wolność!
— Nie, oni mnie nie wypuszczą — odpowiadał sam sobie — nie wypuszczą i nie

wypuszczą. Jestem tuta uż od goǳiny szóste rano.
Stał się nagle rozmowny, wyprostował się i zapytał Szwe ka:
— Czy nie ma pan przypadkiem rzemiennego pasa, żebym mógł z tym skończyć?
— Z miłą chęcią mogę panu służyć — odpowieǳiał Szwe k odpina ąc pas. — Jeszcze

nigdy nie wiǳiałem, ak się luǳie w areszcie wiesza ą na rzemiennym pasie. Tylko z tym
kłopot — mówił Szwe k rozgląda ąc się dokoła — że tu nigǳie nie ma porządnego haka.
Klamka okienna pana nie utrzyma. Chyba że powiesiłby się pan klęcząc na pryczy, ak
zrobił ten mnich w klasztorze emauskim, co się powiesił na krucyfiksie przez edną młodą
Żydówkę. Ja samobó ców barǳo lubię. Dale , a żwawo!
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Ponury człowiek, któremu Szwe k wetknął pas w rękę, spo rzał na rzemień, rzucił go
w kąt i wybuchnął płaczem, rozmazu ąc brudnymi rękami łzy po całe twarzy. Skrzeczą-
cym głosem wyrzucał przy tym zdanie za zdaniem:

— Ja mam ǳiateczki, a się tu dostałem za pĳaństwo i za niemoralne życie. Jezus
Maria, mo a biedna żona, co też powieǳą teraz w urzęǳie? Ja mam ǳiateczki, a tu
estem za pĳaństwo i życie niemoralne. — I tak dale w kółko i bez końca.

Wreszcie uspokoił się trochę, podszedł ku drzwiom i zaczął w nie kopać i walić pię-
ściami. Za drzwiami dały się słyszeć kroki i ozwał się głos:

— Czego tam?
— Wypuśćcie mnie na wolność! — rzekł aresztant takim głosem, akby wolność była

do istnienia koniecznie potrzebna.
— Gǳie wam tak pilno? — pytano z drugie strony drzwi.
— Do urzędu — odpowieǳiał nieszczęśliwy o ciec, małżonek, urzędnik, pĳak i roz-

pustnik.
Ozwał się śmiech, upiorny śmiech wśród ciszy korytarza, i kroki się oddaliły.
— Jeśli się nie mylę, to ten pan nienawiǳi pana, skoro się z pana tak śmie e — mówił

Szwe k, podczas gdy złamany na duchu mąż usiadł znowu obok niego. — Taki dozorca
est zdolny do wszystkiego, gdy się rozzłości. Niech pan sieǳi spoko nie, skoro nie chce
się pan powiesić, i niech pan czeka, co bęǳie dale . Jeśli pan est urzędnikiem, żonatym
i eszcze do tego ma pan ǳieci, to zgaǳam się, że to est straszne. Jeśli się nie mylę, to
pan est przekonany, że pana wydalą z urzędu.

— Tego panu powieǳieć nie mogę — westchnął zapytany — ponieważ sam uż nie
pamiętam, co wyrabiałem. Wiem tylko tyle, że mnie skądś wyrzucili i miałem tam wró-
cić, aby zapalić sobie cygaro. Ale przedtem to wszystko tak się ładnie zaczęło. Naczelnik
naszego wyǳiału obchoǳił imieniny i zaprosił nas do pewne winiarni, potem poszli-
śmy do drugie , do trzecie , do czwarte , do piąte , do szóste , do siódme , do ósme , do
ǳiewiąte …

— Może pan sobie życzy, żeby mu pomóc liczyć? — zapytał Szwe k. — Ja się na
tych rzeczach znam, bo pewne nocy byłem w dwuǳiestu ośmiu lokalach. Ale muszę się
pochwalić, że nigǳie nie zamawiałem więce niż trzy piwa.

— Jednym słowem — mówił dale nieszczęśliwy podwładny pana naczelnika, który
tak wspaniale obchoǳił imieniny — gdybyśmy absolwowali z tuzin tych speluneczek,
zauważyliśmy, że pan naczelnik nam się gǳieś zapoǳiał, pomimo że uwiązaliśmy go na
szpagacie i woǳiliśmy z sobą ak pieska. Więc gdy nam zginął, poszliśmy go szukać,
a przy tym szukaniu poginęliśmy sobie nawza em, aż wreszcie sam eden znalazłem się
w nocnym lokalu na Vinohradach, a był to lokal przyzwoity, gǳie piłem akiś likier pro-
sto z butelki. Co późnie eszcze robiłem, tego uż nie pamiętam, wiem tylko tyle, że
uż w komisariacie, gdy zostałem tuta przyprowaǳony, oba polic anci, co mnie przy-
prowaǳili, składali raport, że się upiłem, że się zachowywałem niemoralnie, że pobiłem
pewną damę, że scyzorykiem porżnąłem czy ś kapelusz, który zd ąłem z wieszaka, roz-
pęǳiłem damską kapelę, oskarżyłem publicznie oberkelnera, że ukradł mi dwaǳieścia
koron, przetrąciłem marmurową płytę stołu, przy którym sieǳiałem, i rozmyślnie na-
plułem w czarną kawę pewnemu panu, który sieǳiał przy sąsiednim stole. Więce nic
nie zrobiłem, a przyna mnie nie mogę sobie przypomnieć, abym zrobił eszcze coś takie-
go. I proszę mi wierzyć, że estem taki porządny, inteligentny człowiek, który nie myśli
o niczym innym, tylko o swo e roǳinie. Co pan na to wszystko powie? Przecież a nie
estem żaden awanturnik.

— Dużo też pan miał roboty z przetrąceniem te płyty marmurowe ? — zapytał
Szwe k okazu ąc duże zainteresowanie. — Czy może przetrącił ą pan od ednego za-
machu?

— Od ednego — odpowieǳiał inteligentny pan.
— W takim razie est pan zgubiony — rzekł Szwe k w zamyśleniu. — Dowiodą panu,

że pan się do tego przygotowywał pilnym ćwiczeniem. A ta kawa obcego pana, w którą pan
napluł, czy była z rumem, czy bez rumu? — I nie czeka ąc odpowieǳi wy aśniał: — Jeśli
była z rumem, to sprawa bęǳie gorsza, ponieważ taka kawa est droższa. W sąǳie oblicza
się wszystko skrupulatnie, żeby można było doliczyć się przyna mnie grube zbrodni.
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— W sąǳie — ęknął bezradnie sumienny o ciec roǳiny i opuściwszy głowę popadł
w niemiły stan, w którym człowieka żrą wyrzuty sumienia¹.

— A czy w domu wieǳą uż, że pan się dostał za kratę? — pytał Szwe k. — Czy też
będą czekali, aż o tym bęǳie w gazetach?

— Pan sąǳi, że to się dostanie do gazet? — naiwnie spytała ofiara imienin swego
przełożonego.

— To więce niż pewne — brzmiała surowa odpowiedź, bowiem Szwe k nigdy nie
miał zwycza u ukrywać coś przed ludźmi. — Wszystkie te rzeczy będą się czytelnikom
gazet ogromnie podobały. Ja też barǳo lubię odczytywać rubrykę o pĳanicach i o awan-
turach. Niedawno temu „Pod Kielichem” pewien gość nie zrobił nic takiego, tyle tylko,
że sam sobie stłukł kufel na głowie. Podrzucił go do góry i stanął pod nim. Odwieźli
go z gospody, a rano uż o tym czytaliśmy. Albo na przykład w „Bendlovce” dałem razu
pewnego ednemu karawaniarzowi w pysk, a on mi oddał. Abyśmy się mogli pogoǳić,
musieli nas obu aresztować i zaraz było o tym w wieczornych gazetach. Albo gdy w ka-
wiarni „Pod Trupem” stłukł pan radca dwa talerzyki, to myśli pan, że mieli wzgląd na
niego? Zaraz na drugi ǳień był w gazetach. Może pan zrobić tylko tyle, że z aresztu pośle
pan do gazet sprostowanie, iż wiadomości, które zostały zamieszczone, nie dotyczą pana,
i że z tym panem, o którym mowa, nie est pan ani spokrewniony, ani zaprzy aźniony.
Zaś do domu napisze pan, żeby panu to sprostowanie z gazety wycięli; przeczyta e pan
sobie, ak odsieǳi karę.

Czy panu nie chłodno? — zapytał Szwe k ze współczuciem, gdy zauważył, że inteli-
gentny pan się trzęsie. — W tym roku koniec lata est trochę chłodnawy.

— Ja estem skompromitowany — zapłakał towarzysz Szwe ka. — Kariera mo a
skończona.

— A tak — na chętnie zgaǳał się Szwe k. — Gdy po odsieǳeniu kary nie przy mą
pana na dawne stanowisko, to nie wiem, czy tak łatwo zna ǳie pan inne mie sce, bo każdy
pracodawca, choćby i hycel, żąda świadectwa moralności. Święta prawda, że taka chwilka
rozkoszy, akie pan wtedy zażył, nie opłaca się. A czy małżonka pańska i ǳieci ma ą
środki utrzymania przez ten czas, kiedy pan tu bęǳie sieǳiał? Czy też bęǳie musiała
choǳić żebrać i uczyć ǳieci różnych występków.

Ozwało się łkanie.
— Mo e biedne ǳiatki! Mo a biedna żona!
Skruszony grzesznik wstał i rozgadał się o swoich ǳiatkach: ma ich pięcioro, na star-

szy ma lat dwanaście i należy do tych tam skautów. Pĳe tylko wodę, a o ciec powinien
sobie brać przykład z niego, taki o ciec, który po raz pierwszy w życiu dopuścił się takich
rzeczy.

— Do skautów należy? — zapytał Szwe k. — Barǳo lubię słuchać opowiadania
o tych skautach. Pewnego razu w Mydlovarach koło Zlivia, obwód Hluboka, powiat
Czeskie Buǳie owice, akurat wtedy, akeśmy tam —  pułk — mieli ćwiczenia, chłopi
okoliczni zrobili obławę na skautów w lesie gminnym, bo im się tam barǳo rozplenili.
Złapali trzech. Ten na mnie szy z nich, gdy go wiązali, kwilił, piszczał i tak narzekał, że
my, zahartowane wo aki, nie mogliśmy na to patrzeć i woleliśmy ode ść. Przy tym wią-
zaniu ci trze skauci pokąsali ośmiu chłopów. Potem na mękach u wó ta, pod trzciną,
zeznali, że w całe okolicy nie ma ani edne łąki, które nie byliby wygnietli, gdy się
wygrzewali na słońcu, dale , że koło Rażic przed samymi żniwami eden łan żyta na pniu
spalił się tylko skutkiem nieszczęśliwego wypadku, kiedy sobie w życie na rożnie piekli
sarenkę, upolowaną za pomocą noża w lesie gminnym. W ich kry ówce leśne znalezio-
no przeszło pół korca ogryzionych kości drobiu i ǳiczyzny, ogromne mnóstwo pestek
czereśni, zatrzęsienie ogryzków z niedo rzałych abłek i inne dobre rzeczy.

Ale niefortunny o ciec skauta nie dał się pocieszyć.
— Co a zrobiłem? — biadał. — Reputac ę mam zmarnowaną.
— Słusznie pan powieǳiał — rzekł Szwe k z wroǳoną szczerością. — Po tym, co

się stało, musi pan mieć reputac ę zmarnowaną na całe życie, ponieważ zna omi pańscy
dodaǳą eszcze to i owo do tego, co będą czytali w gazetach o panu. To się zawsze tak robi,

¹człowieka żrą wyrzuty sumienia— niektórzy pisarze używa ą wyrażenia: „Gryzą wyrzuty sumienia”. Uważam
takie wyrażenie za nie dość ścisłe. I tygrys żre człowieka, a nie gryzie. [przypis autorski]
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ale niech pan się tym nie prze mu e. Takich luǳi, co ma ą zaszarganą albo zmarnowaną
reputac ę, est na świecie przyna mnie ǳiesięć razy tyle, ile est luǳi z dobrą reputac ą.
To taka drobnostka, o które nie warto gadać.

Na korytarzu dały się słyszeć ciężkie kroki, klucz zazgrzytał w zamku, drzwi się otwo-
rzyły, a od progu polic ant wywołał Szwe ka po imieniu i nazwisku.

— Przepraszam pana — rzekł rycerski Szwe k — a tu estem dopiero od goǳiny
dwunaste , a ten pan uż od szóste rano, więc mnie nie pilno.

Zamiast odpowieǳi krzepka ręka polic anta wyciągnęła Szwe ka na korytarz i bez
ednego słowa poprowaǳiła go po schodach na piętro.

W drugim poko u przy stole sieǳiał komisarz polic i, otyły pan o dobrodusznym
wygląǳie. Pan ten ozwał się uprze mie:

— Aha, to pan est ten Szwe k? A w aki sposób pan się tu dostał?
— W sposób na zwycza nie szy — odpowieǳiał Szwe k. — Przyprowaǳił mnie tu

eden pan polic ant, ponieważ nie chciałem się zgoǳić na to, żeby mnie z domu wariatów
wyrzucali na czczo. Bo tak est tak, akby mnie uważali za taką ǳiewkę z ulicy, co to ą
można kopnąć.

— Wie pan co, panie Szwe k — rzekł uprze mie pan komisarz. — Na co nam tu, na
Salmovcu, ten cały ambaras? Czy nie lepie bęǳie, gdy poślemy pana do dyrekc i polic i?

— Pan est, że się tak wyrażę, panem sytuac i — mówił Szwe k spoko nie. — Teraz
pod wieczór taki spacerek bęǳie barǳo przy emny.

— Barǳo mi miło, żeśmy się tak łatwo dogadali — rzekł wesoło komisarz polic i.
— Na lepie żyć w zgoǳie. Prawda, panie Szwe k?

— Ja też barǳo lubię zgoǳić się z każdym — odpowieǳiał Szwe k. — Ja pańskie
dobroci nigdy nie zapomnę. Niech mi pan wierzy, panie komisarzu.

Skłoniwszy się grzecznie, wyszedł z polic antem i uż po upływie kwadransa widać było
Szwe ka pod opieką tegoż polic anta na rogu ulicy Jęczmienne i Placu Karola. Polic ant
miał pod pachą dużą księgę z niemieckim napisem: „Arrestantenbuch”.

Na rogu ulicy Spalone Szwe k, idący ze swoim towarzyszem, zetknął się z tłumem
luǳi tłoczących się dokoła wielkiego obwieszczenia.

— To manifest na aśnie szego pana o wypowieǳeniu wo ny — rzekł polic ant do
Szwe ka.

— Ja to przewiǳiałem — rzekł Szwe k — ale u wariatów nic eszcze o tym nie
wieǳą, chociaż powinni by to mieć z pierwsze ręki.

— Jak pan to rozumie? — zapytał polic ant Szwe ka.
— Ponieważ u wariatów sieǳi pod kluczem dużo panów oficerów — tłumaczył

Szwe k, a gdy zrównali się z tłumem sto ącym przed manifestem, zawołał: — Cesarz
Franciszek Józef niech ży e! Tę wo nę wygramy!

Ktoś z nadmiaru entuz azmu wcisnął Szwe kowi kapelusz na uszy, po czym dobry
wo ak Szwe k, otoczony zbiegowiskiem luǳi, wkroczył po raz drugi w bramę dyrekc i
polic i.

— Tę wo nę wygramy z całą pewnością, powtarzam to eszcze raz, panowie! — zawołał
Szwe k rozsta ąc się z tłumem, który mu towarzyszył.

A gǳieś z mroczne otchłani wieków przybliżała się ku Europie prawda, że ǳień
utrze szy zniweczy plany teraźnie szości.
.        
Gmach dyrekc i polic i przenikał chłód obcego autorytetu, śleǳącego pilnie, ak dalece
ludność entuz azmu e się wo ną. Prócz garści luǳi, którzy się nie wyparli, że są synami
narodu ma ącego przelewać krew za sprawy zgoła mu obce, dyrekc a polic i była wspa-
niałą kolekc ą biurokratycznych drapieżników, których edynym celem życia była obrona
suchych i bezdusznych paragrafów przy pomocy więzienia i szubienicy.

Z ofiarami swymi luǳie ci obchoǳili się z adowitą uprze mością, czyha ąc bacznie
na każde ich słowo.
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— Barǳo mi przykro — rzekł eden z tych czarno-żółtych drapieżników, gdy przy-
prowaǳono doń Szwe ka — że pan znowu dostał się w nasze ręce. Myśleliśmy, że się
pan poprawi, ale spotkał nas zawód.

Szwe k bez słowa potakiwał głową i miał minę tak niewinną, że czarno-żółta bestia
spo rzała na niego z dużym zaciekawieniem i rzekła z naciskiem:

— Nie rób pan takie idiotyczne miny.
Ale natychmiast przeszła znowu na ton wielkie uprze mości i mówiła dale :
— Dla nas est rzeczą barǳo niemiłą trzymać pana w areszcie i mogę pana zapewnić,

że zdaniem moim wina pańska nie est tak wielka, bo przy małe pańskie inteligenc i nie
można wątpić, że został pan oszukany. Niech pan mi powie, panie Szwe k, kto też pana
namawia, aby pan wyprawiał takie głupstwa?

Szwe k zakaszlał i ozwał się:
— Ja, proszę pana, o żadnych głupstwach nic nie wiem.
— A czyż to nie est głupstwo, panie Szwe k — wywoǳił urzędnik obłudnym, o -

cowskim tonem — gdy pan, według opowiadania polic anta, który pana tuta przypro-
waǳił, spowodowałeś zbiegowisko przed manifestem o wo nie, wywieszonym na rogu
ulicy, i gdy podburzałeś lud wołaniem: „Niech ży e cesarz Franciszek Józef! Ta wo na est
wygrana!”

— Nie mogłem być obo ętny — wy aśniał Szwe k spogląda ąc swymi zacnymi oczami
w oczy inkwizytora. — Oburzyło mnie to, gdy wiǳiałem, że wszyscy czyta ą ten manifest
o wo nie, a nikt nie okazu e radości. Nikt nie wiwatu e, nikt nie woła „hura”, w ogóle
nic, panie radco. To tak, akby ich to wcale nie obchoǳiło. Więc a, stary wo ak z 
regimentu, nie mogłem uż na to patrzeć, krzyknąłem, co się należało, i myślę, że gdyby
pan był na moim mie scu, toby pan postąpił tak samo ak a. Jak est wo na, to musi
być wygrana i trzeba wołać: „Niech ży e na aśnie szy pan!” — tego mnie nikt uczyć nie
potrzebu e.

Przekonany i skruszony, czarno-żółty drapieżnik nie mógł znieść dłuże spo rzenia
niewinnego baranka Szwe ka, opuścił więc oczy na urzędowe akta i rzekł:

— Uzna ę całkowicie pański zapał, ale powinien się on prze awiać w innych okolicz-
nościach. Sam pan wie dobrze, że prowaǳił pana polic ant, więc taki wybuch patriotyzmu
musiał wywrzeć na publiczności wrażenie racze ironiczne niż poważne.

— Gdy kogoś prowaǳi polic ant — odpowieǳiał Szwe k — to taki moment w życiu
est ciężki. Ale gdy człowiek nawet w takim momencie nie zapomina o tym, co należy
robić, gdy est wo na, to a sąǳę, że taki człowiek zły nie est.

Czarno-żółta bestia zawarczała i eszcze raz spo rzała Szwe kowi w oczy.
Szwe k odpowieǳiał niewinnym, miękkim, skromnym i tkliwym ciepłem swego

spo rzenia.
Przez chwilę patrzyli sobie uparcie w oczy.
— Pal pana diabli, panie Szwe k — rzekła wreszcie gęba urzędowa — ale eśli dostanie

się tu pan eszcze raz, to w ogóle nie będę pana o nic pytał, ale odeślę pana bez ednego
słowa do wo ennego sądu na Hradczany. Zrozumiał pan?

Nim się pan radca spostrzegł, Szwe k podszedł do niego, pocałował w rękę i rzekł:
— Bóg zapłać za wszystko. Gdyby pan potrzebował czasem akiego rasowego pieska,

to niech pan się zwróci do mnie. Ja handlu ę psami.
W taki sposób Szwe k znalazł się znowu na wolności i mógł wrócić do domu.
Zaczął się zastanawiać, czy po droǳe nie należałoby na pierw wstąpić do gospody

„Pod Kielichem”. Skończyło się na tym, że otworzył drzwi, którymi wyszedł był swego
czasu w towarzystwie wywiadowcy Bretschneidera.

W gospoǳie panowała grobowa cisza. Sieǳiało tam kilku gości, a wśród nich ko-
ścielny z kościoła Św. Apolinarego. Wszyscy mieli miny ponure. Za szynkwasem sieǳiała
gospodyni Palivcowa i tępo spoglądała na kurki od piwa.

— Otom i a — rzekł Szwe k wesoło. — Proszę o szklankę piwa. A gǳież to pan
Palivec? Czy też uż w domu?

Zamiast odpowieǳi Palivcowa zaczęła płakać, wzdychać; każdym słowem wyrażała
swo ą rozpacz, akcentu ąc osobliwie:

— Dostał… ǳiesięć… lat… przed… tygodniem.
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— No, to uż sobie tyǳień odsieǳiał — rzekł Szwe k.
— On był taki ostrożny — płakała Palivcowa — sam to ciągle o sobie powtarzał.
Goście w gospoǳie uparcie milczeli, akby po izbie błąǳił duch Palivca i napominał

ich do eszcze większe ostrożności.
— Ostrożność to matka mądrości — rzekł Szwe k zasiada ąc do stołu nad szklanką

piwa. W pianie tego piwa były ǳiurki od łez Palivcowe , która płakała poda ąc Szwe kowi
kufel do stołu. — ǲisie sze czasy są takie, że zmusza ą człowieka do ostrożności.

— Wczora mieliśmy dwa pogrzeby — zmienił temat rozmowy kościelny z kościoła
Św. Apolinarego.

— Widać ktoś umarł — rzekł drugi gość, a trzeci spytał:
— Czy te pogrzeby były z katafalkiem?
— Chciałbym wieǳieć — rzekł Szwe k — akie teraz, w czasie wo ny, będą te wo -

skowe pogrzeby.
Goście wstali, zapłacili i bez słowa wyszli. Tylko Szwe k został sam na sam z Palivcową.
— Nawet nie byłbym pomyślał, żeby niewinnego człowieka skazywali na ǳiesięć lat

— rzekł Szwe k. — Że ednego niewinnego skazali na pięć lat, o tym uż słyszałem, ale
na ǳiesięć, to trochę za dużo.

— Bo mó chłop się przyznał — płakała Palivcowa — do tego, co tuta mówił o tych
muchach i o tym obrazie, i powtórzył to w dyrekc i polic i i w sąǳie. Byłam w sąǳie
na sprawie ako świadek, ale cóż a tam mogłam świadczyć, kiedy mi powieǳieli, że e-
stem w stosunku powinowactwa do mego męża i że mogę się zrzec zeznania. Ja się tak
wystraszyłam tego stosunku powinowactwa, żeby z tego nie było eszcze czego gorszego,
i zrzekłam się świadczenia, a mó biedny stary tak na mnie spo rzał, że do same śmierci
nie zapomnę tego spo rzenia. A potem, po wyroku, kiedy go odprowaǳali, krzyknął tam
na korytarzu, akby zupełnie zwariował: „Niech ży e Związek Wolne Myśli!”

— A pan Bretschneider uż tu nie bywa? — spytał Szwe k.
— Był tu parę razy — odpowieǳiała gospodyni — wypił piwo albo dwa, pytał, kto

tu bywa, i przysłuchiwał się, ak goście rozmawia ą o footballu. Oni, ak go tylko wiǳą,
zawsze rozmawia ą o footballu. A ego podrzucało, akby go miało pokręcić, akby miał
dostać ataku furii. Przez ten cały czas nabrał tylko ednego tapicera z ulicy Poprzeczne .

— To rzecz wprawy — rzekł Szwe k. — Czy ten tapicer był głupi człowiek?
— Taki ak mó mąż mnie więce — odpowieǳiała z płaczem. — Pytał się go,

czy strzelałby do Serbów. A on odpowieǳiał, że nie umie strzelać, że był razu pewnego
w strzelnicy i postrzelał tam całą koronę. Potem słyszeliśmy wszyscy, ak pan Bretsch-
neider rzekł zapisu ąc sobie w notatniku: „Patrzcie państwo, znowu taka ładna zdrada
stanu” — i zabrał z sobą tego tapicera z ulicy Poprzeczne , który uż nie wrócił.

— Dużo est takich, co uż nie powrócą — mówił Szwe k. — Proszę o rum.
Właśnie zamawiał sobie Szwe k drugą porc ę rumu, gdy do gospody wszedł po cy-

wilnemu polic ant Bretschneider. Roze rzał się po szynku, przysiadł się do Szwe ka, kazał
sobie podać piwa i czekał, co Szwe k powie.

A Szwe k, zd ąwszy z wieszaka akąś gazetę i przegląda ąc ostatnią stronę ogłoszeń,
odezwał się:

— Patrzcie państwo, nie aki pan Czimpera, Straszkov numer , poczta Raczinie-wieś,
sprzeda e gospodarkę z trzynastoma morgami własnego pola. Szkoła i kole na mie scu.

Bretschneider nerwowo bębnił palcami i zwraca ąc się do Szwe ka rzekł:
— ǲiwię się, że pana takie gospodarstwo za mu e, panie Szwe k.
— Ach, to pan — rzekł Szwe k wyciąga ąc rękę na przywitanie. — Nie poznałem

pana od razu, bo mam barǳo słabą pamięć. Ostatnio wiǳieliśmy się boda że w kancelarii
dyrekc i polic i, prawda? Co pan porabiał w tym czasie? Czy zachoǳi pan tu często?

— ǲisia przyszedłem tu, żeby się spotkać z panem — rzekł Bretschneider. —
W dyrekc i polic i powieǳiano mi, że pan sprzeda e psy. Potrzebu ę ładnego ratlerka
albo szpica czy coś w tym roǳa u.

— Mogę panu służyć psami każdego gatunku — odpowieǳiał Szwe k. — Życzy pan
sobie zwierzę rasowe czy też zwycza ne?

— Sąǳę — odpowieǳiał Bretschneider — że lepie od razu wziąć rasowe zwierzę.
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— No, a psa policy nego nie życzyłby pan sobie? — zapytał Szwe k. — Takiego mia-
nowicie, który natychmiast wszystko wytropi i naprowaǳi na ślad zbrodni? Ma takiego
psa eden rzeźnik we Vrszovicach, a ten pies ciągnie wózek, bo ak to się mówi, minął się
ze swoim powołaniem.

— Chciałbym ednak szpica — ze spoko nym uporem mówił Bretschneider. — Szpi-
ca, który by nie kąsał.

— A więc życzy pan sobie szpica bez zębów? — zapytał Szwe k. — Wiem o takim
szpicu. Ma go pewien właściciel gospody w De vicach.

— No, to uż lepie ratlerka — ozwał się zakłopotany pan Bretschneider, którego
wiadomości o psach były barǳo nikłe i gdyby nie rozkaz dyrekc i polic i, to nigdy by się
psami nie interesował.

Ale rozkaz był asny i wyraźny: zapoznać się bliże ze Szwe kiem, korzysta ąc z tego, że
handlu e on psami; Bretschneider miał prawo dobrać sobie pomocników i rozporząǳał
pewnymi sumami na kupno psów.

— Ratlery są większe i mnie sze — rzekł Szwe k. — Wiem o dwóch małych i o trzech
większych. Wszystkich pięcioro można sobie położyć na kolanach. Mogę e panu polecić
ak na goręce .

— Taki ratler barǳo by mi się podobał — zdecydował się Bretschneider. — A ile
też kosztu e taki piesek?

— To zależy od wielkości — odpowieǳiał Szwe k. — Wielkość gra tu ważną rolę.
Bo ratlerek to nie cielę. U ratlerków odwrotnie: im mnie szy, tym droższy.

— Ja bym reflektował na większego, który by stróżował — odpowieǳiał Bretsch-
neider w obawie, aby nie obciążyć nadmiernie ta nego funduszu polic i państwowe .

— Dobrze — rzekł Szwe k — większego ratlerka mogę panu sprzedać za pięćǳiesiąt
koron, a eszcze większego za czterǳieści pięć, ale zapomnieliśmy o edne rzeczy: czy to
ma ą być szczenięta, czy też stare psy, i czy choǳi o psy, czy o suki.

— Mnie wszystko edno — odpowieǳiał Bretschneider, który zetknął się tu nagle
z nie znanymi mu dotychczas zagadnieniami. — Niech pan mi się wystara o pieska, a a
utro wieczorem o siódme przy dę po niego. Bęǳie?

— Niech pan przy ǳie — sucho odpowieǳiał Szwe k. — Pies bęǳie, ale w takim
razie estem zmuszony prosić o zaliczkę trzyǳiestu koron.

— Rzecz prosta — rzekł Bretschneider wylicza ąc Szwe kowi pieniąǳe. — A teraz
zafundu emy sobie po ćwiartce wina na mó rachunek.

Kiedy wypili, z kolei Szwe k postawił ćwiartkę wina, potem Bretschneider, mówiąc
do Szwe ka, żeby się go nie obawiał, bo ǳisia nie ma służby, i każdy śmiało może z nim
rozmawiać o polityce.

Szwe k zauważył, że w szynku nigdy o polityce nie rozmawia, bo cała polityka to
zabawka dla małych ǳieci.

Bretschneider, przeciwnie, u awniał wielce rewolucy ne poglądy i mówił, że każde
słabe państwo skazane est na zagładę. Przy sposobności zapytał Szwe ka, akie są ego
poglądy w te materii.

Szwe k zameldował mu, że eszcze nigdy nie miał nic do czynienia z państwem, ale że
kiedyś miał pod opieką słabe szczenię bernardyna, które karmił sucharami wo skowymi,
i też zdechło.

Przy piąte ćwiartce Bretschneider ozna mił, że est anarchistą, i spytał Szwe ka, do
akie organizac i przystać na lepie .

Szwe k odpowieǳiał, że razu pewnego akiś anarchista kupił u niego psa leonbergera
za sto koron i ostatnie raty mu nie dopłacił.

Przy szóste ćwiartce Bretschneider mówił o rewoluc i i występował ostro przeciwko
mobilizac i, na co Szwe k odpowieǳiał mu szeptem, pochyla ąc się nad ego uchem:

— Akurat przyszedł do lokalu akiś gość, więc uważa pan, żeby nic nie słyszał, bo
mógłby pan z tego mieć przykrości. Wiǳi pan przecie, że Palivcowa uż płacze.

Palivcowa naprawdę płakała sieǳąc na krześle przy szynkwasie.
— Czemu pani płacze, pani gospodyni? — zapytał Bretschneider. — Po trzech mie-

siącach wygramy wo nę, bęǳie amnestia, mąż pani wróci do domu i wtedy sobie popi-
emy. Czy może est pan zdania, że te wo ny nie wygramy? — zwrócił się do Szwe ka.
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— Kto by tam ciągle wałkował takie rzeczy — rzekł Szwe k. — Wygrać musimy,
i basta, ale teraz idę do domu, bo uż czas na mnie.

Szwe k zapłacił, co był winien, i powrócił do swo e stare posługaczki, pani Müllero-
we , która się barǳo wystraszyła, gdy spostrzegła, że człowiekiem, który otwiera kluczem
drzwi, est pan Szwe k.

— Myślałam, proszę pana, że pan powróci dopiero za kilka lat — rzekła ze zwykłą
swo ą szczerością. — Ja tymczasem z żalu za panem wzięłam sobie na kwaterę portie-
ra z nocne kawiarni, bo u nas była uż trzy razy rewiz a, a gdy nic nie mogli znaleźć,
powieǳieli, że pan est zgubiony, bo widać, aki pan wyrafinowany.

Szwe k zauważył natychmiast, że nieznany obcy człowiek urząǳił się w ego miesz-
kaniu ak na wygodnie . Spał na ego łóżku i okazał się nawet tak dalece szlachetny, że
zadowolił się połową łóżka, a na drugie połowie umieścił akieś długowłose stworzenie,
które spało ob ąwszy go przez wǳięczność za szy ę. Zaś przed łóżkiem leżały w niełaǳie
części garderoby męskie i damskie . Z tego chaosu można było łatwo wywnioskować, że
portier nocnego lokalu powrócił do domu w dobrym usposobieniu.

— Panie — rzekł Szwe k potrząsa ąc intruzem — bo pan się spóźni na obiad. Byłoby
mi barǳo przykro, gdyby pan na mnie narzekał, że wyrzuciłem pana dopiero wtedy, ak
uż nigǳie nie było można dostać nic do z eǳenia.

Portier z nocnego lokalu był barǳo zaspany, więc trwało dość długo, zanim po ął, że
właściciel łóżka powrócił do domu i ma do tego łóżka pretens e.

Obycza em wszystkich portierów nocnych lokali i ten pan wyraził się, że spierze każ-
dego, kto go bęǳie buǳił, i próbował spać dale .

Szwe k pozbierał tymczasem części ego garderoby, przyniósł mu e do łóżka i po-
trząsa ąc śpiochem energicznie, rzekł:

— Jeżeli się pan nie ubierze, to spróbu ę wyrzucić pana na ulicę tak, ak pan leży
w łóżku. Bęǳie dla pana wielkim przywile em, eśli wyleci pan stąd ubrany.

— Chciałem spać do goǳiny ósme wieczorem — odezwał się urażony portier wǳie-
wa ąc spodnie. — Płacę tu za łóżko dwie korony ǳiennie te pani i mam prawo przypro-
waǳać tu sobie panienki z lokalu. Wstawa , Mańka.

Gdy zapinał kołnierzyk i zawiązywał krawat, opamiętał się uż tak dalece, że zaczął
zapewniać Szwe ka, iż „Mimoza” est ednym z na przyzwoitszych nocnych lokali, do któ-
rego ma ą dostęp edynie te damy, które ma ą książeczki policy ne w zupełnym porządku.
Prosił też serdecznie Szwe ka, aby zechciał odwieǳić ego kawiarnię.

Natomiast towarzyszka ego nie była zadowolona z takiego obrotu rzeczy i zaczęła
wymyślać Szwe kowi, używa ąc barǳo przyzwoitych wyrazów, z których na przyzwoitszy
był:

— Ty smyku arcykapłański!
Po ode ściu intruzów zabrał się Szwe k do zrobienia porządku ze swo ą gospodynią,

ale nie znalazł po nie żadnego śladu, prócz kawałka papieru, na którym były ołówkiem
nagryzmolone słowa pani Müllerowe , wypowiada ące się zazwycza z wielką łatwością.
Tym razem choǳiło o żałosną przygodę z odna ęciem łóżka pana Szwe ka portierowi
nocne kawiarni.

„Niech mi pan wielmożny wybaczy, że mnie pan uż nigdy nie zobaczy,
albowiem wyskoczę oknem”.

„Łgarstwo” — rzekł do siebie Szwe k i czekał.
Po upływie pół goǳiny pani Müllerowa wsunęła się na palcach do kuchni, nieszczę-

śliwa i skruszona, a na e zgnębione twarzy widać było, iż oczeku e od Szwe ka słowa
pociechy.

— Jak pani chce skakać oknem — rzekł Szwe k — to niech pani iǳie do poko u,
okno otworzyłem. Skakanie z okna kuchennego odraǳam pani, ponieważ spadnie pani
do ogródka na róże, krzaki się pogniotą i musiałaby pani za nie płacić. Z okna w poko u
spadnie pani na trotuar, a eśli dobrze pó ǳie, to i skręci pani kark. Ale eśli ma pani
pecha, to połamie tylko wszystkie żebra, ręce i nogi, bęǳie tylko wydatek na doktora i na
szpital.

Pani Müllerowa wybuchnęła płaczem, oddaliła się po cichu do poko u, zamknęła
okno, a gdy wróciła, rzekła:
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— Jest taki przeciąg, a to niedobrze przy pańskim reumatyzmie.
Potem poszła zasłać łóżko, z niezwykłą troskliwością doprowaǳiła wszystko do po-

rządku i wróciwszy do Szwe ka, który sieǳiał w kuchni, mówiła roniąc łzy:
— Te dwa szczenięta, proszę pana, cośmy mieli na podwórku, zdechły. A ten ber-

nardyn uciekł, ak tu robili rewiz ę.
— A, na miły Bóg! Biedny pies może się ładnie wsypać, bo teraz z pewnością szukać

go bęǳie polic a.
— Ugryzł ednego pana komisarza polic i, gdy go przy rewiz i wyciągał spod łóżka

— mówiła dale pani Müllerowa. — Na pierw eden z tych panów rzekł, że ktoś sieǳi
pod łóżkiem, więc wezwali tego bernardyna w imieniu prawa, żeby wylazł spod łóżka,
a ponieważ nie usłuchał, więc go wyciągnęli. A on ich chciał pogryźć, a potem rzucił
się do drzwi i więce nie wrócił. I mnie też przesłuchiwali, kto do nas choǳi i czy nie
dosta emy akich pienięǳy z obcych kra ów, a potem robili uwagi, że estem głupia,
gdy im powieǳiałam, że z obcych kra ów przychoǳą teraz pieniąǳe barǳo rzadko, że
ostatnio przyszły pieniąǳe tylko od pana dyrektora z Brna, niby ta zaliczka sześćǳiesiąt
koron na kota angorskiego, którego pan ogłaszał w gazecie, a zamiast którego posłał mu
pan w skrzynce od daktyli ślepe szczenię, foksteriera. Potem rozmawiali ze mną barǳo
grzecznie i polecili mi tego portiera z nocnego lokalu, żebym się sama w mieszkaniu nie
bała. O, tego portiera, którego pan raczył wyrzucić…

— Ja uż mam z urzędami takiego pecha, pani Müllerowo. Teraz zobaczy pani, ilu
tych panów bęǳie przychoǳiło kupować psy — westchnął Szwe k.

Nie wiem, czy ci panowie, którzy uż w czasie niepodległości przeglądali archiwum
polic i, zdołali odszyować poszczególne pozyc e ta nego funduszu dyspozycy nego polic i
państwowe , wśród których zna dowały się takie: B…  K, F…  K, L…  K itd., ale
mylili się stanowczo, eśli przypuszczali, że B., F., L. to początkowe litery nazwisk takich
panów, którzy za ,  i  koron sprzedawali naród czeski czarno-żółtemu orłu.

„B” znaczyło bernardyn, „F” — foksterier, a „L” — leonberger. Wszystkie te psy
sprowaǳał Bretschneider od Szwe ka do dyrekc i polic i. Były to pokraczne kundle nie
ma ące nic wspólnego z akimikolwiek rasowymi psami, za akie e Szwe k sprzedawał.

Bernardyn był mieszańcem akiegoś partackiego pudla i podwórzowego kundla, foks-
terier miał uszy amnika, był duży ak pies rzeźnicki, a nogi miał takie pałąkowate, akby
właśnie przebył angielską chorobę. Leonberger łbem przypominał kudłaty łeb sta enne-
go pinczera, ogon miał ucięty, był niski ak amnik, a zadek miał taki goły ak słynne
amerykańskie pieski-naguski.

Potem przyszedł do Szwe ka wywiadowca Kalous i kupił akiegoś wystraszonego po-
tworka przypomina ącego hienę cętkowaną, z grzywą szkockiego owczarka, a w rubryce
ta nego funduszu dyspozycy nego znalazła się pozyc a: D…  K.

Ten potworek miał reprezentować doga.
Ale nawet Kalousowi nie udało się usłyszeć czegoś od Szwe ka. Zyskał on akurat tyle,

co i Bretschneider. Na zręcznie sze dyskursy polityczne umiał Szwe k sprowaǳić na temat
leczenia nosacizny u szczeniąt, a na chytrze i na podstępnie zastawiane sidła miały tylko
ten eden skutek, że Bretschneider wracał do domu z coraz to nowym i coraz fantastycznie
skrzyżowanym kundlem.

I na tym skończyła się kariera sławnego wywiadowcy Bretschneidera. Kiedy w miesz-
kaniu swoim miał uż siedem takich pokracznych kundli, zamknął się razem z nimi w po-
ko u i tak długo nie dawał im nic eść, dopóki go nie pożarły.

Miał tyle honoru, że skarbowi zaoszczęǳił kosztów swego pogrzebu.
W ego służbowych papierach w dyrekc i polic i w rubryce „Awanse służbowe” znalazła

się taka uwaga, pełna tragizmu: „Pożarty przez własne psy”.
Gdy Szwe k dowieǳiał się o tym tragicznym wydarzeniu, rzekł tylko:
— Ciekawi mnie, ak takiego Bretschneidera złożą do kupy na Sąǳie Ostatecznym?

.    
W czasach gdy lasy nad Rabą w Galic i wiǳiały ucieka ące przez Rabę wo ska austriackie,
a w Serbii austriackie dywiz e edna po drugie dostawały w skórę, co im się zresztą daw-
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no i rzetelnie należało, austriackie Ministerstwo Wo ny przypomniało sobie o Szwe ku
i wezwało go, aby pośpieszył wyciągać mocarstwo z brynǳy.

Gdy Szwe kowi przynieśli wezwanie, że za tyǳień ma się stawić na Strzeleckie Wyspie
do superrewiz i wo skowe , leżał akurat w łóżku, dotknięty atakiem reumatyzmu.

Pani Müllerowa była w kuchni i gotowała mu kawę.
— Pani Müllerowo — ozwał się w poko u cichy głos Szwe ka — pani Müllerowo,

proszę do mnie na chwilkę.
Gdy posługaczka stanęła przy łóżku, rzekł Szwe k znowu takim cichym głosem:
— Niech pani siada, pani Müllerowo.
W głosie ego drgało coś ta emniczego i uroczystego.
Gdy pani Müllerowa usiadła, Szwe k wyprostował się na łóżku i rzekł:
— Idę na wo nę.
— Przena świętsza Panienko! — zawołała pani Müllerowa. — Co pan tam bęǳie

robił?
— Walczyć będę — grobowym głosem odpowieǳiał Szwe k. — Z Austrią klapa.

U góry włażą nam uż do Krakowa, a na dole pcha ą się do Węgier. Młócą nas akby żyto
akie, gǳie spo rzeć lanie, i dlatego woła ą mnie na wo nę. Przecież czytałem pani wczora
gazetę, ako drogą o czyznę naszą spowiły nie akie chmury.

— Ale przecież pan się ruszać nie może.
— To nic nie szkoǳi, pani Müllerowo, po adę na wo nę w wózku. Zna pani tego

cukiernika na rogu, toż on ma taki wózek. Woził w nim przed laty swego chromego
i złośliwego ǳiadunia na świeże powietrze. Na tym wózku, pani Müllerowo, zawiezie
mnie pani na wo nę.

Pani Müllerowa wybuchnęła płaczem.
— Proszę pana, czy nie każe pan sprowaǳić doktora?
— Nie trzeba. Prócz tych moich nóg to a estem całkiem zdrowy kanonenfutter,

a w takich czasach, gdy z Austrią est tak kiepsko, każdy kaleka musi być na swoim
mie scu. Proszę spoko nie gotować kawę.

Podczas gdy pani Müllerowa, zapłakana i wzruszona, ceǳiła kawę, dobry wo ak Szwe k
śpiewał sobie w łóżku:

Jenerał Windischgrätz i wo enne pany
Od samego wschodu słońca wo owały.
Hop, hop, hop!
Wo nę rozpoczęli i tak zawołali:
„Pomóż nam Chrystus Pan z Przena świętszą Panną”.
Hop, hop, hop!

Wystraszona pani Müllerowa pod wrażeniem straszliwego śpiewu wo ennego zapo-
mniała o kawie i drżąc na całym ciele przysłuchiwała się, ak dobry wo ak Szwe k, sieǳąc
w łóżku, dale wyśpiewywał:

Z Panienką Mary ą i te cztery mosty,
He , postaw, Piemoncie, mocnie sze forposty!
Hop, hop, hop!
Była bitwa, była tam, pod Solferino,
Aż tam krew żołnierska potokami płynie,
Hop, hop, hop!
Krwi aż po kolana, trupów co niemiara,
Bo tam krzepko wo owała nasza wiara.
Hop, hop, hop!
He , ty ǳielna wiaro, nie lęka się nęǳy,
Bo za tobą wiozą pełen wóz pienięǳy.
Hop, hop, hop!

— Olaboga, proszę pana! — ozwał się w kuchni głos żałosny, ale Szwe k kończył
akurat swo ą pieśń wo enną:
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Pełen wóz pienięǳy, w powozie ǳiewczęta —
Nie masz świetnie szego nad nasz regimentu.
Hop, hop, hop!

Pani Müllerowa dopadła drzwi i pobiegła po lekarza. Powróciła za goǳinę, kiedy
Szwe k właśnie podrzemywał.

Zbuǳił go ze snu grubawy pan, który przez chwilę trzymał dłoń na ego czole i mówił:
— Niech pan się nie boi, a estem doktor Pavek z Vinohrad. Da pan rękę. Ten

termometr proszę włożyć pod pachę… Dobrze. Pokaż pan ęzyk, eszcze, schowa pan
ęzyk. Na co umarł pański o ciec? Na co matka?

W chwili więc gdy Wiedeń życzył sobie, aby wszystkie narody Austro-Węgier skła-
dały na świetnie sze przykłady wierności i uległości, doktor Pavek zapisywał Szwe kowi
brom, aby zmnie szyć ego zapał patriotyczny, i zalecał statecznemu i dobremu wo akowi
Szwe kowi, aby nie myślał o wo nie.

— Niech pan leży spoko nie i nie denerwu e się, a a utro znowu przy dę.
Gdy przyszedł naza utrz, pytał w kuchni panią Müllerową, ak się ma chory.
— Coraz gorze , panie doktorze — odpowieǳiała z prawǳiwym smutkiem. —

W nocy, gdy go reumatyzm łamał, śpiewał, z przeproszeniem, hymn austriacki.
Doktor Pavek uważał, że na ten nowy wybuch lo alności pac enta trzeba zareagować

zwiększeniem dawki bromu.
Na trzeci ǳień meldowała mu pani Müllerowa, że Szwe k ma się eszcze gorze .
— Po obieǳie, panie doktorze, posłał po mapę ontu, a w nocy ma aczyło mu się,

że Austria wygra tę wo nę.
— A czy bierze proszki według przepisu?
— Jeszcze nawet nie posłał po nie.
Doktor Pavek wybuchnął gniewem, nie szczęǳąc pac entowi ostrych wyrzutów, i za-

nim odszedł, zapewnił Szwe ka, że nigdy do niego nie przy ǳie i nie bęǳie leczył czło-
wieka, który nie przy mu e ego lekarskie pomocy i bromu.

Pozostawały uż tylko dwa dni do terminu, w którym Szwe k miał stanąć przed ko-
mis ą poborową.

Tymczasem Szwe k poczynił należyte przygotowania. Na pierw wysłał panią Mül-
lerową, aby mu kupiła czapkę wo skową, a następnie polecił e , aby od cukiernika na
rogu wypożyczyła wózek, na którym cukiernik woził swego chromego i złego ǳiadunia
na świeże powietrze. Potem przypomniał sobie, że potrzebne mu są kule. Na szczęście
cukiernik miał eszcze i kule ako roǳinną pamiątkę po swoim ǳiaduniu.

Brakowało uż tylko rekruckiego bukiecika. Postarała się o niego pani Müllerowa,
która w ciągu tych kilku dni znacznie schudła i gǳie się ruszyła, tam płakała.

I oto pewnego pamiętnego dnia na ulicach praskich ukazał się żywy dowód wzrusza-
ące lo alności.

Stara niewiasta popychała wózek, na którym sieǳiał człowiek w czapce wo skowe
z wyglansowanym „bączkiem”. Człowiek ten wymachiwał kulami, a na ego surducie
aśniał rekrucki bukiecik.

Mąż ów, nie przesta ąc wymachiwać kulami, wołał po praskich ulicach:
— Na Białogród! Na Białogród!
Za nim kroczył tłum luǳi, który z małe gromadki rozrastał się coraz barǳie i szedł

za Szwe kiem wiernie od samego domu, z którego ten wyruszył na wo nę.
Szwe k zdołał zauważyć, że niektórzy polic anci, sto ący na rogach ulic, salutowali mu.
Na Placu Wacławskim tłum otacza ący wózek Szwe ka wzrósł do kilkuset głów, a na

rogu ulicy Krakowskie tłum ten obił akiegoś korporanta w deklu, który przechoǳąc
wołał do Szwe ka:

— Heil! Nieder mit den Serben!
Na rogu ulicy Vodiczki na tłum wpadła polic a konna i rozpęǳiła go.
Gdy Szwe k przedstawił rewirowemu inspektorowi czarno na białym, że ǳisia mu-

si stanąć przed komis ą poborową, inspektor był trochę rozczarowany, a chcąc zapobiec
awanturze wysłał dwóch konnych polic antów, aby towarzyszyli Szwe kowi aż na Strze-
lecką Wyspę.
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O całym tym wydarzeniu ukazał się w „Praskie Gazecie Urzędowe ” taki artykuł:

Patriotyzm kaleki
„Wczora przed południem przechodnie na ulicach praskich byli świad-

kami sceny, która wymownie świadczy o tym, że w te wielkie i poważ-
ne dobie także i synowie narodu naszego składa ą na świetnie sze przykłady
wierności i uległości dla tronu i dla sęǳiwego monarchy. Wyda e nam się,
akby powróciły czasy starożytnych Greków i Rzymian, kiedy to Mucius
Scaevola podążył do bo u, zapomniawszy o swe spalone ręce. Na świętsze
uczucia i interesy były wczora zademonstrowane przez kalekę o kulach, któ-
rego stara matuchna wiozła na wózku dla chorych. Ten syn narodu czeskiego
z dobre woli, nie bacząc na swo e cierpienie, zgłosił się do wo ska, aby życie
swo e i mienie oddać za cesarza. A eśli wołanie ego: »Na Białogród!« znala-
zło takie żywe echo na ulicach praskich, est to tylko dowodem, że prażanie
są żywymi wzorami miłości o czyzny i domu monarszego”.

Mnie więce tak samo pisał „Prager Tagblatt”, kończąc artykuł swó słowami, iż kale-
ce-ochotnikowi towarzyszył zastęp Niemców, którzy własnymi rękoma osłaniali go przed
zlinczowaniem przez czeskich agentów sławetne koalic i.

„Bohemia” zamieściła tę wiadomość, żąda ąc, aby kaleka-patriota został nagroǳony,
i dodała, że dla niego przy mować bęǳie od niemieckich obywateli ofiary, które składać
należy w administrac i pisma.

Podług tych trzech pism ziemia czeska nie mogła wydać obywatela szlachetnie szego,
niż był Szwe k, ale w komis i poborowe byli zgoła odmiennego zdania.

Osobliwie nie zgaǳał się z głosami pism główny lekarz wo skowy, Bautze. Był to mąż
nieubłagany, który we wszystkim dopatrywał się próby oszukańczego uchylenia się od
wo ny, ontu, kuli i szrapnela.

Znane est ego zdanie: „Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande”.
W ciągu ǳiesięciu tygodni swe ǳiałalności wśród edenastu tysięcy cywilów zde-

maskował ǳiesięć tysięcy ǳiewięćset ǳiewięćǳiesiąt i ǳiewięć symulantów i byłby zde-
maskował także i edenastotysięcznego, gdyby tego szczęściarza nie poraził paraliż akurat
w chwili, gdy Bautze ryknął na niego:

— Kehrt euch!
— Zabrać tego symulanta! — rozkazał stwierǳiwszy, że nie ży e.
Przed nim tedy stanął owego pamiętnego dnia Szwe k, tak ak inni całkiem nagi,

skromnie osłania ąc nagość swo ą kulami, na których się opierał.
— Das ist wirklich ein besonderes Feigenblatt — rzekł Bautze. — Takich listków figo-

wych w ra u nie było.
— Zwolniony z wo ska z powodu idiotyzmu — zauważył sierżant zagląda ąc do pa-

pierów urzędowych.
— I co panu eszcze braku e? — zapytał Bautze.
— Posłusznie meldu ę, że mam reumatyzm, ale na aśnie szemu panu będę służył do

ostatnie kropli krwi — rzekł Szwe k. — Mam obrzękłe kolana.
Bautze spo rzał na dobrego wo aka Szwe ka straszliwym spo rzeniem i ryknął:
— Sie sind ein Simulant! — a zwraca ąc się do sierżanta, z lodowatym spoko em dodał:

— Den Kerl sogleich einsperren!
Dwa żołnierze z bagnetami odprowaǳili Szwe ka do więzienia garnizonowego.
Szwe k szedł wspiera ąc się na kulach i z przerażeniem spostrzegał, że ego reumatyzm

zaczyna znikać.
Pani Müllerowa, która czekała na Szwe ka na moście przy wózku, zapłakała u rzawszy

go idącego pod bagnetami żołnierzy i oddaliła się od wózka, aby uż nigdy do niego nie
powrócić.

Zaś dobry wo ak Szwe k kroczył skromnie w asyście uzbro onych obrońców państwa.
Bagnety błyszczały w promieniach słońca, a na Małe Stranie obrócił się Szwe k przed

pomnikiem Radetzkiego i zwraca ąc się do tłumu, który mu towarzyszył, zawołał:
— Na Białogród! Na Białogród!
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A marszałek Radetzky w zadumie spoglądał ze swego cokołu za oddala ącym się do-
brym wo akiem Szwe kiem, którego surdut zdobił rekrucki bukiecik, kule ącym i wspar-
tym na starych kulach, podczas gdy akiś poważny pan pouczał luǳi przechoǳących
obok, że prowaǳą „desentera”.
.  
W owych wielkich czasach lekarze wo skowi czynili wszystko, co tylko mogli, aby z sy-
mulantów wypęǳić szatana sabotażu i powrócić ich na łono armii.

Zaprowaǳono kilka stopni tortur symulantów i luǳi pode rzanych o symulowanie,
do których należeli: suchotnicy, reumatycy, luǳie dotknięci przepukliną, chorobą nerek,
tyfusem, cukrzycą, zapaleniem płuc i innymi chorobami.

Tortury, akim symulanci byli poddawani, tworzyły pewien system, a stopnie mąk
przedstawiały się tak:

. Dieta ścisła, rano i wieczorem po filiżance herbaty w ciągu trzech dni, przy czym
bez względu na to, na co się kto skarżył, dawano aspirynę na poty.

. Żeby luǳie nie myśleli, że wo na to miód, dawano im obfite porc e chininy
w proszku, co nazywało się „lizaniem chininy”.

. Płukanie żołądka dwa razy ǳiennie litrem ciepłe wody.
. Lewatywa z wody mydlane i gliceryny.
. Zawĳanie w prześcieradło zmoczone w zimne woǳie.
Byli tacy ǳielni luǳie, którzy przecierpieli wszystkie pięć stopni mąk i zostali wy-

wiezieni w proste trumnie na cmentarz wo skowy. Ale nie brakło też małodusznych,
którzy gdy dochoǳiło do lewatywy, meldowali, iż uż czu ą się dobrze i że nie życzą
sobie niczego innego, tylko ode ść na ont z na bliższym batalionem marszowym.

W więzieniu garnizonowym umieszczono Szwe ka w baraku szpitalnym, mięǳy ta-
kimi właśnie małodusznymi symulantami.

— Ja uż nie wytrzymam — rzekł ego sąsiad, gdy go przyprowaǳili z gabinetu
lekarskiego, gǳie uż po raz drugi przepłukano mu żołądek.

Człowiek ten symulował krótkowzroczność.
— Jutro po adę do pułku — decydował się drugi sąsiad z lewe strony, który akurat

dostał lewatywę, a symulował, że est głuchy ak pień.
Na łóżku przy drzwiach umierał akiś suchotnik zawinięty w prześcieradło zmoczone

w zimne woǳie.
— Już trzeci w tym tygodniu — rzekł sąsiad z prawe strony. — A tobie co dolega?
— Ja mam reumatyzm — odpowieǳiał Szwe k, co spowodowało wybuch śmiechu

wszystkich dookoła. Śmiał się nawet umiera ący suchotnik, symulu ący gruźlicę.
— Z reumatyzmem nie pcha się mięǳy nas — poważnie napominał Szwe ka gruba-

wy mężczyzna. — Reumatyzm znaczy u nas akurat tyle co odciski. Ja mam anemię, brak
mi połowy żołądka i pięciu żeber, a nikt mi nie wierzy. Był tu nawet eden głuchonie-
my, przez dwa tygodnie zawĳali go co pół goǳiny w prześcieradło zmoczone w zimne
woǳie, co ǳień robili mu lewatywę i płukali żołądek. Wszyscy sanitariusze byli prze-
konani, że uż sprawę wygrał i że pó ǳie do domu, a tu pan doktor przepisał mu coś na
wymioty. O mało go te wymioty nie porozrywały i wtedy biedak upadł na duchu. „Nie
mogę, powiada, nadal udawać głuchoniemego. Oǳyskałem mowę i słuch”. Wszyscy go
napominali, żeby nie gubił siebie, ale on swo e, że słyszy i mówi ak wszyscy luǳie. No
i podczas ranne wizyty zameldował się ako zdrowy.

— Trzymał się dość długo — zauważył człowiek uda ący, że ma edną nogę krótszą
o cały decymetr — znacznie dłuże niż ten, który udawał, że go trafił szlag. Dość mu było
trzech proszków chininy, edne lewatywy i ednodniowego postu. Przyznał się i zanim
doszło do płukania żołądka, po paraliżu nie zostało śladu. Na dłuże trzymał się ten, co
był pokąsany przez wściekłego psa. Gryzł, wył i trzeba przyznać, że robił to znakomicie,
ale w żaden sposób nie mógł się zdobyć na pianę koło ust. Pomagaliśmy mu, ak tylko
mogliśmy. Łaskotaliśmy go czasem przez całą goǳinę przed wizytą, aż dostawał kurczów
i siniał, ale piany na ustach ak nie było, tak nie było. Było to okropne. Gdy pewnego razu
w czasie poranne wizyty poddawał się, było nam go żal. Stanął przy łóżku, wyprostowany
ak świeca, zasalutował i rzekł: „Posłusznie meldu ę, panie oberarzt, że ten pies, co mnie
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pokąsał, pewno nie był wściekły”. Doktor spo rzał na niego tak akoś ǳiwnie, że pokąsany
zaczął się trząść na całym ciele i mówił dale : „Posłusznie meldu ę, panie oberarzt, że mnie
żaden pies w ogóle nie pokąsał, tylko a sam ugryzłem się w rękę”. Po tym przyznaniu
się do winy wszczęto przeciwko niemu dochoǳenie o rozmyślne okaleczenie się, o to, że
chciał sobie odgryźć rękę, żeby nie iść na wo nę.

— Wszystkie te choroby, w których potrzebna est piana na ustach — mówił gruba-
wy symulant — symulu e się barǳo ciężko, ak na przykład epileps a. Był tu eden taki
z padaczką i mawiał, że eden atak mnie czy więce , to mu wszystko edno, więc gdy trze-
ba było, miewał tych ataków do ǳiesięciu na ǳień. Wił się w kurczach, zaciskał pięści,
wytrzeszczał oczy, aż wyłaziły mu całkiem na wierzch, tłukł sobą o ziemię, wywalał ęzyk,
ednym słowem, powiem wam, była to wielka choroba pierwsze klasy, taka wspaniała
i rzetelna. Nagle zrobiły mu się wrzody, dwa na karku, dwa na plecach, i było po epileps i,
po zwĳaniu się w kurczach, gdyż nie mógł głową poruszać ani leżeć, ani sieǳieć. Do-
stał gorączki i w te gorączce w czasie wizyty wszystko o sobie wygadał. A my mieliśmy
krzyż pański z tymi ego wrzodami, ponieważ musiał u nas eszcze przez trzy dni leżeć,
zanim mu nie zebrały, i dostawał inną dietę, rano kawę z bułką, na obiad zupę, knedlik
z sosem, wieczorem kaszę albo zupę, a my musieliśmy patrzeć z wypłukanymi żołądka-
mi przy całkowite diecie, ak ten drab żarł, mlaskał, chłeptał, sapał i bekał z przeżarcia.
W ten sposób trzem spośród nas odebrał resztę odwagi, więc też się przyznali. Leżeli tu
z wadami serca.

— Zda e się — mówił eden z symulantów — że na lepie symulować wariac ę. Tu-
ta , w sąsiednie izbie, są dwa nauczyciele, z których eden dniem i nocą powtarza: „Stos
Giordana Bruna płonie eszcze, zrewidu cie proces Galileusza”, a ten drugi szczeka, na-
przód trzy razy powoli: „Hau-hau-hau”, a potem pięć razy szybko raz za razem: „Hau-
hauhauhauhau”, i znowu powoli, i tak bez końca. Wytrzymali tak uż trzy tygodnie. Ja
zrazu też chciałem udawać wariata, a mianowicie szał religĳny, i wygłaszać kazania o nie-
omylności papieskie , ale wreszcie wystarałem się o raka żołądka od ednego yz era na
Małe Stranie. Dałem mu piętnaście koron.

— Ja znam ednego komisarza w Brzevnovie — wtrącił inny pac ent — który za
ǳiesięć koron zrobi wam taką gorączkę, że wyskoczycie oknem.

— To eszcze nic — rzekł inny. — We Vrszovicach est edna akuszerka, która za
dwaǳieścia koron umie wykręcić nogę tak ładnie, że się est kaleką do same śmierci.

— Mnie wykręcili nogę za pięć koron — dał się słyszeć głos gǳieś tam z rzędu łóżek
sto ących przy oknie. — Pięć koron i trzy piwa.

— Mo a choroba kosztu e mnie uż przeszło dwieście koron — rzekł ego sąsiad,
człowiek suchy ak tyczka. — Wymieńcie truciznę, aką tylko chcecie, a zażywałem uż
wszystkich po trosze. Jestem żywym składem trucizn. Piłem sublimat, wdychałem parę
rtęciową, gryzłem arszenik, paliłem i piłem opium, morfiną posypywałem sobie chleb,
połykałem strychninę, piłem roztwór fosforu w siarkowodorze i kwas pikrynowy. Zmar-
nowałem sobie wątrobę, płuca, nerki, żółć, mózg, serce, kiszki. Nikt nie wie, na co estem
chory.

— Na lepie — mówił akiś głos od drzwi — zastrzyknąć sobie na pod skórę na
ręku. Mó bratanek miał takie szczęście, że mu amputowali rękę po łokieć i teraz ma
spokó z całą wo ną.

— Wiǳicie więc — rzekł Szwe k — ile też każdy musi wycierpieć dla na aśnie szego
pana. I płukania żołądka, i lewatywy. Kiedym przed laty służył w pułku, bywało eszcze
gorze . Takiego pac enta wiązali w kĳ i wrzucali do lochu, żeby się wykurował. Gǳie tam
było szukać łóżek z materacami, ak tuta , albo spluwaczek. Gołe prycze i na takich gołych
pryczach leżeli chorzy. Raz miał eden chory prawǳiwy tyfus, a drugi czarną ospę. Obu
związano w kĳ, a doktor pułkowy kopał ich w brzuchy i mówił, że są symulanty. Potem,
gdy oba ci żołnierze pomarli, dostała się ta rzecz do parlamentu i było o tym w gazetach.
Zakazali nam czytać pisma i robili rewiz ę kuferków, czy kto ma takie gazety. A ponie-
waż a zawsze muszę mieć pecha, więc w całym pułku u nikogo takie gazety nie znaleźli,
tylko u mnie. Zaprowaǳili mnie do raportu pułkowego, a nasz oberst, taka małpa, Panie
świeć nad ego duszą, zaczął na mnie ryczeć, żebym stał prosto i żebym powieǳiał, kto
o tym do gazety napisał, bo ak nie, to mi gębę rozedrze od ucha do ucha i wsaǳi mnie
do paki, aż sczernie ę. Potem przyszedł doktor pułkowy, wymachiwał mi pięścią przed
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nosem i krzyczał: „Sie verfluchter Hund, sie schäbiges Wesen, sie unglückliches Mistvieh, ty
smyku soc alistyczny!” Spoglądam wszystkim rzetelnie w oczy, nawet nie mrugnę, i mil-
czę, a edną rękę trzymam przy czapce, drugą na szwie u portek. Latali koło mnie ak te
psy, szczekali na mnie, a a ciągle nic. Milczę, salutu ę, a lewą rękę trzymam na szwie
portek. Gdy się tak wściekali przez akieś pół goǳiny, oberst przyskoczył do mnie i ryk-
nął: „Jesteś idiota, czy nie esteś idiota?” „Posłusznie meldu ę, panie oberst, że estem
idiota”. „Dwaǳieścia i eden dni więzienia za idiotyzm, dwa posty tygodniowo, mie-
siąc koszarniaka, czterǳieści osiem goǳin słupka, natychmiast go zamknąć, nie dać mu
żreć, związać go, pokazać mu, że państwo idiotów nie potrzebu e. Już my ci tuta , ła da-
ku, wybĳemy te gazetki z głowy” — zdecydował wreszcie po długim lataniu pan oberst.
Podczas gdy sieǳiałem, w koszarach ǳiały się istne cuda. Nasz oberst zakazał wszyst-
kim żołnierzom czytywać gazety, choćby nawet „Praską Gazetę Urzędową”, a w kantynie
nie wolno było zawĳać w gazety nawet parówek czy gomółek. Od owego czasu żołnierze
zaczęli właśnie czytać i nasz pułk należał do na barǳie wykształconych. Czytywaliśmy
wszystkie gazety, a w każde kompanii układano wierszyki i piosenki na pana obersta.
A ak się w pułku coś takiego przytrafiło, to zawsze wśród szeregowców znalazł się taki
dobroǳie , który przesłał do gazet opis tego pod tytułem: Maltretowanie żołnierzy. Ale
nie dość na tym. Pisali do posłów w Wiedniu, żeby się za nimi wstawiali, a ci zaczęli
wnosić interpelac ę edną za drugą, że nasz pan oberst est zwierzę itp. Jakiś minister wy-
prawił do nas komis ę, żeby wszystko zbadała, a nie aki Franta Henczel z Hlubokie dostał
potem dwa lata, ponieważ to on zwrócił się do Wiednia do posłów z powodu policzka,
który dostał na placu ćwiczeń od pana obersta. A gdy komis a od echała, pan oberst ka-
zał nam wszystkim stanąć w szeregach i przed całym pułkiem wywoǳił, że żołnierz to
żołnierz, musi stulić pysk i służyć, a eśli mu się coś nie podoba, to wyłamu e się spod
subordynac i. „Takeście sobie, ła daki, myśleli, że wam ta komis a coś pomoże — mówił
pan oberst — drek wam pomogła. A teraz każda kompania bęǳie przede mną defilowała
i bęǳie głośno powtarzała to, co właśnie powieǳiałem”. Więc maszerowaliśmy, edna
kompania za drugą, rechts schaut, gǳie stał pan oberst, ręce trzymaliśmy na rzemieniu
karabinów i ryczeliśmy na niego: „Takeśmy sobie, ła daki, myśleli, że nam ta komis a coś
pomoże, drek nam pomogła”. Pan oberst się śmiał, aż się za brzuch trzymał, ale wresz-
cie przyszła kole na  kompanię. Iǳie, wali nożyskami w ziemię, a gdy podchoǳi do
pana obersta, nic, milczy, ani słówka. Pan oberst się zaczerwienił ak kogut i zawrócił 
kompanię, żeby powtórzyła. Defilu e i milczy, tylko szereg za szeregiem impertynencko
patrzy panu oberstowi w oczy. „Ruht!” — powiada pan oberst, choǳi po ǳieǳińcu, bĳe
się biczyskiem po cholewach, plu e, potem nagle sta e i ryczy: „Abtreten!” Siada na swo ą
szkapinę i wy eżdża za bramę. Czekaliśmy, co się stanie z  kompanią, a tymczasem nic
i ciągle nic. Czekamy eden ǳień, dwa, cały tyǳień, a tu ciągle nic i nic. Pan oberst
uż się w koszarach wcale nie pokazał, z czego szeregowcy, podoficerowie i oficerowie
ogromnie się cieszyli. Potem dali nam nowego obersta, a o tym dawnym mówili, że est
w akimś sanatorium, ponieważ napisał własnoręcznie list do na aśnie szego pana, że 
kompania się zbuntowała.

Nadeszła pora popołudniowe wizyty. Wo skowy lekarz Grünstein choǳił od łóżka
do łóżka, a za nim podoficer sanitariusz z księgą ordynacy ną.

— Macuna⁈
— Jestem!
— Lewatywa i aspiryna! Pokorny⁈
— Jestem!
— Płukanie żołądka i chinina! Kovarzik⁈
— Jestem!
— Lewatywa i aspiryna! Kotiatko⁈
— Jestem!
— Płukanie żołądka i chinina!
I w takim porządku szło edno za drugim, mechanicznie, ostro, bez litości.
— Szwe k⁈
— Jestem!
Doktor Grünstein popatrzył na nowego gościa.
— Co wam est?

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



— Posłusznie meldu ę, że mam reumatyzm!
Doktor Grünstein podczas wykonywania swego zawodu przyswoił sobie dużo wyrażeń

łagodnie ironicznych, które ǳiałały nieraz daleko skutecznie niż krzyk.
— Aha, reumatyzm — odpowieǳiał Szwe kowi. — Oczywiście, barǳo ciężka cho-

roba. I aki wy ątkowy przypadek, żeby dostać reumatyzmu akurat wtedy, gdy est wo na
światowa i gdy trzeba iść na wo nę. Przypuszczam, że wam barǳo przykro z te rac i.

— Posłusznie meldu ę, że mi est, panie oberarzt, strasznie przykro z te rac i.
— Patrzcie, patrzcie, est mu przykro. Barǳo to pięknie z wasze strony, żeście sobie

reumatyzm zostawili właśnie na teraz i żeście sobie o nas przypomnieli. W czasie poko-
u biega taki biedaczek ak koźlę, ale gdy wybuchnie wo na, zaraz dosta e reumatyzmu
i kolana przesta ą mu służyć. Kolana was nie bolą?

— Posłusznie meldu ę, że bolą.
— I całymi nocami nie możecie sypiać, prawda? Reumatyzm to barǳo niebezpieczna,

bolesna i ciężka choroba, ale myśmy tu poczynili duże doświadczenia z reumatykami
i wiemy, ak się do nich zabrać. Ścisła dieta i inne nasze sposoby leczenia okazały się
środkami barǳo skutecznymi. Wyzdrowie ecie tu pręǳe niż w Piszczanach, a na ont
pomaszeru ecie tak żwawo, aż się za wami bęǳie kurzyło.

Zwraca ąc się do podoficera-sanitariusza rzekł:
— Proszę pisać: Szwe k, ścisła dieta, dwa razy ǳiennie płukanie żołądka, raz na ǳień

lewatywa, a co dale , to się pokaże. Tymczasem odprowaǳić go do gabinetu, przepłukać
mu żołądek, a ak trochę oprzytomnie e, zrobić mu lewatywę, ale porządną, żeby wołał
wszystkich świętych. Zaraz się ten ego reumatyzm przestraszy i ucieknie.

Zwraca ąc się potem do reszty swoich pac entów wygłosił mowę, pełną pięknych
i mądrych sentenc i:

— Nie myślcie sobie, że macie do czynienia z akimś cymbałem, który pozwoli woǳić
się za nos. Mnie wasze postępowanie byna mnie nie wytrąca z równowagi. Ja wiem,
że wszyscy esteście symulanci, że chcecie się wymigać od wo ska. Odpowiednio więc
z wami postępu ę. Przepuściłem przez swo e ręce wiele setek takich żołnierzy ak wy. Na
tych łóżkach leżały całe masy luǳi, którym nie brakło niczego, prócz ducha wo skowego.
Podczas gdy ich towarzysze walczyli na oncie, ci myśleli sobie, że będą się wylegiwali
w łóżku, że będą dostawali szpitalne eǳenie i poczeka ą sobie, aż się wo na skończy. Ale,
psiakrew przeliczyli się, a i wy też się tak, psiakrew, przeliczycie. Jeszcze po dwuǳiestu
latach bęǳiecie krzyczeli przez sen, gdy wam się przyśni, akeście to u mnie symulowali.

— Posłusznie meldu ę, panie oberarzt — ozwał się cichy głos z łóżka przy oknie —
że uż estem zdrów. Już w nocy zauważyłem, że nie mam duszności.

— Nazwisko?
— Kovarzik, meldu ę posłusznie, mam dostać lewatywę.
— Doskonale, lewatywę dostaniecie eszcze na drogę — zadecydował doktor Grün-

stein — żebyście się nie skarżyli, żeśmy was tu nie leczyli. Tak, a teraz wszyscy chorzy,
których wymieniłem, marsz za podoficerem, żeby każdy dostał, co mu się należy.

I każdy dostał porc ę rzetelną, według przepisu. Podczas gdy niektórzy starali się
wpłynąć na wykonawcę rozkazów prośbami czy nawet wygrażaniem, że też pó dą mięǳy
sanitariuszy i że każdy może potem wpaść w ich ręce, Szwe k trzymał się ǳielnie.

— Nie oszczęǳa mnie — mówił do swego kata da ącego mu lewatywę — pamięta
o swe przysięǳe. Gdyby tu leżał nawet twó o ciec albo własny brat, dawa im lewatywę
bez mrugnięcia. Pomyśl, że na takich lewatywach spoczywa Austria, a zwycięstwo bęǳie
nasze!

Naza utrz przy wizycie zapytał doktor Grünstein Szwe ka, ak mu się podoba w szpitalu
wo skowym.

Szwe k odpowieǳiał, że to instytuc a akuratna i wzniosła. W nagrodę dostał to samo,
co i wczora , a nadto aspirynę i trzy proszki chininy, które wsypali mu do wody, żeby e
natychmiast wypił.

Nawet Sokrates nie pił swe czaszy cykuty z takim spoko em, ak pił chininę Szwe k,
na którym doktor Grünstein wypróbował wszystkie stopnie mąk.

Gdy Szwe ka zawĳali w mokre prześcieradło w obecności lekarza, na ego pytanie, ak
mu się to podoba, Szwe k odpowieǳiał:
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— Posłusznie meldu ę, panie oberarzt, że to mnie więce tak ak na pływalni albo
w kąpieli morskie .

— A reumatyzm macie eszcze?
— Posłusznie meldu ę, panie oberarzt, że zdrowie nie chce się poprawić.
Szwe ka wzięto na nowe męki.
W tym czasie wdowa po generale piechoty, baronowa von Botzenheim, miała barǳo

wiele kłopotów z odszukaniem tego żołnierza, o którym pisała niedawno „Bohemia”, iż
na wózku dla chorych kazał się zawieźć do wo ska i że on, kaleka, wołał: „Na Białogród!
Na Białogród!” Na skutek takiego patriotyzmu „Bohemia” wezwała swoich czytelników,
aby składali ofiary na rzecz lo alnego kaleki-bohatera.

Wreszcie po sprawǳeniu w dyrekc i polic i ustalono, że tym ǳielnym żołnierzem
był Szwe k, a dale sprawa poszła uż gładko. Baronowa von Botzenheim zabrała z sobą
swo ą towarzyszkę i kamerdynera z koszem pełnym dobrych rzeczy i po echała z tym na
Hradczany.

Biedna pani baronowa nawet po ęcia nie miała, co to znaczy leżeć w wo skowym
szpitalu więzienia garnizonowego. Je bilet wizytowy otworzył przed nią bramę więzienia,
w kancelarii okazywali e ogromnie dużo grzeczności i po upływie pięciu minut wieǳiała
uż, że „der brave soldat Szwejk”, o którego pytała, leży w trzecim baraku, łóżko numer
siedemnasty. Do baraku udał się z nią sam doktor Grünstein, który z tego wszystkiego
zbaraniał.

Szwe k sieǳiał akurat na łóżku po zwykłych coǳiennych zabiegach przepisanych
przez doktora Grünsteina, otoczony gromadką wychuǳonych i zagłoǳonych symulan-
tów, którzy nie poddali się eszcze i uparcie walczyli z doktorem Grünsteinem na gruncie
diety ścisłe .

Kto przysłuchiwałby się ich rozmowie, miałby wrażenie, że znalazł się w towarzystwie
żarłoków, w akie ś akademii kulinarne czy na kursach dla smakoszów.

— Nawet zwykłe skwarki ze słoniny są dobre do eǳenia — opowiadał właśnie eden
z pac entów, który był tu leczony na „zastarzały katar żołądka” — ale muszą być ciepłe.
Po wytopieniu słoniny trzeba e wycisnąć na sucho, osolić, opieprzyć, a a wam mówię,
że są lepsze od gęsich skwarków.

— Tylko uż gęsim skwarkom nie przymawia — rzekł mąż dotknięty „rakiem żołąd-
ka”. — Nie ma nic lepszego od gęsich skwarków. Jak się z nimi mogą równać wieprzowe
skwarki! Naturalnie, że muszą być usmażone na kolor złotawy, ak to robią Żyǳi. Biorą
tłustą gęś, ściąga ą na skwarki sadło razem ze skórą i smażą to.

— Mylisz się, bratku, eśli choǳi o skwarki wieprzowe — zauważył sąsiad Szwe ka.
— Oczywiście, że mówię tylko o skwarkach ze słoniny domowe , o tych, co się e zwykle
nazywa skwarkami domowymi. Nie powinny być brązowe, ale i żółte też nie, trzeba znaleźć
właściwy odcień mięǳy tymi dwoma kolorami. Takie skwarki nie mogą być ani zbyt
twarde, ani zbyt miękkie. Nie powinny chrupać, wtedy są zanadto wysmażone. Muszą
rozpłynąć się na ęzyku, a nie można przy tym mieć wrażenia, że po broǳie cieknie
tłuszcz.

— Kto z was adł skwarki z końskiego ło u? — ozwał się czy ś głos, na który nikt nie
dał odpowieǳi, ponieważ do baraku wbiegł podoficer-sanitariusz.

— Wszyscy do łóżek, bo iǳie tu akaś arcyksiężna! Niech nikt nie wystawia brudnych
nóg spod koca!

Nawet arcyksiężna nie mogła we ść na salę z taką powagą, z aką weszła baronowa
von Botzenheim. Za nią waliła cała świta, w które nie brakło nawet wachmistrza rachuby
z kancelarii szpitala. Ten ostatni dopatrywał się w tym wszystkim akie ś ta emnicze siły
sprowaǳa ące rewiz ę, która oderwie go od obfitego żłobu na tyłach i rzuci przed zasieki
z drutu kolczastego na pastwę szrapneli.

Był blady, ale eszcze bledszy był doktor Grünstein. Przed oczami miał stale mały
bilecik stare baronowe z tytułem: „wdowa po generale’’, a z tytułem tym ko arzyło się
niesłychanie wiele, ak na przykład: zna omości, protekc e, skargi, translokac e na ont
i inne okropności.

— Tuta mamy Szwe ka — rzekł zachowu ąc sztuczny spokó i prowaǳąc panią ba-
ronową ku łóżku, na którym spoczywał Szwe k. — Jest barǳo cierpliwy.

Baronowa von Botzenheim usiadła na podanym e krześle przy łóżku Szwe ka i rzekła:
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— Ceśki solniesz topra solniesz, kalika być topry solniesz. Barso lubić ceśki Austriak.
Przy tych słowach głaskała Szwe ka po ego nie golone twarzy i mówiła dale :
— Ja citać wsistko w gazeta, a psinosić eść, papu, palić, pić. Ceśki solniesz topra

solniesz. Johann, kommen Sie hier!
Kamerdyner, przypomina ący swoimi bokobrodami zbó nika Babinskiego, przycią-

gnął ku łóżku olbrzymi kosz, podczas gdy towarzyszka stare baronowe , wysoka dama
o zapłakane twarzy, przysiadła na łóżku i podpierała Szwe ka słomianą poduszką, bo
sobie uroiła, że tak właśnie trzeba dogaǳać chorym bohaterom.

Tymczasem baronowa wy mowała z kosza prezenty. Tuzin pieczonych kurcząt poza-
wĳanych w różową bibułkę i poprzewiązywanych czarno-żółtą wstążką edwabną, dwie
butelki akiegoś wo ennego likieru z etykietą „Gott strafe England!”. Na drugie stronie
etykiety był obrazek Franciszka Józefa i Wilhelma, trzyma ących się za ręce, akby bawili
się w za ączka. „Za ączek w amie sieǳi sam, a co ci to, niebożątko, że uż nie możesz
skakać?”

Potem wydobyła z kosza trzy butelki wina dla rekonwalescentów i dwa pudełka pa-
pierosów. Wszystko elegancko ułożyła na pustym łóżku obok Szwe ka, doda ąc do tego
eszcze pięknie oprawioną książkę: Zdarzenia z życia naszego monarchy, którą napisał
obecny wielce zasłużony redaktor naczelny nasze urzędowe gazety „Republika Czecho-
słowacka”, bałwochwalczo uwielbia ący starego Franciszka. Potem znalazły się na łóżku
tabliczki czekolady z takim samym napisem: „Gott strafe England!”. I na nich były obraz-
ki obu cesarzy: austriackiego i niemieckiego. Na czekolaǳie uż nie trzymali się za ręce,
ale z akimś despektem odwracali się od siebie. Ładna była dwurzędowa szczoteczka do
zębów z napisem „Viribus unitis”, aby każdy, kto bęǳie czyścił zęby, wspomniał o Austrii.
Eleganckim i dla żołnierza idącego na ont do okopów barǳo stosownym prezentem był
neseser z kompletem przyborów do czyszczenia paznokci. Na pudełku był obrazek przed-
stawia ący szrapnel w chwili wybuchu i akiegoś człowieka, który w szyszaku na głowie
pęǳi gǳieś z bagnetem w ręku. Pod tym był napis: „Für Gott, Kaiser und Vaterland!”.
Bez obrazka była paczka suszonych owoców, ale za to był na nie wierszyk:

Oesterreich, du edles Haus,
Steck deine Fahne aus,
Lass sie im Winde wehn,
Oesterreich muss ewig stehn!

I ego przekład na drugie stronie:
Austrio, ty domie szlachetny,

Wywieś chorągiew swo ą,
Każ e na wietrze wiać,
Austria musi wiecznie trwać!

Ostatnim prezentem był biały hiacynt w doniczce.
Kiedy po rozpakowaniu wszystko to znalazło się uż na łóżku, pani baronowa von Bot-

zenheim nie mogła opanować łez wzruszenia. Kilku wygłoǳonym symulantom pociekła
ślina z ust. Towarzyszka pani baronowe podpierała sieǳącego Szwe ka i także roniła łzy.
Było cicho ak w kościele, gdy wtem Szwe k złożył ręce i przerwał uroczystą ciszę:

— O cze nasz, któryś est w niebie, święć się imię Two e, przy dź królestwo Two-
e… pardon, wielmożna pani, to nie tak, chciałem tylko powieǳieć: Panie Boże, O cze
Niebieski, błogosław te dary, które z szczodrobliwości Two e spożywać bęǳiemy. Amen.

Po tych słowach sięgnął po edno z kurcząt i łapczywie zaczął e obgryzać, podczas
gdy doktor Grünstein spoglądał na niego z przerażeniem.

— Ach, ak mu smaku e, żołnierzykowi — ze wzruszeniem szeptała stara baronowa
doktorowi Grünsteinowi. — On est niezawodnie uż zdrów i może wyruszyć w pole.
Barǳo się cieszę, że przyniosłam mu w porę te rzeczy.

Potem choǳiła od łóżka do łóżka i rozdawała papierosy i czekoladki. Wreszcie za-
wróciła ku łóżku Szwe ka, pogłaskała go po głowie, szepnęła: — Behüt euch Gott! —
i z całą świtą wyszła z sali.
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Zanim doktor Grünstein powrócił z dołu po odprowaǳeniu baronowe , Szwe k po-
rozdawał kurczęta, które zostały pożarte przez pac entów z taką szybkością, że zamiast
kurcząt znalazł doktor Grünstein tylko kupkę kości ogryzionych tak czyściutko, akby
kurczęta za życia wpadły do gniazda sępów, a ich ogryzione kości leżały parę miesięcy na
spiekocie słoneczne .

Znikł też likier wo enny i trzy butelki wina. Poprzepadały w żołądkach tabliczki cze-
kolady i sucharki. Ktoś wypił w pośpiechu nawet buteleczkę lakieru do paznokci, która
zna dowała się w neseserze, i nadgryzł pastę do zębów, dołączoną do szczoteczki.

Doktor Grünstein, powróciwszy na salę, przybrał od razu postawę bo ową i wygłosił
długą mowę. Kamień spadł mu z serca, że pani baronowa uż sobie poszła. Kupa ogry-
zionych kości utwierǳiła go w mniemaniu, że wszyscy są niepoprawni.

— Żołnierze! — zaczął swo e przemówienie. — Gdybyście mieli trochę rozsądku,
to byście wszystko zostawili i powieǳieli sobie, że eśli to pożremy, to pan oberarzt nie
bęǳie nam wierzył, iż esteśmy ciężko chorzy. Sami wystawiliście sobie świadectwo, iż nic
sobie nie robicie z mo e dobroci. Płuczę wam żołądki, robię wam lewatywy, staram się
utrzymać was na bezwzględne diecie, a wy przeładowu ecie sobie brzuchy. Czy chcecie
dostać kataru żołądka? Mylicie się! Zanim wasze żołądki spróbu ą strawić to wszystko,
wyczyszczę wam e tak dokumentnie, że do końca życia o tym nie zapomnicie i eszcze
ǳieciom swoim opowiecie, akeście się razu pewnego poobżerali kurczętami i innymi
smakołykami i ak to wszystko nie utrzymało się w was nawet przez kwadrans, bo wam
wypompowano żołądki na poczekaniu. Dale więc, eden za drugim za mną, abyście nie
zapomnieli, że nie estem żaden osioł ak wy, ale ednak nieco sprytnie szy niż wy wszyscy
razem. Prócz tego zapowiadam wam, że utro sprowaǳę na was komis ę, bo wylegu ecie
się tu uż zbyt długo, a żadnemu z was nic nie est, eśli potraficie w ciągu paru minut
zapaskuǳić sobie żołądki tak ładnie, akeście to właśnie zrobili. Dale , naprzód marsz!

Gdy przyszła kole na Szwe ka, doktor Grünstein spo rzał na niego i akaś remini-
scenc a w związku z ǳisie szą ta emniczą wizytą zmusiła go do zapytania:

— Czy wy znacie panią baronową?
— To mo a macocha — odpowieǳiał spoko nie Szwe k. — W niemowlęcym wieku

porzuciła mnie, a teraz odnalazła…
Doktor Grünstein rzekł zwięźle:
— Potem da cie Szwe kowi eszcze lewatywę.
Wieczorem było w baraku smutno. Przed paru goǳinami wszyscy mieli w żołądkach

różne dobre i smakowite rzeczy, a teraz ma ą w nich tylko słabą herbatę i kromkę chleba.
Numer dwuǳiesty pierwszy ozwał się spod okna:
— Wierzycie, koleǳy, że wolę racze kurczę smażone niż pieczone?
Ktoś mruknął: — Da cie mu koca! — ale wszyscy byli tak osłabieni po niefortunne

wyżerce, że nikt się nie chciał ruszyć. Doktor Grünstein dotrzymał słowa. Przed połu-
dniem przyszło kilku lekarzy wo skowych z osławione komis i.

Kroczyli poważnie wśród szeregów łóżek i nic nie było słychać prócz tego:
— Pokażcie ęzyk!
Szwe k wysunął ęzyk tak daleko, że twarz ego wykrzywiła się w głupi grymas, a oczy

się zamknęły.
— Posłusznie meldu ę, panie stabsarzt, że uż więce ęzyka nie mam.
Zaczęła się interesu ąca fachowa dyskus a mięǳy Szwe kiem a komis ą. Szwe k twier-

ǳił, że uwagę o ęzyku zrobił tylko dlatego, aby na niego nie padło pode rzenie, iż ukry-
wa część ęzyka. Natomiast członkowie komis i różnili się zasadniczo w swoich zdaniach
o Szwe ku.

Połowa lekarzy była zdania, że Szwe k est ein blöder Kerl, podczas gdy druga połowa
uważała, iż est to łotr, który sobie z wo ska pokpiwa.

— Do stu tysięcy piorunów! — ryknął na Szwe ka przewodniczący komis i. — Choć-
by sam diabeł ci pomagał i tak się na tobie poznamy.

Szwe k spoglądał na całą komis ę z boskim spoko em niewinnego ǳiecięcia.
Naczelny lekarz sztabowy podszedł ak na bliże do Szwe ka:
— Chciałbym a wieǳieć, wy morska świnio, co wy teraz myślicie?
— Posłusznie meldu ę, że a w ogóle nie myślę.
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— Himmeldonnerwetter! — wrzeszczał eden z członków komis i pobrzęku ąc szablą.
— Patrzcie go, on nic nie myśli! A czemuż to nic nie myślicie, wy słoniu sy amski?

— Posłusznie meldu ę, że a dlatego nic nie myślę, ponieważ żołnierzom w wo sku
est to zakazane. Kiedy przed laty służyłem w  pułku, to nasz pan kapitan zawsze ma-
wiał: „Żołnierzowi nie wolno myśleć. Za niego myśli ego przełożony. Jak tylko żołnierz
zacznie myśleć, to uż nie est żołnierzem, ale marnym, wszawym cywilem. Myślenie nie
prowaǳi…”

— Stulcie pysk! — przerwał Szwe kowi rozwścieczony przewodniczący komis i. —
Już o was słyszeliśmy. Der Kerl meint, man wird glauben, er sei ein wirklicher Idiot. Nie
esteście idiota, Szwe ku, ale przebiegły esteście, sprytny gałgan, ulicznik esteście, wszawy
ła dak, rozumiecie?

— Posłusznie meldu ę, że rozumiem.
— Już wam mówiłem, żebyście stulili pysk. Słyszeliście?
— Posłusznie meldu ę, że słyszałem, że mam stulić pysk.
— Himmelherrgott, stulże wreszcie ten pysk, skoro ci kazałem! Wiecie dobrze, że nie

macie mleć ęzorem!
— Posłusznie meldu ę, że wiem, że nie mam mleć ęzorem.
Wo skowi panowie spo rzeli po sobie i wezwali wachmistrza.
— Tego człowieka — rzekł naczelny lekarz sztabowy i przewodniczący komis i wska-

zu ąc na Szwe ka — zaprowaǳicie na dół do kancelarii i poczekacie na naszą relac ę i ra-
port. W garnizonie uż mu wybĳą z głowy to pyskowanie. Chłopisko zdrowe ak ryba,
symulu e i eszcze miele ozorem, a z przełożonych sobie pokpiwa. Zda e mu się, że prze-
łożeni są dla ego zabawy, że cała wo na est uciechą i zabawką. W garnizonie wam, mó
Szwe ku, wyperswadu ą, że wo na to nie żadna heca.

Szwe k oddalał się z wachmistrzem do kancelarii i w droǳe przez ǳieǳiniec pod-
śpiewywał sobie:

Zawszem sobie myślał,
Że wo na to szpas,
Że pobędę na nie tyǳień, dwa tygodnie
I powrócę znowu mięǳy was…

Podczas gdy w kancelarii dyżurny oficer ryczał na Szwe ka, że takich drabów, ak
Szwe k, powinno się rozstrzeliwać, komis a w barakach szpitalnych ǳiesiątkowała symu-
lantów. Spośród siedemǳiesięciu pac entów ocalało tylko dwóch: ednemu granat urwał
nogę, a drugi miał prawǳiwą gruźlicę kości.

Tylko ci dwa nie usłyszeli słówka „tauglich”, wszyscy inni, nie wyłącza ąc trzech
umiera ących suchotników, uznani zostali za zdatnych do pełnienia służby wo skowe
na oncie. Przy sposobności naczelny lekarz sztabowy nie oparł się pokusie wygłoszenia
przemowy.

Mowa ego była naszpikowana różnymi wyzwiskami, a w treści zwięzła. Wszyscy,
eden w drugiego, to bydlęta i gnó , i edynie w tym wypadku, gdy będą ǳielnie walczyli
za na aśnie szego pana, będą mogli powrócić do społeczności luǳkie , a po wo nie bęǳie
im odpuszczone, że się chcieli wykpić z wo ska i symulowali. Ale on osobiście w to nie
wierzy i est przekonany, że wszystkich czeka stryczek.

Jakiś młoǳiutki lekarz wo skowy, dusza czysta dotąd i nie zepsuta, poprosił naczel-
nego lekarza sztabowego, aby mu pozwolono też przemówić. Mowa ego różniła się od
słów przełożonego optymizmem i naiwnością. Mówił po niemiecku.

Dużo mówił o tym, że każdy z tych, którzy opuszcza ą szpital, aby ode ść do swoich
pułków w polu, musi być bohaterem i rycerzem. On sam est przekonany, że będą ǳielni
we władaniu bronią na polu walki i szlachetni we wszystkich sprawach wo skowych i pry-
watnych, że będą niepokonanymi bo ownikami, pomnymi na sławę Radetzkiego i księcia
Eugeniusza Sabauǳkiego. Że użyźnią krwią swo ą rozległe pola chwały monarchii i zwy-
cięsko dokona ą zadania, akie wyznaczyła im historia. Z odwagą i męstwem, garǳąc
życiem swoim, runą naprzód pod poǳiurawionymi od kul sztandarami, ku nowe sławie
i nowym zwycięstwom.

Potem na korytarzu naczelny lekarz sztabowy rzekł do tego naiwnego młoǳiana:
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— Panie kolego, mogę pana zapewnić, że to wszystko na nic. Z tych ła daków nie zro-
biłby żołnierzy ani Radetzky, ani książę Eugeniusz Sabauǳki. Mówić do nich po anielsku
czy po diabelsku to wszystko edno. To hołota.
.   
Ostatnim schronieniem luǳi, którym nie chciało się wo ować, był garnizon. Znałem
pewnego suplenta, który ako matematyk nie chciał strzelać z armat i ukradł akiemuś
porucznikowi zegarek, żeby się tylko dostać do garnizonu. Zrobił to po gruntownym
namyśle. Wo na mu nie imponowała i nie zachwycała go. Strzelanie do nieprzy aciela
i zabĳanie takich samych nieszczęśliwych suplentów-matematyków po stronie przeciwne
uważał za idiotyzm.

— Nie chcę być znienawiǳony za swo e czyny — powieǳiał sobie i z premedytac ą
ukradł zegarek.

Na pierw badali ego stan umysłowy, ale gdy oświadczył, że chciał się zbogacić, wy-
prawili go do garnizonu. Sporo było takich, którzy sieǳieli w garnizonie za kraǳieże
i oszustwa, idealistów i nieidealistów. Byli tam luǳie uważa ący wo nę za źródło docho-
dów, różni podoficerowie z rachuby, zarówno z tyłów, ak z ontu, którzy dopuszczali
się na różnie szych manipulac i z prowiantami i z żołdem, a także różni drobni złoǳie e,
stokroć uczciwsi od tych łotrów, którzy ich tu przysłali. Następnie sieǳieli w garnizonie
żołnierze za różne inne wykroczenia czysto wo skowe, ak niesubordynac a, próby bun-
tu, dezerc a. Wreszcie typem osobliwym byli polityczni, wśród których osiemǳiesiąt
procent było zupełnie niewinnych, ale ǳiewięćǳiesiąt ǳiewięć procent spośród nich
skazywano.

Zespół audytorów był wspaniały. Właśnie taki aparat sądowy, aki był tuta , ma każde
państwo przed powszechnym politycznym, gospodarczym i moralnym upadkiem. Takie
państwo ochrania resztki swego spłowiałego nimbu przy pomocy sądów, polic i, żandar-
merii i sprzeda ne zgrai donosicieli.

W każdym odǳiale wo skowym miała Austria szpiclów, którzy denunc owali swoich
towarzyszy, sypia ących z nimi na tych samych pryczach i ǳielących się z nimi kawałkiem
chleba podczas marszów.

Także i polic a państwowa dostarczała do garnizonu sporo materiału, osobliwie ta-
cy panowie, ak Klima, Slaviczek i S-ka. Za sprawą cenzury wo skowe przyprowaǳano
tu autorów korespondenc i, aką prowaǳili luǳie z ontu z tymi, których pozostawili
w domu, zrozpaczonych, bezradnych. Tuta sprowaǳali żandarmi nawet starych doży-
wotników, którzy pisywali listy na ont, a sąd wo skowy wlepiał im po dwanaście lat
więzienia za ich słowa pociechy i za opisy biedy domowe .

Stąd, z aresztu hradczańskiego, prowaǳiła też droga przez Brzevnov na motolski plac
ćwiczeń. Nie ednokrotnie kroczył tędy pod bagnetem człowiek z łańcuchami na rękach,
a za nim toczył się wóz z trumną. Potem na motolskim placu ćwiczeń padał krótki rozkaz:
„An! Feuer!” Po czym po wszystkich pułkach i batalionach odczytywali rozkaz pułkowy,
że znowu rozstrzelano ednego za bunt — i to aki — podniesiony wtedy, gdy stawał do
wo ska i gdy kapitan ciął szablą ego żonę za to, że nie mogła się oderwać od męża.

A w garnizonie rząǳiła tró ca: sztabowy profos Slavik, kapitan Linhart i sierżant
Rzepa, przezywany katem. Ilu to luǳi zatłukli oni w separatkach! Być może, że kapitan
Linhart i teraz, za republiki, est dale kapitanem. Życzyłbym sobie, żeby mu zaliczone
były lata służby w więzieniu garnizonowym. Slaviczkowi i Klimie przez polic ę państwową
lata te zostały zaliczone. Rzepa est teraz cywilem i wykonu e dale swó zawód ma stra
mularskiego. Być może, że est członkiem patriotycznych stowarzyszeń w republice.

Sztabowy profos Slavik stał się za republiki złoǳie em, est ǳisia pod kluczem. Nie
zaczepił się biedak w republice ak inni wo skowi.

*

Jest rzeczą zgoła naturalną, że sztabowy profos Slavik, przy mu ąc Szwe ka, rzucił na
niego spo rzenie pełne niemego wyrzutu:
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— I ty, bratku, masz tak dalece zaszarganą opinię, iż dostałeś się aż tuta , mięǳy nas?
My ci tu, kochanie, pobyt osłoǳimy ak wszystkim, którzy wpadli w nasze ręce, a te ręce
nasze niczym nie przypomina ą delikatnych rączek damskich.

Aby zaś dodać sobie powagi, przytknął swo ą muskularną i ciężką pięść do nosa Szwe -
ka i powieǳiał:

— Powącha , ła daku!
Szwe k powąchał i odrzekł:
— Nie chciałbym dostać nią w nos, bo to pachnie cmentarzem.
Spoko ne, poważne słowa podobały się sztabowemu profosowi.
— He — rzekł trąca ąc Szwe ka pięścią w brzuch. — Stó prosto. Co masz w kie-

szeniach? Jeśli masz papieros, to go sobie możesz zostawić, ale pieniąǳe dawa , żeby ci
ich nie ukradli. Więce nie masz? Naprawdę nie masz? Nie kłam, za kłamstwo karzemy.

— Gǳie go wsaǳimy? — zapytał sierżant Rzepa.
— Wsaǳimy go do szesnastki — zadecydował sztabowy profos — mięǳy tych, co

choǳą w gaciach. Nie wiǳi pan, że w papierach pan kapitan Linhart dopisał: „Streng
behüten! Beobachten!”. No tak, tak — zwrócił się uroczyście do Szwe ka — z ła dakami
postępu e się po ła dacku. Jak się kto opiera, to go prowaǳimy do po edynki i łamiemy
mu tam wszystkie żebra, a potem zostawiamy go tam samego, dopóki nie zdechnie. Mamy
swo e prawo. Poraǳiliśmy tu sobie z ednym rzeźnikiem, pamiętacie, Rzepa?

— No, co prawda, to prawda, napociliśmy się nad nim, panie profosie — marzycielsko
odpowieǳiał sierżant Rzepa. — Co to było za ciało! Przez pięć minut musiałem po nim
deptać, zanim zaczęły mu trzeszczeć żebra i puściła mu się krew ustami. I eszcze ǳiesięć
dni żył potem. Ale był silny.

— Wiǳisz więc, ła daku, ak to się u nas robi, eśli ktoś stawia opór — kończył
swó pedagogiczny wykład sztabowy profos Slavik. — To samo, gdy ktoś chce uciec. To
tak, akby ktoś popełnił samobó stwo, za które u nas karze się tak samo. Albo niech
cię ręka boska broni, ty gówniarzu, gdyby ci przyszło do głowy skarżyć się na coś, gdy
bęǳie inspekc a. Gdy inspekc a przy ǳie i zapyta: „Czy macie akie skargi?” — to masz,
śmierǳielu, stać na baczność, salutować i odpowiadać: „Posłusznie meldu ę, że nie mam,
że estem zupełnie zadowolony”. Jak powiesz, niedo do? Powtórz!

— Posłusznie meldu ę, że nie mam, że estem zupełnie zadowolony — powtórzył
Szwe k z takim miłym wyrazem twarzy, że sztabowy profos został oszukany, bo mu się
wydało, że to est rzetelne staranie i uczciwość.

— Rozbierz się do gatek i pó ǳiesz do szesnastki — rzekł grzecznie, nie doda ąc
żadnego z tych pięknych słów, ak: ła dak, śmierǳiel, niedo da, chociaż to było ego
zwycza em.

W szesnastce spotkał się Szwe k z ǳiewiętnastoma ludźmi w gatkach. Byli to tacy,
którzy w papierach swoich mieli uwagę: „Streng behüten! Beobachten!”. Pilnowano ich też
barǳo troskliwie, aby nie pouciekali.

Gdyby te kalesony były czyste, a okna nie miały krat, to na pierwsze spo rzenie można
by było mniemać, że się est w szatni łaźni parowe .

Szwe ka przy ął tzw. cimerkomendant — służbowy szesnastki, chłop zarośnięty, w roz-
chełstane koszuli. Zapisał sobie ego nazwisko na skrawku papieru wiszącym na ścianie
i powieǳiał:

— A utro to ci bęǳie u nas dopiero przedstawienie. Zaprowaǳą nas do kaplicy na
kazanie. My, wszyscy w gaciach, stoimy zawsze pod amboną. To ci bęǳie a da.

Kaplica domowa cieszyła się wielkim powoǳeniem w garnizonie, ak zresztą cieszy się
zawsze we wszystkich więzieniach i domach poprawczych. Wcale nie choǳiło o to, aby
przymusowe odwieǳanie kaplicy więzienne miało przybliżyć odwieǳa ących do Boga
albo podnieść ich moralnie. O takich głupstwach nie mogło być mowy.

Nabożeństwa i kazania były edynie wspaniałym urozmaiceniem nudy więzienia gar-
nizonowego. Nie choǳiło o to, żeby się znaleźć bliże Boga, ale o to, że po droǳe do
kaplicy nadarzy się możliwość znalezienia niedopałka papierosa lub cygara. Boga całko-
wicie przesłonił mały niedopałek, beznaǳie nie wala ący się w spluwaczce lub w kurzu
na ziemi. Ów maleńki wonie ący przedmiot miał przewagę nad Bogiem i zbawieniem
duszy.
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A przy tym eszcze to kazanie, istna a da i zabawa! Kapelan wo skowy Otto Katz
był ednakże przemiłym człowiekiem. Kazania ego były niezmiernie za mu ące, weso-
łe i odświeża ące nudę garnizonową. Umiał cudownie glęǳić o niezmierne łasce boże ,
podtrzymu ąc na duchu opuszczonych więźniów i pohańbionych mężów. Umiał wspa-
niale perorować z kazalnicy czy od ołtarza. Ba ecznie także ryczał przed ołtarzem swo e:
„Ite missa est”. Całe nabożeństwo odprawiał w sposób wysoce oryginalny, odwraca ąc cały
porządek mszy święte ; a gdy był mocno pĳany, wymyślał nowe modlitwy, nową mszę
świętą i swó własny rytuał, w ogóle coś, czego tuta eszcze nie było.

I eszcze ta uciecha, kiedy to czasami pośliznął się i upadł z kielichem, z monstranc ą
czy mszałem, a potem oskarżał głośno ministranta — brał ich spośród więźniów — że mu
umyślnie podstawił nogę, i natychmiast, w obliczu przena świętszego sakramentu, ła ał
go grożąc separatką i ka dankami.

A domniemany winowa ca cieszy się, że bierze uǳiał w te całe a ǳie w kaplicy
więzienne . Gra wielką rolę i z godnością się z nie wywiązu e.

Kapelan polowy Otto Katz, na doskonalszy ksiąǳ wo skowy, był Żydem. Nie ma
w tym zresztą nic osobliwego. Arcybiskup Kohn był też Żydem, i eszcze do tego kolegą
Machara.

Kapelan polowy Otto Katz miał eszcze barwnie szą przeszłość niż sławny arcybiskup
Kohn.

Odbywał studia w Akademii Handlowe i służył w wo sku ako ednoroczny ochotnik.
Na wekslach i prawie wekslowym znał się tak świetnie, że w ciągu te ednoroczne służby
wo skowe doprowaǳił firmę Katz i S-ka do gruntownego bankructwa, w wyniku czego
stary pan Katz, ugoǳiwszy się z wierzycielami, czmychnął do Ameryki Północne bez ich
wieǳy oraz bez wieǳy swego wspólnika, który wy echał do Argentyny.

Gdy więc młody Otto Katz bezinteresownie obdarzył Amerykę Północną i Południową
firmą Katz i S-ka, znalazł się w sytuac i człowieka, który nie ma ąc żadnych widoków na
spadek, nie wie, gǳie by głowę skłonił, a przeto musi zabiegać o prze ście do służby
czynne .

Ale przedtem obmyślił sobie Otto Katz wielce uroczystą rzecz. Kazał się ochrzcić.
Nawrócił się do Chrystusa, żeby mu pomógł zrobić karierę. Nawrócił się do Niego z za-
ufaniem bezwzględnym, uważa ąc to za sprawę czysto handlową mięǳy nim a Synem
Bożym.

Chrzcili go uroczyście w klasztorze emauskim. Sam pater Alban polewał go wodą
z chrzcielnicy. Widowisko było wspaniałe. Asystował przy nim pewien pobożny ma or
z pułku, w którym Otto Katz służył, akaś stara panna z Instytutu Szlachcianek na Hrad-
czanach i pewien grubousty przedstawiciel konsystorza, który był chrzestnym o cem.

Egzamin oficerski wypadł pomyślnie i nowy chrześcĳanin Otto Katz pozostał w wo -
sku. Zrazu zdawało mu się, że wszystko pó ǳie dobrze i chciał się nawet zapisać na kursy
sztabowe.

Ale pewnego dnia upił się i poszedł do klasztoru: porzucił szablę i przywǳiał habit.
Zwrócił się do arcybiskupa na Hradczanach i dostał się do seminarium. Przed swym
wyświęceniem upił się ak bela w ednym barǳo przyzwoitym domu z obsługą damską
w zaułku niedaleko ulicy Ve vody i prosto z wiru uciech i zabawy poszedł przy ąć święcenia.
Po wyświęceniu udał się do swego pułku z prośbą o protekc ę, a gdy go mianowano
kapelanem wo skowym, kupił sobie konia, odbywał prze ażdżki po Praǳe i uczestniczył
we wszystkich birbantkach oficerów swego pułku.

W sieni domu, gǳie mieszkał, barǳo często oǳywały się przekleństwa niezaspoko-
onych wierzycieli. Przyprowaǳał sobie do mieszkania ǳiewczyny z ulicy albo posyłał
po nie swego ordynansa. Barǳo lubił grywać w ferbla, a chociaż istniały pewne uza-
sadnione przypuszczenia, że nie trzyma się zbyt pedantycznie reguł gry, to ednak nikt
nie zdołał mu udowodnić, że w obszernym rękawie swego płaszcza trzymał w pogotowiu
przydatnego asa. W kołach oficerskich nazywali go świętym o cem.

Do kazania nigdy się nie przygotowywał, czym różnił się od swego poprzednika, któ-
ry też odwieǳał garnizon. Tamten uroił sobie, że luǳi więzionych w garnizonie można
poprawić napominaniem z kazalnicy. Czcigodny ten kapelan pobożnie wywracał oczyma
i wykładał więźniom, że konieczna est reforma prostytuc i, reforma opieki nad nieza-

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



mężnymi matkami, a także mówił o wychowaniu ǳieci nieprawego łoża. Kazania ego
były barǳo oderwane, a ako pozbawione związku z sytuac ą aktualną nuǳiły słuchaczy.

Natomiast kapelan wo skowy Otto Katz wygłaszał kazania, z których cieszyli się wszy-
scy.

Chwila to była uroczysta, gdy „szesnastkę” prowaǳili do kaplicy w gaciach, ponie-
waż ubieranie tych więźniów połączone było z ryzykiem ich ucieczki. Ustawiano tych
dwaǳieścia par kalesonów, niby białych aniołów, tuż pod kazalnicą. Ci, którym dopisało
szczęście, żuli niedopałki papierosów znalezione po droǳe, ponieważ — ak wiadomo —
nie mieli kieszeni, w których mogliby e ukryć.

Obok nich stali inni więźniowie garnizonu i cieszyli oczy swo e widokiem dwuǳiestu
par kalesonów pod kazalnicą, na którą wchoǳił kapelan wo skowy pobrzęku ąc ostroga-
mi.

— Habacht! — wykrzyknął. — Modlitwa! Wszyscy powtarza ą za mną, co będę mó-
wił. A ty tam w końcu, łobuzie eden, nie smarcz w garść, esteś w świątyni Pańskie , bo
inacze każę cię przymknąć. Wy łaziki edne, czyście przypadkiem nie zapomnieli Ojcze
nasz? No, to spróbu emy… No tak, od razu wieǳiałem, że to nie pó ǳie. Gǳież wam
tam do o czenasza! Wtrząchnąć tak dwie porc e mięsa z fasolową sałatką, położyć się pęp-
kiem do góry, dłubać w nosie i nie myśleć nawet o Panu Bogu, to by się wam podobało!
Czy nie mam rac i?

Spo rzał z kazalnicy na dół, na dwuǳiestu białych aniołów w kalesonach, którzy, ak
zresztą i wszyscy obecni, doskonale się bawili. W tyle żołnierze grali w „oko”.

— To wspaniałe — szepnął Szwe k sąsiadowi, którego pode rzewano, że za trzy korony
odrąbał swemu towarzyszowi wszystkie palce u ręki, aby w ten sposób pomóc mu wymigać
się od wo aczki.

— To się dopiero zacznie — powieǳiano mu. — ǲiś znowu est mocno wstawiony,
więc bęǳie na pewno mówił o cierniste droǳe grzechu.

Kapelan był ǳiś rzeczywiście w doskonałym usposobieniu. Sam nie zdawał sobie
sprawy, że ciągle wychyla się z kazalnicy; raz omal nie wypadł z nie , straciwszy równo-
wagę.

— Chłopy, zaśpiewa cież coś! — krzyknął w dół. — A może chcecie, żebym was
nauczył nowe piosenki? Śpiewa cie więc za mną!

Mam a swo ą ukochaną,
Z wszystkich panien wybieraną.
Nie choǳę też za nią sam,
Choǳi za nią innych więce .
Kochanków ma na tysiące.
A ta mo a na mile sza
To Panienka Mary a!

— Ale wy, łobuzy, nigdy się tego nie nauczycie — mówił dale kapelan. — Jestem
za tym, aby was wszystkich powystrzelać. Czy dobrze mnie rozumiecie? Stwierǳam to
z tego oto świętego mie sca, wy nikczemnicy, bo wahacie się nawrócić do Chrystusa,
wolicie kroczyć ciernistą drogą grzechu. Ale Bóg to coś, co się was nie boi, zakręci wami
tak, że aż zgłupie ecie.

— A więc uż się zaczęło, est porządnie wlany — szepnął radośnie sąsiad do Szwe ka.
— Ciernista droga grzechu, wy głupcy edni, est walką z występkiem. Jesteście sy-

nami marnotrawnymi, którzy wolą racze wylegiwać się w separatkach niż nawrócić się
do O ca Niebieskiego. Wznieście tylko wasz wzrok, wy ulicznicy, dale i wyże , aż pod
niebiosa, a zwyciężycie i w duszach waszych zagości pokó . Wypraszam sobie, aby tam
z tyłu ktoś parskał. Nie est koniem i nie stoi w sta ni, ale est w świątyni Pańskie —
zwracam wam na to uwagę, moi na milsi. No tak, na czymże to a skończyłem! Ja, über
den Seelenfrieden, sehr gut. Pamięta cie sobie, wy bydlęta, że esteście ludźmi i że musicie
patrzeć nawet skroś ciemny mrok w daleką przestrzeń i pamiętać, że tu wszystko trwa
do czasu, a Bóg est na wieki. Sehr gut, nicht wahr, meine Herren? Musiałbym się za was
modlić dniem i nocą, aby miłosierny Bóg, wy głupcy, wlał duszę swą w wasze zimne
serca, a miłością swo ą zmył grzechy wasze, abyście stali się Jego na wieki, wy gałgany
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edne, i żeby was zawsze miłował. Ale wy się mylicie. Ja was do tego ra u wprowaǳać
nie będę! — Kapelan zaczął czkać. — Nie będę — powtarzał uparcie — nic dla was nie
uczynię, ani mi się śni, bo esteście niepoprawni nikczemnicy. Dobroć Pańska nie bęǳie
was prowaǳiła po drogach waszych, nie przeniknie was tchnienie łaski boże , ponieważ
Panu Bogu nie bęǳie się śniło za mować się takimi łotrami. Czy słyszycie to, wy tam na
dole w tych gaciach?

Dwaǳieścia par kalesonów spo rzało w górę i odrzekło ednym tchem:
— Meldu emy posłusznie, że słyszymy.
— Nie wystarczy tylko słyszeć — kazał w dalszym ciągu kapelan. — Ciemny est

mrok żywota, w którym żal nie zabierze wam uśmiechu bożego, wy głupcy, ale dobroć
boża ma także swo e granice. A ty tam, ośle eden, co stoisz z tyłu, nie chrząka , bo
ak cię każę zamknąć, to aż ci bokiem wy ǳie. A wy tam na dole nie myślcie sobie, że
esteście w kna pie. Bóg est wprawǳie na miłosiernie szy, ale tylko dla porządnych luǳi,
a nie dla wyrzutków społeczeństwa, które nie spełnia ą Jego przykazań i nie trzyma ą się
regulaminu służbowego. To właśnie chciałem wam powieǳieć. Nie umiecie się modlić,
a myślicie sobie, że choǳenie do kaplicy est rozrywką, że tuta est akiś teatr czy kino.
Ale a wam to szybko wybĳę z głowy, abyście sobie nie myśleli, że estem tuta po to,
aby was bawić i dać wam radość życia. Porozsaǳam was po separatkach, to wam zrobię,
wy łobuzy. Tracę dla was czas i wiǳę, że to wszystko iǳie na marne. Żeby tu był sam
pan polny marszałek albo nawet arcybiskup, to się i tak nie naprawicie i nie nawrócicie
do Boga. A ednak kiedyś to sobie przypomnicie, żem wam dobrze życzył.

Wśród dwuǳiestu par gaci ozwało się łkanie. To Szwe k się rozbeczał. Kapelan spo -
rzał na dół. Stał tam Szwe k i pięścią ocierał sobie oczy.

Wokół było widać radosne przytakiwanie.
Kapelan kazał dale , wskazu ąc na Szwe ka:
— Niech sobie każdy weźmie przykład z tego oto człowieka. Co on czyni? Płacze.

Nie płacz, powiadam ci, nie płacz. Chcesz się poprawić? To ci się, chłopaczku, tak ła-
two nie uda. Teraz płaczesz, ale ak tylko wrócisz do cymru, bęǳiesz znowu taki sam
łobuz ak przedtem. Musisz eszcze dużo myśleć o nieskończone miłości i miłosierǳiu
bożym, barǳo się starać, aby two a grzeszna dusza mogła znaleźć na świecie tę prawǳi-
wą drogę, po które winna kroczyć. ǲiś wiǳimy, że oto rozbeczał nam się eden mąż,
który chce się nawrócić, a cóż czynicie wy, pozostali? Zgoła nic. Tam oto ten żu e tytoń,
tak akby ego roǳice byli przeżuwaczami; a znowu wy tam szukacie sobie w koszu-
lach wszy w świątyni Pańskie . Cóż to, nie możecie się drapać w domu i musicie sobie
to pozostawiać akurat na nabożeństwo w kościele? Panie sztabowy profosie, pan także
nic nie wiǳi. Jesteście przecież wszyscy żołnierzami, a nie głupimi cywilami. Musicie
zachowywać się, ak przystało na żołnierzy, nawet kiedy esteście w kościele. Psiakrew,
rzućcie się na poszukiwanie Boga, a wszy szuka cie sobie w domu. Tymi słowami kończę,
wy ulicznicy, i żądam, abyście zachowywali się przyzwoicie podczas mszy święte , nie tak
ak ostatnio, kiedy ci z ostatnich szeregów wymieniali sobie wo skową bieliznę na chleb
i żarli go w czasie podniesienia.

Kapelan zszedł z ambony i udał się do zakrystii, dokąd podążył za nim sztabowy profos.
Po chwili profos powrócił, a zwraca ąc się wprost do Szwe ka, wyciągnął go z grupy, z owe
kalesonowe dwuǳiestki, i zaprowaǳił do zakrystii.

Kapelan rozsiadł się wygodnie na stole i skręcał sobie papierosa. Gdy Szwe k wszedł,
kapelan powieǳiał:

— A więc mam cię tu. Wszystko uż sobie rozważyłem i myślę, że cię prze rzałem,
ak się należy, rozumiesz, chłopie! To mi się zdarza po raz pierwszy, żeby mi się ktoś
w kościele rozbeczał.

Zeskoczył ze stołu i potrząsa ąc ramieniem Szwe ka krzyczał na niego pod wielkim,
smutnym obrazem świętego Franciszka Salezego:

— Przyzna się, ty łotrze, że beczałeś tylko tak sobie, dla kawału!
A święty Franciszek Salezy spoglądał pyta ąco z obrazu na Szwe ka. Z drugie strony,

z innego obrazu patrzył na niego uporczywie akiś męczennik; miał on wbite w pośladek
zęby piły, którą piłowali go acyś rzymscy żołdacy. Na twarzy męczennika nie było widać
ani śladu cierpienia, nie malowała się też na nie ani radość, ani żar męczeński. Patrzył
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tylko ze zǳiwieniem, akby chciał rzec: „Jak też do tego właściwie doszło? Co, panowie,
ze mną robicie?”

— Posłusznie meldu ę, panie feldkurat — rzekł Szwe k z wielką powagą, stawia ąc
wszystko na edną kartę — że się spowiadam Bogu wszechmogącemu i Tobie, o cze du-
chowny, który esteś na mie scu bożym, że… że beczałem naprawdę tylko dla kawału.
Wiǳiałem, że do takiego kazania brak było edynie akiegoś nawróconego grzesznika,
którego pan feldkurat daremnie szukał. Chciałem panu feldkuratowi sprawić przy em-
ność, żeby pan nie myślał, że uż nie ma uczciwych luǳi, a sobie chciałem sprawić ucie-
chę, żeby mi ulżyło.

Kapelan spo rzał badawczo w prostoduszną twarz Szwe ka. Promień słoneczny musnął
ponury obraz św. Franciszka Salezego i ogrzał swym ciepłem wystraszonego męczennika
na przeciwne ścianie.

— Zaczynacie mi się podobać — rzekł siada ąc znowu na stole. — Do którego pułku
należycie? — Dostał czkawki.

— Posłusznie meldu ę, panie feldkurat, że należę i nie należę do  pułku i że sam
nawet nie wiem, ak to ze mną właściwie est.

— A za co tu sieǳicie? — pytał kapelan nie przesta ąc czkać.
Z kaplicy dochoǳiły dźwięki fisharmonii, która zastępowała organy. Jeden z przy-

mkniętych za dezerc ę, nauczyciel muzyki, wyżalał się na tym instrumencie w tęsknych
melodiach kościelnych. Razem z czkawką feldkurata zlewały się te dźwięki w akąś nową
gamę dorycką.

— Posłusznie meldu ę, panie feldkurat, że naprawdę nie wiem, za co tu sieǳę, ale nie
skarżę się na swó los. Ja mam uż takiego pecha. Zawsze chcę wszystko zrobić dobrze,
a w końcu wszystko obraca się ku złemu, ak temu męczennikowi na tym obrazie.

Kapelan spo rzał na obraz, uśmiechnął się i rzekł:
— Podobacie mi się naprawdę, muszę się o was wypytać pana audytora i dale gadać

z wami nie będę. Mam uż dość te ǳisie sze mszy. Kehrt euch! Abtreten!
Gdy Szwe k powrócił do swo e roǳime gromady gatek pod kazalnicą, na wszystkie

stawiane mu pytania, czego chciał od niego kapelan, odpowieǳiał barǳo sucho i zwięźle:
— Jest wstawiony.
Nowy wyczyn kapelana — msza święta wysłuchana została przez wszystkich z wielkim

zainteresowaniem i szczerą sympatią. Jeden z tych spod ambony założył się w końcu, że
kapelanowi wypadnie monstranc a z rąk. Stawiał całą swo ą porc ę chleba przeciwko dwom
uderzeniom po gębie i zakład wygrał.

To, co przepełniało dusze wszystkich obecnych w kaplicy, gdy patrzyli na spełnianie
obrzędów przez kapelana polowego, nie było mistycyzmem wierzących ani pobożnością
szczerych katolików. Było to uczucie, akiego dozna emy w teatrze, gdy nie znamy treści
sztuki, gdy akc a się wikła i z napięciem oczeku emy rozwiązania. Pogrążyli się w poǳi-
wianiu widowiska, którego im z tak wielką ofiarnością dostarczał ten pan feldkurat przy
ołtarzu. Oddawali się estetycznemu przeżywaniu piękna ornatu, który feldkurat włożył
na lewą stronę, i w cichym porozumieniu i podnieceniu obserwowali wszystko, co się
ǳiało przy ołtarzu.

Rudy ministrant, dezerter z Kościoła, spec alista od drobnych kraǳieży w  pułku,
uczciwie usiłował wywołać z pamięci cały porządek, technikę i treść mszy święte . Był on
ednocześnie ministrantem i suflerem feldkurata, który z całą lekkomyślnością przerzucał
karty mszału i zamiast zwycza ne mszy znalazł w mszale roraty, które zaczął odśpiewywać
ku uciesze wszystkich obecnych.

Nie miał on ani głosu, ani słuchu muzykalnego i pod sklepieniem kaplicy ozwały się
okropne kwiki i ęki ak w świńskim chlewiku.

— Ten się ǳisia spił — powtarzali zgromaǳeni przed ołtarzem z pełnym zadowole-
niem i radością. — Ale est wlany! A to go wzięło! Na pewno się schlał gǳieś u ǳiwek.

Już przyna mnie po raz trzeci ozwał się od ołtarza śpiew kapelana: „Ite missa est!” —
ak bo owy ryk Indian, aż szyby brzęczały.

Potem kapelan spo rzał raz eszcze do kielicha, czy nie została tam choćby kropelka
wina, uczynił ruch pełen złości i odwrócił się do słuchaczy.

— A więc możecie uż iść do domu, łobuzy edne, uż się skończyło. Zauważyłem, wy
ulicznicy, że nie ob awiacie te prawǳiwe pobożności, aką winni byście mieć w kościele
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w obliczu na świętsze świętości ołtarza. Twarzą w twarz z na wyższym Bogiem nie wsty-
ǳicie się śmiać na głos, kaszlać, rechotać, szurać nogami, i to nawet wobec mnie, który
tuta zastępu ę Przena świętszą Panienkę, Chrystusa Pana i Boga O ca. Jeśli się to bęǳie
powtarzało na przyszłość, to wieǳcie, że a z wami zatańczę ak należy i popamiętacie, że
est nie tylko to edno piekło, o którym wam przedostatnim razem kazałem, ale że est
także piekło na ziemi. I nawet gdyby się wam udało wymigać przed tym pierwszym, to
owo drugie piekło was nie minie. Abtreten!

Kapelan, który w praktyce tak pięknie wykładał tę diabelnie starą rzecz o nawieǳaniu
więzionych, odszedł do zakrystii, przebrał się, kazał sobie nalać kielich mszalnego wina,
wypił e i przy pomocy rudego ministranta wsiadł na swego wierzchowca przywiązanego
na dworze. Przypomniał sobie ednak Szwe ka, zlazł z konia i poszedł do kancelarii do
audytora Bernisa.

Audytor śledczy Bernis był człowiekiem z towarzystwa, wytwornym tancerzem i roz-
pustnikiem, który w garnizonie nuǳił się straszliwie i pisywał niemieckie wiersze prze-
znaczone do pamiętników, żeby na wszelki wypadek mieć ich trochę pod ręką. Był on
ednym z na ważnie szych ogniw całego aparatu sądu wo ennego, ponieważ miał takie
mnóstwo zaległości i taką gmatwaninę w aktach, że cały sąd wo enny na Hradczanach
musiał mieć dla niego wy ątkowy szacunek. Gubił materiał oskarża ący i musiał zmyślać
nowy. Plątał nazwiska, tracił wątek oskarżenia i snuł nowy, ak mu się akurat ubrda-
ło. Dezerterów sąǳił za kraǳież, a złoǳiei za dezerc ę. Wplątywał do tego wszystkiego
i polityczne procesy, kombinowane na poczekaniu. Robił na rozmaitsze hokus pokus,
aby oskarżonym dowieść zbrodni, o akich im się nawet nie śniło. Pomawiał oskarżo-
nych o obrazę ma estatu, a wymyślone przez siebie zbrodnie przypisywał zawsze komuś
innemu, którego akta lub protokoły zagubił i zaprzepaścił w niezmierzonym chaosie urzę-
dowych akt i pism.

— Serwus — rzekł kapelan poda ąc mu rękę. — Jak się masz?
— Nie barǳo — odpowieǳiał śledczy audytor Bernis. — Pomieszali mi materiał

i teraz sam diabeł tego wszystkiego nie rozwikła. Wczora wysłałem do sądu opracowany
materiał, dotyczący ednego draba oskarżonego o bunt, a wszystko odesłali mi z powrotem,
twierǳąc, że w tym wypadku nie choǳi o bunt, ale o kraǳież puszki konserw. I eszcze
napisałem na fascykule niewłaściwy numer, ale ak oni na to wpadli, Bóg raczy wieǳieć.

Audytor splunął.
— Choǳisz eszcze na karty? — pytał kapelan.
— Zgrałem się do ostatnie nitki. Ostatnio graliśmy z tym łysym pułkownikiem

w makao i przegrałem do niego wszystko, co miałem. Ale wiem o ładne ǳiewczynce.
A co ty porabiasz, święty o cze?

— Potrzebu ę służącego — rzekł kapelan. — Miałem dotychczas takiego starego
buchaltera bez akademickiego wykształcenia, ale bydlę pierwsze klasy. Ciągle tylko po-
stękiwał i modlił się, żeby go Pan Bóg zachował, więc posłałem go z  batalionem mar-
szowym na ont. Mówią, że ten batalion został rozbity na amen. Potem dali mi takiego
figlarza, który nic innego nie robił, tylko przesiadywał w szynku i pił na mó rachunek.
Był on nawet znośny, ale pociły mu się nogi. Więc także wyprawiłem go na ont. ǲiś
znalazłem podczas kazania takiego draba, który mi się dla kawału rozbeczał. Taki człowiek
barǳo by mi się przydał. Nazywa się Szwe k i sieǳi w szesnastce. Chciałbym wieǳieć,
za co się dostał pod klucz i czy nie dałoby się coś zrobić, żebym go sobie mógł zabrać.

Audytor szukał po szufladach odnośnych akt dotyczących Szwe ka, ale ak zwykle, nie
mógł ich znaleźć.

— Będą niezawodnie u kapitana Linharta — rzekł po długim szukaniu. — Diabli
wieǳą, gǳie mi się te wszystkie akta zapoǳiewa ą. Posłałem e niezawodnie Linhartowi.
Zaraz zatelefonu ę… Halo, tuta porucznik audytor Bernis, panie kapitanie. Proszę pana,
czy pan nie ma akt dotyczących nie akiego Szwe ka… U mnie ma ą być? To ǳiwne…
Sam miałem odbierać? Naprawdę, barǳo ǳiwne… Sieǳi w szesnastce… Ja wiem, panie
kapitanie, że szesnastka to mo a rzecz. Ale myślałem, że akta dotyczące Szwe ka ponie-
wiera ą się u pana… Pan sobie wyprasza takie wyrażenia, bo u pana nic się nie poniewiera?
Halo, halo…

Audytor Bernis usiadł i z goryczą potępiał nieporządki panu ące w prowaǳeniu śleǳ-
twa. Mięǳy nim a kapitanem Linhartem uż od dawna panowały naprężone stosunki,
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konsekwentnie podtrzymywane z obu stron. Jeśli do rąk Bernisa dostał się akiś papier
należący do Linharta, to Bernis zaprzepaszczał go tak doskonale, że nikt nie mógł go od-
szukać. Linhart robił to samo z papierami Bernisa. Wza emnie gubili swo e załączniki².

(Papiery dotyczące Szwe ka znaleziono w archiwum sądu wo ennego dopiero po prze-
wrocie, z taką relac ą: „Zamierzał zrzucić maskę obłudnika i publicznie wystąpić prze-
ciwko osobie naszego monarchy i naszego państwa”. Papiery te były wsunięte w akta
dotyczące nie akiego Józefa Koudeli. Na okładce był krzyżyk, a pod nim data z adnota-
c ą: „Załatwione”.)

— Ten Szwe k mi się zgubił — rzekł audytor Bernis. — Każę go zawołać i eśli się do
niczego nie przyzna, to go wypuszczę i każę go zaprowaǳić do ciebie, a ty uż załatwisz
sprawę z pułkiem.

Po ode ściu kapelana polowego audytor Bernis wezwał Szwe ka, któremu kazał stać
przy drzwiach, ponieważ akurat dostał telefonogram z dyrekc i polic i, że żądany materiał
do aktu oskarżenia nr , dotyczący piechura Maixnera, został odebrany w kancelarii
numer  za podpisem kapitana Linharta.

W te chwili właśnie Szwe k rozglądał się po kancelarii audytora.
Nie można było twierǳić, że wywierała ona wrażenie szczególnie miłe, a uż wcale

nie można powieǳieć tego o fotografiach, które ozdabiały e ściany. Były to fotografie
różnych egzekuc i wykonywanych przez armię w Galic i i w Serbii. Fotografie artystyczne
z popalonymi chałupami i z drzewami, których gałęzie uginały się pod ciężarem powie-
szonych. Osobliwie piękna była fotografia z Serbii, przedstawia ąca powieszoną roǳinę.
Mały chłopiec, o ciec i matka. Dwa żołnierze z bagnetami pilnu ą drzewa z wisielcami,
a akiś oficer ako zwycięzca stoi opodal i pali papierosa. Po drugie stronie, w tyle, widać
kuchnię polową w czasie gotowania posiłku.

— No więc, ak to bęǳie, mó Szwe ku? — zapytał audytor Bernis odłożywszy te-
lefonogram ad acta. — Coście zrobili? Wolicie się przyznać, czy też bęǳiecie czekali, aż
zostanie napisany akt oskarżenia? Tak dale nie można. Nie myślcie sobie, że staniecie
przed sądem złożonym z akichś głupich cywilów. My tu mamy sądy wo enne, k. u. k.
Militärgericht. Jednym ratunkiem dla was i uniknięciem surowe i sprawiedliwe kary
może być tylko szczere przyznanie się do winy.

Gdy audytor Bernis zgubił materiał dotyczący akiegoś oskarżonego, wówczas uciekał
się do osobliwe metody badania. Nie było w nie nic osobliwego, ale też nie można się
ǳiwić, że i wyniki takiego badania w każdym wypadku równały się zeru.

Audytor Bernis uważał się ednak za człowieka barǳo przebiegłego i przewidu ącego.
Nie ma ąc materiału i nie wieǳąc, o co oskarżać danego aresztanta, barǳo uważnie śleǳił
zachowanie się delikwenta i przez badanie ego fiz onomii starał się dociec, za co też tego
człowieka trzyma ą w więzieniu garnizonowym.

Jego spostrzegawczość i zna omość luǳi była tak wielka, że pewnego Cygana, który
dostał się do garnizonu za kraǳież paru tuzinów bielizny dokonaną w swoim pułku (był
pomocnikiem magazyniera), oskarżył o zbrodnie polityczne, o to, akoby gǳieś w szynku
mówił żołnierzom o samoǳielnym państwie narodowym, złożonym z ziem korony św.
Wacława i Słowaczyzny, ze słowiańskim królem na czele.

— My mamy na to dokumenty — rzekł audytor do nieszczęśliwego Cygana. —
Pozosta e wam tylko przyznanie się do winy i wskazanie, w którym szynku o tym mó-
wiliście, z którego pułku byli ci żołnierze, którzy was słuchali, i kiedy to było.

Nieszczęśliwy Cygan wymyślił sobie datę i szynk, a także numer pułku żołnierzy,
którzy mieli być ego słuchaczami, ale gdy wracał ze śleǳtwa, uciekł z garnizonu, i tyle
go wiǳieli.

— Nie chcecie przyznać się do niczego — rzekł audytor Bernis, gdy Szwe k milczał
ak grób. — Nie chcecie mi powieǳieć, za co tu sieǳicie i za co was wzięli pod klucz?
Mnie moglibyście o tym powieǳieć, bo ak nie, to powiem wam sam. Wzywam was
eszcze raz, żebyście się dobrowolnie przyznali. Dla was lepie , bo to ułatwia śleǳtwo
i łagoǳi karę. Pod tym względem est u nas tak samo ak u cywilów.

²Wzajemnie gubili swoje załączniki — trzyǳieści procent luǳi, którzy sieǳieli w garnizonie, spęǳiło tam
wszystkie lata wo ny bez ednego przesłuchania. [przypis autorski]
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— Posłusznie meldu ę — rzekł Szwe k swoim poczciwym głosem — że w garnizonie
estem ako podrzutek.

— Co to ma znaczyć?
— Posłusznie meldu ę, że mogę to ob aśnić barǳo prostym przykładem. Na nasze

ulicy est węglarz, a ten węglarz miał całkiem niewinnego dwuletniego chłopczyka, a ten
chłopczyk poszedł sobie razu pewnego z Vinohrad piechotą aż do Libni, gǳie go poli-
c ant znalazł sieǳącego na chodniku. Tego chłopczyka zaprowaǳił potem do komisariatu
i tam zamknęli to dwuletnie niewinne ǳiecko. Jak pan wiǳi, ten dwuletni chłopczyk
był zupełnie niewinny, a ednak został aresztowany. Gdyby umiał mówić i gdyby ktoś
go zapytał, za co dostał się do aresztu, to też by nie wieǳiał. Mnie przytrafiło się coś
podobnego. Ja estem taki sam podrzutek.

Bystre spo rzenie audytora przeleciało przez twarz Szwe ka, zmierzyło całą ego postać
i rozbiło się o e spokó . Taka doskonała obo ętność i niewinność promieniowała z całe
te istoty sto ące przed audytorem, że Bernis zaczął nerwowo spacerować po kancelarii,
i gdyby nie obiecał kapelanowi, że mu Szwe ka przyśle, to diabli wieǳą, ak byłoby się to
wszystko dla Szwe ka skończyło.

Wreszcie przestał spacerować i zatrzymał się przy biurku.
— Słucha cie — rzekł do Szwe ka, który obo ętnie spoglądał przed siebie — eśli

spotkam się z wami eszcze raz, to mnie popamiętacie. Zabrać go!
Gdy Szwe ka odprowaǳono z powrotem do szesnastki, audytor Bernis kazał zawołać

sztabowego profosa Slavika.
— Przed ostateczną decyz ą — rzekł zwięźle — odsyła się Szwe ka do dyspozyc i

kapelana polowego Katza. Przygotować mu papiery zwalnia ące i pod eskortą dwóch sze-
regowców odesłać go do kapelana.

— Czy dać mu ka danki na drogę, panie poruczniku?
Audytor uderzył pięścią w stół.
— Jesteście głupi ak wół. Mówię wam wyraźnie, że macie przygotować papiery zwal-

nia ące.
I wszystko, co w ciągu całego dnia osiadło na duszy pana audytora, to est kapitan

Linhart i Szwe k, wylało się ak rwący potok na głowę profosa, a skończyło się słowami:
— Czy wreszcie rozumiecie, że esteście koronowany osioł?
W ten sposób mówi się edynie o królach i cesarzach, ale nawet prosty sztabowy

profos, głowa niekoronowana, też nie był z tego zadowolony. Powraca ąc od audytora
skopał akiegoś więźnia, który sprzątał korytarz.

Co do Szwe ka, to profos postanowił, że aresztant musi przespać przyna mnie eszcze
edną noc w garnizonie, żeby to lepie popamiętał.

Noc spęǳona w garnizonie należy zawsze do wspomnień miłych.
Obok szesnastki była po edynka, ponura ǳiura, w które izolowano aresztantów. I te

nocy oǳywało się z nie wycie akiegoś więzionego żołnierza, któremu sierżant Rzepa za
akieś dyscyplinarne wykroczenie łamał żebra z rozkazu sztabowego profosa Slavika.

Gdy wycie przycichło, słychać było w szesnastce trzaskanie wszy, które więźniowie
wiskali.

Nad drzwiami w małe niszce w murze zna dowała się lampa naowa, zabezpieczona
żelazną kratą. Światła dawała mało, kopciu dużo. Smród na mieszał się z naturalny-
mi wyziewami nie mytych luǳkich ciał i ze smrodem kubła, który przy każdorazowym
użyciu rozwierał swą czeluść i wyrzucał falę wstrętne woni na całą szesnastkę.

Marne pożywienie powodowało u wszystkich zaburzenia w trawieniu i większość cier-
piała na wiatry, wypuszczane w nocną ciszę, przy czym luǳie odpowiadali sobie tymi
sygnałami z dodatkiem żartobliwych uwag.

Na korytarzach słychać było miarowy krok strażników. Od czasu do czasu dozorca
otwierał okienko w drzwiach i zaglądał do wewnątrz.

Na środkowe pryczy ktoś z cicha opowiadał:
— Zanim próbowałem uciec i zanim potem dostałem się tuta mięǳy was, byłem

pod numerem dwunastym. Tam sieǳą ci niby lże si. Pewnego razu przyprowaǳono tam
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do nas akiegoś człowieka z prowinc i. Dostał ten zacny człowiek dwa tygodnie, ponieważ
nocował u siebie żołnierzy. Na pierw myślano, że to akieś sprzysiężenie, ale potem się
pokazało, że robił to dla pienięǳy. Areszt miał odsiadywać mięǳy na lże szymi, ale po-
nieważ tam było przepełnienie, więc dostał się do nas. Czego ten człowiek nie przyniósł
sobie z domu i czego mu eszcze nie naprzysyłali! Bo mu pozwolili mieć własny prowiant
i dożywiać się. Nawet palić miał prawo. Miał dwie szynki, olbrzymie dwa bochenki chle-
ba, a ka, masło, papierosy, tytoń, słowem wszystko, czego dusza zapragnie, można było
znaleźć w ego obydwu tobołach. I eszcze mu się zdawało, że wszystko to musi zeżreć
sam. Poprosiliśmy go o kawałek tego czy owego, ale mu nawet do głowy nie przyszło, że
powinien ǳielić się z nami, ak się ǳielili inni, gdy coś dostali. Ten chciwy drab myślał
tylko o sobie i wywoǳił, że przez dwa tygodnie bęǳie pod kluczem i że nie bęǳie adł
z nami zgniłych kartofli i kapusty, które nam da ą na obiad, bo popsułby sobie żołą-
dek. Może nam, powiada, oddać cały swó obiad i porc ę chleba, na tym mu nie zależy,
możemy się tym obǳielić albo brać sobie po kolei za niego, ak chcemy. Powiem wam,
że to był taki elegancki człowiek, iż nawet na kiblu siadać nie chciał, ale czekał zawsze
do następnego dnia i podczas spaceru załatwiał się w latrynie. Był taki rozpieszczony, że
przywiózł sobie nawet zapas papieru klozetowego. Powieǳieliśmy mu, że gwiżdżemy na
ego porc e, i cierpieliśmy ǳień eden, drugi, trzeci. Chłop żarł szynkę, smarował chleb
masłem, obierał a ka. Jednym słowem, używał. Palił papierosy, ale nikomu nie dał na-
wet się zaciągnąć. „Nam, powiada, palić nie wolno, więc gdyby dozorca wiǳiał, że nam
da e papierosa, toby go ukarał”. Jak powieǳiałem, cierpieliśmy przez trzy dni. Czwar-
tego dnia w nocy zrobiliśmy, co należało. Chłopisko buǳi się rano i… Zapomniałem
wam powieǳieć, że zawsze z rana, w południe i wieczorem, zanim zaczął żreć, modlił
się długo i gruntownie. Więc modli się i wyciąga spod pryczy toboły. Toboły uścić by-
ły, ale płaskie, pomarszczone ak suszona śliwka. Zaczął krzyczeć, że został okraǳiony,
że mu złoǳie e zostawili tylko papier klozetowy. Potem przez akieś pięć minut myślał
eszcze, że zrobiliśmy tylko taki kawał i że te ego prowianty gǳieś pochowaliśmy. Więc
mówi do nas tak sobie, na wesoło: „Ja wiem, że to tylko tak, dla kawału. Schowaliście,
ale oddacie. Udało wam się”. Był tam mięǳy nami akiś eden z Libni i tak powiada:
„Wiesz pan, co? Przykry się pan kocem i licz do ǳiesięciu, a potem za rzy do tobołów”.
Przykrył się ak posłuszny chłopaczek i liczy: „Raz, dwa, trzy”. A ten Libniak znowuż
swo e: „Tak prędko nie można, trzeba liczyć pomalutku”. Więc tamten liczy pomalutku,
z przerwami: „Raz — dwa — trzy…” Kiedy naliczył do ǳiesięciu i wylazł spod koca, żeby
za rzeć do swoich tobołów, zaczął krzyczeć: „Jezus Maria, luǳie kochane, toboły puste
ak przedtem!” A twarz ego miała wyraz taki głupi, że mało nie popękaliśmy od śmiechu.
„Spróbu pan eszcze raz” — powiada ten Libniak. I dacie wiarę? Taki był zbaraniały, tak
z tego wszystkiego zgłupiał, że spróbował eszcze raz, a gdy zobaczył, że w tobołach nadal
nie ma nic, prócz klozetowego papieru, zaczął walić do drzwi i wrzeszczeć: „Okradli mnie,
ratu cie, otwórzcie, na Boga, otwórzcie!” Zaraz tam przylecieli, zawołali sztabowego pro-
fosa i sierżanta Rzepę. My wszyscy ak eden mąż twierǳiliśmy, że ten chłop oszalał,
że wczora przez całą noc żarł i wszystko zeżarł. A on płakał i wciąż powtarzał. „Przecież
muszą być gǳieś okruszyny”. Więc szukali okruszyn, ale nie znaleźli, bo i my byliśmy za
mądrzy, żeby e pozostawiać. Czegośmy sami z eść nie mogli, tośmy pocztą po sznurze
posłali na drugie piętro. Nie mogli nam niczego dowieść, chociaż ten głupiec powtarzał
ciągle swo e: „Przecież gǳieś muszą być okruszyny”. Przez cały ǳień nic nie adł i bacznie
pilnował, czy ktoś czego nie e albo czy nie pali. Naza utrz w południe eszcze nie tknął
więziennego wiktu, ale wieczorem uż mu zasmakowały te zgniłe kartofle i kapusta, tylko
że uż się nie modlił ak przedtem, gdy zabierał się do spożywania szynki i a ek. Potem
eden z nas w akiś sposób dostał papierosów i wtedy tamten zaczął z nami rozmawiać
i prosić, abyśmy mu pozwolili się choć zaciągnąć. Nie daliśmy mu nic.

— Już myślałem, żeście mu dali zapalić — odezwał się Szwe k. — Oczywiście, że
całe opowiadanie byłoby zepsute. Taką szlachetność spotyka się tylko w opowieściach, ale
w garnizonie w takich okolicznościach byłoby to głupotą.

— A nie daliście mu koca? — zapytał akiś głos.
— Zapomnieliśmy.
Powstała cicha dyskus a, czy powinien był dostać koca czy nie. Większość wypowie-

ǳiała się za kocem.
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Rozmowa powoli cichła. Luǳie zasypiali drapiąc się pod pachami, po piersiach i brzu-
chach, to est po mie scach, gǳie w bieliźnie na więce trzyma ą się wszy. Ci, co byli sen-
ni, przykrywali głowy zawszonymi kocami, żeby im nie przeszkaǳało światło naowe
lampki.

Rano o goǳinie ósme zawołano Szwe ka, żeby poszedł do kancelarii.
— Z lewe strony drzwi koło kancelarii stoi spluwaczka. Bywa ą w nie niedopałki —

pouczał Szwe ka eden z towarzyszy niedoli. — Na pierwszym piętrze bęǳiesz przechoǳił
także obok spluwaczki. Korytarze zamiata ą dopiero o ǳiewiąte , więc i tam coś bęǳie.

Ale Szwe k zawiódł ich oczekiwania. Nie wrócił uż do szesnastki. Właściciele ǳie-
więtnastu par gaci kombinowali i zgadywali, co się mogło stać.

Jakiś piegowaty żołnierz z landwery, który miał na bu nie szą wyobraźnię, rozgłosił,
że Szwe k strzelił do swego kapitana, że więc ǳisia odprowaǳono go na motolski plac
ćwiczeń na egzekuc ę.
.     -


Znowu zaczynała się odyse a pod honorową eskortą dwóch żołnierzy z bagnetami,
którzy mieli odprowaǳić Szwe ka do kapelana polowego.

Eskortu ący żołnierze uzupełniali się wza emnie. Jeden był wysoki i chudy, drugi mały
i tłusty. Wysoki utykał na prawą nogę, mały na lewą. Oba służyli na tyłach, ponieważ
eszcze kiedyś tam przed wo ną zostali na dobre zwolnieni od służby wo skowe .

Kroczyli z wielką powagą koło chodnika i od czasu do czasu zerkali ukradkiem na
Szwe ka, który szedł mięǳy nimi i salutował, komu popadło. Jego cywilne ubranie zginęło
w magazynie garnizonowym razem z wo skową czapką, w które wybrał się do wo ska,
więc zanim został wypuszczony, ubrano go w stary wo skowy mundur, który nosił akiś
grubas o głowę wyższy od Szwe ka.

W spodniach, które miał na sobie, zmieściłoby się eszcze trzech Szwe ków. Olbrzy-
mie fałdy od nóg aż do piersi — bo aż do piersi sięgały spodnie — buǳiły w przechod-
niach mimowolny poǳiw. Ogromna bluza z łatami na łokciach, zasmolona i brudna,
powiewała na Szwe ku ak na akimś straszydle. Spodnie wisiały na nim ak szarawary
na klownie w cyrku. Czapka wo skowa, którą w garnizonie też mu zamienili, opadała
na uszy. Na uśmiechy przechodniów odpowiadał Szwe k miękkim uśmiechem, ciepłem
i tkliwością swoich poczciwych oczu.

Tak wędrowali ku ǳielnicy karlińskie , gǳie mieszkał kapelan.
Pierwszy odezwał się do Szwe ka mały grubas. Zna dowali się akurat na Małe Stranie

i szli cienistą ale ą.
— Skąd pochoǳisz? — zapytał mały grubas.
— Z Pragi.
— Nie uciekniesz nam?
Do rozmowy przyłączył się wysoki, chudy. Osobliwe to i ciekawe z awisko, że podczas

gdy małe grubasy bywa ą przeważnie poczciwcami i optymistami, luǳie chuǳi i wysocy
wręcz przeciwnie — są sceptykami.

I dlatego wysoki chuǳiak rzekł do małego grubasa:
— Gdyby mógł, toby uciekł.
— Po co miałby uciekać — ozwał się grubasek. — Jest przecie na wolności, bo

z garnizonu został zwolniony. Niosę właśnie papiery.
— A co est w tych papierach? — pytał chuǳiak.
— Tego nie wiem.
— Wiǳisz. Nie wiesz, a gadasz.
Przez Most Karola szli w głębokim milczeniu. Na ulicy Karola odezwał się znowu

mały grubas do Szwe ka:
— Czy nie wiesz, po co cię prowaǳimy do kapelana?
— Do spowieǳi — rzucił Szwe k od niechcenia. — Jutro będą mnie wieszali. To się

zawsze tak robi i to się nazywa pociecha duchowa.
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— A za co cię będą niby tego… — ostrożnie pytał chuǳiak, podczas gdy mały grubas
ze współczuciem spoglądał na Szwe ka.

Oba byli rzemieślnikami z prowinc i, o cami roǳin.
— Nie wiem — odpowieǳiał Szwe k uśmiecha ąc się poczciwie. — Ja o niczym nie

wiem. Widać taki uż los.
— Uroǳiłeś się widać pod nieszczęśliwą planetą — tonem znawcy i ze współczuciem

zawyrokował grubasek. — U nas w Jasenne koło Josefova eszcze w pruską wo nę też
ednego tak samo powiesili. Przyszli po niego, nic mu nie powieǳieli i w Josefovie go
powiesili.

— Myślę, że tak sobie bez przyczyny człowieka nie wiesza ą — rzekł sceptycznie
chuǳiak. — Jakaś przyczyna musi być, żeby były powody i dowody.

— Jak nie ma wo ny — rzekł Szwe k — to potrzebne są dowody, ale ak est wo na,
to się ednego człowieka nie liczy. Czy ma paść na oncie, czy ma zostać powieszony
w domu, to wszystko edno. Co ma wisieć, nie utonie.

— Słucha no, bratku, czyś ty aby nie z politycznych? — zapytał chudeusz. Z tonu
ego pytania można było wnioskować, że zaczyna dla Szwe ka nabierać sympatii.

— Jestem nawet barǳo polityczny — uśmiechnął się Szwe k.
— Czyś ty czasem nie narodowy soc alista?
Mały grubasek zaczynał teraz mieć się na baczności i zabrał głos.
— Co nam do tego — rzekł. — Wszęǳie pełno luǳi i patrzą na nas. Żeby można

było przyna mnie zd ąć bagnety w akie ś bramie, to byśmy nie zwracali na siebie takie
uwagi. Nie uciekniesz nam? Mielibyśmy za to. Dobrze mówię, Antoś? — zwrócił się do
chuǳiaka, który szeptem odpowieǳiał:

— Bagnety zd ąć można. Przecież to swó człowiek.
Przestał być sceptykiem, a duszę ego napełniło współczucie dla Szwe ka. Szukali więc

sposobne bramy, żeby zd ąć bagnety, a grubas pozwolił Szwe kowi iść obok siebie.
— Popaliłbyś, co? — zapytał. — Czy też ci… — Chciał zapytać: czy też ci daǳą

popalić, zanim cię powieszą? Ale nie dokończył pytania czu ąc, że byłby to nietakt.
Wszyscy zapalili papierosy, a towarzysze Szwe ka zaczęli mu opowiadać o swoich ro-

ǳinach, mieszka ących w okolicach Hradca Królowe , o żonach, ǳieciach, o kawałku
ziemi, o krowie.

— Pić mi się chce — rzekł Szwe k.
Chuǳiak i grubas spo rzeli po sobie.
— Można by tu gǳieś wstąpić na ednego — rzekł mały wieǳąc, że duży nie bęǳie

oponował. — Ale trzeba wstąpić gǳieś na ustroniu.
— Chodźmy do „Kuklika” — zaproponował Szwe k. — Karabiny postawicie w kuch-

ni, gospodarz Serabona est Sokołem, więc bać się nie trzeba.
Gra ą tam na skrzypcach i na harmonii — namawiał Szwe k dale — przesiadu ą tam

uczynne ǳiewczynki i inne dobre towarzystwo, którego nie puszcza ą do „reprezentaku”.
Chuǳiak i tłuścioch spo rzeli po sobie eszcze raz, po czym chuǳiak rzekł:
— No to chodźmy. Do Karlina eszcze daleko.
W droǳe do szynku Szwe k opowiadał im różne anegdoty, więc w dobrym nastro u

wstąpili do „Kuklika” i zrobili tak, ak im Szwe k raǳił. Karabiny schowali w kuch-
ni i weszli do szynku, gǳie skrzypce i harmonia napełniały izbę dźwiękami ulubione
piosenki:

Na Pankovcu, na tym pagóreczku,
Jest ale ka ładna i cienista…

Jakaś panienka, sieǳąca na kolanach sfatygowanego młoǳieńca o włosach gładko
zaczesanych, śpiewała głosem ochrypłym:

Miałem ǳiewczynę ak malinę,
Inny mi ą wziął…
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Przy ednym ze stołów spał pĳany sprzedawca sardynek. Co chwila buǳił się, walił
pięścią w stół i mruczał: — Nie można! — po czym spał dale . Za bilardem pod lustrem
sieǳiały trzy inne panienki i wołały na akiegoś konduktora kole owego:

— Panie kawalerze, zafundu nam wermutu!
Koło muzykantów toczyła się sprzeczka o akąś Marzenę, którą wczora zagarnęła po-

lic a. Jeden wiǳiał to na własne oczy, drugi twierǳił, że szła tylko z akimś żołnierzem
na nocleg do hotelu, do Valszów.

Przy samych drzwiach sieǳiał żołnierz z kilku cywilami i opowiadał im o tym, ak
został raniony w Serbii. Rękę miał obandażowaną, a w kieszeniach pełno papierosów,
którymi go obdarowano. Mówił, że uż nie może pić, ale eden z towarzystwa, łysy ǳiadek,
zachęcał go bezustannie:

— Pĳ, bracie żołnierzyku, kto wie, czy się eszcze kiedy spotkamy… Może chcesz,
żeby ci kazać coś zagrać. Lubisz piosenkę o sierotce?

Była to ulubiona piosenka łysego ǳiadka i po chwili skrzypce i harmonia kwiliły
żałośnie, a ǳiadek z oczyma pełnymi łez śpiewał drżącym głosem:

Gdy uż rozum miało,
O matkę pytało,
O matkę pytało…

Z drugiego końca stołu ozwał się głos:
— Da cie no spokó i każcie się wypchać albo się powieście. Do diabła z sierotką!
A wyciąga ąc ostatni atut przeciw piosence o sierotce, towarzystwo z drugiego stołu

zaczęło śpiewać:

Rozstanie, ach, rozstanie,
To smutek i płakanie…

— Te, Franek! — wołali do rannego żołnierza, gdy przestali śpiewać ową wrzaskliwą
piosenkę o sierotce — puść ich kantem i przysiądź się do nas. Pluń ty na nich i rzuć nam
papierosy. Bęǳiesz tam z nimi gadał, z fu arami!

Szwe k i ego towarzysze przyglądali się temu wszystkiemu z dużym zainteresowaniem.
Przypomniały się Szwe kowi te dobre czasy przed wo ną, kiedy przesieǳiał tu nie ed-

ną goǳinę. Pamiętał dobrze komisarza polic i Drasznera, który bywał tu często z urzędu,
rewidu ąc lokal. Prostytutki bały się go, ale układały o nim piosenki pełne kpiny i do-
cinków. Nieraz chórem śpiewały:

Za pana Drasznera
Była awantura.
Mańka się upiła,
Z Drasznera sobie kpiła.

Ale właśnie w takich chwilach zdarzało się, że Draszner po awiał się nagle w towarzy-
stwie polic antów, straszliwy i nieubłagany. W szynku kotłowało się wtedy, akby ktoś
strzelił w stado kuropatw. Ta niacy ustawiali całe towarzystwo w szeregi, aby e zaprowa-
ǳić do komisariatu. I Szwe k pechowiec znalazł się razu pewnego w takie gromaǳie, bo
gdy Draszner wezwał go, aby się wylegitymował, zapytał komisarza: „A czy ma pan na to
pozwolenie od dyrekc i polic i?” Pamiętał też pewnego poetę, który siadywał w „Kukli-
ku” pod zwierciadłem i w tym rozgardiaszu, przy śpiewie i dźwiękach harmonii, pisywał
wiersze i czytywał e prostytutkom.

Natomiast towarzysze Szwe ka nie mieli żadnych takich reminiscenc i. Było to dla
nich czymś zgoła nowym. Zaczynało się im tuta podobać. Tłuścioch poczuł się tu od
razu szczęśliwy i zadowolony, albowiem tacy luǳie prócz optymizmu ma ą eszcze duże
skłonności do epikureizmu. Chudeusz przez chwilę walczył ze swoimi skłonnościami, ale
ak pozbył się swego sceptycyzmu, tak też pozbył się swe roztropności i rozwagi.

— Będę tańcował — rzekł po piątym kuflu piwa wiǳąc, ak pary tańczą deptaka.

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



Grubasek oddał się zabawie bez reszty. Obok niego sieǳiała panienka i gadała same
sprośności. W oczach zapalały mu się iskierki.

Szwe k pił. Chudeusz potańcował i usiadł ze swo ą tancerką przy stole. Potem śpiewali,
tańczyli, pili bezustannie i poklepywali swo e towarzyszki. I w te atmosferze sprzeda ne
miłości, nikotyny i alkoholu zdawało się wirować hasło stare ak świat: „Po nas niech
bęǳie potop!”

Po południu przysiadł się do nich akiś żołnierz i proponował im, że za pięć koron
może zrobić flegmonę i zatrucie krwi. Ma przy sobie strzykawkę i może zastrzyknąć naf-
tę w rękę albo w nogę³. Żołnierz zapewniał ich, że w szpitalu będą mogli przesieǳieć
na mnie dwa miesiące, a eśli będą ątrzyć ranę śliną,to sprawa może się wlec i przez pół
roku i mogą zostać zwolnieni z wo ska raz na zawsze.

Chuǳiak, który uż zupełnie stracił równowagę ducha, kazał sobie zastrzyknąć naę
w nogę. Zabiegu dokonano w wychodku.

Gdy się miało ku wieczorowi, Szwe k zaproponował, aby ruszyli w drogę do kapelana.
Grubasek, któremu słowa się uż plątały, namawiał Szwe ka, żeby poczekał eszcze chwilę.
Chuǳiak również był zdania, że kapelan może zaczekać.

Ale Szwe kowi uż się w „Kukliku” nie podobało i dlatego zagroził swoim towarzy-
szom, że pó ǳie sam.

Ruszyli tedy w drogę, ale musiał im Szwe k obiecać, że eszcze gǳieś po droǳe wstą-
pią.

Wstąpili do małe kawiarenki za Florenc ą, gǳie grubasek sprzedał swó srebrny ze-
garek, aby się mogli eszcze trochę poweselić.

Stamtąd musiał Szwe k prowaǳić obu swoich towarzyszy pod ręce. Kosztowało go to
dużo wysiłku. Grubasek o mały figiel nie zgubił papierów przeznaczonych dla kapelana,
wobec czego Szwe k zmuszony był nieść e sam.

Co chwila musiał Szwe k zwracać im uwagę, że iǳie oficer czy podoficer. Po nad-
luǳkich wysiłkach i trudach udało mu się dowlec ich do domu przy ulicy Królewskie ,
gǳie mieszkał kapelan polowy.

Sam powsaǳał im bagnety na karabiny i szturchańcami pod żebra przymuszał obu,
żeby oni prowaǳili ego, a nie on ich.

Na pierwszym piętrze był na drzwiach bilet wizytowy: „Otto Katz, feldkurat”. Drzwi
otworzył im akiś żołnierz. Z poko ów słychać było głosy, brzęk butelek i szklanek.

— Wir… melden… gehorsam… Herr… Feldkurat — mówił z wysiłkiem chudeusz
salutu ąc żołnierzowi — ein… Paket… und ein Mann gebracht.

— Właźcie dale — rzekł żołnierz. — Gǳieście się tak urząǳili? Bo pan feldkurat
też sobie… — splunął z obrzyǳeniem.

Żołnierz oddalił się z papierami. Czekali długo, zanim otworzyły się drzwi i do przed-
poko u — nie wszedł — ale wpadł kapelan polowy. Był w kamizelce, w ręku trzymał
cygaro.

— Więc esteś, bratku — rzekł do Szwe ka. — Przyprowaǳili cię, aha. Macie zapałki?
— Posłusznie meldu ę, panie kapelanie, że nie mam.
— E, tak, a dlaczego nie macie zapałek? Każdy żołnierz powinien mieć zapałki, żeby

mógł zapalić papierosa. Żołnierz, który nie ma zapałek, est… No, co est?
— Posłusznie meldu ę, est bez zapałek — odpowieǳiał Szwe k.
— Barǳo dobrze, est bez zapałek i nie może nikomu podać ognia. Tak, to est po

pierwsze, a po drugie, czy nie śmierǳą wam nogi, Szwe ku?
— Posłusznie meldu ę, że nie śmierǳą.
— Tak, po drugie, a teraz trzecie. Pĳecie wódkę?
— Posłusznie meldu ę, że wódki nie pĳę, ale arak.
— No, dobrze, popatrzcie na tego żołnierza. Pożyczyłem go sobie na ǳisie szy wieczór

od oberle tnanta Feldhubera, to ego pucybut. Ale on nic nie pĳe, est ab-ab-ab-sty-nent
i dlatego pó ǳie na ont. Po-nieważ taki człowiek est do niczego. To nie pucybut, ale
krowa. Ta też pĳe tylko wodę i ryczy ak wół.

³zastrzyknąć naftę w rękę albo w nogę — był to niezawodny sposób dostania się do szpitala. Ale woń na,
która pozostawała w obrzmieniu, była zdraǳiecka. Benzyna okazała się lepszym środkiem, bo szybcie wietrzała.
Późnie zastrzykiwano eter z benzyną, a eszcze późnie proceder ten został barǳie udoskonalony. [przypis
autorski]
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— Ty esteś abstynent — zwrócił się do żołnierza — i nie wstyd ci, fu aro! Po pysku
należałoby cię sprać.

Kapelan zwrócił uwagę na tych, którzy Szwe ka przyprowaǳili i którzy dla utrzymania
równowagi kiwali się na wszystkie strony, daremnie opiera ąc się o karabiny.

— Jesteście pi-pi-pi- ani — rzekł kapelan. — Upiliście się na służbie i za to każę
was wsaǳić do pa-pa-pa-paki. Odbierzcie im, Szwe ku, karabiny i zaprowadźcie ich do
kuchni, i pilnu cie ich, dopóki nie przy ǳie patrol. Ja zaraz zatelefonu-nu-nu ę do koszar.

Słowa Napoleona, że „na wo nie sytuac a zmienia się co chwila”, sprawǳiły się w całe
pełni i w tym wypadku.

Rano żołnierze ci prowaǳili Szwe ka pod bagnetami i bali się, żeby im nie uciekł,
potem on sam przyprowaǳił ich tuta , a wreszcie musi ich pilnować.

Zrazu nie zdawali sobie sprawy z takiego obrotu rzeczy, ale gdy sieǳieli w kuchni
i wiǳieli, że Szwe k stanął przy drzwiach z bagnetem na karabinie, zrozumieli, co się
stało.

— Napiłbym się czegoś — westchnął grubasek optymista, a chudeusz popadł zno-
wu w swó dawny sceptycyzm i rzekł, że to wszystko est nęǳna zdrada. Zaczął głośno
oskarżać Szwe ka, że to on wprowaǳił ich w taką sytuac ę, i gorzko mu wyrzucał, że
im obiecał, iż utro rano bęǳie powieszony, a teraz widać, że sobie z nich zakpił i z tą
spowieǳią, i z tym wieszaniem.

Szwe k milczał i choǳił przed drzwiami.
— Osły esteśmy! — krzyczał wysoki chudy.
Wysłuchawszy wszystkich oskarżeń Szwe k ozwał się wreszcie:
— Teraz wiǳicie przyna mnie , że wo na to nie żaden miód. Ja spełniam swo ą po-

winność. Dostałem się w to wszystko tak samo ak i wy, ale ak się to mówi, fortuna się
do mnie uśmiechnęła.

— Napiłbym się czegoś — powtarzał zrozpaczony optymista.
Wysoki chudy wstał i krokiem chwie nym podszedł ku drzwiom.
— Puść nas do domu — rzekł do Szwe ka — i nie bałwań się, kolego.
— Ode dź ode mnie — odpowieǳiał Szwe k. — Muszę was pilnować. Nie znamy

się.
We drzwiach ukazał się kapelan polowy.
— W żaden sposób nie mogę się doǳwonić do tych koszar, więc idźcie do domu

i pa-pa-pamięta cie, że na służbie chlać nie wo-wo-lno. Marsz!
Na dobro kapelana należy zapisać, że do koszar nie telefonował, bo nie miał w domu

telefonu, ale przemawiał do podstawki lampki elektryczne .


Już trzeci ǳień był Szwe k, sługą kapelana polowego Ottona Katza i przez cały ten

czas wiǳiał go tylko raz. Na trzeci ǳień przyszedł służący porucznika Helmicha i kazał
Szwe kowi przy ść po kapelana.

Po droǳe powieǳiał Szwe kowi, że kapelan pokłócił się z porucznikiem, potłukł
pianino, est pĳany ak bela i nie chce iść do domu.

Ponieważ porucznik Helmich est także pĳany, więc wyrzucił kapelana do sieni, a ten
sieǳi pod drzwiami i podrzemu e.

Po przybyciu na mie sce Szwe k potrząsnął feldkuratem, a gdy ten otworzył oczy i coś
mruknął, Szwe k zasalutował i rzekł:

— Posłusznie meldu ę, panie feldkurat, że przyszedłem.
— A czego wy tu chcecie?
— Posłusznie meldu ę, że mi po pana feldkurata kazali przy ść.
— Kazali wam po mnie przy ść, a gǳie pó ǳiemy?
— Do mieszkania pana feldkurata.
— A dlaczego mam iść do swego mieszkania? Czy nie estem w swoim mieszkaniu?
— Posłusznie meldu ę, panie feldkurat, że tu est sień w obcym domu.
— A… ak… a… się tu dostałem?
— Posłusznie meldu ę, że pan feldkurat był tu w gościnie.
— W go-go-gościnie nie-nie-nie byłem. My-my-licie się…
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Szwe k podniósł kapelana i oparł o ścianę. Kapelan kiwał się na wszystkie strony,
pokładał się na Szwe ka i mówił:

— Ja się przewrócę. Przewrócę się — powtórzył eszcze raz, uśmiecha ąc się głupawo.
Nareszcie udało się Szwe kowi przycisnąć go do muru, ale kapelan i w te nowe pozyc i
zaczął drzemać. Szwe k zbuǳił go.

— Czego chcecie? — rzekł kapelan, daremnie usiłu ąc osunąć się po ścianie na pod-
łogę. — Co wy za eden?

— Meldu ę posłusznie — odpowieǳiał Szwe k podtrzymu ąc kapelana i przyciska ąc
go do ściany — że estem pucybutem pana feldkurata.

— Ja żadnego pucybuta nie mam — rzekł z wysiłkiem kapelan robiąc nową próbę
przewrócenia się na Szwe ka. — Ja nie estem żaden feldkurat. Ja estem prosię — dodał
ze szczerością pĳaka. — Puść mnie pan, a pana nie znam.

Krótka walka skończyła się całkowitym zwycięstwem Szwe ka, który przewagę swo ą
wykorzystał w ten sposób, że ściągnął kapelana na dół po schodach i stanął z nim w bra-
mie, gǳie kapelan opierał się wszystkimi siłami, aby Szwe k nie mógł wyciągnąć go na
ulicę.

— Ja pana nie znam, mó panie — powtarzał bezustannie, opiera ąc się Szwe kowi.
— Znasz pan Ottona Katza? To właśnie a. Ja byłem u arcybiskupa, rozumiesz pan? —
wykrzykiwał trzyma ąc się kurczowo bramy. — Watykan się mną interesu e!

Szwe k przestał „posłusznie meldować” i zaczął rozmawiać z kapelanem tonem zgoła
uż poufałym.

— Puść bramę — perswadował — bo dam po łapach. Iǳiemy do domu, i basta. Bez
gadania!

Feldkurat puścił bramę i zwalił się na Szwe ka.
— No, to wstąpmy gǳieś, ale do „Szuhów” nie pó dę, bo mam tam długi.
Szwe k wypchnął go z bramy i chodnikiem wlókł ku domowi.
— Co to za eden ten pan? — zapytał akiś przechoǳień.
— To mó brat — odpowieǳiał Szwe k. — Dostał urlop, przy echał do mnie w od-

wieǳiny i z uciechy upił się, ponieważ myślał, że a uż nie ży ę.
Feldkurat nucił sobie akieś melodie operetkowe, które trudno było rozpoznać. Gdy

zasłyszał ostatnie słowa, zwrócił się do przechodniów:
— Kto z was nie ży e, niech się zameldu e w komenǳie korpusu w ciągu trzech dni,

aby ego zwłoki mogły dostać pokropek.
Zamilkł i omal nie upadł nosem na chodnik, podczas gdy Szwe k wlókł go do domu

trzyma ąc pod pachę.
Z głową wyciągniętą naprzód, wlokąc nogi za sobą, ak kot z przetrąconym grzbietem,

feldkurat mruczał pod nosem: — Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Dominus vobiscum.
Koło posto u dorożek Szwe k posaǳił kapelana pod murem i poszedł układać się

z dorożkarzem o kurs do domu.
Jeden z dorożkarzy oświadczył, że tego pana barǳo dobrze zna, że uż go raz wiózł

i więce go nie powiezie.
— Porzygał mi wszystko w dorożce — wyraził się ak na potocznie — i nie zapłacił

za kurs. Przeszło dwie goǳiny go woziłem, zanim przypomniał sobie wreszcie, gǳie
mieszka. I dopiero po tygodniu, gdy zachoǳiłem do niego ze trzy razy, dał mi za to
wszystko pięć koron.

Po długich targach zdecydował się eden z dorożkarzy zawieźć kapelana do domu.
Szwe k powrócił do swego pana, który spał. Czarny melonik (ubierał się zazwycza po

cywilnemu) zd ął mu tymczasem ktoś z głowy i zabrał sobie.
Szwe k zbuǳił go i przy pomocy dorożkarza usadowił w dorożce. Tymczasem kapelan

popadł w zupełną prostrac ę i wziął Szwe ka za pułkownika Justa z  pułku piechoty i raz
za razem powtarzał:

— Wybacz, kolego, że cię tykam. Jestem prosię.
W pewne chwili zdawało się, że skutkiem trzęsienia się dorożki oǳysku e przytom-

ność. Usiadł prosto i zaczął śpiewać strofkę z nieznane Szwe kowi piosenki. Być może,
iż była to ego improwizac a:

Wspominam te złote czasy,
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Gdy mnie darzył pieszczotami,
Mieszkaliśmy na Merklinie,
Ach, pod Domażlicami.

Po chwili popadł znowu w stan zamroczenia, a zwraca ąc się do Szwe ka i przymruża ąc
edno oko pytał uprze mie:

— Jak się szanowna pani ǳiś miewa? Czy wy eżdża pani dokąd na letnisko? —
A ponieważ w oczach mu się dwoiło, dodał: — Szanowna pani ma uż dorosłego syna?
— Palcem wskazywał na Szwe ka.

— Sieǳieć! — krzyknął Szwe k, gdy kapelan usiłował stanąć na sieǳeniu. — Nauczę
a cię moresu!

Kapelan uspokoił się i malutkimi świńskimi oczkami patrzył dokoła nie rozumie ąc,
co się z nim ǳie e.

Do reszty pomieszało mu się w głowie i zwraca ąc się do Szwe ka rzekł:
— Otwórzcie mi, kobietko, klozet pierwsze klasy. — Próbował spuścić spodnie.
— Zapniesz mi się zaraz, ty prosię! — krzyknął Szwe k. — Już cię zna ą wszyscy

dorożkarze. Już się raz porzygałeś w dorożce, a teraz eszcze takie rzeczy! Nie myśl, bratku,
że znowu ci będą kredytowali ak kiedyś.

Kapelan melancholĳnie wsparł głowę na dłoni i zaczął śpiewać:

Mnie uż nikt nie kocha…

Przerwał wszakże tę piosenkę i rzekł:
— Entschuldigen Sie, lieber Kamerad, Sie sind ein Trottel, ich kann singen, was ich will.
Próbował gwizdać akąś melodię, ale zamiast gwizdania zabrzmiało tak potężne „prr”

że aż konie stanęły.
Gdy na wezwanie Szwe ka dorożkarz ruszył dale , kapelan zaczął zapalać cygarniczkę.
— Nie chce się palić — rzekł zrozpaczony, gdy popsuł całe pudełko zapałek. — Wy

mi gasicie zapałki.
Zgubił wątek myśli i zaczął się śmiać:
— To ci, bracie, szpas! Jesteśmy tylko my dwa w tramwa u, prawda, panie kolego?

— Zaczął szukać po kieszeniach. — Zgubiłem bilet! — krzyczał. — Proszę stanąć, bo
muszę szukać biletu.

Zrezygnowany machnął ręką:
— Niech adą…
Potem mruczał pod nosem:
— W na licznie szych przypadkach… Tak est, w porządku. We wszystkich przypad-

kach… Pan się myli… Drugie piętro?… To wykręty… Nie o mnie choǳi, ale o szanowną
panią… Płacić… Mam czarną kawę…

W półśnie zaczął się sprzeczać z akimś domniemanym nieprzy acielem, który od-
mawiał mu rzekomo prawa do sieǳenia przy oknie w restaurac i. Potem zaczął dorożkę
uważać za pociąg, wychylał się i wykrzykiwał po czesku i po niemiecku na całą ulicę:

— Nymburg! Przesiadać się!
Szwe k pociągnął go ku sobie, a feldkurat, zapomniawszy o pociągu, zaczął z kolei na-

śladować różne głosy zwierząt. Na dłuże naśladował koguta, a ego zwycięskie kukuryku
słychać było w całe okolicy.

Był w ogóle barǳo ruchliwy i niespoko ny, usiłował wypaść z dorożki, wyzywa ąc
mĳanych przechodniów od uliczników. Potem wyrzucił z dorożki chustkę do nosa i krzy-
czał, że trzeba stanąć, bo zgubił swo e toboły. Wreszcie zaczął opowiadać:

— W Buǳie owicach był sobie eden dobosz. Ożenił się. Po roku umarł. Czy to nie
świetna anegdotka? — Wybuchnął śmiechem.

Przez cały ten czas Szwe k był dla kapelana surowy i bezwzględny.
Ilekroć kapelan usiłował spłatać akiegoś figla, ak na przykład wypaść z dorożki,

rozedrzeć sieǳenie, Szwe k dawał mu só kę w bok, co kapelan przy mował z zupełną
obo ętnością.
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Tylko raz spróbował zbuntować się i wyskoczyć z dorożki, oświadcza ąc, że dale nie
po eǳie, bo wie, że zamiast do Buǳie owic, adą do Podmokli. W ciągu minuty Szwe k
zlikwidował ten bunt całkowicie i zmusił feldkurata, aby sieǳiał przyzwoicie, a ednocze-
śnie pilnował, aby pĳany nie usnął. Napominał go też delikatnie:

— Nie śpĳ, ty zdechlaku!
Feldkurat popadł nagle w melancholię i ze łzami w oczach ął wypytywać Szwe ka,

czy miał matkę.
— Ja, luǳie kochani, estem na tym świecie sam! — pokrzykiwał żałośnie. — Uli-

tu cie się nade mną!
— Nie rób mi wstydu — napominał go Szwe k. — Przestań wyrabiać takie rzeczy,

bo luǳie powieǳą, żeś się zalał.
— Ja nic nie piłem, kolego — odpowieǳiał kapelan. — Jestem całkiem trzeźwy.
Nagle zerwał się i zasalutował:
— Ich melde gehorsam, Herr Oberst, ich bin besoffen. Jestem prosię — powtarzał ǳiesięć

razy z rzędu ze szczerą, rozpaczliwą beznaǳie nością.
A zwraca ąc się do Szwe ka prosił i żebrał natrętnie:
— Wyrzućcie mnie z samochodu. Dlaczego wieziecie mnie z sobą?
Po chwili usiadł i mruczał pod nosem:

He , miesiączku miły, czemuś taki smutny?

— Czy pan kapitan wierzy w nieśmiertelność duszy? Czy koń może się dostać do
nieba?

Zaczął śmiać się na cały głos, ale po chwili posmutniał znowu i apatycznie spoglądał
na Szwe ka, mówiąc do niego:

— Pan pozwoli, ale a pana uż gǳieś wiǳiałem. Czy nie był pan w Wiedniu? Pa-
miętam pana z seminarium.

Przez chwilę bawiło go skandowanie wierszy łacińskich:

Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo.

— Dale nie umiem! — rzekł. — Wyrzućcie mnie na ulicę. Dlaczego nie chcecie mnie
wyrzucić? Chcę upaść na nos — oświadczył kategorycznie. — Panie — prosił głosem
błagalnym — przy acielu drogi, da w łeb.

— Raz czy kilka razy? — pytał Szwe k. — Dwa razy? Służę…
Feldkurat liczył głośno szturchańce i uśmiechał się błogo.
— To barǳo przy emne — rzekł. — To zdrowo na żołądek, bo poprawia trawienie.

Proszę mi dać w pysk.
— Serdecznie ǳięku ę! — zawołał, gdy Szwe k szybko uczynił zadość ego życzeniu.

— Jestem zupełnie zadowolony. Proszę pana, niech pan rozedrze mo ą kamizelkę.
Wyrażał na różnie sze życzenia. Życzył sobie, aby mu Szwe k wykręcił nogę, aby go

przydusił troszeczkę, aby mu obciął paznokcie, wybił przednie zęby.
Buǳiło się w nim pragnienie męczeństwa, więc domagał się od Szwe ka, aby mu

urwał głowę i rzucił ą do Wełtawy.
— Byłoby mi ładnie w gwiazdkach dokoła głowy. Przydałoby mi się ich ǳiesięć.
Potem zaczął mówić o wyścigach i szybko przeszedł do baletu, ale nie zatrzymał się

przy nim zbyt długo.
— Czy tańczy pan czardasza? — pytał Szwe ka. — A zna pan taniec niedźwieǳia?

O, tak…
Chciał podskoczyć, ale zwalił się na Szwe ka, który na pierw zboksował go, a potem

ułożył na sieǳeniu.
— Ja czegoś chcę! — krzyczał feldkurat. — Ale sam nie wiem czego. Może pan wie

lepie ode mnie? — Zwiesił głowę zupełnie zrezygnowany.
— Co mi zresztą do tego, czego chcę — rzekł poważnie. — I panu też nic do tego.

Ja pana nie znam. Jak pan śmie spoglądać na mnie tak impertynencko? Zna się pan na
fechtunku?
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Przez chwilę był barǳo zaczepny i próbował zepchnąć Szwe ka z sieǳenia. Potem zaś,
gdy Szwe k go uspokoił, bez wahania da ąc mu odczuć swo ą przewagę fizyczną, feldkurat
zapytał go:

— Czy ǳiś ponieǳiałek, czy piątek?
Zaciekawiało go też, czy to gruǳień, czy czerwiec, przy czym wykazywał wielkie

zdolności w zadawaniu przeróżnych pytań:
— Czy pan żonaty? Czy lubi pan ser Gorgonzola? Czy ma pan w domu pluskwy? Jak

się panu powoǳi? Czy pies pański miał nosaciznę?
Stał się barǳo rozmowny. Opowiadał, że winien est szewcowi za buty do azdy kon-

ne , pe cz i siodło, że przed laty miał rzeżączkę i leczył ą hipermanganem.
— O niczym innym nie było można nawet myśleć — rzekł czka ąc. — Być może, iż

wyda e się to panu dość przykre, ale niech pan… ech, ech, sam powie, co a mam robić?
Musi mi pan wybaczyć.

Autoterm — rozwoǳił się dale , zapomniawszy, o czym mówił przed chwilą — to
takie naczynie, które utrzymu e napo e i pokarmy w stanie ciepłym. A co pan sąǳi, panie
kolego, która gra est sprawiedliwsza: ferbel czy oko?

Ja cię naprawdę uż gǳieś wiǳiałem! — zawołał próbu ąc ob ąć Szwe ka i ucałować
go zaślinionymi ustami. — Choǳiliśmy razem do szkoły.

Ty poczciwcze zacny — wywoǳił tkliwie, głaszcząc swo ą nogę — akeś ty podrósł
od czasu, gdy wiǳiałem cię po raz ostatni. Zapominam o wszystkich udrękach z same
uciechy, że cię wiǳę.

Opanował go nastró poetyczny, więc zaczął mówić o powrocie do blasków słonecz-
nych, zadowolonych twarzy i gorących serc.

Potem ukląkł i zaczął odmawiać Zdrowaś Mario, śmie ąc się przy tym na całe gardło.
Gdy konie stanęły przed ego domem, było barǳo trudno wyciągnąć go z dorożki.
— Jeszcze nie esteśmy na mie scu! — krzyczał. — Ratu cie! Porywa ą mnie! Ja chcę

echać dale !
Wreszcie został dosłownie wyciągnięty z dorożki, ak gotowany ślimak z muszli. Przez

chwilę zdawało się, że go rozerwą, bo nogi zaplątały mu się pod sieǳeniem.
— Rozerwiecie mnie, panowie! — wołał ze śmiechem, ciesząc się, że dorożkarza

i Szwe ka wyprowaǳił w pole.
Potem wleczono go przez bramę i po schodach aż do mieszkania, gǳie Szwe k rzucił

go na kanapę ak bezwładny tobół. Kapelan oświadczył, że nie myśli płacić za ten sa-
mochód, którego nie zamawiał, i przez kwadrans trzeba było tłumaczyć mu, że to była
dorożka.

Ale i wówczas nie przestał się kłócić dowoǳąc, że eźǳi tylko fiakrem.
— Chcecie mnie oszukać — mówił, wymownie mruga ąc na Szwe ka i na dorożkarza.

— Przecież szliśmy piechotą.
I nagle w przypływie wielkoduszności rzucił dorożkarzowi portmonetkę.
— Zabiera wszystko! Ich kann bezahlen. Ja się o parę gra carów nie kłócę.
Gdyby choǳiło o ścisłość, to powinien był powieǳieć, że mu nie zależy na trzyǳiestu

sześciu gra carach, bo w portmonetce było akurat tyle. Na szczęście dorożkarz poddał go
ścisłe rewiz i osobiste , mówiąc coś przy tym o dawaniu po łbie.

— No to wal — odpowieǳiał feldkurat. — To nic osobliwego. Jestem wytrzymały.
W kieszeni kamizelki znalazł dorożkarz piątaka. Wyszedł przeklina ąc swó los i feld-

kurata, że mu zabrał tyle czasu i tak mało zapłacił.
Kapelan zasypiał powoli, snu ąc na rozmaitsze plany. Zamierzał czynić różne rzeczy,

grać na fortepianie, brać lekc e tańca i smażyć rybki.
Potem obiecywał wydać za Szwe ka swo ą siostrę, które nie miał. Życzył sobie też,

żeby go zanieśli na łóżko, i wreszcie zasnął oświadcza ąc, że pragnie, aby w nim uszanowany
był człowiek, czyli ednostka posiada ąca wartość nie mnie szą od świni.


Gdy naza utrz z rana Szwe k wszedł do poko u, w którym feldkurat spał, znalazł go

na kanapie rozmyśla ącego usilnie nad tym, ak i co się mogło stać, że został polany tak
osobliwie, iż spodnie przylepiły się do skórzane kanapy.

— Posłusznie meldu ę, panie feldkurat — rzekł Szwe k — że pan się w nocy…
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W krótkich słowach wytłumaczył mu, ak straszliwie się myli, przypuszcza ąc, że został
polany. Kapelan miał głowę niezwykle ciężką i zna dował się w stanie wielkie depres i.

— Nie mogę sobie przypomnieć — mówił — w aki sposób z łóżka dostałem się na
kanapę.

— Pan feldkurat wcale na łóżku nie był. Jak tylko przy echaliśmy, to zaraz pana
feldkurata ułożyłem na kanapie, bo dale zaciągnąć go nie mogłem.

— A co a wyrabiałem? Czy zrobiłem coś nieprzyzwoitego? Czy może byłem pĳany?
— Jak bela — odpowieǳiał Szwe k. — Był pan zupełnie pĳany i miał łagodne deli-

rium. Przypuszczam, że bęǳie panu feldkuratowi lepie , gdy się przebierze i umy e.
— Tak się czu ę, akby mnie kto zbił — narzekał pan feldkurat. — No i pragnienie

mnie męczy. Czy nie biłem się wczora z kimkolwiek?
— Można było wytrzymać, panie feldkurat. Pragnienie est następstwem wczora -

szego pragnienia. Ugasić takie pragnienie nie tak łatwo. Znałem pewnego stolarza, który
pierwszy raz upił się na Sylwestra roku tysiąc ǳiewięćset ǳiesiątego, a pierwszego stycz-
nia miał takie pragnienie i czuł się tak niedobrze, że musiał kupić sobie śleǳia, a potem
pił znowu, i tak się to powtarza uż coǳiennie od czterech lat, i nikt nie może mu na to
poraǳić, ponieważ zawsze w sobotę kupu e śleǳie na cały tyǳień. Taki ci to kołowrót,
ak mawiał pewien starszy sierżant  pułku.

Kapelan miał dokumentny katzeǌammer i zna dował się w ciężkie depres i. Kto by
się w tym momencie przysłuchiwał ego wywodom, miałby wrażenie, że słyszy słowa
doktora Aleksandra Batka: „Wypowieǳmy wo nę na śmierć i życie demonowi alkoholu,
który mordu e naszych na lepszych luǳi”, i że kapelan czyta Sto iskier etycznych tegoż
autora.

Trzeba przyznać, że kapelan zmienił nieco tekst i mówił tak:
— Gdyby człek trzymał się przyna mnie takich szlachetnych napo ów, ak arak, ma-

raskino, koniak, ale a piłem wczora borowiczkę. ǲiwię się, że mogę ą tak chlać. Smak
ma obrzydliwy. Żeby to przyna mnie Griotte. Luǳie wykombinu ą różne świństwa i pi-
ą e ak wodę. Taka ałowcówka nie ma smaku ani barwy i pali gardło. I żeby eszcze była
prawǳiwa, ak bywa ą destylaty z ałowca, które pĳałem na Morawach. Ale ta borowicz-
ka była z akiegoś drzewnego spirytusu i z ole ów. Wiǳicie, ak mi się odbĳa. Wódka
to trucizna — zadecydował. — Powinna być prawǳiwa i oryginalna, a nie taka, a-
ką wyrabia ą Żyǳi po fabryczkach, na zimno. Tak samo est z arakiem. Dobry arak to
prawǳiwy rarytas. Żeby teraz była w domu prawǳiwa orzechówka — westchnął — toby
mi doprowaǳiła żołądek do porządku. Taka orzechówka, aką miewa pan kapitan Sznabl
w Brusce.

Zaczął przetrząsać kieszenie i obliczać zawartość portmonetki.
— Mam wszystkiego trzyǳieści sześć gra carów. Czyby nie sprzedać kanapy? — za-

stanawiał się. — Co wy na to? Czy znalazłby się kupiec na kanapę? Gospodarzowi się
powie, że ą wypożyczyłem komuś albo że nam ą ukradli. Nie, kanapę sobie zostawię.
Poślę do pana kapitana Sznabla, żeby mi pożyczył sto koron. Onegda wygrał w kar-
ty. Jeśli wam się tam nie poszczęści, to pó ǳiecie do Vrszovic do koszar do porucznika
Mahlera. Jeśli i tam się nie uda, to pó ǳiecie na Hradczany do kapitana Fiszera. Powiecie
mu, że muszę zapłacić furaż dla konia, a pieniąǳe przepiłem. Gdyby się i to nie udało,
to zastawimy fortepian, niech się ǳie e, co chce. Na wszelki wypadek napiszę wam parę
słów. Nie dawa cie się zbyć byle czym. Powieǳcie, że potrzebu ę koniecznie, bo nie mam
ani grosza. Wykombinu cie, co chcecie, ale nie wraca cie do domu z pustymi rękoma, bo
was wyprawię na ont. Spyta cie kapitana Sznabla, gǳie kupu e tę orzechówkę, i kupcie
dwie butelki.

Szwe k wypełnił swo e zadanie świetnie. Jego dobroduszność i poczciwa twarz buǳiła
wszęǳie zaufanie i wiarę, że to, co mówi, est prawdą.

Szwe k uznał za właściwe, aby kapitanowi Sznablowi, kapitanowi Fiszerowi i po-
rucznikowi Mahlerowi mówić nie o tym, że feldkurat musi płacić furaż dla konia, ale
umotywować prośbę tym, że kapelan musi płacić alimenty. Pienięǳy dali mu wszęǳie.

Gdy po powrocie do domu pokazywał trzysta koron, dumny z wyprawy, feldku-
rat,który tymczasem umył się i ubrał, był barǳo zǳiwiony.

— Załatwiłem wszystko za ednym zamachem — rzekł Szwe k — żebyśmy utro albo
po utrze nie potrzebowali znowu troszczyć się o pieniąǳe. Poszło mi dość gładko, tylko
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przed panem kapitanem Sznablem musiałem paść na kolana. Jakiś nieluǳki człowiek.
Ale akem mu rzekł, że musimy płacić alimenty…

— Alimenty — powtórzył wystraszony feldkurat.
— A tak, alimenty, proszę pana feldkurata, niby na odczepne dla ǳiewczynek. Pan

feldkurat kazał mi, żebym coś wykombinował, a mnie nic lepszego nie przyszło do gło-
wy. Tam u nas eden szewc płacił alimenty pięciu ǳiewczynom i był z tego wszystkiego
zrozpaczony, też musiał na to pożyczać, ale każdy mu chętnie dawał, bo wieǳiał, że ten
szewc est w okropnym położeniu. Pytali się, co to za ǳiewczyna, a a powieǳiałem, że
barǳo ładna i eszcze nie skończyła piętnastu lat. Więc chcieli adres.

— Ładnych rzeczy nabroiliście, Szwe ku — westchnął feldkurat i zaczął choǳić po
poko u. — Co za hańba! — powtarzał chwyta ąc się za głowę. — Ale mnie boli głowa.

— Ja im dałem adres pewne stare głuche pani z nasze ulicy — tłumaczył się Szwe k.
— Chciałem wszystko zrobić ak na lepie , bo rozkaz to rozkaz. Nie pozwoliłem zbyć się
byle czym i dlatego trzeba było coś wykombinować. Aha, w sieni czeka ą luǳie na forte-
pian. Przyprowaǳiłem ich, aby go zawieźli do lombardu, proszę pana feldkurata. Bęǳie
nieźle, ak się pozbęǳiemy fortepianu. W mieszkaniu bęǳie więce mie sca, a w kieszeni
więce pienięǳy. Przez parę dni bęǳiemy mieli spokó . A eśli pan gospodarz bęǳie się
o ten fortepian dopytywał, to mu powiem, że się w nim poprzerywały struny i że trzeba
było oddać go do fabryki do reperac i. Stróżce uż o tym powieǳiałem, żeby się nicze-
mu nie ǳiwiła, gdy go będą wynosili i ładowali. Znalazłem też kupca na kanapę. Jest
nim mó zna omy, handlarz starych mebli, a przy ǳie po południu. Teraz dobrze płacą
za skórzane kanapy.

— Więce uż nic nie nabroiliście? — pytał kapelan trzyma ąc się za głowę. Był zroz-
paczony.

— Przyniosłem proszę pana feldkurata, zamiast dwóch butelek orzechówki takie ,
aką pĳe pan kapitan Sznabl, od razu pięć, żeby w domu był pewien zapas i żebyśmy mieli
co pić. Czy luǳie mogą zabierać teraz ten fortepian? Bo lombard niedługo zamkną.

Kapelan zrezygnowany machnął ręką i po chwili fortepian układali na wózku.
Gdy Szwe k powrócił z lombardu, u rzał feldkurata sieǳącego przy otwarte butelce

orzechówki i wymyśla ącego, że na obiad podano mu nie dosmażony kotlet.
Kapelan był znowu pĳany. Oświadczył Szwe kowi, że od utra rozpocznie nowe życie.
— Picie alkoholu to haniebny materializm. Trzeba życie uduchowić.
Mówił filozoficznie przez akieś pół goǳiny. Gdy otwierał trzecią butelkę, przyszedł

handlarz skupu ący stare meble. Kapelan sprzedał mu kanapę za bezcen i zaprosił go na
pogawędkę. Barǳo był niezadowolony, gdy handlarz poǳiękował za zaproszenie tłuma-
cząc, się, że iǳie właśnie kupować nocny stolik.

— Szkoda, że nie mam nocnego stolika — rzekł kapelan z żalem. — Trudno pamiętać
o wszystkim.

Po ode ściu handlarza starych mebli feldkurat wdał się w przy acielski dyskurs ze
Szwe kiem i wypił z nim następną butelkę. Część rozmowy poświęcona była zagadnieniom
osobistego stosunku do kobiet i kart.

Sieǳieli długo. Nadszedł wieczór, a przy acielska rozmowa Szwe ka z feldkuratem nie
miała eszcze końca.

Ale w nocy sytuac a się zmieniła. Feldkurat znalazł się w stanie podobnym do wczo-
ra szego, brał Szwe ka za kogoś innego i mówił:

— Byna mnie . Niech pan nie odchoǳi. A czy pamięta pan eszcze tego rudego
kadeta od taborów?

Sielanka trwała dość długo, aż wreszcie Szwe k rzekł do niego:
— Już mam tego dość. Teraz wleziesz do łóżka i bęǳiesz gnił. Rozumiesz?
— Wlezę, kochanie, wlezę, akże miałbym nie wleźć — mruczał kapelan. — Pa-

miętasz, bratku, ak choǳiliśmy razem do piąte klasy i ak ci robiłem wypracowania
z greckiego? Pan ma willę na Zbraslaviu. Może pan eźǳić parostatkiem po Wełtawie.
Wie pan, co to est Wełtawa?

Szwe k zmusił kapelana do zd ęcia ubrania i butów. Feldkurat poddał się przymusowi,
ale zwrócił się z protestem do akichś nieznanych osób.
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— Wiǳicie, panowie — przemawiał do sza i fikusa — ak obchoǳą się ze mną
moi krewni. Nie znam swoich krewnych — zdecydował nagle i położył się do łóżka. —
Gdyby niebo i ziemia wystąpiły przeciwko mnie, nie znam ich…

Po chwili w poko u słychać było ego chrapanie.


W tych dniach Szwe k odwieǳił swo ą starą posługaczkę, panią Müllerową. Zastał

tam e siostrzenicę, która z płaczem ozna miła mu, że Müllerową została aresztowana
tegoż samego dnia, gdy odwiozła Szwe ka do wo ska. Starą panią sąǳił sąd wo enny,
a ponieważ nie mogli e niczego dowieść, wywieźli ą do obozu koncentracy nego w Ste-
inhofie. Przyszła karta od nie .

Szwe k sięgnął po tę roǳinną relikwię i czytał:
„Kochana Anusiu! Mamy się tu wszyscy barǳo dobrze, wszyscy esteśmy zdrowi. Są-

siadka, które łóżko stoi obok mo ego, ma plamisty ______. Mamy tu też czarną ______.
Ale poza tym wszystko w porządku ______. Jeǳenia mamy dosyć i zbieramy ______ od
kartofli na polewkę. Słyszałam, że pan Szwe k też uż ______, więc się sprytnie dowieǳ,
gǳie leży, żebyśmy po wo nie mogły ego grób obłożyć. Zapomniałam ci powieǳieć,
że na strychu w ciemnym kącie est w skrzynce mały piesek, ratlerek, szczeniątko. Ale
uż parę tygodni nie dostał nic eść, mianowicie od tego czasu, kiedy po mnie przyszli
______. Myślę więc, że uż za późno i że ten piesek też uż ______”.

Wzdłuż pocztówki była odbita czerwona pieczątka: „Zensuriert. K. u. k. Konzentra-
tionslager, Steinhof ”.

— I naprawdę ten piesek uż zdechł — rozpłakała się siostrzenica pani Müllerowe .
— A mieszkania swego toby pan nawet nie poznał. Mieszka ą w nim szwaczki, z poko u
zrobiły sobie damski salonik. Po ścianach damskie mody, a na oknach kwiatki.

Siostrzenica Müllerowe była nieutulona w żalu.
Nie przesta ąc szlochać i narzekać, wyraziła wreszcie obawę, że Szwe k musiał pewnie

uciec z wo ska, chce ą zgubić i wtrącić w nieszczęście. Wreszcie rozmawiała z nim tak,
ak się rozmawia z ostatnim łotrem i awanturnikiem.

— To barǳo zabawne — rzekł Szwe k — to mi się ba ecznie podoba. Więc żeby
pani wieǳiała, pani Ke rzovo, ma pani rac ę, że uciekłem. Ale musiałem zabić piętnastu
wachmistrzów i feldfeblów. Tylko niech pani nikomu nic nie mówi…

I Szwe k odszedł z domu swego, który go nie przy ął. Na odchodnym rzekł:
— W pralni mam parę kołnierzyków i półkoszulków, pani Ke rzovo, trzeba e ode-

brać, żebym się miał w co ubrać, ak wrócę z wo ny. I trzeba przypilnować, żeby się do
ubrania w szafie nie dostały mole. A te panienki, co sypia ą w moim łóżku, proszę pięknie
pozdrowić ode mnie.

Potem poszedł Szwe k za rzeć „Pod Kielich”. Wiǳąc go Palivcowa oświadczyła, że mu
nic nie poda, bo pewno uciekł z wo ska.

— Mó mąż — zaczęła wałkować od początku — był taki ostrożny i sieǳi. Sieǳi
nieborak zamknięty, nie wiadomo za co i po co. A tacy luǳie choǳą sobie po świecie
i ucieka ą z wo ska. Już przeszłego tygodnia szukali tu pana. My esteśmy ostrożnie si od
pana — kończyła swo e wywody — a wpadliśmy w biedę. Nie każdy ma takie szczęście
ak pan.

Podczas te rozmowy był w szynku pewien starszy pan, ślusarz ze Smichova. Pan ten
podszedł do Szwe ka i rzekł:

— Proszę, niech pan poczeka na mnie na dworze. Muszę z panem porozmawiać.
Na ulicy zwierzył się Szwe kowi, którego na skutek rekomendac i Palivcowe uważał,

ak i ona, za dezertera.
Powieǳiał mu, że ma syna, który też uciekł z wo ska i sieǳi u babki w Jasenne pod

Josefovem.
Ani słuchać nie chciał, gdy Szwe k go zapewniał, iż nie est dezerterem, i wsunął

Szwe kowi w rękę ǳiesięć koron.
— To taka pomoc na pierwszy ogień — rzekł pociąga ąc go z sobą do winiarni na

rogu. — Ja pana rozumiem, mnie się obawiać nie trzeba.
Późną nocą wrócił Szwe k do mieszkania kapelana, którego eszcze w domu nie było.
Przyszedł dopiero nad ranem, zbuǳił Szwe ka i rzekł:
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— Jutro eǳiemy odprawiać mszę polową. Gotu cie czarną kawę i da cie arak. Albo
eszcze lepie , ugotu cie grogu.

.       -


Przygotowania do uśmiercania luǳi odbywały się zawsze w imię Boga czy też w ogóle
w imię akie ś domniemane wyższe istoty, którą luǳkość sobie wyimaginowała i stwo-
rzyła w swe wyobraźni. Starożytni Fenic anie, zanim poderżnęli gardło akiemuś eńcowi,
odprawiali tak samo uroczyste nabożeństwa, ak w kilka tysięcy lat późnie czyniły to no-
we pokolenia luǳkości przed pó ściem ną wo nę, w które tępiły swoich wrogów ogniem
i mieczem.

Ludożercy polinezy scy przed pożarciem swoich eńców lub luǳi niepotrzebnych,
ak: mis onarzy, podróżników, a entów handlowych różnych firm czy też po prostu tu-
rystów, składa ą ich na ofiarę swoim bożkom spełnia ąc przy tym na rozmaitsze religĳne
obrzędy. Ponieważ nie dotarła eszcze do nich kultura ornatów, przeto ozdabia ą swo e
biodra pękami pstrokatych piór leśnych ptaków.

Nim święta inkwizyc a spaliła swe ofiary, odprawiała uroczyste nabożeństwa, wielką
mszę świętą ze śpiewami.

A przy wykonywaniu wyroków śmierci zawsze asystu ą duchowni, krępu ąc swo ą
obecnością skazanego.

W Prusach pastor prowaǳił biedaka pod topór, w Austrii ksiąǳ katolicki na szubie-
nicę, we Franc i pod gilotynę, w Ameryce duchowny na krzesło elektryczne, w Hiszpanii
na stołek, gǳie skazany był spec alnym narzęǳiem duszony, a w Ros i brodaty pop od-
prowaǳał rewoluc onistę na mie sce stracenia itd., itd. Wszęǳie też duchowni zmuszali
skazańca do odbycia ostatnie pielgrzymki w towarzystwie Ukrzyżowanego, ak gdyby
chcieli powieǳieć: „Tobie to tylko urąbią głowę, ciebie tylko powieszą, uduszą, puszczą
na ciebie piętnaście tysięcy woltów, ale co ten biedak musiał przecierpieć!…”

Wielkie atki wo ny światowe nie obeszły się bez błogosławieństwa duchownych. Ka-
pelani wo skowi wszystkich armii modlili się i odprawiali msze święte o zwycięstwo dla
te armii, które chleb edli. Przy egzekuc ach zrewoltowanych żołnierzy z awiał się ksiąǳ.
Przy egzekuc ach legionistów czeskich także widywało się duchownego. Nic się też nie
zmieniło od owych czasów, kiedy to wielki łupieżca Wo ciech, późnie świętym przezwa-
ny, brał uǳiał w tępieniu i mordowaniu Słowian nadbałtyckich, ǳierżąc w ednym ręku
miecz, a w drugim krzyż.

Luǳie całe Europy szli ak bydlęta na rzeź, dokąd obok rzeźników-cesarzy, królów,
prezydentów i innych potentatów i woǳów prowaǳili ich księża wszystkich wyznań,
błogosławiąc im i pozwala ąc fałszywie przysięgać, że „na ziemi, w powietrzu, na morzu”
itd.

Dwukrotnie odprawiano msze polowe. Raz, kiedy część odǳiałów odchoǳiła na
ont, a drugi raz, na oncie, przed krwawą rzezią, przed zabĳaniem. Pamiętam, ak
pewnego razu podczas mszy polowe samolot nieprzy acielski zrzucił bombę w sam ołtarz
polowy, a z kapelana pozostało tylko parę krwawych strzępów. Potem pisało się o nim
ako o męczenniku, ale w tym samym czasie nasze samoloty przysparzały podobne sławy
kapelanom po drugie stronie ontu.

Mieliśmy, z te rac i niebywałą uciechę, a na prowizorycznym krzyżu, postawionym na
mie scu, gǳie pochowano szczątki kapelana, po awił się w nocy taki nagrobkowy napis:

To, co nas spotkać może, spadło uż na ciebie.
Przyrzekłeś nam, brachu miły, śliczny pobyt w niebie,
Niebo samo spadło ǳiś na twą głowę biedną,
Zostawia ąc nam po tobie małą plamkę edną.
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Szwe k ugotował ów sławny grog, przewyższa ący swą akością grogi starych maryna-

rzy. Taki grog mogli byli pĳać piraci osiemnastego stulecia i byliby na pewno zadowoleni.
Kapelan Otto Katz był zachwycony i zapytał:
— Kto was nauczył przyrząǳać taki wspaniały napó ?
— Kiedy przed laty wędrowałem po świecie — odpowieǳiał Szwe k — spotkałem

w Bremie pewnego rozpustnego marynarza, który mówił, że grog musi być taki mocny,
aby ten, kto by po ego wypiciu wpadł do morza, mógł przepłynąć cały kanał La Manche.
Po słabym grogu utopi się ak szczenię.

— Po takim grogu, Szwe ku, bęǳie się nam dobrze odprawiało mszę polową —
zauważył kapelan — myślę, że na pierw będę musiał wygłosić kilka słów pożegnania. Msza
polowa to nie est taka zabawa ak odprawianie mszy święte w garnizonie albo wygłaszanie
kazania do tych tam łobuzów. W tym wypadku musi człowiek mieć naprawdę wszystkie
klepki w porządku. Ołtarz polowy mamy. Wydanie kieszonkowe, składane. Jezus Maria,
Szwe ku! — chwycił się za głowę. — Ale też esteśmy idioci! Wiecie, gǳie schowałem
ołtarz polowy? Do otomany, którą sprzedaliśmy.

— Tak, to est nieszczęście, panie feldkuracie — rzekł Szwe k — a wprawǳie znam
tego tandeciarza, przedwczora właśnie spotkałem ego żonę. On sieǳi w ciupie z powo-
du akie ś ukraǳione sza, a nasza otomana est u pewnego nauczyciela we Vrszovicach.
To bęǳie heca z tym ontarzem polowym. Na lepie bęǳie, ak się napĳemy grogu i pó -
ǳiemy na poszukiwanie, ponieważ myślę, że ednak bez ontarza polowego nie bęǳie
można odprawić mszy święte .

— Braku e nam rzeczywiście eszcze tylko polowego ołtarza — rzekł melancholĳnie
kapelan. — Na poligonie wszystko uż est przygotowane. Cieśle uż zrobili podium.
Monstranc ę pożyczą nam z Brzevnova, kielich powinienem mieć swó , ale gǳież on
est?…

Zamyślił się:
— Powieǳmy sobie, że go zgubiłem. Więc dostaniemy puchar sportowy od porucz-

nika Witingera z  pułku. Kiedyś przed laty zdobył go w biegach, ako nagrodę „Sport
Favorit”. Był to doskonały biegacz. Jak się sam zawsze chwalił, robił czterǳieści kilo-
metrów Wiedeń–Mödling w goǳinę i czterǳieści osiem minut. Już wczora omówiłem
z nim tę sprawę. Jestem bydlę, że wszystko odkładam zawsze na ostatnią chwilę. Dlaczego
a, bałwan, nie za rzałem do otomany?

Pod wpływem grogu, przyrząǳonego podług przepisu rozwiązłego marynarza, za-
czął sobie głupio wymyślać i oświadczał w na rozmaitszych sentenc ach, gǳie właściwie
powinien się zna dować.

— Może byśmy wreszcie poszli na poszukiwanie ontarza polowego — zapraszał
Szwe k — uż est ranek. Muszę się eszcze ubrać w mundur i napić trochę grogu.

Nareszcie wyszli. Idąc do żony handlarza starych mebli kapelan opowiadał Szwe kowi,
że wczora z „błogosławieństwem bożym” wygrał dużo pienięǳy i eśli dobrze pó ǳie, to
wykupi fortepian z lombardu.

Przypominało to śluby składane przez pogan swym bożkom. Od zaspane żony han-
dlarza starych mebli dowieǳieli się adresu nauczyciela we Vrszovicach, nowego wła-
ściciela otomany. Kapelan okazał się niezwykle łaskawy — uszczypnął żonę handlarza
w obydwa policzki i połechtał pod brodą.

Do Vrszovic poszli piechotą, ponieważ kapelan oświadczył, że musi się prze ść po
świeżym powietrzu dla zmiany wrażeń.

We Vrszovicach, w mieszkaniu nauczyciela, starego, pobożnego pana, czekała ich
niemiła niespoǳianka. Stary pan znalazłszy ołtarz polowy w otomanie uważał to za zrzą-
ǳenie boże i oddał go do zakrystii mie scowego kościoła, zastrzega ąc sobie umieszczenie
napisu: „Ofiarowany ku czci i chwale boże przez pana Kolarzika, nauczyciela w stanie
spoczynku. Roku Pańskiego ”. Starszy pan był barǳo zakłopotany, gdyż zastali go
w bieliźnie.

Z rozmowy z nim wynikało, że nieoczekiwane znalezienie ołtarza uważał za cud i znak
boży. Gdy kupował otomanę, to akiś głos wewnętrzny mówił mu: „Zobacz, co est we-
wnątrz”. Wiǳiał też we śnie anioła, który mu wprost rozkazał: „Otwórz otomanę!” Usłu-
chał. A kiedy tam u rzał miniaturowy, składany, tró ǳielny ołtarz ze skrytką na taber-
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nakulum, ukląkł przed otomaną i modlił się długo i gorąco, chwaląc Boga i uważa ąc to
za znak z nieba, aby przyozdobić tym kościół we Vrszovicach.

— To nas nie interesu e — rzekł kapelan — taką rzecz, która do pana nie należała,
powinien był pan oddać w polic i, a nie do akie ś przeklęte zakrystii.

— Z powodu tego cudu — dodał Szwe k zwraca ąc się do nauczyciela — może się
eszcze w coś wplątać. Kupił kanapę, a nie żaden ontarz, który est własnością właǳ wo -
skowych. Taki znak boży może go drogo kosztować. Nie powinien był się prze mować
aniołami. Pewien człowiek w Zhorzy też wyorał w polu akiś kielich, który pochoǳił ze
świętokraǳtwa i był tam schowany na lepsze czasy, kiedy sprawa pó ǳie w zapomnie-
nie. Uważał to także za cud i zamiast go sprzedać na złom, poszedł z tym kielichem do
proboszcza, że chce go, mówi, ofiarować do kościoła. A proboszcz myślał, że on est tym
złoǳie em i ma wyrzuty sumienia, posłał więc po wó ta, a wó t po polic ę i znalazca został
niewinnie skazany za świętokraǳtwo, tylko dlatego że ciągle coś gadał o cuǳie. Bronił
się, ak mógł, też gadał o akimś aniele, nawet wplątał do tego Pannę Marię, ale w końcu
i tak dostał ǳiesięć lat paki. Na lepie zrobi, ak pó ǳie z nami do tute szego proboszcza,
żeby nam zwrócił ma ątek państwowy. Ontarz polowy to nie est ani kotka, ani onuca,
którą może podarować, komu chce.

Stary pan trząsł się cały ze strachu i ubiera ąc się szczękał zębami.
— Ja naprawdę nic złego i podłego nie myślałem i nic nie ukrywałem. Sąǳiłem, że

tym zrząǳeniem bożym mogę się przyczynić do przyozdobienia nasze ubogie świątyni
Pańskie we Vrszovicach.

— Rozumie się, na rachunek właǳ wo skowych — rzekł twardo i szorstko Szwe k.
— Bóg zapłać za takie zrząǳenie boże. Nie aki Pivonka z Chocieborza uważał też razu
pewnego za zrząǳenie boże, kiedy mu się do rąk przyplątał postronek z cuǳą krową.

Starszy pan zgłupiał zupełnie od tego całego gadania i przestał się w ogóle bronić.
Pragnął uż tylko ak na pręǳe ubrać się i załatwić sprawę.

Vrszovicki proboszcz eszcze spał; obuǳony hałasem, począł zrzęǳić, bo rozespany
myślał, że ma iść kogoś przygotować na śmierć.

— Też by uż sobie dali spokó z tym ostatnim namaszczeniem — mamrotał ubiera ąc
się niechętnie. — Zachciewa im się umierać, kiedy się człowiekowi na lepie śpi. I eszcze
trzeba się potem z nimi targować o pieniąǳe.

Spotkali się więc w przedpoko u, eden, zastępca Pana Boga śród vrszovickich cywi-
lów, drugi, zastępca boży przy właǳach wo skowych.

Rzeczywiście był to spór mięǳy cywilem a żołnierzem. Jeśli bowiem proboszcz twier-
ǳił, że ołtarz polowy w żadnym razie nie powinien był się zna dować w otomanie, to
znowu kapelan utrzymywał, że tym barǳie nie powinien być w zakrystii kościelne ,
dokąd choǳą sami cywile. Szwe k robił przy tym różne uwagi o wzbogacaniu ubogich
kościołów na rachunek właǳ wo skowych. Ze spec alnym przekąsem wymawiał słowo
„ubogi”.

W końcu poszli do zakrystii i proboszcz wydał ołtarz polowy za następu ącym po-
kwitowaniem:

„Przy ąłem ołtarz polowy, który się przypadkowo dostał do świątyni we
Vrszovicach.

Kapelan wojskowy Otto Katz”

Ów sławny ołtarz polowy pochoǳił z żydowskie firmy „Moritz Mahler” w Wiedniu,
która wyrabiała wszelkie możliwe przedmioty kultu i dewoc onalia, ak różańce, obrazki
świętych itp.

Składał się on z trzech części i był bogato złocony sztucznym złotem, słowem, z wierz-
chu tylko pozłacany, niczym chwała całego Kościoła świętego.

Bez bu ne fantaz i nie można było odgadnąć, co przedstawia ą obrazy namalowane
na trzech częściach ołtarza. Pewne est tylko, że był to ołtarz, którego mogliby używać
równie dobrze poganie z dorzecza Zambezi ak i szamani Buriatów i Mongołów.

Namalowany krzyczącymi barwami wyglądał z daleka ak kolorowe tablice przezna-
czone do badania daltonizmu u kandydatów do służby kole owe .
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Wyróżniała się tam edna figura. Był to akiś nagi człowiek z aureolą nad głową i ciałem
koloru zielonkawego ak gęsi kuper, kiedy est w rozkłaǳie i zalatu e.

Temu świętemu nikt krzywdy nie czynił. Przeciwnie, po obu stronach był otoczony
akimiś skrzydlatymi stworami, które miały przedstawiać aniołów. Wiǳ miał wrażenie,
że ten święty mąż ryczy ze zgrozy nad społeczeństwem, które go otacza. Anioły wyglądały
na straszydła z ba ek, coś tak ak uskrzydlony kot czy też bestie apokaliptyczne.

Przeciwstawieniem tego obrazu był obraz ma ący przedstawiać Tró cę Świętą. Jeśli
choǳi o gołębicę, to malarz nie mógł sprawy zanadto pokpić. Namalował akiegoś ptaka,
który mógł być równie dobrze gołębicą, ak też kwoką z rasy białych wyandottów.

Za to Bóg O ciec wyglądał ak zbó z ǲikiego Zachodu, taki, akich się widu e w fil-
mach cowbo skich.

Syn Boży natomiast był przeciwstawieniem tamtego; młody wesoły mężczyzna z pięk-
nym brzuszkiem, przysłoniętym czymś w roǳa u ma teczek kąpielowych. Robił wrażenie
sportowca. Krzyż trzymał z taką grac ą, akby to była rakieta tenisowa.

Z daleka wszystko to zlewało się w edną całość i miało się wrażenie, że obraz przed-
stawia pociąg w eżdża ący na stac ę.

Co miał przedstawiać trzeci obraz, nie można było w ogóle dociec. Żołnierze kłócili
się zawsze na ten temat i usiłowali rozwiązać ten rebus. Ktoś nawet twierǳił, że est
to kra obraz znad Saǳawy. Był wszakże pod tym napis: „Heilige Maria, Mutter Gottes,
erbarme Dich unser”.

Szwe k ulokował szczęśliwie ołtarz polowy w dorożce, sam usiadł na koźle obok do-
rożkarza, a kapelan rozsiadł się wygodnie i wyciągnął nogi na ołtarzu, na Tró cy Święte .

Szwe k rozmawiał z dorożkarzem o wo nie. Dorożkarz był rebeliantem. Robił różne
uwagi o zwycięstwach broni austriackich w roǳa u: „Ale też wam napęǳili strachu w te
Serbii”, i tym podobne. Kiedy prze eżdżali przez rogatki, zapytał ich mytnik, co wiozą.
Szwe k odpowieǳiał:

— Tró cę Świętą i Przena świętszą Panienkę z feldkuratem.
Tymczasem na placu ćwiczeń czekały niecierpliwie kompanie marszowe. Czekały dłu-

go. Trzeba było bowiem po echać eszcze po puchar sportowy do porucznika Witingera,
potem aż do klasztoru brzevnovskiego po monstranc ę, cyborium i inne potrzebne do
mszy święte rzeczy, nie wyłącza ąc butelki mszalnego wina. Z tego widać, że to nie est
wcale takie proste odprawić mszę polową.

— My to odwalamy byle ak — mówił Szwe k do dorożkarza.
I miał rac ę. Gdy bowiem za echali uż na plac ćwiczeń i gdy stanęli przy podium

z balustradą i stołem, na którym miał być ustawiony ołtarz polowy, okazało się, że kapelan
zapomniał o ministrancie.

Ministrował mu zwykle pewien żołnierz z piechoty, który wolał ednak służyć w łącz-
ności i od echał na ont.

— Nie szkoǳi, panie feldkurat — mówił Szwe k — a i to także mogę odstawić.
— A potrafisz ministrować?
— Nigdy tego nie robiłem — odpowieǳiał Szwe k — ale popróbować można wszyst-

kiego. Teraz est wo na, a na wo nie luǳie robią takie rzeczy, o których im się nawet nie
śniło. Te akieś tam „et cum spiritu tuo” na pana „dominus vobiscum” — także akoś sklecę.
Zresztą uważam, że to nic trudnego choǳić koło pana feldkurata ak kot koło gorące
kaszy, myć panu ręce i nalewać wino z ampułek…

— Dobrze — powieǳiał kapelan — ale wody mi nie nalewa cie. Na lepie do te
drugie ampułki nale cie od razu wina. Zresztą zawsze wam powiem, Szwe ku, czy macie
iść na prawo, czy na lewo. Jeśli po cichutku zagwiżdżę raz, to znaczy na prawo, dwa razy
— na lewo. Z mszałem także nie musicie zanadto się obnosić. A w ogóle wszystko razem
to heca. Nie macie tremy?

— Ja się niczego nie bo ę, panie kapelanie, nawet ministrować.
Kapelan miał rac ę mówiąc, że to heca.
Wszystko poszło niezwykle gładko. Przemówienie kapelana było barǳo krótkie.
— Żołnierze! Zebraliśmy się tuta , aby przed ode ściem na pole walki zwrócić serca

do Boga i prosić Go o zwycięstwo i zachowanie nas przy zdrowiu. Nie będę was dłuże
zatrzymywał i życzę wam wszystkiego na lepszego.

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



— Spocznĳ — zakomenderował stary pułkownik na lewym skrzydle.
Polową mszę świętą nazywamy dlatego polową, że podlega ona tym samym regu-

łom co i taktyka wo skowa na wo nie. W czasie długich przemarszów w okresie wo ny
trzyǳiestoletnie msze polowe były również niezwykle długie. Przy współczesne taktyce,
kiedy ruchy wo sk są szybkie i zdecydowane, msza polowa musi być także szybka i żwawa.

Ta trwała zaledwie ǳiesięć minut i żołnierze, którzy stali bliże , byli niezmiernie zǳi-
wieni, że kapelan sobie w czasie mszy pogwizdu e.

Szwe k szybko, orientował się w sygnałach, choǳił to na prawą, to na lewą stronę
ołtarza i nic innego nie mówił ak: „et cum spiritu tuo”.

Wyglądało to na indiański taniec wokół kamienia ofiarnego, ale robiło dobre wraże-
nie, rozprasza ąc nudę zakurzonego placu ćwiczeń z ale ą drzew śliwkowych z tyłu i z la-
trynami, których zapach zastępował mistyczną woń kaǳideł w świątyniach gotyckich.

Wszyscy bawili się naǳwycza nie. Oficerowie zgromaǳeni wokół pułkownika opo-
wiadali sobie anegdoty i wszystko szło w zupełnym porządku. Tu i ówǳie mięǳy żoł-
nierzami słychać było: „Da pociągnąć”.

I ak dym ofiarny wznosiły się nad kompanią niebieskie obłoczki dymu tytoniowego.
Paliły wszystkie szarże, gdy zauważyły, że sam pułkownik sobie zapalił.

Nareszcie usłyszano:
— Zum Gebet!
Na placu ćwiczeń uniósł się tuman kurzu i szary czworobok mundurów zgiął kolana

przed sportowym pucharem porucznika Witingera, który zdobył go ako nagrodę „Sport
Favorit” w biegu Wiedeń–Mödling.

Puchar był pełen. Manipulac om kapelana towarzyszyło uznanie wyraża ące się sło-
wami: „Ten to wtrąbił od razu!” — podawanymi z ust do ust. Wyczyn ten powtórzył
kapelan eszcze dwukrotnie. Potem raz eszcze zawołał:

— Modlitwa!
Orkiestra zagrała dla animuszu Gott erhalte — i po uszeregowaniu się nastąpił od-

marsz.
— Zbierzcie te manatki, Szwe ku — mówił kapelan wskazu ąc na ołtarz polowy —

żebyśmy mogli wszystko porozwozić, co do kogo należy.
Po echali więc ze swoim dorożkarzem i oddali wszystko uczciwie oprócz butelki wina

mszalnego.
A gdy wrócili do domu i odesłali nieszczęśliwego dorożkarza do dowóǳtwa w sprawie

wynagroǳenia za te wszystkie długie azdy, Szwe k zwrócił się do kapelana tymi słowy:
— Posłusznie meldu ę, panie feldkurat, czy ministrant musi być tego samego wy-

znania co i ten, któremu służy do mszy?
— Zapewne — odpowieǳiał kapelan — inacze msza nie byłaby ważna.
— W takim razie panie feldkurat stała się wielka pomyłka — powieǳiał Szwe k —

bo a estem bezwyznaniowy. Mam uż takiego pecha.
Kapelan popatrzył na Szwe ka i zamilkł na chwilę, potem poklepał go po ramieniu

i powieǳiał:
— Możecie sobie wypić resztę wina mszalnego, które zostało w butelce, i pomyślcie

sobie, Szwe ku, żeście na nowo wrócili na łono Kościoła.
.  
Zdarzało się, że Szwe k po kilka dni z rzędu nie widywał kapelana, który obowiązki
swe często przeplatał przy emnościami i rzadko przychoǳił do domu. Z awiał się zwykle
umorusany, nie umyty, niczym lubieżny kocur włóczący się po dachach.

Po powrocie do domu, eśli w ogóle mógł mówić, to przed zaśnięciem rozmawiał
eszcze ze Szwe kiem o wzniosłych celach życia, o entuz azmie i przy emnościach rozmy-
ślania.

Czasem próbował mówić wiersze, cytował Heinego.
Szwe k i kapelan odprawili eszcze edną mszę polową, tym razem u saperów. Przez

pomyłkę poproszono tam eszcze ednego kapelana, byłego katechetę i człowieka wielce
pobożnego. Spoglądał on na swego kolegę z wielkim zǳiwieniem, gdy Katz zaproponował
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mu łyk koniaku z manierki Szwe ka, którą ten zawsze nosił z sobą, ilekroć towarzyszył
kapelanowi.

— Dobra marka — rzekł feldkurat Katz. — Napĳcie się, kolego, i idźcie do domu,
a a załatwię tu uż wszystko, co potrzeba, bo muszę pobyć na świeżym powietrzu. Głowa
mnie ǳiś boli.

Pobożny kapelan oddalił się kręcąc głową, a Katz świetnie ak zwykle spełnił swe
zadanie.

Wino miał tym razem mocnie sze, a kazanie dłuższe. Co trzecie słowo mówił: „I tam
dale ” lub „że tak powiem”.

— ǲisia , żołnierze, odchoǳicie na ont, i tam dale . Zwraca cie się tedy ku Bogu,
i tam dale , że tak powiem. Nie wiecie, że tak powiem, co was spotka, i tam dale .

I tak bezustannie grzmiało od ołtarza: „i tam dale ”, „że tak powiem” — przeplatane
słowami o Bogu i wszystkich świętych.

W zapale krasomówczym wymienił kapelan także i księcia Eugeniusza Sabauǳkiego,
ako świętego, który czuwać bęǳie nad saperami, gdy będą budowali mosty.

Pomimo wszystko msza polowa zakończyła się dobrze ku powszechnemu zadowole-
niu. Saperzy ubawili się doskonale.

W droǳe powrotne nie chciano ich wpuścić z polowym ołtarzem do tramwa u.
— Czeka no, dam a ci po łbie tą świętością — zagroził Szwe k motorniczemu.
Gdy wreszcie dotarli do domu, stwierǳili, że gǳieś w droǳe zgubili tabernakulum.
— To nic nie szkoǳi — pocieszał Szwe k. — Pierwsi chrześcĳanie też odprawiali

mszę świętą bez tabernakulum. Gdybyśmy zamieścili w pismach ogłoszenie o zgubie,
to uczciwy znalazca żądałby od nas nagrody. Gdyby choǳiło o pieniąǳe, to może nie
znalazłby się taki uczciwy znalazca, aczkolwiek trafia ą się i tacy luǳie. U nas w Bu-
ǳie owicach służył w pułku pewien żołnierz, taki poczciwy idiota, który razu pewnego
znalazł na ulicy sześćset koron i oddał e w komisariacie polic i, a gazety pisały o nim
ako o uczciwym znalazcy, więc nażarł się niemało wstydu. Nikt nie chciał z nim gadać
i każdy mówił: „Ty małpo edna, co za głupstwa wyrabiasz? Przecież teraz bęǳiesz się
musiał wstyǳić do same śmierci, eśli masz choć trochę honoru”. Miał ǳiewczynę, ale
ona przestała z nim rozmawiać. Gdy przy echał do domu na urlop i poszedł do karczmy
na tańce, to go koleǳy wyrzucili za drzwi. Zaczął schnąć, bo sobie to wszystko nadmier-
nie brał do serca, i wreszcie rzucił się pod pociąg. Jeden znowuż krawiec z nasze ulicy
znalazł złoty pierścień. Luǳie go napominali, żeby go nie oddawał polic i, ale on się nie
dał przekonać. Polic a przy ęła go barǳo uprze mie, bo uż meldowano o zgubie złote-
go pierścienia z brylantem. Ale potem patrzą na kamień i powiada ą: „He-he, bratku,
przecież to szkło, a nie brylant. Wiele też panu za ten brylant dali? Znamy takich uczci-
wych znalazców”. Wreszcie wy aśniło się, że eszcze eden człowiek zgubił złoty pierścień
z fałszywym brylantem, akoby pamiątkę roǳinną, ale krawiec i tak przesieǳiał trzy dni,
ponieważ w rozdrażnieniu dopuścił się obrazy polic i. Dostał prawem przepisaną nagro-
dę, ǳiesięć procent, to znaczy koronę i dwaǳieścia halerzy, bo cały ten pierścień wart
był dwanaście koron. Mó krawiec rzucił tę przepisową nagrodę właścicielowi pierścienia
w twarz, a ten zaskarżył go o obrazę, więc krawiec musiał eszcze zapłacić ǳiesięć koron
grzywny. Potem mawiał zawsze, że każdy uczciwy znalazca wart est dwuǳiestu pięciu
batów i że trzeba takiego rżnąć mocno, aż zsinie e, i to publicznie, żeby sobie luǳie zapa-
miętali, ak należy postępować. Sąǳę, że naszego tabernakulum nikt nam nie odniesie,
chociaż est na nim znaczek administrac i wo skowe , bo z wo skowymi rzeczami też nikt
nie lubi mieć do czynienia. Woli wrzucić w wodę niż narażać się na różne kłopoty. Wczo-
ra w gospoǳie „Pod Złotym Wieńcem” rozmawiałem z ednym człowiekiem ze wsi. Ma
uż pięćǳiesiąt sześć lat i przyszedł do starostwa w Nowe Pace, żeby się zapytać, dlaczego
zarekwirowali mu bryczkę. Gdy wyrzucono go stamtąd, zaczął przyglądać się taborom,
które akurat przy echały i stały na rynku. Jakiś młody człowiek poprosił go, żeby przez
chwilę popilnował ego koni, bo on wiezie konserwy wo skowe. Jak poszedł, tak przepadł.

Kiedy tabory ruszyły, ten człowiek, co pilnował koni, musiał iść razem z nimi i dostał
się aż na Węgry, gǳie też poprosił kogoś, żeby mu popilnował koni, i tylko w ten sposób
się wymigał, bo byliby go zapęǳili aż do Serbii. Przy echał do domu zastrachany i od
tego czasu nie chce mieć do czynienia z rzeczami wo skowymi.
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Wieczorem przyszedł z wizytą do feldkurata nabożny kapelan, który rano również
pragnął odprawić mszę świętą dla saperów. Był to fanatyk, który chciał każdego zbliżyć
do Boga. Kiedy był eszcze prefektem, krzewił wśród ǳieci kult religii przy pomocy bicia
po głowie, tak że od czasu do czasu ukazywały się w pismach notatki: Brutalny katecheta,
Prefekt, który bĳe ǳieci po głowach, i tym podobne. Był przekonany, że ǳieci na lepie
nauczą się katechizmu systemem rózeczkowym.

Utykał trochę na edną nogę, co było następstwem spotkania z o cem pewnego ucznia,
którego wytłukł po głowie za to, że śmiał powątpiewać w istnienie Tró cy Święte . Dostał
więc od księǳa trzykroć po łbie: raz za Boga O ca, raz za Syna Bożego i raz za Ducha
Świętego.

ǲisia prefekt przyszedł sprowaǳić na drogę cnoty swego kolegę Katza i przemówić
mu do sumienia. Zaczął od uwagi:

— Jestem zǳiwiony, że nie wiǳę u was krzyża! Gǳie odmawiacie brewiarz? Ani
ednego obrazu świętego nie widać na ścianach waszego poko u! A co wisi u was nad
łóżkiem?

Katz uśmiechnął się.
— To Zuzanna w kąpieli, a ta naga kobieta poniże to mo a dawna zna oma. Na

prawo wiǳicie prawǳiwą apońszczyznę; obrazek przedstawia akt płciowy ge szy i sta-
rego samura a. Coś niezwykle oryginalnego, prawda? Brewiarz mam w kuchni. Szwe ku,
przynieście mi brewiarz i otwórzcie go na trzecie stronicy.

Szwe k wyszedł i z kuchni słychać było odkorkowywanie trzech butelek. Pobożny
kapelan był przerażony, gdy na stole rzeczywiście po awiły się trzy butelki wina.

— Proszę, panie kolego, to est lekkie wino mszalne — mówił Katz — wysokiego
gatunku riesling. Przypomina w smaku mozelskie.

— Nie będę pił — zapowieǳiał z uporem nabożny kapelan. — Przyszedłem tuta ,
żeby wam przemówić do sumienia.

— Ale bez tego wyschnie wam w gardle, panie kolego — powieǳiał Katz. — Napĳcie
się, a a będę słuchał tego, co mi chcecie powieǳieć. Jestem zgodny i chętnie wysłucham
waszych przekonywań.

Nabożny kapelan napił się trochę i wytrzeszczył oczy.
— Diabelnie dobre wino, nieprawda, panie kolego?
Fanatyk powieǳiał twardo:
— Stwierǳam, że klniecie!
— To tylko przyzwycza enie — odpowieǳiał Katz — nieraz się przyłapu ę na tym, że

nawet bluźnię. Nale cie, Szwe ku, księǳu kapelanowi. Mogę was też zapewnić, że mówię
również: „Himmelherrgott, Krucyfix, sacra”. Myślę, że gdy posłużycie w wo sku tak długo
ak a, to się także wprawicie. To nic trudnego, nic uciążliwego, a nam, duchownym, bar-
ǳo bliskie: niebo, Bóg, krzyż, święty sakrament. Czyż nie brzmi to pięknie i zawodowo?
Pĳcie, panie kolego!

Były katecheta napił się odruchowo. Widać było, że chce coś powieǳieć, ale nie może.
Zbierał myśli.

— Panie kolego — mówił dale Katz — głowa do góry. Jesteście tacy smutni, akby
was mieli wieszać za pięć minut. Słyszałem, że kiedyś z edliście w restaurac i w piątek
kotlet wieprzowy, sąǳąc, że to est czwartek. Potem poszliście do ustępu, włożyliście
palec do gardła, żeby wszystko zwrócić, boście myśleli, że Bóg was zgłaǳi. Ja tam się
nie bo ę eść w poście mięsa, nawet piekła się nie bo ę. Przepraszam, napĳcie się! Czy uż
wam lepie ? Czy macie postępowy pogląd na piekło i czy w ogóle iǳiecie z duchem czasu,
z reformistami? Jest to mie sce dla ubogich grzeszników; kotły z siarką, kotły Papina, kotły
wysokiego ciśnienia, grzesznicy wysmaża ą się w nich na margarynę, rożny elektryczne,
wielkie walce drogowe walcu ą przez miliony lat grzeszników, zgrzytanie zębów naśladu ą
dentyści za pomocą spec alnych narzęǳi, biadania i narzekania nagrywa się na płyty, które
się potem odsyła na górę do nieba, ku rozweseleniu sprawiedliwych. Zaś w ra u są czynne
rozpylacze z wodą kolońską, a filharmonia niebieska tak długo gra Brahmsa, że na pewno
dacie pierwszeństwo piekłu i czyśćcowi. Aniołki ma ą w zadeczkach śmigła samolotowe,
żeby nie musiały się tak namachać skrzydełkami. Pĳcie, panie kolego! Szwe ku, nale cie
mu trochę koniaku, bo mam wrażenie, że się źle czu e.
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Nabożny kapelan opamiętawszy się szepnął:
— Religia est to po ęcie oderwane. Kto nie wierzy w istnienie Tró cy Święte …
— Szwe ku, nale cie panu kapelanowi eszcze trochę koniaku, żeby się mógł opamię-

tać. Szwe ku, opowieǳcie mu coś.
— Pod Vlaszimiem, posłusznie meldu ę, panie feldkurat — zaczął Szwe k — był

ǳiekan, który miał tylko posługaczkę, od czasu gdy mu stara gospodyni uciekła z akimś
młodym chłopcem i pienięǳmi. Ten ǳiekan na stare lata zabrał się do studiowania pism
świętego Augustyna, o którym się mówi, że należy do o ców Kościoła, i wyczytał tam,
że kto wierzy w antypody, winien być przeklęty. Więc przywołał posługaczkę do siebie
i powiada:

„Słucha cie, mówiliście mi kiedyś, że syn wasz est mechanikiem i że wy echał do
Australii. To byłby wśród antypodów, a święty Augustyn pisze, że każdy, kto wierzy
w antypody, est przeklęty”.

„Ależ, dobroǳie u — odpowiada kobieta — przecież mó syn pisu e do mnie i przy-
syła mi pieniąǳe z Australii”.

„To est złuda diabelska — odpowiada e ǳiekan — żadna Australia nie istnie e, to
antychryst was zwoǳi”.

A w nieǳielę wyklął ą publicznie i krzyczał, że Australia nie istnie e. Więc go wprost
z kościoła odwieźli do domu obłąkanych. Należałoby ich tam odwieźć więce . W klasztorze
urszulanek ma ą buteleczkę z mlekiem Panny Marii, którym karmiła małego Jezuska,
a ak do sierocińca pod Beneszovem przywieźli wodę z Lourdes, to się po nie sierotki
pochorowały na taką biegunkę, akie świat nie wiǳiał.

Nabożnego kapelana aż zamroczyło i opamiętał się dopiero po nowym łyku koniaku,
który mu uderzył do głowy.

Mrużąc oczy zapytał Katza:
— Wy pewno nie wierzycie w niepokalane poczęcie Przena świętsze Panienki ani

w to, że palec Jana Chrzciciela, który przechowu ą pĳarzy, est prawǳiwy. Czy w ogóle
wierzycie w Boga? A eżeli nie wierzycie, to dlaczego esteście kapelanem?

— Panie kolego — odpowieǳiał Katz, klepiąc go poufale po plecach — dopóki
państwo bęǳie uważało, że żołnierze, idąc na śmierć na pola bitew potrzebu ą błogosła-
wieństwa bożego, to kapelaństwo polowe bęǳie dobrze płatnym za ęciem, przy którym
się człowiek nie przepracu e. Poza tym byłem zdania, że to lepsze za ęcie niż bieganie po
placu ćwiczeń i choǳenie na manewry. Wówczas otrzymywałem rozkazy od przełożo-
nych, a ǳisia robię sobie, co chcę. Zastępu ę kogoś, kto nie istnie e, i sam gram rolę
bożą. A ak komuś nie chcę dać rozgrzeszenia, to mu nie dam, choćby mnie na kolanach
prosił. Zresztą, takich est cholernie mało.

— Ja kocham Pana Boga — odezwał się pobożny kapelan zaczyna ąc czkać — barǳo
Go kocham. Da cie mi trochę wina.

Ja Pana Boga szanu ę — mówił potem dale — barǳo Go szanu ę i czczę. Nikogo
tak nie poważam ak właśnie Jego.

Uderzył pięścią w stół, aż podskoczyły butelki.
— Bóg est uosobieniem czegoś wzniosłego, czegoś nieziemskiego. Jest honorowy

w swych sprawach. Jest to słoneczna z awa, tego mi nikt nie zabierze. Ja świętego Jó-
zefa szanu ę i wszystkich świętych poważam, wyłącza ąc świętego Serapiona. Ma takie
obrzydliwe imię.

— Powinien wystąpić o zmianę imienia — wtrącił Szwe k.
— Świętą Ludmiłę kocham i świętego Bernarda — mówił dale były prefekt —

uratował moc pielgrzymów na Św. Gotarǳie. Ma na szyi butelkę koniaku i odgrzebu e
zasypanych śniegiem.

Zabawa zeszła na inne tory. Nabożny kapelan zaczął pleść od rzeczy.
— Młoǳieniaszków czczę. Ma ą imieniny dwuǳiestego ósmego grudnia. Heroda

nienawiǳę. Jak kury śpią, to nie można dostać świeżych a ek.
Śmiał się i zaczął śpiewać: Święty Boże, święty mocny…
Przerwał wszakże od razu i zwraca ąc się do Katza zapytał ostro:
— Wy nie wierzycie, że piętnastego sierpnia est święto Wniebowzięcia Na świętsze

Marii Panny?
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Bawili się doskonale. Z awiło się eszcze więce butelek. Chwilami oǳywał się Katz:
— Powieǳ, że nie wierzysz w Pana Boga, bo inacze ci nie nale ę…
Zdawało się, że wraca ą czasy prześladowania pierwszych chrześcĳan. Były prefekt

śpiewał akąś pieśń męczennika z rzymskie areny i ryczał:
— Wierzę w Pana Boga, nie wyprę się Go. Wypcha się ze swoim winem. Mogę sobie

sam po wino posłać.
W końcu ułożyli go spać. Nim usnął, wzniósł prawicę ak do przysięgi i wygłosił:
— Wierzę w Boga O ca i Syna i Ducha Świętego. Przynieście mi brewiarz.
Szwe k włożył mu do rąk akąś książkę leżącą na nocne szafce i w ten sposób kapelan

usnął z Dekameronem G. Boccaccia w ręce.

.   
Feldkurat Otto Katz sieǳiał w zamyśleniu nad okólnikiem, który właśnie przyniósł sobie
z koszar. Było to poufne zarząǳenie Ministerstwa Wo ny.

„Ministerstwo Wo ny kasu e na czas wo ny obowiązu ące dotąd przepi-
sy, dotyczące ostatniego namaszczenia dla żołnierzy armii, i ustanawia dla
kapelanów wo skowych przepisy następu ące:

§ . Na oncie ostatnie namaszczenie zosta e zniesione.
§ . Ciężko rannym i chorym żołnierzom nie wolno udawać się na tyły

dla otrzymania ostatniego namaszczenia. Duszpasterze wo skowi obowiązani
są oddawać takich szeregowców natychmiast właǳom wo skowym celem
dalszego dochoǳenia.

§ . W szpitalach wo skowych na tyłach wolno uǳielać ostatniego na-
maszczenia zbiorowo na podstawie orzeczenia lekarzy wo skowych w takim
tylko wypadku, o ile ostatnie namaszczenie nie est uciążliwe dla dane in-
stytuc i wo skowe .

§ . W wypadkach wy ątkowych dowóǳtwa szpitali wo skowych na
tyłach mogą zezwolić na przy ęcie ostatniego namaszczenia.

§ . Na wezwanie dowóǳtw szpitali wo skowych duszpasterze wo skowi
obowiązani są uǳielać ostatniego namaszczenia tym, których dowóǳtwa
poleca ą”.

Potem feldkurat eszcze raz przeczytał pismo, którym został powiadomiony, że utro
ma się udać na Plac Karola do szpitala wo skowego, aby uǳielić ostatniego namaszczenia
ciężko rannym.

— Słucha cie, Szwe ku — zawołał kapelan — czy to nie świństwo? Jak gdyby w całe
Praǳe nie było innego feldkurata prócz mnie. Czemu nie poślą do szpitala tego poboż-
nego kapelana, co to niedawno spał u nas? Ja uż nawet nie pamiętam, ak to się robi.

— Kupimy sobie katechizm, panie feldkuracie, w katechizmie piszą o takich rze-
czach — rzekł Szwe k. — Katechizm to dobry przewodnik dla duszpasterzy. W klaszto-
rze emauskim pracował pewien pomocnik ogrodnika. Gdy postanowił wstąpić do zakonu
ako nowic usz i dostać habit, żeby nie zǳierać własnego ubrania, musiał kupić sobie ka-
techizm, aby się dowieǳieć, ak się robi znak krzyża, kto edynie nie podpada pod prawo
grzechu pierworodnego, co to znaczy mieć czyste sumienie, i tak dale . Potem sprzedał
sekretnie połowę ogórków z ogrodu klasztornego i ze wstydem wyleciał z klasztoru. Kiedy
się z nim spotkałem, powieǳiał mi: „Ogórki mogłem sprzedawać i bez katechizmu”.

Szwe k kupił katechizm, a feldkurat odwraca ąc kartki rzekł:
— Ostatniego namaszczenia może uǳielać tylko ksiąǳ, i to ole em poświęcanym

przez biskupa. Więc wiǳicie, Szwe ku, wy sam ostatniego namaszczenia uǳielić nie
możecie. Przeczyta cie mi, ak się uǳiela ostatniego namaszczenia.

Szwe k czytał:
„Czyni się to tak: ksiąǳ namaszcza poszczególne zmysły chorego modląc

się przy tym:
»Przez to święte namaszczenie niecha ci Bóg w swoim nieograniczonym

miłosierǳiu odpuści, cokolwiek zgrzeszyłeś wzrokiem, słuchem, powonie-
niem, smakiem, ęzykiem, dotykiem, chodem«”.
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— Ciekaw estem, Szwe ku — odezwał się kapelan — ak też człowiek może nagrze-
szyć dotykiem, możecie mi to wy aśnić?

— Wiele może nagrzeszyć, panie feldkurat, na przykład sięgnie choćby do cuǳe
kieszeni, albo i na zabawie taneczne , wszak mnie ksiąǳ kapelan rozumie, akie tam bywa
przedstawienie.

— A chodem Szwe ku?
— Kiedy zacznie utykać, żeby wzbuǳić litość.
— A powonieniem?
— Kiedy mu się akiś smród nie podoba.
— A smakiem, Szwe ku?
— Kiedy ma się na kogoś apetyt.
— A mową?
— To uż iǳie razem ze słuchem, panie feldkurat. Jak eden dużo gada, a drugi słucha.
Po tych filozoficznych uwagach kapelan zamilkł i po chwili powieǳiał:
— Potrzeba nam więc ole u poświęconego przez biskupa. Da ę wam ǳiesięć koron

na butelkę takiego ole u. W intendenturze wo skowe go nie ma ą.
Szwe k wybrał się więc na poszukiwanie ole u poświęconego przez biskupa. Poszu-

kiwanie takie rzeczy est daleko trudnie sze od szukania żywe wody w baśniach Bożeny
Niemcowe .

Szwe k był w kilku drogeriach, ale gdy wyrażał życzenie: „Proszę buteleczkę ole u
poświęcanego przez biskupa” — edni wybuchali śmiechem, inni ze strachu chowali się
pod kontuarem. Szwe k zachowywał przy tym wielką powagę.

Postanowił próbować szczęścia w aptekach. Z pierwsze kazano laborantowi wyrzu-
cić go za drzwi. W drugie chciano telefonować po pogotowie ratunkowe, w trzecie zaś
powieǳiał mu prowizor, że firma „Polak” przy ulicy Długie , handel ole ami i farbami,
z pewnością bęǳie miała żądany ole na skłaǳie.

Firma „Polak” przy ulicy Długie była naprawdę barǳo ruchliwa. Nie pozwoliła ode ść
żadnemu klientowi nie zaspokoiwszy w pełni ego życzeń. Jeśli ktoś życzył sobie balsamu
kopaiwowego, nalali mu do butelki terpentyny i też było dobrze.

Gdy Szwe k wszedł do sklepu i zażądał za ǳiesięć koron ole u poświęcanego przez
biskupa, szef rzekł do subiekta:

— Niech pan mu nale e, panie Tauchen, ǳiesięć deka ole u konopnego, numer trzeci.
A subiekt zawĳa ąc butelkę w papier rzekł do Szwe ka czysto po kupiecku:
— Pierwszy gatunek. Gdyby pan potrzebował pęǳli, lakieru, pokostu, prosimy zwró-

cić się do nas. Obsłużymy pana rzetelnie.
Tymczasem kapelan powtarzał sobie z katechizmu to, co w seminarium nie utkwiło

mu zbyt dobrze w pamięci. Barǳo mu się podobało to niezwykle uduchowione zdanie,
z którego się szczerze uśmiał: „Nazwa »ostatnie ole em świętym namaszczenie« pochoǳi
stąd, że to namaszczenie bywa zazwycza ostatnim ze wszystkich namaszczeń, akie Kościół
święty uǳiela człowiekowi”.

Albo inne: „Ostatnie namaszczenie może przy ąć każdy chrześcĳanin wyznania rzym-
skokatolickiego, który ciężko zachorował, ale wrócił uż do przytomności!”

„Chory powinien przy ąć ostatnie namaszczenie, o ile to tylko możliwe, dopóki est
przytomny”.

Wtem przyszedł goniec z koszar i przyniósł mu list, w którym kapelan został powia-
domiony, że utro przy ego posługach religĳnych w szpitalu asystować bęǳie Stowarzy-
szenie Szlachcianek Religĳnego Wychowania Żołnierzy.

Stowarzyszenie to składało się z histerycznych bab i rozdawało żołnierzom po szpita-
lach obrazki świętych i opowiastki o żołnierzu katoliku umiera ącym za na aśnie szego
pana. Do tych opowiastek dołączano barwny obrazek przedstawia ący pobo owisko. Do-
koła leżą trupy luǳi i koni, powywracane wozy z amunic ą i armaty lawetami do góry.
Na horyzoncie pali się wieś i pęka ą szrapnele, a na przeǳie leży umiera ący żołnierz bez
nogi, nad nim zaś pochyla się anioł i poda e mu wieniec ze wstęgą, na które est napis:
„Jeszcze ǳiś bęǳiesz ze mną w ra u”. Umiera ący zaś uśmiecha się tak błogo, akby mu
podawali lody śmietankowe.

Przeczytawszy list Otto Katz splunął i pomyślał: „Będę miał utro ładny ǳień”.
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Znał tę hołotę — ak e nazywał — z kościoła Św. Ignacego, gdy przed laty mie-
wał tam kazania dla żołnierzy. Wtedy pracował eszcze nad kazaniami barǳo starannie,
a Stowarzyszenie siadało tuż za pułkownikiem. Dwie chude gidie w czarnych sukniach,
z różańcami, które razu pewnego przyczepiły się do niego po kazaniu i przez dwie go-
ǳiny gadały o religĳnym wychowaniu żołnierzy, aż wreszcie rozgniewał się i rzekł im:
„Szanowne panie raczą wybaczyć, ale pan kapitan czeka na mnie z kartami”.

— Ole uż mamy — rzekł uroczyście Szwe k, gdy powrócił ze sklepu firmy „Polak”.
— Konopny ole , numer trzeci, pierwszy sort, barǳo dobry, możemy nim namaścić cały
batalion. Solidna firma. Sprzeda e także pokost, lakier i pęǳle. Potrzeba eszcze ǳwonka.

— Na co ǳwonek, Szwe ku?
— Trzeba po droǳe ǳwonić, żeby luǳie zde mowali czapki, ak bęǳiemy szli z Pa-

nem Bogiem, panie kapelanie, z tym ole em konopnym, numer trzy. To się tak robi. Już
wielu luǳi, których to w ogóle nic nie obchoǳiło, zostało przymkniętych za to, że czapek
nie zd ęli. Raz na Żiżkovie ksiąǳ sprał niewidomego za to, że przy takie okaz i nie zd ął
czapki, i eszcze tego ślepca zamknęli, bo dowiedli mu na sąǳie, że nie est głuchoniemy,
a tylko ślepy, i musiał słyszeć dźwięk ǳwonka, a więc był powodem zgorszenia, chociaż
to była noc. To coś tak ak w Boże Ciało. Inacze by nas luǳie nawet nie zauważyli, a tak
będą się nam kłaniali. Jeśli pan feldkurat się zgaǳa, to zaraz go przyniosę.

Otrzymawszy pozwolenie Szwe k wrócił za pół goǳiny z ǳwonkiem.
— Wziąłem go z bramy za azdu „Pod Krzyżykami” — rzekł. — Kosztował mnie pięć

minut strachu i musiałem długo czekać, bo się ciągle luǳie kręcili.
— Idę do kawiarni, Szwe ku; gdyby ktoś przyszedł, to niech poczeka.
Mnie więce po goǳinie przyszedł stary siwy pan, proste postawy i o surowym

spo rzeniu.
Cała ego postać była wyrazem uporu i złości. Patrzył przed siebie tak, akby go losy

wysłały, aby zniszczyć naszą nęǳną planetę i zatrzeć e ślady we wszechświecie. Mowa
ego była szorstka, sucha i surowa:

— W domu? Do kawiarni poszedł? Mam czekać? Dobrze, będę czekał do samego
rana. Na kawiarnię to ma, ale długów płacić mu się nie chce. To ci ksiąǳ, tfu, do diabła!

Splunął na podłogę.
— Proszę pana, niech pan tu nie plu e — rzekł Szwe k spogląda ąc na obcego pana

z dużym zainteresowaniem.
— Jeszcze raz splunę, o tak — rzekł z naciskiem uparty surowy pan spluwa ąc po raz

drugi na podłogę. — Że też mu nie wstyd! Wo skowy kapelan! Hańba!
— Jeśli pan esteś człowiekiem wykształconym — napominał go Szwe k — to niech

się pan oǳwyczai pluć w cuǳym mieszkaniu. Czy może zda e się panu, że ak est wo na
światowa, to uż zaraz może pan sobie pozwalać na wszystko? Powinien pan zachowywać
się przyzwoicie, a nie ak akiś obwieś. Trzeba postępować delikatnie, mówić przyzwoicie
i nie poczynać sobie ak aki drab. Wiǳicie go, zgłupiałego cywila!

Surowy pan powstał z krzesła, zaczął się trząść z oburzenia i krzyczał:
— Jakim prawem ośmielasz się pan mówić, że nie estem przyzwoitym człowiekiem?

Cóż więc estem w takim razie? Mów pan…
— Jesteś pan gówniarz — odpowieǳiał Szwe k patrząc mu prosto w oczy. — Plu-

esz pan na podłogę, akbyś pan sieǳiał w tramwa u, w pociągu albo w innym lokalu
publicznym. Zawsze się ǳiwiłem, na co są te karteczki z napisami, że na podłogę pluć
nie wolno, a teraz wiǳę, że to dla pana. Pewno muszą pana uż wszęǳie dobrze znać.

Surowy pan czerwienił się i bladł na przemian, i starał się odpowieǳieć potokiem
wyzwisk pod adresem Szwe ka i feldkurata.

— Skończyłeś pan? — zapytał Szwe k spoko nie (gdy z ust gościa padły ostatnie słowa:
„Obydwa esteście gałgany!”, „Jaki pan, taki kram!”). — Czy może chce pan eszcze akoś
uzupełnić swo e słowa, zanim spadnie pan ze schodów?

Ponieważ surowy pan był uż tak dalece wyczerpany, że na myśl nie przyszło mu
żadne obelżywe przezwisko, więc milczał. Szwe k zrozumiał to milczenie po swo emu, że
na uzupełnienie wyzwisk nie ma co czekać.

Otworzył więc drzwi, ustawił w nich surowego pana twarzą ku sieni i — takiego
shoota nie byłby się powstyǳił na lepszy gracz na lepszego mięǳynarodowego zespołu
piłki nożne .
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Za surowym panem spada ącym ze schodów leciały słowa Szwe ka:
— Na drugi raz, ak się pó ǳie z wizytą do porządnych luǳi, to trzeba zachowywać

się przyzwoicie.
Surowy pan długo choǳił pod oknami, czekał na kapelana.
Szwe k otworzył okno i przyglądał mu się.
Wreszcie gość doczekał się powrotu gospodarza, który wprowaǳił go do poko u

i wskazał mu krzesło obok siebie.
Szwe k bez słowa przyniósł spluwaczkę i postawił ą koło gościa.
— Co wy robicie, Szwe ku?
— Posłusznie meldu ę, panie feldkurat, że uż miałem z tym panem nieporozumienie

z powodu plucia na podłogę.
— Opuśćcie nas, Szwe ku; mamy do załatwienia sprawy osobiste.
Szwe k zasalutował i rzekł:
— Posłusznie meldu ę, że pana feldkurata opuszczam.
Poszedł do kuchni, a w poko u toczyła się tymczasem barǳo interesu ąca rozmowa.
— Przyszedł pan po pieniąǳe dane mi na weksel, eśli się nie mylę? — zapytał feld-

kurat swego gościa.
— Tak est, mam naǳie ę…
Kapelan westchnął.
— Człowiek zna du e się niekiedy w takie sytuac i, że nie pozosta e mu nic innego,

tylko mieć naǳie ę. Co za piękne słowo: „Ufa !”. Na pięknie sze z tro ga słów, które
wznoszą człowieka ponad chaos życia: „Wiara, naǳie a i miłość”.

— Mam naǳie ę, panie kapelanie, że suma…
— Ma pan rac ę, szanowny panie — przerwał mu kapelan. — Mogę panu eszcze raz

powtórzyć, że ufność krzepi człowieka w walce z życiem. Niech i pan nie traci naǳiei.
Barǳo to pięknie mieć pewien ideał, być niewinną, czystą istotą, która pożycza pieniąǳe
na weksle i ma naǳie ę, że należność otrzyma. Niech pan nie traci naǳiei i ufa stale, że
spłacę panu tysiąc dwieście koron, gdy w kieszeni mam niecałych sto.

— A więc pan… — wykrztusił gość.
— A więc a istotnie — odpowieǳiał kapelan.
Twarz gościa przybrała znowu wyraz uporu i złości.
— Panie, to est oszustwo — rzekł wsta ąc.
— Niech pan się uspokoi, szanowny panie…
— To oszustwo! — krzyczał gość z uporem. — Nadużył pan mego zaufania!
— Mó panie — rzekł kapelan — panu est koniecznie potrzebna zmiana powietrza.

Tu est zbyt duszno.
Szwe ku! — zawołał w kierunku kuchni. — Ten pan życzy sobie wy ść na świeże

powietrze.
— Posłusznie meldu ę, panie feldkurat — dobiegł głos z kuchni — że uż go raz

wyrzuciłem.
— Powtórzyć! — brzmiał rozkaz, który został wykonany szybko, sprawnie i bez-

względnie.
— Barǳo dobrze, panie feldkurat — rzekł Szwe k powraca ąc z sieni — że zała-

twiliśmy się z tym panem, zanim dopuścił się tu akie awantury. W Maleszicach był
karczmarz zna ący dobrze Pismo święte i gdy czasem łoił akiego gościa bykowcem, to
zawsze mawiał: „Kto żału e rózgi, nienawiǳi syna swego, ale kto go miłu e, w czas go
karze. Ja ci dam bić się w gospoǳie!”

— Wiǳicie, mó Szwe ku, co spotyka człowieka, który nie szanu e kapłana — uśmiech-
nął się feldkurat. — Święty Jan Złotousty powieǳiał: „Kto czci księǳa, czci Chrystu-
sa, kto robi przykrości księǳu, czyni też przykrości Chrystusowi, którego zastępcą est
właśnie ksiąǳ”. Na utro musimy się doskonale przygotować. Usmażcie a ka z szynką,
ugotu cie poncz na winie bordeaux, a resztę czasu poświęcimy na rozmyślania, tak ak to
est w modlitwie wieczorne : „Niecha łaska boża odwróci wszelkie układy nieprzy aciół
o ten przybytek”.
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Są na świecie luǳie ogromnie wytrwali i do takich należał mąż po dwakroć uż wyrzu-
cony z mieszkania feldkurata. W chwili gdy kolac a była gotowa, ktoś zaǳwonił. Szwe k
pośpieszył otworzyć drzwi i po chwili zameldował:

— Już znowu przyszedł, proszę pana feldkurata. Zamknąłem go tymczasem w ła-
zience, żebyśmy mogli spoko nie z eść kolac ę.

— Postąpiliście niedobrze, mó Szwe ku — rzekł kapelan. — Gość w dom, Bóg
w dom. Za dawnych czasów biesiadnicy kazali różnym potworkom, by ich zabawiali.
Przyprowadźcie go, niech nas bawi.

Szwe k wrócił po chwili z mężem wytrwałym, który spoglądał ponuro przed siebie.
— Niech pan siada — uprze mie zaprosił go kapelan. — Akurat kończymy kolac ę.

Mieliśmy homary, łososia, a teraz eszcze z emy trochę a ecznicy z szynką. Można sobie
pozwalać, gdy dobrzy luǳie pożycza ą pieniąǳe.

— Zda e mi się, że nie przyszedłem tuta dla żartów — rzekł mąż ponuro. — Już
trzeci raz tu ǳisia estem. Mam naǳie ę, że teraz wszystko się wy aśni.

— Posłusznie meldu ę, panie feldkurat — wtrącił Szwe k — że ten pan est taki wy-
trwały ak nie aki Bouszek z Libni. Osiemnaście razy w ciągu ednego wieczora wyrzucili
go u „Extnerów”, a on po każdym wyrzuceniu wracał, że niby zapomniał tam fa kę. Wła-
ził oknem, drzwiami, przez kuchnię, właził do lokalu przez mur ogrodu, przez piwnicę
i wlazłby może nawet kominem, gdyby go strażacy nie zd ęli z dachu. Był taki wytrwały,
że mógłby zostać ministrem albo i posłem.

Wytrwały człowiek, nie zwraca ąc uwagi na to, o czym mówiono, powtarzał z uporem:
— Chcę, żeby wszystko było asne, i proszę mnie wysłuchać.
— Może szanowny pan mówić — rzekł feldkurat — pozwalam panu. Niech pan

mówi tak długo, ak się panu podoba, a my tymczasem bęǳiemy biesiadowali dale . Mam
naǳie ę, że panu to nie bęǳie przeszkaǳało. Szwe ku, podawa cie.

— Jak panu wiadomo — mówił wytrwały wierzyciel — szale e wo na. Pieniąǳe
pożyczyłem panu feldkuratowi przed wo ną i gdyby nie wo na, nie domagałbym się tak
barǳo ich zwrotu. Ale mam pewne doświadczenia.

Wy ął z kieszeni notatnik i mówił dale :
— Wszystko mam pozapisywane. Porucznik Janata był mi winien siedemset koron

i ośmielił się paść nad Driną. Porucznik Praszek dostał się na rosy skim oncie do nie-
woli, a winien mi dwa tysiące koron. Kapitan Wichterle est mi winien taką samą sumę
i został zabity pod Rawą Ruską przez własnych żołnierzy. Porucznik Machek dostał się do
niewoli w Serbii, a est mi winien tysiąc pięćset koron. Ale są eszcze inni podobni. Ten
padł w Karpatach nie zapłaciwszy weksla, tamten poszedł do niewoli, ów utonął w Serbii,
eszcze inny umarł w szpitalu na Węgrzech. Czy pan feldkurat rozumie teraz mó niepo-
kó ? Przecie ta wo na zru nu e mnie ostatecznie, eśli nie będę energiczny i nieubłagany.
Może mi pan powie, że feldkuratom nie zagraża żadne niebezpieczeństwo? Niech pan
patrzy.

Podsunął kapelanowi notatnik pod nos.
— Proszę: feldkurat Matiasz w Brnie zmarł w szpitalu izolacy nym zeszłego tygodnia.

Włosy rwać z rozpaczy! Nie oddał mi tysiąca ośmiuset koron; poszedł z wiatykiem do
baraku cholerycznego, do akiegoś człowieka, który go przecież i tak nic nie obchoǳił.

— Było to ego obowiązkiem, szanowny panie — rzekł kapelan. — Ja także idę utro
do chorych…

— I także do cholerycznego baraku — wtrącił Szwe k. — Może pan pó ść z nami,
żeby pan wiǳiał, co znaczy poświęcenie.

— Panie kapelanie — rzekł mąż wytrwały — proszę mi wierzyć, że estem w sytuac i
rozpaczliwe . Czyż na to wybuchła wo na, aby zgłaǳiła wszystkich moich dłużników?

— Jak pana wezmą do wo ska i wyślą pana w pole — ponownie wtrącił się do roz-
mowy Szwe k — odprawimy z panem feldkuratem mszę świętą, aby Bóg Niebieski dał,
iżby pierwszy granat pana przetrącić raczył.

— Panie feldkuracie, to sprawa poważna — rzekł człowiek wytrwały do kapelana —
więc proszę, aby ordynans pański nie wtrącał się do nasze rozmowy. Trzeba koniecznie
z tym skończyć.

— Posłusznie proszę pana feldkurata — odezwał się Szwe k — aby mi naprawdę raczył
zakazać wtrącania się do rozmowy, bo w przeciwnym razie będę dale bronił interesów
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pana feldkurata, ak na porządnego żołnierza przystało. Ten pan ma rac ę, że chce ode ść
stąd sam, bo a też nie lubię awantur i estem człowiekiem towarzyskim.

— Mó Szwe ku, mnie to wszystko zaczyna uż nuǳić — rzekł feldkurat, akby nie
dostrzegał gościa. — Myślałem, że nas ten człowiek zabawi, że opowie nam akieś aneg-
dotki, a on chce, żebym wam rozkazał nie wtrącać się do te sprawy, chociaż mieliście
z nim uż dwa razy do czynienia. Wieczorem w wigilię dnia tak ważnego, gdy trzeba
skupić wszystkie myśli i uczucia wokół Boga, zamęcza mnie akąś idiotyczną historią
o nęǳnych tysiąc dwieście koron. Odwraca myśl mo ą od spraw wyższych i chce, abym
mu eszcze raz powieǳiał, że mu teraz nic nie dam. Nie będę z nim więce rozmawiał, aby
mi nie zepsuł reszty tego świętego wieczoru. Powieǳcie wy mu, Szwe ku: „Pan feldkurat
nic panu nie da”.

Szwe k wypełnił rozkaz, wrzaskliwie powtórzywszy te słowa nad uchem gościa.
Ale wytrwały gość nie ruszył się z mie sca.
— Zapyta cie, Szwe ku — nalegał kapelan — ak długo ten egomość zamierza roz-

siadywać się tuta .
— Nie ruszę się stąd, dopóki nie otrzymam swe należności — twierǳił z uporem

wytrwały człowiek.
Kapelan wstał, podszedł do okna i rzekł:
— W takim razie odda ę go wam, Szwe ku; róbcie sobie z nim, co się wam podoba.
— Niech no pan iǳie — rzekł Szwe k uchwyciwszy niemiłego gościa za ramię. —

Do trzech razy sztuka.
I powtórzył swo ą sztukę szybko i elegancko, podczas gdy kapelan wybębniał palcami

po szybie marsza pogrzebowego.
Wieczór poświęcony rozmyślaniu miał kilka faz. Rozmyślania feldkurata były tak głę-

bokie, że eszcze o dwunaste goǳinie w nocy słychać było w ego mieszkaniu śpiew:

A gdyśmy maszerowali,
Wszystkie ǳiewczęta płakały…

Dobry wo ak Szwe k śpiewał także.

*

Na ostatnie namaszczenie czekali w szpitalu dwa ranni: pewien stary ma or i pewien
prokurent banku, oficer rezerwy. Oba byli zranieni w brzuch podczas walk w Karpatach
i leżeli koło siebie. Oficer rezerwy uważał za swo ą powinność przy ąć ostatnie sakra-
menty dlatego głównie, że i ego przełożony zażądał ostatniego namaszczenia. Przeciwne
postępowanie uważałby sam za naruszenie subordynac i. Pobożny ma or miał naǳie ę, że
może poprawi mu się po tym zdrowie. Ale w nocy oba zmarli i gdy naza utrz feldkurat ze
Szwe kiem przybyli do szpitala, nieboszczycy leżeli przykryci prześcieradłami, z twarzami
sczerniałymi, ak wszyscy ci, co umiera ą skutkiem uduszenia.

— Taki szacunek wzbuǳaliśmy po droǳe, panie kapelanie, a oni nam wszystko po-
psuli — dąsał się Szwe k, gdy w kancelarii powieǳiano im, że ranni oficerowie uż ich
nie potrzebu ą.

Szwe k miał rac ę — istotnie wzbuǳali po droǳe powszechny szacunek. Jechali
dorożką, Szwe k ǳwonił, a feldkurat trzymał w ręku zawiniętą w serwetkę buteleczkę
z ole em, którą błogosławił z niezwykłą powagą przechodniów zde mu ących przed nim
czapki.

Za dorożką biegło kilka niewinnych pacholąt; edno z nich przysiadło się na resorach,
a inne wrzeszczały unisono:

— Batem go, batem!
Szwe k ǳwonił, dorożkarz chlastał biczem do tyłu. Na ulicy Vodiczkowe akaś do-

zorczyni domu, członkini kongregac i mariańskie , kłusem dogoniła dorożkę i kazała się
pobłogosławić. Przeżegnała się, splunęła i powieǳiała:

— Jadą z tym Panem Bogiem ak wszyscy diabli. Można dostać suchot — i zadyszana
zawróciła do domu.
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Na barǳie irytował ǳwonek szkapinę dorożkarską, które musiał widać coś przypo-
minać, bo stale oglądała się za siebie i próbowała zatańczyć na ezdni.

Na tym więc polegał ów wielki szacunek, o którym mówił Szwe k.
Tymczasem kapelan poszedł do kancelarii, aby wystawić rachunek za ostatnie na-

maszczenie. Sierżantowi rachuby wyliczył dokładnie, że właǳe wo skowe winny mu sto
i pięćǳiesiąt koron za ole e święte i za prze azd.

Potem powstał spór mięǳy komendantem szpitala a feldkuratem, przy czym ten
ostatni uderzył kilka razy pięścią w stół i zawołał:

— Niech pan nie myśli, panie kapitanie, że ostatnie namaszczenie może być za dar-
mo. Gdy oficer dragonów zosta e odkomenderowany do stadniny, żeby kupić konie, to
też dosta e diety. Jest mi barǳo przykro, że ci dwa chorzy nie doczekali się ostatniego
namaszczenia. Kosztowałoby to pięćǳiesiąt koron droże .

Szwe k czekał tymczasem na dole na odwachu, trzyma ąc buteleczkę z ole em, która
wśród żołnierzy buǳiła duże zainteresowanie.

Ktoś mówił, że tym ole em można by doskonale czyścić karabiny i bagnety.
Jakiś zacny żołnierzyk pochoǳący z wyżyny czeskomorawskie , który wierzył eszcze

w Boga, prosił, aby o rzeczach świętych oǳywano się delikatnie, aby nie debatowano nad
świętymi sakramentami.

— Cała naǳie a w Bogu — mówił.
Stary rezerwista spo rzał na żółtoǳioba i rzekł:
— Ładna naǳie a, że szrapnel urwie ci głowę. Woǳą nas za nos. Pewnego razu

przy echał do nas akiś poseł klerykalny i gadał o poko u bożym, który unosi się nad
ziemią; dowoǳił, że Bóg nie chce wo ny i że trzeba, abyśmy żyli w poko u i kochali się
ak bracia. A teraz patrzcie. Jak tylko wybuchła wo na, we wszystkich kościołach modlą
się o zwycięstwo, a o Bogu mówi się ak o akim szefie sztabu generalnego, który wo ną
kieru e. Z tego szpitala wo skowego wywieźli co niemiara nieboszczyków i pełne wozy
urżniętych rąk i nóg.

— A żołnierzy chowa ą bez ubrania — rzekł inny żołnierz — bo w mundury nie-
boszczyków ubiera ą luǳi żywych, i tak w kółko.

— Dopóki nie zwyciężymy — zauważył Szwe k.
— Takie fu arze zachciewa się zwycięstwa — odezwał się z kąta kapral. — Na ont

was zapęǳić, do okopów, i pognać was na bagnety, na druty kolczaste, na miny i wilcze
doły, i o nic nie pytać. Wylegiwać się na tyłach to każdy potrafi, ale zginąć nie chce się
nikomu.

— Ja też myślę, że musi to być barǳo pięknie dać się przebić bagnetem — rzekł
Szwe k. — Kula w brzuchu też niebrzydka rzecz, ale eszcze ładnie sza sprawa, gdy człeka
przetrąci granat; człek ǳiwu e się wtedy, że nogi i brzuch oddaliły się poniekąd od niego
i wyda e mu się to tak zabawne, że uż z tego samego umiera, i to dużo wcześnie , nim
mu to ktoś zdoła wytłumaczyć.

Młoǳiutki żołnierz westchnął serdecznie. Sam żałował swego młodego życia; żałował,
że uroǳił się w takim głupim stuleciu — chyba po to, żeby zostać zarżniętym ak wół
w atce. I na co to wszystko?

Pewien żołnierz, nauczyciel z zawodu, rzekł, akby czytał w ego myślach:
— Niektórzy uczeni ob aśnia ą wo nę po awieniem się plam na słońcu. Jak tylko

pokaże się taka plama, ǳie e się zawsze coś okropnego. Zdobycie Kartaginy…
— Zostaw pan sobie swo ą uczoność — przerwał mu kapral — i idź pan zamieść

izbę, bo ǳisia kole na pana. A nam diabli do akichś tam bałwańskich plam na słońcu.
Choćby ich tam było te dwaǳieścia, to i tak za nie nic nie dostanę.

— Ale te plamy na słońcu ma ą ednak wielkie znaczenie — wtrącił się do rozmowy
Szwe k. — Razu ednego pokazała się taka edna plama i eszcze tego samego dnia zo-
stałem obity „U Banzetów” w Nuslach. Od tego czasu, gdy się gǳie wybierałem, zawsze
zaglądałem do gazet, czy nie pokazała się aka plama. A eśli się pokazała, to adiu Fruziu,
nigǳie nie choǳiłem i przesieǳiałem plamę w domu. Jak wtedy wulkan Mont-Pelle
zgłaǳił całą wyspę Martynikę, to eden profesor pisał w gazecie „Narodni Politika”, że
uż od dawna ostrzegał swoich czytelników przed wielką plamą na słońcu. A ta „Narodni
Politika” nie trafiła na wyspę i biedni luǳie grubo przez to ucierpieli.
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Tymczasem kapelan spotkał się na górze w kancelarii szpitala z edną damą ze Stowa-
rzyszenia Szlachcianek Religĳnego Wychowania Żołnierzy, ze starą, wstrętną megierą,
uż od samego rana choǳącą po szpitalu i wszęǳie rozda ącą obrazki świętych, które
ranni i chorzy żołnierze wyrzucali do spluwaczek.

Łażąc tak po szpitalu denerwowała wszystkich swoim głupim gadulstwem i napomi-
naniem, żeby szczerze żałowali za grzechy i prawǳiwie się poprawili, iżby po śmierci Bóg
Niebieski dał im wiekuiste zbawienie.

Była blada, gdy rozmawiała z feldkuratem, i wzdychała, aka ta wo na straszna, bo
zamiast uszlachetniać luǳi, robi z nich zwierzęta. Na przykład na dole ranni żołnierze
wywalali na nią ęzyki i powieǳieli e , że est pokraką i kozą niebiańską.

— Das ist wirklich schrecklich, Herr Feldkurat, das Volk ist verdorben.
I rozgadała się o tym, ak sobie wyobraża religĳne wychowanie żołnierza. Albowiem

tylko wtedy walczy żołnierz ǳielnie za swego na aśnie szego pana, gdy wierzy w Boga
i ma uczucia religĳne, bo nie boi się śmierci, wieǳąc, iż czeka na niego ra .

Gadatliwa megiera wygłosiła eszcze kilka podobnych komunałów, a widać po nie
było, że est zdecydowana nie wypuścić kapelana ze swoich pazurów; on ednak odczepił
się barǳo nieelegancko.

— Jeǳiemy do domu, Szwe ku! — zawołał zwraca ąc się w stronę odwachu.
W droǳe powrotne nie zwracali uż na siebie niczy e uwagi.
— Niech na przyszłość posyła ą do szpitala, kogo chcą — rzekł kapelan. — Do czego

to podobne, ażeby człowiek targował się z nimi o pieniąǳe za każdą duszę, którą chce
zbawić. Same buchaltery i rachmistrze! Hołota!

Wiǳąc w ręku Szwe ka buteleczkę z „poświęcanym” ole em, nachmurzył się i powie-
ǳiał:

— Na lepie zrobimy, Szwe ku, eśli tym ole em nasmaru ecie mnie i sobie buty.
— Spróbu ę także naoliwić zamek — dodał Szwe k. — Ogromnie skrzypi, gdy ksiąǳ

kapelan wraca nocą do domu.
Tak skończyło się ostatnie namaszczenie, do którego w ogóle nie doszło.

.     -


Szczęście Szwe ka było nietrwałe. Nieubłagany los przerwał przy aźń, aka istniała
mięǳy nim a feldkuratem. Aczkolwiek kapelan przedstawiał się dotychczas ako postać
na ogół sympatyczna, to ednak po tym, czego dopuścił się obecnie, tracimy dla niego
wszelką sympatię.

Feldkurat sprzedał Szwe ka porucznikowi Lukaszowi, a racze przegrał go w karty.
Tak samo dawnymi czasy sprzedawano w Ros i chłopów pańszczyźnianych. Rzecz stała się
zgoła nieoczekiwanie. U porucznika Lukasza zebrało się doborowe towarzystwo i grało
w oko.

Kapelan przegrał wszystko, co miał, i wreszcie rzekł:
— Ile pożyczycie mi na mego pucybuta? Ogromny idiota, ale interesu ąca postać. Coś

non plus ultra. Jeszcze nikt i nigdy nie miał takiego służącego.
— Pożyczę ci sto koron — zaproponował porucznik Lukasz. — Jeśli nie oddasz do

trzeciego dnia, to mi ten rarytas przyślesz. Mó pucybut to wstrętny człowiek. Ciągle
wzdycha, pisze listy do domu i kradnie, co mu w rękę wpadnie. Biłem go nawet; na nic
się nie zdało. Wybiłem mu parę przednich zębów, ale chłop się nie poprawił.

— Zgoda — rzekł lekkomyślny feldkurat. — Po utrze sto koron albo Szwe k.
Przegrał i tych sto koron i smutny wracał do domu. Wieǳiał z całą pewnością i nie

oddawał się żadnym złuǳeniom, że do po utrza nie zdobęǳie tych stu koron i że wła-
ściwie sprzedał Szwe ka nikczemnie i podle.

„Powinienem był zażądać dwieście koron” — gniewał się na siebie, a przesiada ąc się
z ednego tramwa u do drugiego, aby za chwilę dotrzeć do domu, stał się nagle tkliwy
i sentymentalny.

„Nieładnie to z mo e strony — pomyślał ǳwoniąc do drzwi swego mieszkania. —
Jak a teraz spo rzę w ego idiotyczne, poczciwe oczy”.
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— Kochany Szwe ku — rzekł znalazłszy się w domu. — Stała się rzecz niezwykła.
Prześladował mnie pech w kartach. Zaryzykowałem, bo miałem pod ręką asa, a potem
dostałem ǳiesiątkę, a bankier, chociaż miał waleta, dociągnął także do dwuǳiestu eden.
Ryzykowałem parę razy na asa albo na ǳiesiątkę i zawsze miałem tyle, co i bankier.
Przegrałem wszystkie pieniąǳe.

Chwilę milczał.
— W końcu przegrałem i was. Zastawiłem was za sto koron i eśli nie oddam ich

po utrze, to uż nie bęǳiecie mó , ale pana porucznika Lukasza. Barǳo mi przykro.
Naprawdę.

— Sto koron eszcze mam — rzekł Szwe k — mogę panu feldkuratowi pożyczyć.
— Dawa cie! — ożywił się feldkurat. — Natychmiast zaniosę e Lukaszowi. Prawdę

mówię, że nie chciałbym się z wami rozstać.
Lukasz był barǳo zǳiwiony, gdy znowu zobaczył kapelana.
— Idę ci oddać dług — rzekł kapelan rozgląda ąc się zwycięsko dokoła. — Da cie

i mnie kartę.
— Va banque — zawołał, gdy kole przyszła na niego. — O edno oczko przewóz.

Przegrałem.
Jeszcze raz va banque na ciemno — odezwał się przy drugie kole ce.
— Dwaǳieścia bierze — wołał bankier.
— Mam akurat ǳiewiętnaście — cicho bąknął kapelan składa ąc na stole ostatnie

czterǳieści koron z setki, którą pożyczył mu Szwe k, aby się wykupić z niewoli.
Wraca ąc do domu wieǳiał feldkurat z całą pewnością, że to uż koniec, że Szwe ka

nic uż ocalić nie może i że sąǳone mu służyć u porucznika Lukasza. Gdy Szwe k otworzył
drzwi, kapelan rzekł:

— Wszystko na próżno, Szwe ku. Trudno walczyć z przeznaczeniem. Przegrałem was
i te wasze sto koron. Robiłem wszystko, co było w mo e mocy, ale los est mocnie szy
ode mnie. Rzucił was w szpony porucznika Lukasza; nastanie czas, że bęǳiemy musieli
rozstać się.

— A dużo było w banku? — zapytał Szwe k spoko nie. — Czy puszczał się pan
feldkurat na ciemno? Gdy karta nie iǳie, nic się nie da zrobić, ale czasem bywa też nie-
dobrze, gdy się karta pcha bezwstydnie. Na Zderazie mieszkał nie aki Ve voda, blacharz,
który grywał w mariasza w pewnym szynku za „Stuletnią Kawiarnią”. Raz go diabeł skusił
i mó blacharz powiada: „Zagra my sobie w oczko o piątaka”. Grali więc taniutko, a on
miał bank. Wszyscy się przyłączyli i bank urósł do ǳiesięciu koron. Stary Ve voda chciał,
żeby i inni grali, więc robił, co mógł, żeby przegrać, ale mu się to nie udawało, a w banku
była uż setka. Spośród graczy nikt nie miał tyle pienięǳy przy sobie, żeby móc zagrać
va banque, a na Ve vodę biły uż siódme poty. Było tak cicho, że słychać było tylko sze-
lest kart i głos Ve vody, który od czasu do czasu przywoływał małą kiepską blotkę, żeby
przegrać. Stawiali po pięć koron i wpadali eden po drugim. Jeden ma ster kominiarski
rozzłościł się, poszedł do domu po pieniąǳe i zagrał va banque, gdy w banku było uż
półtore setki. Ve voda chciał się tego pozbyć i ak potem mówił, chciał ciągnąć choćby do
trzyǳiestu, żeby mieć przewóz, ale dostał dwa asy. Udawał, że nic nie ma, i rozmyślnie
wołał: „Szesnaście bierze”. A ten ma ster kominiarski miał wszystkiego piętnaście. Czy
to nie pech? Stary Ve voda był blady i zgnębiony, bo dokoła uż sobie szeptali i urągali, że
robi machlo ki, ktoś nawet powieǳiał, że uż go raz zbili za oszustwa w grze, chociaż był
to na zacnie szy gracz. Dokładali więc dale , aż było w banku pięćset koron. Szynkarz nie
wytrzymał. Miał akurat przyszykowane pieniąǳe dla browaru za piwo, wziął e do ręki,
przysiadł się, postawił dwa razy po dwie setki, a potem zamknął oczy, zakręcił krzesłem
na szczęście i oświadczył, że bĳe wszystko va banque.

„Ale, powiada, gramy w otwarte karty”. Stary Ve voda byłby nie wiem co dał za to,
żeby przegrać. Wszyscy się ǳiwili, gdy wyrzucił kartę i pokazała się siódemka, a on ą za-
trzymał. Szynkarz śmiał się pod wąsem, bo miał dwaǳieścia eden. Ve voda dostał drugą
siódemkę, zatrzymał ą, a szynkarz powiada na to złośliwie: „Teraz bęǳie as albo ǳie-
siątka. Głowę da ę, panie Ve vodo, że bęǳie przewóz”. Zapanowała wielka cisza. Ve voda
wyrzuca trzecią kartę: siódemka. Szynkarz zrobił się blady ak kreda, bo to były ego
ostatnie pieniąǳe, poszedł do kuchni, a po chwili przyleciał chłopak, który w gospo-
ǳie terminował, i woła, żebyśmy poszli pana gospodarza oderżnąć, bo się powiesił na
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okiennym haku. Oderżnęliśmy go, ocucili i grało się dale . Nikt uż nie miał pienięǳy,
bo wszystko było w banku Ve vody, który wołał stale o akąś małą kiepską blotkę, żeby
przegrać, ale w żaden sposób nie mógł zrobić machlo ki, bo grał w otwarte karty. Wszyscy
zgłupieli wobec takiego wielkiego szczęścia, a ponieważ nie mieli pienięǳy, więc dawali
rewersy. Po paru goǳinach przed starym Ve vodą leżały tysiące, setki tysięcy, miliony.
Ma ster kominiarski był uż bankowi winien przeszło półtora miliona, węglarz ze Zderaza
około miliona, stróż ze „Stuletnie Kawiarni” osiemset tysięcy, eden medyk ponad dwa
miliony. A w miseczce z pienięǳmi dla szynkarza leżało uż samych rewersów na trzysta
tysięcy. Jednym słowem, ogromne pieniąǳe. Stary Ve voda próbował i tak, i siak. Ciągle
wychoǳił niby za potrzebą i za każdym razem oddawał bank komu innemu, żeby grał
za niego, a gdy wracał, mówili mu, że wygrał, że miał oko. Posłali po nowe karty, ale
i to się na nic nie zdało. Gdy Ve voda stanął na piętnastu, to partner miał wtedy pewno
czternaście. Wszyscy spoglądali na starego blacharza z wielką wściekłością, a na głośnie
urągał pewien brukarz, który miał w banku akichś marnych osiem koron. Oświadczył
otwarcie, że tacy luǳie ak Ve voda nie powinni choǳić po świecie, że należałoby go
skopać, wyrzucić za drzwi i utopić ak szczenię. Rozpacz starego Ve vody trudno sobie
wyobrazić. Wreszcie wpadł na dobry koncept. „Ja muszę wy ść, powiada do kominiarza,
niech pan gra za mnie, panie ma strze”. Wyleciał bez kapelusza prosto w ulicę Myslika
po polic ę. Spotkał patrol i powieǳiał, że w te gospoǳie gra ą na pieniąǳe. Polic anci
kazali mu iść naprzód i powieǳieli, że zaraz przy dą za nim. Wrócił więc mięǳy graczy
i dowieǳiał się, że tymczasem medyk przegrał przeszło dwa miliony, a stróż przeszło trzy.
A w miseczce z pienięǳmi dla szynkarza przybyło rewersów na pół miliona. Po chwili do
szynku weszli polic anci. Brukarz krzyknął: „Ucieka cie, sąsieǳi!” Ale nie zdało się to na
nic. Bank został skonfiskowany, wszystkich zabrano do komisariatu. Ponieważ węglarz
ze Zderaza sprzeciwił się, więc zawieźli go w plecionce. W banku rewersów na przeszło
pół miliarda, a w gotówce tysiąc pięćset.

„Takiego hazardu eszcze, ak ży ę, nie wiǳiałem — rzekł inspektor polic i wiǳąc
rewersy na takie zawrotne sumy. — Przecież to gorsze od Monte Carlo”.

W areszcie zostali do rana wszyscy z wy ątkiem Ve vody, który za doniesienie został
uwolniony i miał przyrzeczoną trzecią część skonfiskowanego banku, czyli przeszło sto
sześćǳiesiąt milionów, ale biedak w nocy zwariował i od samego rana choǳił po Praǳe
i na tuziny zamawiał kasy ogniotrwałe. To się nazywa szczęście w kartach.

Potem zabrał się Szwe k do gotowania grogu; skończyło się na tym, że kapelan, któ-
rego z trudem udało się Szwe kowi zaciągnąć późną nocą do łóżka, rozpłakał się rzewnymi
łzami i łkał:

— Sprzedałem cię, kolego, haniebnie cię sprzedałem. Przeklina mnie, bĳ, nic nie
powiem. Rzuciłem cię na pastwę losu. W oczy ci spo rzeć nie mogę. Drap mnie, gryź,
zgładź! Nie zasługu ę na nic lepszego. Wiesz, co a estem?

I zanurza ąc zapłakaną twarz w poduszkę, rzekł cichym, delikatnym, miękkim głosem:
— Jestem łotr bez charakteru.
I zaraz zasnął snem sprawiedliwego.
Naza utrz kapelan unikał spo rzenia Szwe ka, wyszedł z domu barǳo wcześnie i po-

wrócił dopiero w nocy z akimś grubym piechurem.
— Pokażcie mu, Szwe ku — mówił unika ąc ego spo rzenia — gǳie co leży, i po-

wieǳcie mu, ak się gotu e grog. Rano zameldu ecie się u porucznika Lukasza.
Szwe k i nowy sługa kapelana spęǳili noc barǳo przy emnie na gotowaniu grogu.

Nad ranem gruby piechur ledwo trzymał się na nogach i nucił sobie pod nosem ǳi-
waczną mieszaninę różnych piosenek ludowych: „Czemuś oczki zapłakała, szynkareczko,
szafareczko, cztery lata pĳe Kuba, he , gwiazdeczko, coś błyszczała, stoi ułan na pikiecie,
uciekła mi przepióreczka…”

— Bęǳie ci, bratku, dobrze na świecie — rzekł Szwe k do niego. — Przy takich
zdolnościach utrzymasz się u feldkurata długo.

Takim sposobem stało się, że tegoż samego przedpołudnia porucznik Lukasz po raz
pierwszy u rzał poczciwą i szczerą twarz dobrego wo aka Szwe ka, który mu się meldował:

— Posłusznie meldu ę panie oberle tnant, że estem ten Szwe k, co go pan feldkurat
przegrał w karty.
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Instytuc a oficerskich służących est stara ak świat. Zda e się, że uż Aleksander Ma-

cedoński miał swego pucybuta, ale pewne est tylko to, że w czasach feudalnych zadanie
to spełniali giermkowie rycerzy. Czym był Sancho Pansa dla don Kichota? ǲiwię się, że
nikt dotąd nie napisał historii oficerskich służących. W historii takie znaleźlibyśmy wieść
o tym, że książę de Almavira podczas oblężenia miasta Toledo spożył swego służącego bez
soli, o czym sam pisze w swoim pamiętniku. Opowiada w nim, że sługa ego miał mięso
delikatne, miękkie, smakiem przypomina ące coś pośredniego mięǳy mięsem kurczęcia
a mięsem oślim.

W stare kronice szwabskie o sztuce wo enne zna du emy także wskazania dla sług
wo skowych. Pucybut dawnych czasów powinien był wyróżniać się pobożnością, cnotli-
wością, prawdomównością, musiał być skromny, odważny, mężny, uczciwy, pracowity.
Słowem — miał to być wzór człowieka. Czasy nasze zmieniły się pod tym względem bar-
ǳo. Współczesny totumfacki zazwycza nie bywa ani pobożny, ani cnotliwy, ani prawdo-
mówny. Łże, oszuku e, ak się da, i często gęsto życie swego pana przemienia w prawǳiwe
piekło. Jest to przebiegły niewolnik, który wymyśla na różnie sze podstępne kawały, aby
zatruć życie swego pana.

W nowym pokoleniu pucybutów nie ma uż takich ofiarnych istot, które pozwoliły-
by swemu panu z eść się bez soli, ak szlachetny Fernando księcia de Almavira. Z drugie
strony wiǳimy, że dowódcy, walcząc na śmierć i życie ze swoimi współczesnymi służą-
cymi, stosu ą na różnie sze środki dla utrzymania swego autorytetu. Niekiedy bywa to
roǳa terroru. W  roku odbywał się w Gratzu proces sądowy, w którym rolę główną
odegrał pewien kapitan: skopał na śmierć swego pucybuta. Został uniewinniony, po-
nieważ uczynił to dopiero po raz drugi. W mniemaniu tych panów życie pucybuta nie
przedstawia żadne wartości. Uważa ą go za akąś rzecz; pucybut to w wielu wypadkach
pa ac od brania w pysk, niewolnik, sługa do wszystkiego. Oczywiście, nic ǳiwnego, że
taka sytuac a zmusza niewolnika, aby był przebiegły i podstępny. Sytuac ę ego na nasze
planecie przyrównać można edynie do cierpienia pikolaków dawnych czasów, którym
pięścią i udrękami wpa ano uczciwość.

Zdarza się wszakże, że pucybut awansu e na faworyta, a wówczas sta e się postrachem
całe kompanii czy batalionu. Cała podoficerska starszyzna stara się go przekupić. On
decydu e o urlopie, on może się wstawić, za kim chce, żeby przy raporcie wszystko dobrze
wypadło.

Tacy faworyci bywali podczas wo ny nagraǳani wielkimi i małymi medalami srebr-
nymi za odwagę i męstwo.

W  pułku znałem takich kilku. Jeden pucybut dostał wielki srebrny medal za to, że
umiał ba ecznie piec gęsi, które kradł. Drugi dostał mały srebrny medal za to, że z domu
otrzymywał wspaniałe paczki żywnościowe, ǳięki którym ego pan w czasach powszech-
nego głodu wo ennego tak się przeżarł, iż nie mógł łazić.

Wniosek o oǳnaczenie tego człowieka medalem motywował ego pan następu ąco:
— Za to, że w walkach okazywał niezwykłą odwagę i męstwo, że garǳił życiem i nie

opuszczał swego oficera na krok pod silnym ogniem nieprzy acielskim.
A on tymczasem gǳieś na tyłach plądrował kurniki. Wo na zmieniła stosunek pucy-

buta do pana i uczyniła z niego istotę na barǳie znienawiǳoną przez wszystkich szere-
gowców. Pucybut zawsze dostawał całą puszkę konserw, nawet wtedy, gdy edna puszka
wydawana była na pięciu szeregowców. Jego manierka zawsze napełniona była rumem
albo koniakiem. Przez cały ǳień taki pokraka żuł czekoladę i ob adał się słodkimi sucha-
rami oficerskimi, palił papierosy swego pana, kuchcił, gotował całymi goǳinami i nosił
odświętną bluzę.

Służący oficera był z ordynansem kompanĳnym na stopie na barǳie poufałe i obda-
rzał go obficie odpadkami swego stołu i wszystkich tych przywile ów, z akich korzystał.
Do triumwiratu przybierał sobie nadto sierżanta rachuby. Cała ta tró ka, ma ąca bezpo-
średnie stosunki z oficerem, znała wszystkie operac e i plany wo enne.

Kiedy się coś zacznie, wieǳiał zawsze na lepie ten pluton, którego kapral przy aźnił
się ze służącym oficera.

Gdy taki powieǳiał: „o drugie trzyǳieści pięć da emy dęba”, to ściśle o drugie
trzyǳieści pięć żołnierze austriaccy zrywali kontakt z nieprzy acielem.
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Służący oficera utrzymywał na poufalsze stosunki z kuchnią polową, lubił się kręcić
koło kotła i rozkazywał tak, akby sieǳiał w restaurac i i odczytywał adłospis:

— Ja chcę żebro — mówił do kucharza — wczora dałeś mi ogon. Doda mi też
kawałek wątroby do zupy; wiesz przecie, że śleǳiony nie lubię.

Ale na wspaniale umiał pucybut robić panikę. Podczas ostrzeliwania okopów dusza
uciekała mu w pięty. W takich chwilach sieǳiał z tobołami swego pana i swoimi w na -
bezpiecznie szym schronie i nakrywał głowę kołdrą, aby granat go nie trafił. Nie pragnął
niczego innego, ak tylko tego, aby ego pan został ranny i aby razem z nim można było
dostać się daleko na tyły.

Panikę podtrzymywał systematycznie, stwarza ąc nastró ta emniczości.
— Zda e mi się, że składa ą telefon — rozpowiadał sekretnie po plutonach. Był szczę-

śliwy nad wyraz, gdy mógł rzec: — Już go złożyli.
Nikt tak barǳo nie lubił odwrotów ak on. W takich chwilach zapominał, że nad

głową świszczą mu granaty i szrapnele, ale z uporem i niestruǳenie przebĳał się, ob u-
czony tobołami, ku sztabowi, gǳie stały tabory. Cenił austriackie tabory i barǳo lubił
eźǳić wozem. W na gorszym razie korzystał z sanitarnych dwukółek. Gdy musiał iść
pieszo, robił wrażenie na barǳie zgnębionego człowieka. W takich razach pozostawiał
toboły swego pana w okopach i zabierał edynie swo e mienie.

Jeśli się złożyło tak, że oficer uniknął niewoli, a pucybut dostał się do nie , to nie
zdarzyło się ani razu, aby zapomniał zabrać z sobą do niewoli także i tobołów swego pana.
Stawały się one po prostu ego własnością, do które przywiązywał się całym sercem.

Wiǳiałem pewnego sługę oficerskiego, który od samego Dubna szedł piechotą razem
z innymi aż do Darnicy za Kĳowem. Oprócz swego tobołka i tobołu swego oficera, który
uniknął niewoli, miał ze sobą pięć walizek różne wielkości, dwie kołdry i poduszkę, nie
mówiąc o bagażyku, który niósł na głowie. Skarżył się, że Kozacy skradli mu dwie walizki.

Nigdy nie zapomnę tego człowieka, który wlókł te toboły przez całą Ukrainę. Był to
żywy wóz spedytora i nie mogę sobie wyobrazić, w aki sposób mógł to wszystko dźwigać
i wlec na przestrzeni setek kilometrów, a potem echać z tym aż do Taszkientu, pilnować
i strzec wszystkiego, aby wreszcie umrzeć na swoich tobołach w obozie eńców na tyfus
plamisty.

Obecnie dawni służący oficerów rozproszeni są po całe republice i opowiada ą o swo-
ich czynach bohaterskich. Oni szturmowali Sokal, Dubno, Nisz, Piavę. Każdy z nich był
Napoleonem:

— Powieǳiałem swemu pułkownikowi, żeby telefonował do sztabu, że uż można
zaczynać.

Przeważnie byli to reakc oniści, a szeregowcy nienawiǳili ich. Niektórzy byli dono-
sicielami i doznawali osobliwe przy emności, wiǳąc, że kogoś przywiązu ą do słupka.

Była to osobliwa kasta. Ich egoizm nie znał granic.


Porucznik Lukasz był typowym oficerem służby czynne w armii sterane monarchii

austriackie . W szkole wo skowe wyuczył się obłudy: w towarzystwie mówił po niemiecku
i pisał po niemiecku, ale czytywał czeskie książki, a gdy nauczał w szkole ednorocznych
ochotników, samych Czechów, mawiał do nich w zaufaniu:

— Bądźmy Czechami, ale nie afiszu my się. Ja też estem Czech.
Czeskość uważał za akąś ta ną organizac ę, od które lepie trzymać się z dala.
Poza tym był to człowiek dobry, nie bał się przełożonych, a podczas manewrów dbał

o swó odǳiał, ak się należy, zawsze zna dował dla niego wygodne noclegi po stodołach,
a często gęsto ze swe skromne gaży kazał wytoczyć żołnierzom beczkę piwa.

Lubił, gdy żołnierze śpiewali podczas marszu. Kazał im śpiewać, gdy szli na ćwiczenia
i gdy wracali z ćwiczeń. Sam zaś, krocząc obok swego odǳiału, śpiewał razem z żołnie-
rzami:

A ak było po północy,
Owies z worka wyskoczył —
Zumtarĳa bum!
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Żołnierze lubili go, ponieważ był niezwykle sprawiedliwy i nikogo nie szykanował.
Subalterni bali się go ak ognia, bo z na brutalnie szego kaprala w ciągu miesiąca

potrafił zrobić istnego baranka.
Umiał, rzecz prosta, krzyczeć, ale nigdy nie wyzywał żołnierzy. Używał wybranych

słów i stylizowanych zdań.
— Wiǳicie — mawiał — że a naprawdę nie lubię karać żołnierzy, ale, mó chłop-

cze, nie ma rady, bo na dyscyplinie opiera się zdatność wo ska, a bez dyscypliny armia
byłaby trzciną chwie ącą się na wietrze. Jeśli munduru nie macie w porządku, a guziki są
źle przyszyte albo ich brak, to widać, że zapominacie o swoich obowiązkach względem
armii. Być może, iż wyda e się wam to niepo ęte, że zostaniecie wsaǳony do paki za to,
że wczora przy przegląǳie brakło wam ednego guzika przy bluzie. Taka to malutka,
marna rzecz, na aką cywil nawet uwagi nie zwraca. Ale w wo sku takie przeoczenie mu-
si być karane. A dlaczego? Nie o to choǳi, że brak wam ednego guzika, ale o to, że
musicie przyzwycza ać się do porządku. ǲisia nie przyszy ecie sobie guzika i zaczynacie
sobie folgować, a utro wyda się uż wam, że szkoda fatygi na rozbieranie i czyszczenie
karabinu, po utrze zapomnicie gǳieś w szynku bagnetu i wreszcie zaśniecie na warcie,
a to wszystko dlatego, że od tego nieszczęsnego guzika zaczęliście życie ła dackie. Tak to,
kochany chłopcze. Karzę was dlatego, aby was ustrzec od rzeczy gorszych, akich mogli-
byście się dopuścić, zapomina ąc powoli, ale stale o swoich obowiązkach. Skazu ę was na
pięć dni i życzę sobie, abyście o chlebie i woǳie pomyśleli o tym, że kara nie est zemstą,
ale wyłącznie środkiem wychowawczym, ma ącym na celu poprawę karanego żołnierza.

Już dawno powinien był zostać kapitanem, ale ponieważ z przełożonymi był otwarty
i szczery, nie uzna ąc w stosunkach służbowych żadnego lizusostwa, więc nie zdała mu
się na nic ego ostrożność w sprawach narodowościowych.

Tyle pozostało mu z charakteru południowoczeskiego chłopa. Uroǳił się bowiem na
wsi, na południu, wśród czarnych borów i stawów.

Chociaż dla żołnierzy był barǳo sprawiedliwy i nie dręczył ich, to ednak miał pewien
osobliwy rys charakteru. Nienawiǳił swoich służących, ponieważ zawsze się tak składało,
że dostawał na niegoǳiwszego z pucybutów.

Prał ich po twarzy i po głowie i starał się ich wychować słowem i czynem, chociaż nie
uważał ich za żołnierzy. Walczył z nimi beznaǳie nie przez szereg lat, zmieniał ich bar-
ǳo często, ale w końcu zawsze machał ręką i wzdychał: „Znowu dostałem podłe bydlę”.
Służących swoich uważał za niższy gatunek istot żywych.

Barǳo lubił zwierzęta. Miał herceńskiego kanarka, angorskiego kota i pinczera. Wszy-
scy służący Lukasza — których tak często zmieniał — obchoǳili się z tymi zwierzętami
nie gorze , niż ich pan obchoǳił się z nimi, gdy dopuścili się względem niego akie ś
podłości.

Kanarka morzyli głodem, angorze eden ze służących wybił oko, pinczera bił każdy
z nich, ile wlazło, aż w końcu eden z poprzedników Szwe ka zaprowaǳił biedaka na
Pankrac do hycla i kazał go zabić, nie żału ąc na to ǳiesięciu koron z własne kiesze-
ni. Porucznikowi zameldował potem po prostu, że pies mu się wyrwał i uciekł podczas
spaceru. Ale uż naza utrz pucybut ten pomaszerował z odǳiałem na poligon.

Gdy Szwe k przyszedł do porucznika zameldować się ako ego nowy służący, Lukasz
zaprowaǳił go do poko u i rzekł:

— Polecił mi was feldkurat Katz, więc życzę sobie, żebyście się okazali godni tego
polecenia. Miałem uż tuzin służących, ale żaden u mnie mie sca nie zagrzał. Zwracam
wam uwagę na to, że estem barǳo surowy i że ostro karzę każdą podłość i każde kłam-
stwo. Życzę sobie, abyście mówili zawsze prawdę i bez szemrania wykonywali wszystkie
mo e rozkazy. Gdy rozkażę: „Skaczcie w ogień!”, to musicie skoczyć w ogień, choćby się
wam nie chciało. Gǳież się gapicie?

Szwe k z zainteresowaniem spoglądał na ścianę, na które wisiała klatka z kanarkiem,
a zapytany, gǳie się gapi, zwrócił swo e poczciwe oczy na porucznika i odpowieǳiał
miłym, uprze mym tonem:

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że tam est harceński kanarek.
Przerwany został w ten sposób potok wymowy oficerskie , Szwe k stał na baczność

i bez mrugnięcia spoglądał w oczy swego pana.
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Lukasz chciał powieǳieć coś ostrego, ale rozbroił go niewinny wyraz twarzy Szwe ka.
Rzekł więc tylko:

— Pan feldkurat polecił mi was ako wielkiego głuptaka i zda e się, że miał rac ę.
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że pan feldkurat naprawdę miał rac ę.

Kiedym służył w wo sku, to zostałem zwolniony przez idiotyzm, i eszcze do tego no-
toryczny. Z tego powodu zwolnili wtedy z pułku dwóch: mnie i eszcze ednego, pana
kapitana von Kaunitza. Ten pan kapitan, z przeproszeniem pana porucznika, gdy szedł
ulicą, to ednocześnie palcem lewe ręki dłubał w lewe ǳiurce nosa, a palcem drugie
ręki dłubał w drugie ǳiurce. A ak nas wyprowaǳał na ćwiczenia, to nas ustawiał tak,
ak się ustawia żołnierzy do defilady, i mówił: „Żołnierze, eh, pamięta cie dobrze, eh, że
ǳisia środa, eh, ponieważ utro bęǳie czwartek, eh”.

Porucznik Lukasz wzruszył ramionami ak człowiek, który nie wie, co rzec, i nie
zna du e na poczekaniu słów dla wyrażenia pewne myśli.

Przeszedł się od drzwi ku przeciwległemu oknu i z powrotem, przy czym Szwe k
sumiennie śleǳił ego kroki i tak dokumentnie podrzucał głową „w prawo patrz” i „w
lewo patrz”, że porucznik spuścił oczy i spogląda ąc na dywan powieǳiał coś, co nie
pozostawało w żadnym związku z uwagami Szwe ka o głupawym kapitanie.

— Tak est, u mnie musi być porządek, czystość, nie wolno mnie oszukiwać. Lubię
uczciwość. Nienawiǳę kłamstwa i karzę e bez miłosierǳia. Czy dobrze rozumiecie?

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że rozumiem. Nie ma nic gorszego od
kłamiącego człowieka. Jak tylko zacznie się plątać, to zgubiony. W edne wsi za Pelhrzi-
movem był nauczyciel, nie aki Marek, i zalecał się do córki ga owego Szpery, a ten ga owy
kazał mu powieǳieć, że eśli bęǳie się widywał w lesie z ǳiewczyną, to ak go napotka,
to mu z fuz i wlepi w zadek szczeciny z solą. Nauczyciel kazał mu odpowieǳieć, że to
nieprawda, ale razu pewnego, kiedy właśnie miał się zobaczyć z córką ga owego, spotkał
go ów ga owy i uż chciał mu zrobić tę operac ę, ale nauczyciel tłumaczył się, że zbiera
akieś kwiatuszki, potem, mówił znowuż na odmianę, że łapie akieś robaczki, i plątał się
coraz barǳie , aż wreszcie z samego strachu zaprzysiągł się, że zastawiał sidła na za ące.
Więc mó ga owy złapał go za kołnierz i zaprowaǳił prosto z lasu na posterunek żan-
darmów. Rzecz poszła do sądu i nauczyciel o mały figiel byłby się dostał do kozy. Gdyby
powieǳiał szczerą prawdę, to na wyże byłby miał w zadku te szczeciny z solą. Ja estem
tego zdania, że na lepie zawsze przyznać się, być szczerym, a eśli się uż i coś spłatało,
to iść i powieǳieć: „Posłusznie meldu ę, że popełniłem to a to”. Co zaś do uczciwości,
to est to rzecz barǳo piękna, ponieważ człowiek za ǳie z nią zawsze na dale . Jak na
przykład przy zawodach szybkiego chodu. Jak tylko zacznie taki cyganić i podskakiwać,
zaraz go zdystansu ą. Zdarzyła się taka rzecz mo emu bratankowi. Uczciwego człowieka
wszęǳie szanu ą i poważa ą i sam też est z siebie zadowolony, bo się czu e ak nowo
naroǳone ǳiecię, gdy uda e się na spoczynek, i może sobie powieǳieć: „ǲisia znowuż
byłem uczciwy”.

Podczas tego przemówienia porucznik Lukasz uż dawno sieǳiał na krześle i spoglą-
da ąc na buty Szwe ka myślał: „Miły Boże, przecie i a wygadu ę czasem takie bałwaństwa,
a cała różnica tkwi tylko w formie zewnętrzne wypowieǳi”.

Ale nie chcąc tracić na powaǳe, rzekł do Szwe ka, gdy ten kończył:
— U mnie musicie mieć buty czyste, uniform w porządku, guziki poprzyszywane,

ak się należy, i musicie robić wrażenie żołnierza, a nie akiegoś cywila-niezguły. ǲiwi
mnie to, że żaden was nie potrafi trzymać się po wo skowemu. Tylko eden miał postawę
wo skową, ale w końcu skradł mi paradny uniform i sprzedał „na żydach”.

Zamilkł na chwilę, a potem mówił dale , wylicza ąc Szwe kowi wszystkie ego obo-
wiązki, przy czym nie zapomniał położyć nacisku na to, że Szwe k musi być wierny i ni-
gǳie nie mówić o tym, co się ǳie e w domu.

— Czasem odwieǳa ą mnie damy — rzekł mięǳy innymi. — Zdarza się, że któraś
zosta e u mnie na noc, eśli naza utrz nie mam służby. W takim razie poda ecie kawę do
łóżka, gdy zaǳwonię rozumiecie?

— Posłusznie meldu ę, że rozumiem, panie oberle tnant. Gdybym się bez ǳwonie-
nia zbliżył do łóżka, to niektóre damie mogłoby to być niemiłe. Ja też razu pewnego
przyprowaǳiłem sobie do domu panienkę, a rano mo a posługaczka podała nam kawę
do łóżka akurat wtedy, gdyśmy się barǳo wesoło bawili. Wystraszyła się i polała mi całe
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plecy, i eszcze rzekła: „ǲień dobry państwu”. Ja wiem, co wypada, a co nie wypada,
gdy gǳieś nocu e dama.

— Dobrze, Szwe ku, względem dam musimy zawsze zachowywać się z wielkim tak-
tem — rzekł porucznik, którego humor poprawiał się, bo rozmowa przechoǳiła na spra-
wy, które wypełniały wszystek ego wolny czas poza koszarami, placem ćwiczeń i grą
w karty.

Kobiety były duszą ego mieszkania. One tworzyły ego ognisko domowe. Było ich
parę tuzinów, a prawie każda z nich podczas swego pobytu u niego starała się ozdobić
mieszkanie różnymi cackami.

Jedna z tych pań, żona właściciela kawiarni, która spęǳiła u niego całe dwa tygodnie,
zanim pan małżonek po nią przy echał, wyszyła mu barǳo milutki laufer na stół, a całą
ego osobistą bieliznę poznaczyła monogramami. Ukończyłaby niezawodnie wyszywanie
duże makaty na ścianę, gdyby pan małżonek nie przerwał te sielanki.

Inna dama, po którą po trzech tygodniach przy echali e roǳice, chciała z ego sy-
pialni zrobić damski buduar i porozstawiała wszęǳie różne cacuszka i wazoniki, a nad
łóżkiem zawiesiła mu Anioła Stróża.

W każdym kąciku sypialni i adalni widać było ślady ręki kobiece . Kobiety wtargnęły
nawet do ego kuchni, gǳie można było oglądać na przeróżnie sze naczynia i narzęǳia
kuchenne, będące wspaniałym prezentem edne zakochane pani fabrykantowe , która
prócz namiętności swo e przywiozła z sobą przyrząd do kra ania wszelkich arzyn i ka-
pusty, przyrządy do tarcia bułeczki, do mielenia wątróbki, rondelki, brytfanny, kociołki,
warząchewki i Bóg raczy wieǳieć co tam eszcze.

Wy echała wszakże uż po tygodniu, ponieważ nie mogła pogoǳić się z myślą, że
porucznik oprócz nie ma eszcze około dwuǳiestu innych kochanek, co pozostawiało
niezawodne ślady na fizyczne aktywności tego samca w uniformie.

Porucznik Lukasz prowaǳił też obszerną korespondenc ę, miał album swoich ko-
chanek i zbiór różnych relikwii, bo w ciągu ostatnich dwóch lat prze awiał coraz większą
skłonność do fetyszyzmu. Miał więc kilka odmiennych podwiązek damskich, cztery pary
przemiłych ma tek ozdobionych haem i trzy przezroczyste, delikatne, cienkie damskie
koszulki, batystowe chusteczki do nosa, a nawet eden gorset i kilka pończoszek.

— ǲisia mam służbę — rzekł — przy dę dopiero w nocy. Dopilnu cie wszystkiego
i zróbcie porządek w mieszkaniu. Ostatni mó pucybut za swo ą nikczemność od echał
ǳisia z kompanią marszową na ont.

Wydawszy eszcze kilka rozkazów, dotyczących kanarka i kota angorskiego, porucznik
wyszedł, ale w drzwiach odwrócił się eszcze do Szwe ka i rzucił mu kilka słów o uczciwości
i porządku.

Po ego ode ściu Szwe k zrobił w mieszkaniu gruntowny porządek, tak że gdy Lukasz
wrócił w nocy do domu, ego służący mógł mu zameldować:

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że wszystko est w porządku, tylko kot
est gałgan i zeżarł kanarka.

— Jak to? — zagrzmiał porucznik.
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że tak: Ja wieǳiałem, że koty nie lubią

kanarków i że e krzywǳą, więc chciałem tych dwo e zapoznać ze sobą i gdyby ta bestia
kot chciał coś przedsięwziąć, to byłbym mu przetrzepał skórę, żeby do same śmierci nie
zapomniał, ak się ma obchoǳić z kanarkami. Bo a barǳo lubię zwierzęta. W naszym
domu est kapelusznik, który tak wyuczył kota, że chociaż mu ten kot z adł trzy kanarki,
to teraz nie z e ani ednego, choćby kanarek na nim usiadł. Więc chciałem też spróbować,
czy się nie uda. Wy ąłem kanarka z klatki i podsunąłem mu go pod nos, żeby powąchał,
a on, podlec, zanim, się spostrzegłem, odgryzł mu głowę. Doprawdy, nie spoǳiewałem
się takiego gałgaństwa ze strony tego kota. Gdyby to był, proszę pana oberle tnanta,
wróbel, to bym nic nie mówił, ale taki ładny kanarek, i eszcze harceński. I ak chciwie
go żarł! Nawet pierza nie zostawił i mruczał, bestia, z wielkie uciechy. Podobno koty nie
ma ą słuchu muzykalnego i nie znoszą śpiewu kanarka, bo się na tym śpiewaniu te bestie
nie zna ą. Wyzwałem tego kota, ak się patrzy, ale, broń Boże, złego mu nic nie zrobiłem.
Czekałem na rozkaz pana oberle tnanta, co trzeba bęǳie zrobić temu parszywcowi za ego
gałgański postępek.
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Opowiada ąc o tym zdarzeniu Szwe k spoglądał tak szczerze w oczy porucznika, że
Lukasz opuścił rękę i usiadł na krześle, chociaż zrazu podszedł do Szwe ka z barǳo wy-
raźnym brutalnym zamiarem.

— Słucha cie, Szwe ku — rzekł — czy naprawdę esteście takim skończonym osłem?
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant — uroczyście odpowieǳiał Szwe k — że

estem. Od maleńkości mam takiego pecha. Zawsze chcę coś naprawić, zrobić dobrze
i zawsze stanie się z tego akaś nieprzy emność dla mnie i dla otoczenia. Ja naprawdę
chciałem tych dwo e zapoznać z sobą, żeby się zaprzy aźnili, i nie estem temu winien,
że kot go zeżarł i że uż est po przy aźni. Jednego razu „U Sztupartów” kot zażarł nawet
papugę, bo go przedrzeźniała i miauczała ak on. Ale te koty to twarde bestie, nie da ą się
zabić. Jeśli pan każe go zgłaǳić, to trzeba bęǳie wsaǳić mu łeb mięǳy drzwi i mocno
szarpnąć za ogon, bo inacze to nie pó ǳie.

I Szwe k z na niewinnie szym wyrazem twarzy i z miłym, poczciwym uśmiechem
wykładał porucznikowi, ak się zabĳa koty. Wykład ego był tego roǳa u, że mógł zapęǳić
do domu wariatów całe Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami.

Wykazał przy tym sporo wiadomości tak dalece fachowych, że porucznik Lukasz
zapomina ąc o swoim gniewie zapytał:

— Umiecie obchoǳić się ze zwierzętami? Żywicie dobre uczucia i życzliwość dla
zwierząt?

— Na barǳie lubię psy — odpowieǳiał Szwe k — ponieważ na handlu psami moż-
na dobrze zarabiać, gdy się e umie sprzedawać. Ja nie umiałem, ponieważ zawsze byłem
uczciwy, a i tak przychoǳili do mnie luǳie z pretens ami, że niby sprzedałem im akie-
goś zdechlaka zamiast rasowego, zdrowego psa, akby wszystkie psy musiały być zdrowe
i rasowe. I każdy kupiec chciał od razu rodowód, więc musiałem zaopatrzyć się w druki
i z ulicznych kundli, co się lęgły w cegielni, robić na czystszą rasową szlachtę pieską z ba-
warskie psiarni Armina von Barheim. A luǳie naprawdę byli raǳi, że wszystko wypadło
według ich życzenia i że ma ą w domu rasowe zwierzę. Można im było zaproponować
vrszovickiego szpica ako amnika, a luǳiska ǳiwili się tylko temu, że taki szlachetny
pies, który pochoǳi aż z Niemiec, est kudłaty i nie ma krzywych nóg. Takie rzeczy robi
się we wszystkich psiarniach i pan oberle tnant zǳiwiłby się barǳo, gdyby wiǳiał, ak
w wielkich psiarniach fabryku ą rodowody. Mało est takich psów, które mogłyby rzec
o sobie, że są rasowe i czyste krwi. Albo się mama takiego pieska zapomniała z akimś
kundlem, albo babcia, albo też miał sporo o ców i po każdym coś oǳieǳiczył. Od ed-
nego wziął uszy, od drugiego ogon, od trzeciego pysk i kudły na pysku, od czwartego
kusztyka ące łapy, od piątego wielkość itd. Jeśli o ców było dwunastu, to pan oberle t-
nant łatwo sobie może wyobrazić, ak taki pies potem wygląda. Kupiłem kiedyś takie
wielkie psisko, a było po swoich o cach takie szpetne, że wszystkie psy od niego ucie-
kały. Kupiłem go, bom się nad nim litował, że taki est opuszczony. Siadywał w domu
w kąciku i był taki smutny, że musiałem go sprzedać ako pinczera. Na więce kłopotu
miałem z przemalowaniem ego sierści, żeby kolorem przypominał pieprz i sól. Dostał
się ten piesek ze swoim panem aż na Morawy i od tego czasu nie wiǳiałem go ani razu.

Porucznika barǳo zainteresował ten fachowy wykład o psach, więc Szwe k mógł
mówić bez przeszkód ze strony swego pana.

— Psy same nie mogą sobie farbować włosów, ak to robią damy; o takie rzeczy
musi się kłopotać ten, kto e sprzeda e. Gdy pies est na przykład taki stary, że est cały
siwy, a pan go chce sprzedać ako ednoroczne szczenię albo nawet chce takiego ǳiadka
przemienić w ǳiewięciomiesięczne ǳieciątko, to kupu e się „piorunku” rtęci, rozpuszcza
się i farbu e psa na czarno, że wygląda ak młoǳiutki. Żeby okrzepł, trzeba mu dawać,
ak koniowi, strychninę, a zęby wyczyścić szmerglem, takim samym, akim czyści się
zarǳewiałe noże. A zanim zaprowaǳi się go do klienta, który chce go nabyć, trzeba
mu nalać w pysk trochę śliwowicy, żeby się psina schlała, to zaraz est wesoła, ruchliwa,
szczeka uciesznie i zaprzy aźnia się z każdym ak pĳany radny mie ski. Ale na ważnie sza
rzecz, panie oberle tnant, to gadanie. Trzeba do luǳi gadać i gadać, aż z takiego gadania
zbaranie ą. Jeśli ktoś chce kupić sobie ratlerka, a pan nie ma w domu innych psów prócz
myśliwskich, to trzeba umieć przekonać tego klienta, żeby sobie zamiast ratlerka kupił
psa myśliwskiego. Albo eśli ktoś chce złego niemieckiego doga do pilnowania domu,
a pan ma tylko malutkiego ratlerka, to trzeba tego kupu ącego tak ogłupić, żeby sobie
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poszedł do domu z tym ratlerkiem w kieszeni zamiast z dogiem. Kiedym eszcze dawnie
handlował zwierzętami, przyszła do mnie akaś dama i powiada, że e papuga wyleciała do
ogrodu, a ponieważ bawiły się tam akieś ǳieciaki w Indian, więc powyrywały papuǳe
wszystkie pióra z ogona i przystroiły się nimi, ako polic anci. Papuga rozchorowała się
ze wstydu, że nie miała ogona, a weterynarz dobił ą akimiś proszkami. Chciała więc ta
pani kupić nową papugę, ale przyzwoitą, nie taką, która umie tylko pyskować. Cóż było
robić, kiedy w domu papugi nie miałem i o żadne nie wieǳiałem! Miałem w domu tylko
buldoga, złego i ślepego. Więc musiałem, proszę pana oberle tnanta, przemawiać do te
pani od czwarte po południu do siódme wieczorem, dopóki zamiast papugi nie kupiła
tego buldoga. Była to sprawa gorsza od intrygi dyplomatyczne , ale kiedy uż odchoǳiła,
mogłem rzec do nie : „Teraz niech emu chłopcy spróbu ą wyrwać ogon!” Więce z tą
panią nie rozmawiałem, bo musiała wyprowaǳić się z Pragi przez tegoż buldoga, który
pogryzł cały dom. Czy pan oberle tnant uwierzy, ak trudno znaleźć porządne zwierzę?

— Ja barǳo lubię psy — rzekł porucznik. — Niektórzy koleǳy na oncie ma ą przy
sobie psy i pisali nieraz, że w towarzystwie takiego dobrego i wiernego zwierzęcia wo na
szybcie upływa. Znacie dobrze wszystkie rasy i mam naǳie ę, że gdybym miał psa, to
byście się nim dobrze opiekowali. Która rasa est waszym zdaniem na lepsza? Mianowicie
chciałbym mieć psa do towarzystwa. Niegdyś miałem pinczera, ale nie wiem…

— Zdaniem moim, proszę pana oberle tnanta, pinczer to barǳo miły pies. Prawda,
że nie każdemu się podoba, ponieważ est szczeciniasty, a na pysku ma takie ostre wąsy,
że przypomina przestępcę wypuszczonego z kryminału. Jest taki brzydki, aż z te brzydoty
est ładny, a do tego est przebiegły. Ani się umywa do niego głupawy bernardyn. Jest
eszcze sprytnie szy niż foksterier. Znałem ednego…

Porucznik Lukasz spo rzał na zegarek i przerwał wywody Szwe ka:
— Już późno, muszę iść spać. Jutro mam znowu służbę, więc przez cały ǳień bęǳiecie

mogli szukać dla mnie ładnego pinczera.
Porucznik poszedł spać, zaś Szwe k wyciągnął się na kanapie w kuchni i czytał gazety,

które pan ego przyniósł z koszar.
— No, przecież, państwo — rzekł Szwe k do siebie, śleǳąc w gazetach przebieg

na ważnie szych wydarzeń — sułtan oǳnaczył cesarza Wilhelma medalem wo ennym,
a a nie mam nawet małego srebrnego.

Zamyślił się nad czymś, a potem zerwał się na równe nogi.
— O mały figiel byłbym zapomniał…
Wszedł do poko u, w którym porucznik spał twardym snem, i zbuǳił go:
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że nie mam żadnych rozkazów co do tego

kota.
Zaspany porucznik przewrócił się na drugi bok i przez sen mruczał:
— Trzy dni koszarniaka — i spał dale .
Szwe k po cichu wyszedł z poko u, wyciągnął nieszczęsnego spod kanapy i rzekł do

niego:
— Masz trzy dni koszarniaka. Abtreten!
Angorski kot znowu wlazł pod kanapę.


Szwe k szykował się do wy ścia na miasto, by się roze rzeć za akimś pinczerem, gdy

do drzwi zaǳwoniła młoda dama i zapytała o porucznika Lukasza. Obok nie stały dwa
ciężkie kuy, a na schodach do rzał Szwe k eszcze czapkę posłańca, który choǳił na dół.

— Nie ma go w domu — rzekł Szwe k twardo, ale młoda dama weszła tymczasem
do przedpoko u i wydała Szwe kowi kategoryczny rozkaz:

— Wnieście kuy do poko u.
— Bez pozwolenia pana porucznika nie można — rzekł Szwe k. — Pan porucznik

nakazał mi, abym bez ego pozwolenia nigdy nic nie robił.
— Zwariowaliście czy co? — zawołała młoda dama. — Przy echałam do pana po-

rucznika w gościnę.
— Nic o tym nie wiem — odpowieǳiał Szwe k. — Pan porucznik est na służbie

i wróci do domu dopiero w nocy, a a otrzymałem rozkaz wyszukania dla niego pinczera.
O żadnych kuach ani o żadne damie nic nie wiem. Teraz zamykam mieszkanie, więc
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proszę, aby pani wyszła. Mnie nikt nic nie powieǳiał, a żadne obce osoby, które nie
znam, nie mogę pozostawić tuta w mieszkaniu. Tak ak na nasze ulicy u cukiernika
Bielczyckiego zostawili w mieszkaniu akiegoś człowieka, a on sobie otworzył szafę, zabrał,
co mu się podobało, i poszedł.

Ja nic złego o pani nie myślę — mówił Szwe k dale , wiǳąc, że młoda dama zała-
mu e ręce i płacze — ale zostawić pani tuta nie mogę. Sama to pani rozumie, ponieważ
mieszkanie zostało oddane pod mo ą opiekę, a a estem odpowieǳialny za każdy dro-
biazg. Dlatego eszcze raz grzecznie panią proszę, żeby się pani wcale nie fatygowała mnie
przekonywać. Dopóki nie otrzymam rozkazu, ani brat, ani swat nic mi nie może rozka-
zać. Barǳo mi przykro, że muszę z panią w taki sposób rozmawiać, ale w wo sku musi
być porządek.

Tymczasem młoda dama uspokoiła się trochę. Z torebki wy ęła bilecik, napisała na
nim kilka słów ołówkiem, włożyła go do milutkie małe koperty i tłumiąc łkanie rzekła:

— Zanieście to panu porucznikowi, a tu poczekam tymczasem. Macie pięć koron za
fatygę.

— Nic z tego nie bęǳie — odpowieǳiał Szwe k, dotknięty nieustępliwością niespo-
ǳiewanego gościa. — Niech pani zabierze swo e pięć koron, ma e tu pani na krzesełku,
i eśli pani chce, to niech pani iǳie razem ze mną do koszar. Poczeka pani chwilę, a a
ten liścik oddam i przyniosę odpowiedź. Ale żeby pani miała tymczasem tuta sieǳieć,
to o tym nie ma mowy.

Po tych sławach wciągnął kuy do przedpoko u i szczęka ąc kluczami, ak akiś klucz-
nik na zamku, rzekł z naciskiem:

— Zamykamy!
Młoda dama, zupełnie bezradna, wyszła do sieni, Szwe k zamknął drzwi i ruszył na-

przód, a ona ak piesek dreptała za nim i dogoniła go dopiero wtedy, gdy Szwe k wstąpił
do trafiki po papierosy.

Szła teraz obok niego i starała się nawiązać rozmowę.
— Czy oddacie list z pewnością?
— Kiedy mówię, że oddam, to oddam.
— A czy pan porucznik bęǳie w koszarach?
— Tego nie wiem.
Szli znowu obok w milczeniu i dopiero po długie chwili towarzyszka Szwe ka zaczęła

mówić:
— Przypuszczacie więc, że pana porucznika nie ma w koszarach?
— Nie przypuszczam.
— A ak sąǳicie, gǳie mógłby być?
— Tego nie wiem.
Rozmowa znowu została przerwana na długo i dopiero pytanie młode damy wznowiło

ą:
— Czy nie zgubiliście mego listu?
— Jak dotąd eszcze nie.
— A więc na pewno oddacie go panu porucznikowi?
— Tak.
— A czy aby est w koszarach?
— Mówiłem uż, że nie wiem — odpowieǳiał Szwe k. — ǲiwię się, że są na świecie

luǳie tak ciekawi i wciąż pyta ą o tę samą rzecz. To tak samo, akbym a zatrzymywał na
ulicy co drugiego człowieka i zapytywał go, którego ǳisia mamy.

Na tym się skończyła próba nawiązania rozmowy ze Szwe kiem, a dalsza droga w stro-
nę koszar upłynęła obo gu w zupełnym milczeniu. Dopiero gdy zatrzymali się koło koszar,
Szwe k poprosił damę, aby na niego poczekała, a sam wdał się w rozmowę o wo nie z sto-
ącymi w bramie żołnierzami, z czego młoda dama musiała mieć osobliwą uciechę, gdyż
przechaǳała się nerwowo i wyglądała ak wcielenie rozpaczy, wiǳąc, że Szwe k zabiera
się do gruntownych wywodów o wo nie z tak głupim wyrazem twarzy, aki można by-
ło wiǳieć onego czasu w „Kronice wo ny światowe ”, gǳie była fotografia z podpisem:
„Austriacki następca tronu rozmawia z dwoma lotnikami, którzy zestrzelili aeroplan ro-
sy ski”.
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Szwe k usiadł na ławie w bramie i wywoǳił, że na oncie karpackim ataki załamały
się, że dowódca Przemyśla, generał Kusmanek, przybył do Kĳowa, że w Serbii pozostało
za nami uż edenaście punktów oparcia i że Serbowie nie wytrzyma ą zbyt długo takiego
pęǳenia za naszymi żołnierzami.

Następnie zabrał się do krytyki poszczególnych znanych bitew i ob awił światu wielką
prawdę, że odǳiał wo ska, otoczony ze wszystkich stron, musi się poddać.

Gdy się uż dość nagadał, uznał za właściwe wy ść przed bramę i rzec rozpacza ące
damie, żeby nigǳie nie choǳiła, bo on zaraz wróci. Poszedł na górę do kancelarii, gǳie
zastał porucznika Lukasza, który ob aśniał akurat akiemuś podporucznikowi budowę
rowów strzeleckich i wyrzucał mu, że nie umie rysować i nie ma po ęcia o geometrii.

— Patrzcie, kolego, rysu e się tak. Jeśli do dane poziome mamy dorysować pro-
stopadłą, to trzeba nakreślić taką, aby tworzyła z tamtą kąt prosty. Rozumiecie? Tylko
w taki sposób prowaǳi się rowy strzeleckie we właściwym kierunku i nie doprowaǳa się
ich do nieprzy aciela. Pozosta ecie w odległości sześciuset metrów od niego. Ale tak, ak
wy kreślicie, to wpaku ecie nasze pozyc e w linię nieprzy acielską i staniecie prostopadle
do nieprzy aciela, podczas gdy wy musicie uzyskać pozyc ę bo ową mocno wysuniętą do
przodu. Przecież to zupełnie proste, nieprawda?

A podporucznik rezerwy, kas er akiegoś banku, stał zrozpaczony nad planem, nie
rozumiał z niego nic i odetchnął z ulgą, gdy Szwe k podszedł do porucznika:

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że akaś pani posyła panu ten list i czeka
na odpowiedź.

Mówiąc to mrugnął barǳo wymownie i poufale.
Treść listu nie wywarła na poruczniku przy emnego wrażenia:

„Lieber Heinrich! Mein Mann verfolgt mich. Ich muss unbedingt bei Dir
ein paar Tage gastieren. Dein Bursch ist ein grosses Mistvieh. Ich bin unglücklich.

Deine Katy”.

Porucznik Lukasz westchnął, pociągnął ze sobą Szwe ka do puste boczne kancelarii,
zamknął drzwi i zaczął przechaǳać się mięǳy stołami. Gdy wreszcie stanął obok Szwe ka,
rzekł do niego:

— Ta dama pisze, że esteście bydlę. Co e zrobiliście?
— Nic e nie zrobiłem, meldu ę posłusznie. Zachowałem się wobec nie barǳo przy-

zwoicie, proszę pana oberle tnanta, ale ona chciała się od razu usadowić w mieszkaniu.
A ponieważ nie otrzymałem od pana żadnego rozkazu, więc e w mieszkaniu nie zosta-
wiłem. I eszcze do tego przy echała z dwoma kuami, ak do siebie.

Porucznik westchnął głośno eszcze raz, co Szwe k powtórzył za nim.
— Co to ma znaczyć? — krzyknął groźnie porucznik.
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że to ciężka sprawa. Przy ulicy Św. Wo -

ciecha wprowaǳiła się do mieszkania tapicera akaś panienka, a on nie mógł e wypęǳić
od siebie i musiał otruć gazem świetlnym siebie i ą. I było po a ǳie. Z kobietami est
krzyż pański. Wiem, a wiem.

— Ciężka sprawa — powtórzył porucznik za Szwe kiem i nigdy boda nie powieǳiał
czegoś barǳie szczerego. Kochany Henryk zna dował się istotnie w sytuac i fatalne .
Małżonka prześladowana przez swego męża przy eżdża na kilka dni akurat wtedy, gdy
ma z echać do niego pani Mickowa z Trzebonia, aby z nim w ciągu trzech dni wyszaleć
się tak, ak robiła to regularnie co kwartał, gdy przy eżdżała do Pragi po zakupy. Następ-
nie po utrze miała przy ść do niego pewna panna, która po całotygodniowym namyśle
solennie obiecała mu, że pozwoli się uwieść, ponieważ dopiero za miesiąc wychoǳi za
mąż za pewnego inżyniera.

Porucznik sieǳiał teraz na stole z głową pochyloną i rozmyślał, ale nie wymyślił nic
mądrego. Tyle tylko, że wreszcie siadł na krześle, sięgnął po papier i kopertę, po czym
napisał na urzędowym formularzu:

„Kochana Katy. Służba do ǳiewiąte wieczorem. Przy dę o ǳiesiąte .
Proszę, abyś się rozgościła u mnie ak u siebie w domu. Co do Szwe ka, mego
służącego, to wydałem mu rozkazy, aby spełniał wszystkie two e życzenia.
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Twój Henryk”

— List ten odda cie przy ezdne pani — rzekł porucznik. — Rozkazu ę wam, abyście
się względem nie zachowywali z szacunkiem i taktem i żebyście spełniali wszystkie e
życzenia, które muszą być dla was rozkazem. Musicie zachowywać się elegancko i służyć
e rzetelnie. Macie sto koron do wyliczenia, bo może się zdarzyć, że ta pani was pośle
po to lub owo, zamówcie dla nie obiad, kolac ę i tak dale . Następnie kupcie trzy butelki
wina i pudełko papierosów „Memfis”. Tak. Tymczasem nic więce . Możecie ode ść, ale
eszcze raz napominam was, że trzeba odgadywać wszystkie e życzenia i spełniać e.

Przy ezdna pani straciła uż wszelką naǳie ę, że zobaczy Szwe ka, i była barǳo zǳi-
wiona, gdy u rzała go wychoǳącego z koszar i zmierza ącego ku nie z listem.

Szwe k zasalutował, oddał e list i meldował:
— Według rozkazu pana oberle tnanta mam się względem szanowne pani zachowy-

wać z szacunkiem i taktem, obsługiwać panią rzetelnie, odgadywać życzenia pani i speł-
niać e. Pan oberle tnant kazał, żebym pani zamówił eǳenie i żebym kupił wszystko, co
pani każe. Dostałem od pana oberle tnanta sto koron, ale muszę z tego kupić trzy butelki
wina i pudełko papierosów.

Gdy przeczytała list, oǳyskała pewność siebie, która wyraziła się w tym, że Szwe k
został wysłany po dorożkę. Gdy wrócił z dorożką, kazała mu siąść na koźle obok doroż-
karza.

Po echali do domu. W mieszkaniu odegrała znakomicie rolę pani domu. Kuy kazała
Szwe kowi zanieść do sypialni, dywany wytrzepać na podwórzu, a akieś drobne pasemko
pa ęczyny za lustrem barǳo ą rozgniewało.

Wszystko zdawało się przemawiać za tym, że przy ezdna pani pragnie się okopać na
te linii bo owe na barǳo długo.

Szwe k się pocił. Gdy wytrzepał dywany, przypomniała sobie, że trzeba zd ąć firanki
z okien i okurzyć e. Potem otrzymał rozkaz umycia okien w kuchni i w poko u. Potem
zaczęła przestawiać sprzęty; czyniła to barǳo nerwowo, a gdy Szwe k przesuwał meble
z kąta w kąt, nie podobało się e to, znowu kombinowała i znowu kazała ustawiać na
nowo. Powywracała w mieszkaniu wszystko do góry nogami, aż stopniowo e energia
w urząǳaniu gniazda zaczęła się wyczerpywać i plądrowanie się skończyło.

Z bieliźniarki wy ęła eszcze czystą bieliznę pościelową, sama powlekła poduszki i koł-
drę, a widać było, że czyniła to z uczuciem życzliwości dla łóżka, który to sprzęt wprawiał
e nozdrza w zmysłowe drżenie.

Potem posłała Szwe ka po obiad i wino. Zanim wrócił, przebrała się w zwiewną ma-
tinkę, która czyniła ą niezwykle powabną i kuszącą.

Przy obieǳie wypiła butelkę wina, wypaliła dużo papierosów i położyła się do łóżka,
podczas gdy Szwe k za adał chleb fasowany, macza ąc go w szklance akie ś słodkie wódki.

— Szwe ku! — ozwało się wołanie z sypialni. — Szwe ku!
Szwe k otworzył drzwi i u rzał młodą kobietę rozłożoną na poduszkach w powabne

pozyc i.
— Chodźcie no tu!
Szwe k zbliżył się, ona zaś z osobliwym uśmiechem obrzucała spo rzeniem ego krępą

postać i krzepkie biodra.
Zgarnia ąc z siebie delikatną materię, która osłaniała e wǳięki, rzekła surowo:
— Zrzućcie buty i spodnie! Pokażcie no…
Stało się tedy, że dobry wo ak Szwe k mógł zameldować porucznikowi, gdy ten po-

wrócił z koszar:
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że wypełniłem wszystkie życzenia wiel-

możne pani i obsłużyłem ą uczciwie według pana rozkazu.
— ǲięku ę wam, Szwe ku — rzekł porucznik — A dużo miała życzeń?
— Ze sześć — odpowieǳiał Szwe k. — Teraz śpi ak zabita z te azdy. Odgadywałem

i spełniałem rzetelnie e życzenia.
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Podczas gdy masy wo sk, rozłożonych w lasach nad Duna cem i Rabą, zna dowały

się stale pod deszczem granatów, a ǳiała grubego kalibru rozszarpywały całe kompanie
i grzebały e w Karpatach, zaś na horyzoncie wszystkich pobo owisk paliły się wsie i miasta,
porucznik Lukasz i Szwe k przeżywali niemiłą sielankę z damą, która uciekła od swego
męża i stała się panią ich domu.

Gdy wyszła na spacer, porucznik Lukasz odbył ze Szwe kiem naradę wo enną, w aki
sposób można by się e pozbyć.

— Na lepie byłoby, panie oberle tnant — rzekł Szwe k — gdyby ten e mąż, od
którego uciekła, a który e szuka, ak pan oberle tnant powiada, że było w tym liście,
który przyniosłem do koszar, dowieǳiał się, gǳie ona est, i gdyby po nią przy echał.
Trzeba mu posłać telegram, że est u pana oberle tnanta i że może ą sobie odebrać. We
Vszenorach zdarzyła się zeszłego roku taka sprawa w edne willi. Ale telegram wysłała
sama ta niewiasta do swego męża, który przy echał i sprał po gębie ą i ego. Oba byli
cywile, ale w naszym wypadku bęǳie miał respekt przed oficerem. Zresztą pan oberle t-
nant nic nie zawinił, ponieważ nikogo pan nie zapraszał, a ta pani uciekła na własną rękę.
Zobaczy pan oberle tnant, że taka depesza zrobi swo e. Choćby tam sobie dali nawet po
pysku…

— On est barǳo inteligentny — przerwał mu porucznik Lukasz. — Ja go znam,
on handlu e chmielem en gros. Stanowczo muszę się z nim rozmówić. Depeszę poślę.

Telegram, który został wysłany, był barǳo lapidarny, kupiecki:
„Obecny adres małżonki pańskie ” — dopisany był adres mieszkania porucznika Lu-

kasza.
Zdarzyło się tedy, że pani Katy była barǳo niemile zaskoczona, gdy drzwi się rozwarły,

a w nich ukazał się handlarz chmielem. Miał minę barǳo wyczeku ącą i zatroskaną, gdy
pani Katy, nie tracąc ani na chwilę głowy, zapoznawała z sobą obu panów:

— Mó mąż. Pan porucznik Lukasz. — Nic lepszego nie przyszło e do głowy.
— Niech pan siada, panie Wendler — odezwał się uprze mie porucznik Lukasz wy -

mu ąc z kieszeni papierośnicę. — Czy mogę panu służyć?
Inteligentny kupiec, handlu ący chmielem, grzecznie przy ął papierosa, a wypuszcza ąc

ustami dym, rzekł z namysłem:
— Pewno niedługo po eǳie pan na ont, panie poruczniku?
— Złożyłem podanie, aby mnie translokowano do  pułku do Buǳie owic. Po adę

tam niezawodnie, ak tylko skończę robotę w szkole ednorocznych ochotników. Potrze-
bu emy masę oficerów, a ǳisia spotykamy się często ze smutnym ob awem, że młoǳież
ma ąca prawo do odbywania służby ednoroczne rezygnu e z tego prawa. Woli taki zostać
zwycza nym piechurem niż stać się kadetem.

— Wo na wyrząǳiła wielkie szkody w handlu chmielem, ale sąǳę, że nie bęǳie
trwała zbyt długo — zauważył kupiec spogląda ąc na przemian to na żonę, to na porucz-
nika.

— Sytuac a nasza est barǳo dobra — rzekł porucznik Lukasz. — ǲisia uż nikt
nie wątpi, że wo na skończy się zwycięstwem państw centralnych. Franc a, Anglia i Ros a
są zbyt słabe w porównaniu z potęgą austriacko-turecko-niemiecką. Prawda, że mieliśmy
drobne niepowoǳenia na niektórych ontach, ale ak tylko przerwiemy ont rosy ski
mięǳy Karpatami a środkowym Duna cem, to bez na mnie sze wątpliwości bęǳie to
koniec wo ny. Tak samo Francuzom zagraża w na bliższym czasie utrata całe wschodnie
Franc i i wtargnięcie wo sk niemieckich do Paryża. To est absolutnie pewne. Prócz tego
przegrupowanie naszych wo sk w Serbii przebiega barǳo sprawnie, a odwrót naszych
odǳiałów, który faktycznie est wyłącznie tylko przegrupowaniem, niesłusznie tłumaczą
sobie niektórzy zgoła inacze , niż tego wymaga w czasie wo ny zdrowy rozsądek. Nieba-
wem zobaczymy, że nasze z góry zamierzone przegrupowanie na południowym oncie
zacznie wydawać owoce. Niech pan spo rzy…

Porucznik Lukasz u ął kupca delikatnie za ramię, pociągnął go ku mapie terenów
wo ennych, wiszące na ścianie, i wskazu ąc na poszczególne punkty, mówił:

— Wschodnie Beskidy są dla nas znakomitym punktem oparcia. Na odcinkach kar-
packich, ak pan wiǳi, mamy także mocne pozyc e. Solidne uderzenie na te linii —
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nie zatrzymamy się, dopóki nie staniemy w Moskwie. Wo na skończy się pręǳe , niż
przypuszczamy.

— A ak tam z Turc ą? — zapytał kupiec handlu ący chmielem, zastanawia ąc się przy
tym, w aki sposób prze ść do sedna sprawy, która go tu sprowaǳiła.

— Turcy trzyma ą się dobrze — odpowieǳiał porucznik prowaǳąc gościa z powro-
tem do stołu. — Przewodniczący parlamentu tureckiego, Hali be i Ali be przy echali do
Wiednia. Naczelnym woǳem dardanelskie armii tureckie mianowany został marszałek
Liman von Sanders. Goltz-pasza przy echał z Konstantynopola do Berlina, a nasz cesarz
oǳnaczył Enver-paszę, wiceadmirała Usedomą-paszę i generała Dżewata-paszę. Jest to
stosunkowo dużo oǳnaczeń w tak krótkim czasie.

Przez chwilę wszyscy sieǳieli obok siebie w milczeniu, aż wreszcie porucznik uznał
za stosowne przerwać niemiłą sytuac ę pytaniem:

— Kiedy pan przy echał, panie Wendler?
— ǲisia rano.
— Barǳo mi przy emnie, że mnie pan odszukał i zastał w domu, ponieważ po po-

łudniu uda ę się zawsze do koszar i mam nocną służbę. Mieszkanie mo e est właściwie
całymi dniami puste i dlatego mogłem ofiarować szanowne małżonce pańskie gościnę.
Ma tu zupełną swobodę przez czas swego pobytu w Praǳe. Ponieważ esteśmy starzy
zna omi…

Kupiec handlu ący chmielem zakaszlał.
— Katy est doprawdy ǳiwną kobietą. Panie poruczniku, niech pan przy mie mo e

serdeczne poǳiękowania za wszystko, co pan dla nie uczynił. Wpadnie e do głowy ni
z tego, ni z owego po echać do Pragi, żeby ak powiada, leczyć się na nerwy. Ja byłem
w podróży, wracam do domu, a dom pusty, Katy nie ma.

Przybiera ąc ak na milszy wyraz twarzy, pogroził e palcem i z wymuszonym uśmie-
chem zapytał:

— Tyś zapewne myślała, że eśli a podróżu ę, to i ty możesz sobie na to pozwolić.
Nie pomyślałaś oczywiście…

Porucznik Lukasz, wiǳąc, że rozmowa zaczyna nabierać niemiłych akcentów, pod-
prowaǳił inteligentnego kupca handlu ącego chmielem ku mapie i wskazu ąc na pod-
kreślone punkty mówił:

— Zapomniałem zwrócić uwagę pańską na pewną barǳo ważną okoliczność. Na ten
wielki łuk, zwrócony ku południowemu zachodowi, gǳie ta grupa gór tworzy akby wielki
przyczółek. W tę stronę skierowana est ofensywa sprzymierzeńców. Przez zamknięcie
te drogi, która łączy przyczółek z główną linią obronną nieprzy aciela, musiałoby zostać
przerwane połączenie mięǳy skrzydłem prawym a armią północną nad Wisłą. Teraz pan
zapewne rozumie?

Kupiec odpowieǳiał, że rozumie wszystko barǳo dobrze, a obawia ąc się przy swoim
wroǳonym takcie, aby to, co powieǳiał, nie było uważane za dwuznacznik, zawrócił do
stołu i zaczął znowu o chmielu:

— Nasz chmiel stracił przez wo nę zagraniczny rynek zbytu. Przepadła dla chmielu
Franc a, Anglia, Ros a, Bałkany. Wysyłamy go eszcze trochę do Włoch, ale obawiam
się, że i Włochy wmiesza ą się do wo ny. No, za to po zwycięskie wo nie ceny za towar
wyznaczać bęǳiemy sami.

— Włochy zachowa ą ścisłą neutralność — pocieszał go porucznik. — To est…
— To czemu nie oświadczą wyraźnie, że są związane umową tró przymierza, zawartą

mięǳy Austro-Węgrami a Niemcami? — rozzłościł się nagle kupiec, któremu raptem
uderzyło do głowy wszystko razem: chmiel, żona, wo na. — Spoǳiewałem się, że Włochy
ruszą razem z nami przeciwko Franc i i Serbii. Wo na byłaby uż skończona. Chmiel mi
w magazynach gnĳe, transakc e kra owe są marne, eksportu nie ma, a Włochy zachowu ą
neutralność! Dlaczegóż to eszcze w roku  odnowiły umowę tró przymierza? Gǳie się
poǳiał włoski minister spraw zagranicznych, markiz di San Giuliano? Co ten pan robi?
Śpi czy co? Czy ten pan wie, akie miałem obroty przed wo ną, a akie ǳisia ?

Spoglądał wściekle na porucznika, który sieǳąc, spoko nie puszczał kółka dymu, roz-
pływa ące się edno za drugim, co z zaciekawieniem obserwowała Katy. Potem mówił
dale :
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— Niech pan nie myśli, że nie śleǳę wypadków wo ennych. Dlaczego Niemcy cofnęli
się znowu ku granicy, skoro byli uż pod Paryżem? Dlaczego mięǳy Mozą a Mozelą toczą
się znowu ostre walki artylery skie? Czy pan wie, że w Combres i Woewre w pobliżu
Marche spłonęły trzy wielkie browary, którym przed wo ną dostarczałem rocznie przeszło
pięćset worków chmielu? Podobnie i w Wogezach spalił się browar w Hartmansweiler,
z ziemią zrównany został browar w Niedeaispach koło Miluzy. To znaczy o tysiąc dwieście
worków chmielu mnie szy obrót roczny. Sześć razy walczyli Niemcy z Belgami o browar
w Klosterhoek, to est, proszę pana, trzysta pięćǳiesiąt worków chmielu rocznie.

Był tak wzburzony, że nie mógł mówić. Wstał, podszedł do żony i rzekł:
— Katy, natychmiast po eǳiesz ze mną do domu. Ubiera się.
Wszystkie te wydarzenia denerwu ą mnie — rzekł po chwili, akby się tłumaczył. —

Byłem dawnie zupełnie spoko ny.
Gdy Katy wyszła, aby się ubrać, rzekł szeptem do porucznika:
— To nie pierwszy e kawałek. W roku zeszłym wy echała sobie z akimś suplentem

i znalazłem ą dopiero w Zagrzebiu. Przy te sposobności zawarłem z mie skim browarem
w Zagrzebiu umowę na  worków chmielu. Południe w ogóle było dla nas kopalnią
złota. Nasz chmiel szedł aż do Konstantynopola. ǲisia estem na poły zru nowany. Jeśli
rząd ograniczy wyrób piwa w kra u, to zada mi cios ostatni.

Zapala ąc podanego mu papierosa mówił z rozpaczą w głosie.
— Sama Warszawa brała od nas dwa tysiące trzysta siedemǳiesiąt worków chmielu.

Są tam wielkie browary. Na większy z nich to augustiański. Przedstawiciel ego bywał
u mnie corocznie gościem. Po prostu rozpacz. Jeszcze dobrze, że nie mam ǳieci.

Ten logiczny wniosek, wysnuty z coroczne gościny przedstawiciela wielkiego browa-
ru warszawskiego, sprawił, że porucznik uśmiechnął się łagodnie, co kupiec handlu ący
chmielem zauważył, i dlatego wywoǳił dale :

— Węgierskie browary w Sopron i w Wielkie Kaniży brały ode mnie chmiel na
swo e piwo eksportowe, które wywoziły aż do Aleksandrii. Przeciętnie tysiąc worków
chmielu. ǲisia odrzuca ą wszelkie oferty skutkiem blokady. Oferu ę im chmiel o trzy-
ǳieści procent tanie , ale nie zamawia ą nawet ednego worka. Stagnac a, upadek, bieda,
a do tego eszcze kłopoty domowe.

Kupiec zamilkł i dopiero pani Katy, ubrana w kostium podróżny, przerwała ego
milczenie pytaniem:

— Co zrobimy z moimi kuami?
— Pośle się po nie tragarza — rzekł kupiec, kontent, że wszystko skończyło się bez

awantur i gorszących scen. — Jeśli chcesz eszcze kupić sobie to i owo, to czas na wyższy,
bo pociąg odchoǳi o drugie dwaǳieścia.

Państwo pożegnali porucznika barǳo przy aźnie, a kupiec tak był rad, że wszystko
załatwione, iż na odchodnym w przedpoko u rzekł do niego:

— Gdyby pan, broń Boże, został raniony, niech pan przy eǳie do nas na wypoczynek.
Bęǳiemy opiekować się panem ak na troskliwie .

Powróciwszy do sypialni, gǳie pani Katy ubierała się przed podróżą, u rzał porucznik
na umywalni czterysta koron i bilet te treści:

„Panie poruczniku! Nie wziął mnie pan w obronę wobec te małpy, mego
męża, idioty pierwsze klasy. Pozwolił pan, aby zabrał mnie z sobą niby aką
rzecz znalezioną przypadkowo. Przy tym pozwolił pan sobie zrobić uwagę,
że zaproponował mi pan gościnę. Mam naǳie ę, że nie spowodowałam panu
wydatków większych niż załączone czterysta koron, którymi raczy się pan
poǳielić ze swoim służącym”.

Porucznik Lukasz stał przez chwilę z tym biletem w ręku, potem podarł go powoli,
z uśmiechem spo rzał na pieniąǳe leżące na umywalni, a wiǳąc, że zdenerwowana pani
zapomniała grzebyk na stoliku przed lustrem, złożył go mięǳy inne swo e fetyszystyczne
relikwie.

Szwe k wrócił do domu po południu. Szukał pinczera dla porucznika.
— Szwe ku — rzekł porucznik — macie szczęście. Ta dama, która mieszkała u mnie,

uż od echała. Zabrał ą pan małżonek. Za wszystkie wasze usługi zostawiła dla was na
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umywalni czterysta koron. Musicie poǳiękować e grzecznie albo e panu małżonkowi,
ponieważ to są ego pieniąǳe, które zabrała ze sobą. Ja wam list podyktu ę.

Porucznik Lukasz dyktował:
„Wielce Szanowny Panie! Raczy pan przy ąć na serdecznie sze poǳię-

kowanie za czterysta koron, które ofiarowała mi Pańska małżonka za usługi
wyświadczone e podczas pobytu w Praǳe. Wszystko, co dla nie uczyni-
łem, pochoǳiło z dobrego serca i dlatego nie mogę przy ąć te sumy i od-
syłam ą…”

— No, no, piszcie dale , Szwe ku. Czemu się tak kręcicie? Coście napisali?
— I odsyłam ą… — rzekł tragicznie drżącym głosem Szwe k.
— Więc dobrze:

„…odsyłam ą Pani z wyrazami na wyższego szacunku. Uniżone pozdro-
wienie i ucałowanie rąk dla Szanowne Pani. Józef Szwe k, służący porucz-
nika Lukasza”.

— Napisane?
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że eszcze brak daty.
— Dwuǳiestego grudnia . Tak, a teraz napiszcie adres na kopercie, weźcie tych

czterysta koron, zamieście e na pocztę i wyślĳcie e pod tym adresem.
I porucznik Lukasz zaczął wesoło pogwizdywać arię z operetki Rozwódka.
— Jeszcze edno, mó Szwe ku — zawołał porucznik, gdy Szwe k wybierał się na

pocztę. — Czy znaleźliście akiegoś psa dla mnie?
— Mam ednego na oku, panie oberle tnant. Barǳo ładne zwierzę. Ale trudno bęǳie

go nabyć. Mam wszakże naǳie ę, że go utro przyprowaǳę. Gryzie.


Porucznik Lukasz nie dosłyszał uż ostatniego słowa, chociaż było takie ważne.
„Gryzie ten gałgan ak wszyscy diabli — chciał Szwe k powtórzyć głośnie , ale dał

spokó , pomyślawszy: — Co porucznikowi do tego. Chce psa, bęǳie miał psa”.
Łatwo to powieǳieć: „Przyprowadźcie mi psa!” Właściciele psów są barǳo ostrożni

i pilnu ą ich, choćby psiska nie miały z rasą nic wspólnego. Nawet właścicielka zwycza -
nego Medorka, który nic innego nie robi, tylko ogrzewa nogi staruszce, też go lubi i nie
da mu zrobić krzywdy.

Każdy pies, osobliwie rasowy, sam musi mieć na tyle instynktu, aby wieǳieć, że
pewnego pięknego poranku zostanie zabrany swemu panu. Toteż każdy taki pies ży e
w bezustannym strachu, że bęǳie skraǳiony, że musi być skraǳiony. Na przykład pod-
czas spaceru pies odbiega od swego pana, est zrazu wesoły i zbytku e. Bawi się z innymi
psami, włazi na nie niezdarnie, a one na niego, obwąchu e kamienie przydrożne, zaǳiera
łapkę na każdym rogu i przy każdym koszu handlarki uliczne , ednym słowem, cieszy
się z życia, a świat wyda e mu się taki piękny ak młoǳieńcowi po maturze.

Raptem wszakże da e się zauważyć, że ego wesołość znika, pies spostrzega, że się
zgubił. I nagle wpada w wielką rozpacz. Biega tam i sam po ulicy, skowyczy w swo e
bezradności, ogon wciąga mięǳy nogi, uszy kłaǳie po sobie i ak oszalały pęǳi, sam nie
wieǳąc gǳie. Gdyby umiał mówić, toby z pewnością powieǳiał:

— Luǳie kochani, zaraz mnie ktoś ukradnie!
Czy byliście kiedykolwiek w psiarni i wiǳieliście takie wystraszone stworzenia? To

wszystko psy kraǳione. Wielkie miasto posiada spec alny typ złoǳie a, który za mu e
się wyłącznie kraǳieżą psów. Istnie ą malutkie pieski salonowe, karłowate ratlerki wiel-
kości rękawiczki; łatwo zmieści się taki piesek w kieszeni palta albo w mufce damskie ,
ale i tam go złoǳie zna ǳie. Skradną też w nocy złego niemieckiego doga cętkowane-
go, który pilnu e willi na przedmieściu. Psa policy nego capną wywiadowcy sprzed nosa.
Prowaǳicie sobie pieska na łańcuszku, przetną smycz i znika ą z psem ak kamfora, a wy
głupkowato spoglądacie na pusty sznurek. Pięćǳiesiąt procent psów, które widu e się na
ulicy, zmieniało kilkakrotnie właścicieli, a nieraz trafia się, że po latach kupicie własnego
psa, którego skraǳiono wam podczas spaceru, gdy był eszcze szczeniakiem. Na większe
niebezpieczeństwo zagraża psom, gdy wyprowaǳone na dwór, załatwia ą małą czy dużą
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potrzebę. Osobliwie przy załatwianiu duże potrzeby ginie barǳo dużo psów. Dlatego
każdy pies rozgląda się podczas te czynności tak uważnie dokoła siebie.

Istnie e kilka systemów kraǳenia psów. Robi się to wprost, sposobem kraǳieży kie-
szonkowe , lub też pośrednio, przez podstęp i oszukanie biednego stworzenia. Pies est
zwierzęciem wiernym, ale tylko w czytankach szkolnych lub w podręcznikach zoologii.
Da cie wszakże na wiernie szemu psu do powąchania kawałek smażone końskie węǳon-
ki, a bęǳie zgubiony. Zapomni o panu, obok którego iǳie, odwróci się i pobiegnie za
wami. Z pyska cieknie mu ślina, a w przeczuciu wielkie uciechy przy spożywaniu wę-
ǳonki przy aźnie merda ogonem i rozwiera nozdrza ak na bu nie szy ogier, gdy zwietrzy
klacz.

*

Koło schodów zamkowych na Małe Stranie zna du e się mała piwiarenka. Pewne-
go dnia w mrocznym e kąciku sieǳieli dwa mężowie: żołnierz i cywil. Pochyleni ku
sobie rozmawiali szeptem, ta emniczo. Podobni byli do spiskowców z czasów republiki
weneckie .

— Co ǳień o ósme — szeptał cywil do ucha żołnierzowi — prowaǳi go służąca na
róg Placu Havliczka do parku. Ale to drań, gryzie ak wściekły. Nie da się pogłaskać.

I pochyla ąc się eszcze niże nad uchem żołnierza dodał:
— Nawet serdelka nie żre.
— Smażonego? — zapytał Szwe k.
— Nawet smażonego.
Oba splunęli.
— Więc co ten drań żre?
— Kto go tam wie! Nie eden pies est rozpieszczony ak arcybiskup.
Żołnierz i cywil trącili się kuflami, a cywil szeptał dale :
— Pewnego razu eden czarny szpic, który był mi potrzebny dla psiarni nad Klamo-

vką, też nie chciał serdelka. Choǳiłem koło niego trzy dni, aż wreszcie nie wytrzymałem
i zapytałem tę panią, co prowaǳiła na smyczy, czym go karmi, że est taki ładny. Pytanie
pochlebiło niewieście, więc mi odpowieǳiała, że na barǳie lubi kotlety. Więc kupi-
łem dla niego sznycel. Pomyślałem sobie, że to eszcze lepsze. A wiǳisz, ten drań ani
spo rzał na cielęcinę. Nałogowo żarł wieprzowinę. Trzeba było kupić kotlet wieprzowy.
Dałem mu go powąchać i uciekłem. Pies za mną. Pani wołała: „Kropeczka! Kropeczka!”
Ale gada zdrów! Kropeczka ani myślał słuchać. Za kotletem poleciał aż za róg, tam za-
łożyłem mu łańcuszek na kark, a naza utrz zna dował się uż w psiarni nad Klamovką.
Na szyi miał parę białych kłaczków, przemalowali e na czarno i nikt go nie poznał. Ale
dużo było takich psów, które poleciały na koński smażony serdelek. Zrobiłbyś na lepie ,
gdybyś ą zapytał, co ten pies na barǳie lubi. Jesteś żołnierz, masz fa ną postawę, to ci
kobieta pręǳe powie. Ja uż się pytałem, ale ona spo rzała na mnie, akby mnie chciała
przebić spo rzeniem, i powiada: „Co komu do tego?” Nie barǳo ładna, taki małpiszon,
ale z żołnierzem gadać bęǳie.

— Czy aby prawǳiwy pinczer? Mó oberle tnant innego nie chce.
— Jak malowanie. Pieprz i sól, prawǳiwa rasa, tak ak ty Szwe k, a a Blahnik. Choǳi

o to, żeby się dowieǳieć, co on żre. Dam mu wtedy po eść i przyprowaǳę ci go.
Oba przy aciele znowu się trącili. Jeszcze przed wo ną, gdy Szwe k za mował się han-

dlem psami, Blahnik mu e dostarczał. Był to mąż doświadczony. Opowiadano sobie
o nim, że kupował psy od hycla, nawet pode rzane, i sprzedawał e za dobre pieniąǳe.
Miał uż nawet raz wściekliznę, a w Instytucie Pasteurowskim w Wiedniu czuł się ak
u siebie w domu. Teraz uważał za swó obowiązek bezinteresownie dopomóc wo akowi
Szwe kowi. Znał wszystkie psy w Praǳe i w okolicy, a szeptem mówił dlatego, nie chciał
zdraǳić się wobec właściciela piwiarni, któremu przed paru miesiącami wyniósł z szynku
pod kapotą szczenię amnika. Dał pieskowi possać mleka z butelki ze smoczkiem, głu-
pie szczenię wzięło go widać za mamę i ani pisnęło pod kapotą. Zasadniczo kradł tylko
psy rasowe i znał się tak dobrze na rzeczy, że mógłby występować ako ekspert sądowy.
Dostarczał psy wszystkim psiarniom i osobom prywatnym, ak popadło. Gdy szedł ulicą,
warczały na niego wszystkie psy, które kiedyś ukradł, a eśli zatrzymał się przed wystawą

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



sklepową, to często gęsto poza ego plecami akiś mściwy psiak podniósł łapkę i pokropił
mu spodnie.

*

Naza utrz o goǳinie ósme rano dobry wo ak Szwe k przechaǳał się na rogu Placu
Havliczka koło parku. Czekał na służącą z rasowym pieskiem. Nareszcie doczekał się: tuż
koło niego przebiegł pies z mądrymi oczami i na eżoną sierścią. Był wesoły i zadowolony
ak wszystkie psy po załatwieniu swe potrzeby i uganiał się za wróblami spożywa ącymi
śniadanie na kupie końskiego nawozu.

Potem przeszła obok niego ta, która psa pilnowała. Była to niewiasta nie pierwsze
młodości, z warkoczami zgrabnie upiętymi dokoła głowy. Pogwizdywała na psa i bawiła
się łańcuszkiem oraz eleganckim biczykiem.

Szwe k przemówił do nie :
— Przepraszam, panienko, którędy iǳie się na Żiżkov?
Przystanęła i spo rzała na niego, czy to aby nie kpiarz aki, ale poczciwa twarz Szwe -

ka przekonała ą, że ten żołnierz naprawdę chce iść na Żiżkov. Wyraz e twarzy zmiękł
i chętnie zaczęła mu tłumaczyć, ak to się iǳie na ten Żiżkov.

— Bo a dopiero niedawno zostałem przeniesiony do Pragi — mówił Szwe k. — Ja
nietute szy. Jestem z prowinc i, a panienka też widać nie z Pragi.

— Ja z Vodnian — odpowieǳiała.
— No to pochoǳimy z tych samych stron — odpowieǳiał Szwe k. — Ja z Protivina.
Zna omość geografii czeskiego południa, którą Szwe k przyswoił sobie kiedyś podczas

manewrów, napełniła serce ǳiewczyny regionalnym ciepłem.
— To zna pan w Protivinie na rynku rzeźnika Pe chara?
— Jakże go nie znać? To mó kuzyn. Barǳo go tam u nas wszyscy lubią — mówił

Szwe k — to człowiek dobry, usłużny, ma dobre mięso i dobrze waży.
— Czy pan przypadkiem nie Jaresz? — zapytała ǳiewczyna, zaczyna ąc odczuwać

sympatię dla niezna omego żołnierza.
— Jaresz.
— A z których Jareszów? Z tych z Krcza koło Protivina czy z Rażic?
— Z Rażic.
— A stary eszcze rozwozi piwo?
— Ciągle.
— Ten uż bęǳie miał więce ak sześćǳiesiąt.
— Sześćǳiesiąt osiem skończył na wiosnę — odpowieǳiał spoko nie Szwe k. —

Teraz kupił sobie psa, i azda, panie gazda. Pies sieǳi na wozie i pilnu e. Akurat taki pies
ak ten, co goni wróble. Ładny piesek, barǳo ładny.

— To nasz — pouczała go nowa zna oma. — Ja estem w obowiązku u pana puł-
kownika. Pan nie zna naszego pułkownika?

— Znam go, to barǳo inteligentny pan — rzekł Szwe k. — U nas w Buǳie owicach
też był taki eden oberst.

— Nasz pan est barǳo surowy, a gdy niedawno mówili, że nas w Serbii sprali, to
przyszedł do domu wściekły, potłukł w kuchni wszystkie talerze i chciał mnie wyrzucić.

— A więc to pana obersta piesek? — przerwał e Szwe k. — Szkoda, że mó obe-
rle tnant psów nie znosi, bo a barǳo psy lubię. — Milczał przez chwilę, a potem rzekł:
— Psy są wybredne, nie każdy pies żre wszystko, co mu da ą.

— Nasz Fox też barǳo wybredny. Przez akiś czas w ogóle nie chciał żreć mięsa, ale
teraz żre znowu.

— A co mu na lepie smaku e?
— Wątroba, gotowana wątroba.
— Cielęca czy wieprzowa?
— Wszystko edno — roześmiała się „kra anka” Szwe ka, uważa ąc ego pytanie za

lichy dowcip.
Spacerowali eszcze przez chwilę, potem przyłączył się do nich pinczer, którego służą-

ca wzięła na łańcuszek. Wobec Szwe ka zachowywał się barǳo poufale i próbował roze-
drzeć mu spodnie, choćby przez kaganiec. Co chwilę skakał na Szwe ka, ale nagle, akby
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wyczuwszy ego złe względem siebie zamiary, przestał skakać, szedł przygnębiony obok
niego i spoglądał na obcego człowieka spode łba, akby chciał rzec: „A więc i mnie czeka
to samo?”

Nowa zna oma powieǳiała mu eszcze, że wychoǳi tu z psem także wieczorami,
zawsze o szóste , że żadnemu praskiemu mężczyźnie nie ufa, bo raz dała ogłoszenie do
gazety, z awił się na to akiś ślusarz oświadcza ąc, że bęǳie się z nią żenił, wycyganił od
nie osiemset koron na akiś tam wynalazek i przepadł. Na prowinc i luǳie są stanowczo
uczciwsi. Gdyby miała wychoǳić za mąż, to tylko za człowieka z prowinc i, ale dopiero po
wo nie. Wo enne małżeństwa uważa za głupstwo, ponieważ zazwycza każda taka niewiasta
zosta e wdową.

Szwe k zapewnił ą uroczyście, że wieczorem przy ǳie, i zawrócił do piwiarni, aby
powieǳieć przy acielowi Blahnikowi, że ten pies żre wątrobę, wszystko edno aką.

— Poczęstu ę go wołową — postanowił Blahnik. — Wziąłem uż na nią raz bernar-
dyna fabrykanta Vydry, stworzenie ogromnie wierne. Jutro przyprowaǳę ci psa w po-
rządku.

Blahnik dotrzymał słowa. Gdy Szwe k kończył przedpołudniowe sprzątanie, ozwało się
za drzwiami szczeknięcie i Blahnik wciągnął do mieszkania opiera ącego się pinczera, który
był w te chwili eszcze barǳie z eżony niż zazwycza . ǲiko wywracał oczy i spoglądał
przed siebie tak ponuro, że przypominał głodnego tygrysa, zamkniętego w klatce, przed
którą stoi wypasiony gość ogrodu zoologicznego. Szczękał zębami i warczał, akby chciał
rzec: „Rozszarpię wszystko i zeżrę”.

Przywiązali psa przy stole kuchennym i Blahnik opowieǳiał, ak się wszystko odbyło.
— Umyślnie szedłem przy nim, a w papierze niosłem gotowaną wątrobę. Zaczął wę-

szyć i podskakiwać ku mnie. Nie dałem mu nic i szedłem dale ; pies za mną. Koło parku
skręciłem w ulicę Bredova i tam dałem mu pierwszy kawałek. Pożerał wątrobę nie zatrzy-
mu ąc się, żeby mnie z oczu nie stracić. Skręciłem w ulicę Jindrziską i dałem mu nową
porc ę. Potem, gdy się nażarł, wziąłem go na smycz i ciągnąłem go przez Plac Wacława na
Vinorady aż do Vrszovic. Po droǳe wyrabiał mó piesek istne cuda. Kiedy przechoǳiłem
przez tor tramwa owy, położył się i ani rusz. Chciał widać, żeby go tramwa prze echał.
Przyniosłem ci też czysty formularzyk rodowodu, który kupiłem u papiernika Fuchsa.
Musisz zma strować rodowód, Szwe ku.

— Rodowód musi być wypisany two ą ręką. Napisz, że pochoǳi z Lipska, z psiarni
von Bülow. O ciec Arnheim von Kahlsberg, matka Emma von Trautensdorf, po o cu
Zygyǳie von Busenthal. O ciec otrzymał pierwszą nagrodę na berlińskie wystawie
pinczerów w roku tysiąc ǳiewięćset dwunastym. Matka oǳnaczona złotym medalem
norymberskich stowarzyszeń hodowców psów szlachetnych. Wiele lat może mieć, ak ci
się zda e?

— Podług zębów, dwa lata.
— Napisz półtora roku.
— Kiepsko ma uszy przycięte. Wiǳisz, Szwe ku?
— Jest na to rada. Jeśli bęǳie trzeba, przytniemy mu uszy, ale dopiero wtedy, gdy

się do nas przyzwyczai. Teraz byłby eszcze barǳie zły.
Porwany piesek warczał ak wściekły, sapał, rzucał się, aż wreszcie położył z wywie-

szonym ęzykiem, zmęczony, i czekał, co bęǳie z nim dale .
Uspoka ał się powoli i tylko od czasu do czasu żałośnie skowyczał.
Szwe k położył przed nim resztę wątroby, otrzymaną od Blahnika. Ale pies odwrócił

się od nie i rzucił na obu wściekłe spo rzenie, akby mówił: „Już raz wpadłem, sami sobie
to zeżry cie”.

Leżał zrezygnowany i udawał, że drzemie. Potem strzeliło mu raptem coś do głowy,
wstał, zaczął służyć i prosić przednimi łapami. Poddawał się.

Ta wzrusza ąca scena nie wywarła na Szwe ku na mnie szego wrażenia.
— Leżeć! — krzyknął na biedaka, który znowu położył się na podłoǳe skomląc

żałośnie.
— Jakie imię wpiszemy mu do rodowodu? — zapytał Blahnik. — Wabił się Fox, więc

trzeba mu dać imię podobne, żeby się szybko przyzwyczaił.
— To go nazwiemy na przykład „Max”. Wiǳiałeś, ak nadstawia uszy? Pó dź tu, Max!
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Nieszczęśliwy rasowy pies, któremu zabrano dom, pana i imię, wstał i oczekiwał dal-
szych rozkazów.

— Myślę, że można go odwiązać — rzekł Szwe k. — Zobaczymy, co bęǳie robił.
Gdy go odwiązano, pies od razu puścił się do drzwi. Szczeknął trzy razy na klam-

kę, licząc zapewne na wspaniałomyślność tych złych luǳi. Wiǳąc wszakże, że nie ma-
ą zrozumienia dla ego pragnień wydostania się na dwór, zrobił przy drzwiach kałużę,
w przekonaniu, że zostanie wyrzucony za drzwi, ak się to ǳiało niegdyś, gdy był młody,
a pułkownik uczył go ostro, po wo skowemu, ak się ma zachowywać w mieszkaniu.

Zamiast tego Szwe k rzekł:
— Sprytna bestia! Jezuita z niego!
Rzekłszy to przeciągnął go pasem i tak dokładnie unurzał mu pysk w kałuży, że pies

nie nadążył się oblizywać.
Skomlił, pohańbiony, i zaczął biegać po kuchni, węsząc własne ślady, następnie pod-

biegł szybko do stołu, pożarł resztę wątroby zostawione dla niego na podłoǳe, położył
się koło pieca i zasnął po całe te awanturze.

— Wiele estem ci winien? — zapytał Szwe k Blahnika, gdy się z nim żegnał.
— Nie mów o tym, Szwe ku — rzekł Blahnik miękko. — Dla starego kamrata zrobię

wszystko, tym barǳie gdy służy w wo sku. Zostań z Bogiem, chłopie, i nie prowadź go
nigdy przez Plac Havliczka, żeby się nie stało akie nieszczęście. Gdyby ci był potrzebny
eszcze aki piesek, to wiesz, gǳie mieszkam.

Szwe k pozwolił Maxowi wyspać się porządnie, tymczasem zaś kupił u rzeźnika ćwierć
kilograma wątroby, ugotował ą i czekał, aż się pies przebuǳi. Pod nos położył mu kawałek
ciepłe wątroby.

Max zaczął oblizywać się przez sen, potem przeciągnął się, obwąchał wątrobę i pożarł
ą. Następnie podszedł ku drzwiom i powtórzył próbę wydostania się na dwór.

— Pó dź tu, Max! — zawołał Szwe k.
Pies zbliżył się do niego nieufnie. Szwe k wziął go na kolana, pogłaskał i Max po raz

pierwszy zamerdał szczątkiem swego przyciętego ogona. Delikatnie złapał rękę Szwe ka
zębami i spo rzał na niego tak mądrze, akby chciał rzec: „Tu się nie da nic zrobić. Już
wiem, że sprawę przegrałem”.

Szwe k głaskał go dale i zaczął mu opowiadać głosem tkliwym:
— Był sobie eden piesek, nazywał się Fox i mieszkał u nie akiego obersta. Służąca

prowaǳiła go na spacer, aż przyszedł eden pan i Foxa ukradł. Fox dostał się do wo ska do
ednego oberle tnanta i dali mu imię Max. Da łapę, Max! No, wiǳisz, bydlę edno, że
bęǳiemy dobrymi przy aciółmi, eśli bęǳiesz grzeczny i posłuszny. Bo ak nie, to lanie.

Max zeskoczył z kolan Szwe ka i zaczął dokazywać. Wieczorem, gdy porucznik wrócił
z koszar, Szwe k i Max byli uż na lepszymi przy aciółmi.

Spogląda ąc na Maxa Szwe k filozofował:
— Jak pomyśleć akuratnie, to właściwie każdy żołnierz est też wykraǳiony ze swego

domu ak ten pies.
Porucznik Lukasz był barǳo mile zaskoczony widokiem Maxa, który też ucieszył się

szczerze, znowu zobaczywszy człowieka z szablą.
Na pytanie, skąd pies pochoǳi i ile kosztu e, odpowieǳiał Szwe k z zupełnym spo-

ko em, że dostał go w podarunku od ednego przy aciela, który akurat musiał stanąć do
wo ska.

— Dobrze, Szwe ku — rzekł porucznik bawiąc się z Maxem — na pierwszego do-
staniecie ode mnie pięćǳiesiąt koron za psa.

— Nie mogę przy ąć, panie oberle tnant.
— Szwe ku — rzekł surowo porucznik — kiedyście się meldowali na służbę u mnie,

powieǳiałem wam, że musicie spełniać każdy mó rozkaz. Gdy wam mówię, że dosta-
niecie pięćǳiesiąt koron, to musicie e przy ąć i przepić. Co zrobicie, Szwe ku z tymi
pięćǳiesięcioma koronami?

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że e przepĳę według rozkazu.
— A gdybym czasem zapomniał o tym, to rozkazu ę wam abyście mi meldowali, że

wam się należy pięćǳiesiąt koron. Rozumiecie? A pcheł ten pies nie ma? Lepie go od
razu wykąpać i wyczesać. Jutro mam służbę, ale po utrze pó dę z nim na spacer.
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Podczas gdy Szwe k kąpał Maxa, pułkownik, były ego właściciel, strasznie awantu-
rował się w domu i groził, że odda pod sąd polowy tego, kto mu psa ukradł, że go każe
rozstrzelać, powiesić, zamknąć w więzieniu na dwaǳieścia lat i rozsiekać na kawałki.

— Der Teufel soll den Kerl buserieren! — krzyczał pułkownik aż szyby brzęczały —
Mit solchen Meuchelmörden werde ich bald fertig.

Nad Szwe kiem i nad Lukaszem unosiła się w powietrzu katastrofa.
. 
Pułkownik Fryderyk Kraus, ma ący też przydomek von Zillergut, ako pamiątkę po akie ś
wioszczynie w Salzburgu, którą przodkowie ego przepili eszcze w osiemnastym wieku,
był czcigodnym bałwanem. Gdy coś opowiadał, to mówił o rzeczach wszystkim dobrze
znanych, a eszcze pytał przy tym słuchaczy, czy dobrze rozumie ą na barǳie elementarne
po ęcia.

— A więc okno, panowie. Wiecie, co to est okno?
Albo na przykład:
— Droga, która po obu stronach ma rowy, nazywa się szosą. Tak, panowie. Wiecie,

co to est rów? Rów to wykop, nad którym pracu e sporo luǳi. Jest to zagłębienie. Tak.
Kopie się rydlami. Wiecie, co to est rydel?

Miał manię ob aśniania wszystkiego, a czynił to z takim zapałem, ak aki wynalazca
opowiada ący o swoim ǳiele.

— Książka, proszę panów, to pewna ilość rozmaicie pociętych ćwiartek papieru róż-
nego formatu, który est zadrukowany, ułożony, zeszyty i zlepiony. Tak. Wiecie, panowie,
co to est kle ? Kle em się lepi.

Był tak potwornie głupi, że oficerowie uciekali od niego i omĳali go z dala, aby nie
słuchać ego wykładu, że trotuar odǳielony est od ezdni, że est to podwyższony pas
bruku przed ontem domu, zaś ont domu to ta część, którą wiǳimy z ulicy lub z chod-
nika. Tylne części domu z trotuaru zobaczyć nie można, o czym łatwo się przekonać, gdy
się stanie na ezdni.

Gotów był zademonstrować tę interesu ącą rzecz na poczekaniu, ale na szczęście prze-
echano go. Od tego czasu zgłupiał eszcze barǳie . Zatrzymywał oficerów i wdawał się
z nimi w nieskończenie długie rozmowy o omletach, słońcu, termometrach, pączkach,
oknach i znaczkach pocztowych.

Było naprawdę ǳiwne, że ten idiota mógł stosunkowo szybko awansować i że posiadał
poparcie luǳi wpływowych, ak na przykład dowoǳącego generała, który popierał go
pomimo ego absolutne niezdatności.

Podczas manewrów dokazywał ze swoim pułkiem istnych cudów. Nigdy nie dotarł
do oznaczonego celu na czas, prowaǳił żołnierzy kolumnami pod karabiny maszynowe,
a kiedyś przed laty podczas manewrów cesarskich na południu Czech zdarzyło się, że
razem ze swoim pułkiem zabłąkał się, dostał się aż na Morawy i włóczył się z nim eszcze
parę dni po ukończonych manewrach, gdy żołnierze innych pułków uż dawno sieǳieli
w koszarach. Uszło mu i to.

Jego przy acielskie stosunki z generałem dowoǳącym i z innymi, niemnie idiotycz-
nymi dygnitarzami wo skowymi stare Austrii, przyniosły mu szereg oǳnaczeń i orde-
rów. Czuł się ogromnie wyróżniony i uważał się za na lepszego żołnierza pod słońcem
oraz za teoretyka strategii i wszystkich nauk wo skowych.

Podczas przeglądu pułku wdawał się w rozmowę z żołnierzami i pytał ich zawsze o to
samo:

— Dlaczego karabin, akiego używa wo sko, nazywa się manlicher?
W pułku przezywali go z te rac i „Manlichertrottel”. Był niezwykle mściwy, gubił

podwładnych oficerów, eśli mu się nie podobali, a gdy który z nich chciał się żenić, to
właǳom wyższym wydawał o nim ak na gorszą opinię.

Brakowało mu połowy lewego ucha, którą w młodości odciął mu w po edynku ego
przeciwnik, wyzwany przez niego za proste stwierǳenie faktu, że Fryderyk Kraus von
Zillergut est skończonym bałwanem.
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Po analizie ego przymiotów umysłowych łatwo doszlibyśmy do wniosku, że przymio-
ty te nie były wcale lepsze od tych, które wsławiły gburowatego Habsburga, Franciszka
Józefa, ako notorycznego idiotę.

Jego mowa miała te same akcenty, w ego głowie mieścił się taki sam zasób naiwności.
Podczas pewnego bankietu w kasynie oficerskim, gdy rozmawiano o Schillerze, pułkownik
Kraus von Zillergut wyrwał się ni w pięć, ni w ǳiewięć:

— Wiǳiałem wczora , moi panowie, pług parowy pęǳony przez lokomotywę. Przed-
stawcie sobie, panowie, przez lokomotywę, ale nie przez edną, lecz przez dwie lokomo-
tywy. Patrzę: dym, podchoǳę bliże , a to lokomotywa, a z drugie strony druga. Po-
wieǳcie, panowie, czy to nie śmieszne? Dwie lokomotywy, akby nie dość było edne .

Przez chwilę milczał, a potem dorzucił:
— Gdy się benzyna wyczerpie, to automobil musi się zatrzymać. To też wczora wi-

ǳiałem. A potem glęǳi się o zachowaniu energii! Nie eǳie, stoi, nie ruszy się, bo nie
ma benzyny. Czy to nie śmieszne?

Przy swo e tępocie był niezwykle pobożny. W mieszkaniu miał ołtarz domowy. Czę-
sto choǳił do kościoła Św. Ignacego do spowieǳi i do komunii, a od początku wo ny
modlił się o powoǳenie wo sk austriackich i niemieckich. Chrześcĳaństwo mieszał z ma-
rzeniami o hegemonii germańskie . Bóg miał dopomóc zwycięzcom do wydarcia poko-
nanym ziemi i bogactw.

Wpadał zawsze w istny szał, gdy przeczytał w gazetach, że przywieziono eńców.
— Po co brać eńców? — mawiał. — Powystrzelać ich wszystkich bez miłosierǳia!

Tańczyć po trupach! Wszystkich cywilów w Serbii spalić co do ednego! ǲieci pozakłu-
wać bagnetami!

Nie był wcale gorszy od niemieckiego poety Vierordta, który podczas wo ny wydru-
kował wiersze wzywa ące o czyznę niemiecką, aby duszą z żelaza nienawiǳiła i mordowała
miliony diabłów ancuskich.

Niech aż pod obłoki, ponad góry,
Gromaǳą się kości luǳkie i dymiące ciała…

*

Skończywszy wykład w szkole ednorocznych ochotników, porucznik Lukasz wyszedł
z Maxem na spacer.

— Pozwalam sobie zwrócić uwagę pana oberle tnanta — rzekł zatroskany Szwe k
— że z tym psem trzeba barǳo ostrożnie, żeby nie uciekł. Może zatęsknić na przykład
za dawnym panem i mógłby dać dęba, gdyby go pan spuścił ze smyczy. Nie raǳiłbym
też choǳić z nim przez Plac Havliczka, bo tam włóczy się eden zły pies rzeźnicki spod
„Mariańskiego Obrazu”. To strasznie zły pies; ak tylko zobaczy w swoim rewirze obcego
psa, to zaraz robi się strasznie zazdrosny, żeby mu tamten czego nie zeżarł. Takie to psisko
ak i ten żebrak od Świętego Hasztala.

Max podskakiwał wesoło i plątał się mięǳy nogami, okręcił łańcuszek dokoła szabli
porucznika i wyrażał wielką radość, że pó ǳie na spacer.

Wyszedłszy na ulicę porucznik Lukasz skierował się w stronę Przikopów. Miał się
spotkać z pewną damą na rogu ulicy Pańskie . Pogrążony był w myślach urzędowych.
O czym ma utro wykładać ednorocznym ochotnikom w szkole? Jak określamy wysokość
danego wzniesienia? Dlaczego określamy wysokość licząc zawsze od poziomu morza? Jak
w stosunku do poziomu morza obliczamy wysokość wzniesienia, licząc od ego podnóża?
Po co, do diabła, Ministerstwo Wo ny włącza takie sprawy do programów szkolnych! To
przecie rzecz artylerii. Istnie ą też mapy sztabu generalnego. Gdy nieprzy aciel zna do-
wać się bęǳie na wzgórzu , to nie bęǳie czasu rozmyślać o tym, dlaczego wysokość
wzgórka podana est licząc od poziomu morza, ani nie bęǳie czasu, aby zabrać się do
określenia ego własne wysokości. Spogląda się na mapę, i basta.

Z rozmyślań tych wyrwało porucznika ostre wezwanie: „Halt!” Ozwało się ono nad
ego uchem akurat w chwili, gdy zbliżał się do ulicy Pańskie .
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Jednocześnie z ozwaniem się tego głosu pies szarpnął się na łańcuszku i z radosnym
u adaniem rzucił się w stronę człowieka, który krzyknął: „Halt!”

Przed porucznikiem stał pułkownik Kraus von Zillergut. Porucznik Lukasz salutował
tłumacząc się pułkownikowi, że go nie zauważył.

Pułkownik znany był z tego, że namiętnie lubił zatrzymywać podwładnych.
Salutowanie uważał za coś, od czego zawisły losy wo ny i na czym oparta est potęga

armii.
„W salutowanie żołnierz powinien wkładać duszę”, mawiał. Był to wyraz na pięknie -

szego kapralskiego mistycyzmu.
Pilnował i uważał, aby salutu ący oddał ukłon wo skowy ściśle według przepisów do

na subtelnie szych szczegółów włącznie, precyzy nie, z powagą.
Czyhał na wszystkich, którzy go omĳali: od piechura aż do podpułkownika. Takich

szeregowców, którzy salutowali mimochodem, ledwie dotyka ąc daszka czapki, akby
chcieli rzec: „Jak się masz?”, zatrzymywał i sam prowaǳił ich do koszar dla ukarania.

Nie można było tłumaczyć się przed nim słowem: „Nie wiǳiałem”.
„Żołnierz, mawiał, winien szukać swego przełożonego w tłumie i nie wolno mu myśleć

o niczym innym, tylko o tym, aby spełnić swó obowiązek przepisany przez regulamin
służbowy. Gdy pada na pobo owisku, winien przed skonaniem zasalutować. Kto nie umie
salutować, uda e, że nie wiǳi, albo salutu e niedbale, est dla mnie bydlakiem”.

— Panie poruczniku — straszliwym głosem mówił pułkownik Kraus — niższe stop-
nie obowiązane są oddawać cześć wyższym. To nie est zniesione. A po drugie: od kiedy
to panowie oficerowie przyzwyczaili się choǳić na spacer z kraǳionymi psami? Tak est:
z kraǳionymi. Pies, który est własnością kogoś innego, est psem kraǳionym.

— Ten pies, panie pułkowniku… — zaczął się tłumaczyć Lukasz.
— Jest moim psem, panie poruczniku — szorstko przerwał mu pułkownik. — To

mó Fox.
A Fox czy Max przypomniał sobie dawnego pana, nowego zaś wygnał z serca i wy-

rwawszy się porucznikowi obskakiwał pułkownika z takim nadmiarem radości, na aką
zdobyć się może tylko gimnazista wysłuchany przez ukochaną.

— Choǳenie na spacer z kraǳionymi psami nie da e się pogoǳić z honorem oficer-
skim. Pan nie wieǳiał? Oficer nie może kupować psa nie przekonawszy się, że może go
kupić bez przykrych dla siebie następstw! — grzmiał pułkownik Kraus głaszcząc Foxa-
-Maxa, który z psią podłością zaczął warczeć na porucznika i wyszczerzać na niego zęby,
akby pułkownik poszczuł go na swo ą ofiarę: „Weź go!”

— Panie poruczniku — mówił pułkownik dale — czy uważałby pan za właściwe
eźǳić na kraǳionym koniu? Nie czytał pan ogłoszenia w „Bohemii” i „Tagblacie”, że
zginął mi rasowy pinczer? Jak to, nie czytał pan ogłoszenia swego przełożonego?

Pułkownik załamał ręce ze zdumienia.
— Udali się ci młoǳi oficerowie! A gǳież dyscyplina? Pułkownik posyła do gazety

ogłoszenie, a porucznik nie czyta go!
„Gdybym ci, ǳiadu stary, mógł dać parę razy w pysk…” — myślał porucznik Lukasz

spogląda ąc na bokobrody pułkownika przypomina ące orangutana.
— Niech pan iǳie ze mną kawałek — rzekł pułkownik.
Porucznik szedł obok przełożonego prowaǳąc z nim miłą rozmowę.
— Na oncie panie poruczniku, taka rzecz przyna mnie nie bęǳie się wam mogła

uż więce przytrafić. Spacerować sobie na tyłach z kraǳionymi psami to rzecz istotnie
wielce nieprzy emna. Tak. Spacerować z psem swego przełożonego. I to w czasach, gdy
na polach bitew co ǳień tracimy setki na lepszych oficerów. A ogłoszeń się nie czyta.
Przecież w taki sposób przez sto lat mógłbym zamieszczać ogłoszenia, że mi zginął pies.
Dwieście lat, trzysta lat!

Pułkownik głośno się wysmarkał, co zawsze oznaczało u niego wysoki stopień wzbu-
rzenia, i rzekł:

— Może pan spacerować dale .
Odwrócił się i poszedł chłoszcząc gniewnie szpicrutą poły swego oficerskiego płaszcza.
Porucznik Lukasz przeszedł na drugi chodnik, ale i tam usłyszał surowe: „Halt!”

Pułkownik zatrzymał właśnie akiegoś nieszczęśliwego piechura, rezerwistę, który myślał
o swo e mamie sieǳące w domu i przeoczył zwierzchnika.

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



Pułkownik własnoręcznie ciągnął go do koszar dla ukarania i wyzywał go od morskich
świń.

„Co a z tym Szwe kiem zrobię? — myślał porucznik. — Rozpłatam mu gębę, ale to
mało. Pasy drzeć z tego łotra, i tego nie dość”.

Zapomina ąc, że miał się spotkać z pewną damą, wzburzony skierował się w stronę
swego mieszkania.

— Zabĳę tego drania! — rzekł wsiada ąc do tramwa u.

*

Tymczasem dobry wo ak Szwe k za ęty był interesu ącą rozmową z żołnierzem z koszar,
który przyniósł porucznikowi akieś papiery do podpisania i czekał na niego.

Szwe k pode mował go kawą i przy tym napo u opowiadali sobie, że Austria się prze-
eǳie.

Rozmawiali tak, akby nic lepszego i pewnie szego nie mieli sobie do powieǳenia.
Był to niekończący się potok słów, które z wszelką pewnością byłyby przez sąd określone
ako zdrada stanu i za które byliby powieszeni.

— Na aśnie szy pan musiał z tego wszystkiego do reszty zidiocieć — oświadczył
Szwe k. — Nigdy nie był sprytny, ale ta wo na go z pewnością dobĳe.

— Już zidiociał — z całą pewnością zadeklarował żołnierz z koszar. — Głupi ak nogi
stołowe. Może nawet nie wie, że est wo na. Być może, że wstyǳili się powieǳieć mu
o tym. Ten podpis na manifeście do ego narodów to też pewno szachra stwo. Kazali
wydrukować bez ego wieǳy, bo on uż o niczym myśleć nie może.

— Gotów est, i tyle — tonem znawcy zawyrokował Szwe k. — Robi pod siebie
i muszą go karmić ak małe ǳiecko. Niedawno opowiadał w szynku eden pan, że ma
dwie mamki i że trzy razy ǳiennie da ą cesarzowi ssać.

— Żeby nam wreszcie porządnie skórę złoili — westchnął żołnierz z koszar — byłby
wreszcie z tą Austrią spokó .

Oba rozmawiali w ten sposób dale , aż wreszcie Szwe k potępił Austrię ostatecznie:
— Takie idiotyczne monarchii nie powinno być na świecie.
Słowa te uzupełnił drugi żołnierz zdaniem, które było nie ako wnioskiem praktycz-

nym:
— Jak mnie poślą na ont, to im zwie ę.
Gdy oba żołnierze w dalszym ciągu wyrażali pogląd czeskiego człowieka na wo nę,

żołnierz z koszar powtórzył, o czym słyszał ǳisia na mieście, że koło Nachoda słychać
armaty i że w na bliższym czasie car bęǳie w Krakowie.

Potem opowiadali sobie o tym, że zboże z całego kra u wywozi się do Niemiec, że
niemieccy żołnierze dosta ą papierosy i czekoladę.

Następnie przypominali sobie wza emnie czasy dawnych wo en, a Szwe k poważnie
wywoǳił, że wtedy, kiedy za mury oblężonego miasta rzucano garnki, pełne smrodliwych
rzeczy, wo owanie w takim smroǳie też nie było osobliwą przy emnością. Opowiadał
koleǳe, iż czytał, że akiś zamek oblegany był przez całe trzy lata, a nieprzy aciel nic
innego nie robił, tylko ǳień w ǳień bawił się w taki właśnie sposób z oblężonymi.

Byłby niezawodnie powieǳiał eszcze coś interesu ącego i poucza ącego zarazem, ale
rozmowę ich przerwał powrót porucznika Lukasza.

Rzuciwszy straszliwe, miażdżące spo rzenie na Szwe ka, podpisał papiery, odesłał żoł-
nierza i skinął na Szwe ka, aby poszedł za nim do poko u.

Oczy porucznika miotały straszliwe błyskawice. Siadłszy na krześle zastanawiał się
spogląda ąc na Szwe ka, kiedy zacząć masakrę.

„Na pierw dam mu parę razy w pysk — myślał — potem rozpłatam mu nos i po-
obrywam uszy, a dale się zobaczy”.

Tymczasem spoglądała na niego szczerze i tkliwie para poczciwych, niewinnych oczu
Szwe ka, który odważył się przerwać ciszę przed burzą tymi słowy:

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że kota uż pan nie ma. Zeżarł pastę do
butów i pozwolił sobie zdechnąć. Wrzuciłem go do piwnicy, ale do sąsiednie . Takiego
porządnego i ładnego kota angorskiego uż pan nie zna ǳie.
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„Co a z nim zrobię? — przemknęło porucznikowi przez myśl. — Na miłość boską,
przecież ma taki idiotyczny wyraz twarzy!”

Zaś poczciwe, niewinne oczy Szwe ka dale promieniały tkliwością i dobrocią, połą-
czoną z wyrazem absolutne równowagi ducha, akby mówił, że wszystko est w porządku
i nic się nie i stało, a eśli się nawet stało, to i to est w porządku, że w ogóle coś się ǳie e.

Porucznik Lukasz podskoczył ku Szwe kowi, ale go nie uderzył, ak pierwotnie za-
mierzał. Machnął mu pięścią pod nosem i ryknął:

— Wyście, Szwe ku, ukradli psa!
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że o żadnym takim wypadku nie wiem,

i pozwalam sobie, panie oberle tnant, zauważyć, że z Maxem wyszedł pan po południu na
spacer, więc go ukraść nie mogłem. Mnie zaraz to zastanowiło, że pan wrócił do domu
bez psa. Pomyślałem, że musiało się coś stać. To się nazywa sytuac a. Przy ulicy Spalone
mieszkał rymarz Kunesz, to on też nie mógł wybrać się z psem na spacer, bo go zaraz
zgubił. Zazwycza zapominał go gǳieś w szynku albo mu go kto kradł, czy też pożyczył
go sobie i nie oddał…

— Szwe ku, bydlę edno, Himmellaudon, stulcie pysk! Albo esteście taki wyrafino-
wany nikczemnik, albo też esteście taki bałwan i idiota, który nic nie rozumie. Ciągle
przytaczacie przykłady, ale ostrzegam was, że ze mną żartów nie ma! Skąd wzięliście tego
psa? Kto wam go dał? Czy wiecie, że to pies naszego pułkownika, który odebrał mi go,
gdyśmy się z nim przypadkowo spotkali? Czy rozumiecie, że to okropny wstyd dla mnie?
Gada cie prawdę: ukradliście go czy nie?

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że go nie ukradłem.
— Wieǳieliście o tym, że ten pies est kraǳiony!
— Posłusznie meldu ę, że wieǳiałem, że ten pies est kraǳiony.
— Szwe ku, Jezus Maria, Himmelherrgott, a was zastrzelę, wy bydlę edno, wy ośle,

wy wole, wy gówniarzu eden! Czy można być takim bałwanem?
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że można.
— Czemuście mi przyprowaǳili kraǳionego psa? Czemuście mi tę bestię wprowa-

ǳili do mieszkania?
— Żeby sprawić panu przy emność, panie oberle tnant.
Oczy Szwe ka łagodnie i tkliwie spoglądały na twarz porucznika, który usiadł i ęknął:
— Czemu Bóg mnie karze takim bydlakiem!
W ciche rezygnac i sieǳiał porucznik na krześle, dozna ąc uczucia, że nie ma siły,

aby Szwe ka huknąć w łeb, a nawet nie ma e tyle, aby skręcić papierosa. Sam nie wieǳąc
dlaczego to czyni, posłał Szwe ka po „Bohemię” i po „Tagblatt”, żeby ten sobie przeczytał
ogłoszenie pułkownika o skraǳionym psie.

Szwe k powrócił rozpromieniony z gazetami rozłożonymi na stronie, na które zna -
dowały się ogłoszenia, i z radością meldował:

— Jest ogłoszenie, proszę pana oberle tnanta. Tak ładnie opisał pan oberst tego skra-
ǳionego rasowego pinczera, aż miło czytać. I eszcze obiecał sto koron nagrody temu, kto
psa przyprowaǳi. To barǳo przyzwoite wynagroǳenie. Zwykle da e się pięćǳiesiąt ko-
ron nagrody. Nie aki Bożetech z Konsirzów utrzymywał się w taki sposób. Zawsze kradł
akiego psa, a potem czytał w ogłoszeniach, czy go poszuku ą, i zaraz go tam odprowa-
ǳał. Pewnego razu ukradł ładnego czarnego szpica, a ponieważ właściciel nie poszukiwał
psa przez ogłoszenia, zrobił próbę i sam ogłosił o szpicu w gazecie. Zapłacił za to całych
pięć koron, po czym zgłosił się eden pan, że to ego pies, że mu zginął i że myślał ten
pan, iż szukanie nie zdałoby się na nic, bo nie wierzy w istnienie luǳi uczciwych. Ale że
teraz wiǳi, że eszcze są poczciwi luǳie, co go ogromnie cieszy. Zasadniczo, powiada,
przeciwny est wynagraǳaniu uczciwości, ale na pamiątkę podaru e mu swo ą książkę
o hodowli kwiatów w domu i w ogródku. Mó zacny Bożetech złapał tego czarnego szpi-
ca za zadnie łapy i dał nim po łbie temu panu. Przysiągł sobie, że od te chwili nigdy
nie bęǳie zamieszczał ogłoszeń o znalezionych psach. Woli sprzedać psa hyclowi, gdy się
o niego nikt nie troszczy i nie poszuku e go przez ogłoszenia.

— Idźcie spać, Szwe ku — rozkazał porucznik. — Gotowi esteście wygłupiać się tu
do samego rana.
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Sam też poszedł spać, a w nocy śniło mu się, że Szwe k skradł konia następcy tronu,
przyprowaǳił mu go, a podczas przeglądu następca tronu poznał tego konia, gdy on,
nieszczęśliwy porucznik Lukasz, echał na nim przed swoim odǳiałem.

Rano porucznik czuł się tak, akby przez całą noc hulał i eszcze do tego został obity.
Gnębiła go akaś niezwykle ciężka zmora. Nad ranem zasnął eszcze raz, zmęczony strasz-
liwym snem, ale zbuǳiło go pukanie do drzwi, a zza nich wychyliła się poczciwa twarz
Szwe ka i ozwało się pytanie, kiedy pan porucznik każe się zbuǳić.

Porucznik ęknął na łóżku:
— Precz, bydlaku! To coś strasznego!
Gdy wstał i gdy Szwe k przyniósł mu śniadanie, porucznik został zaskoczony nieocze-

kiwanym pytaniem swego służącego:
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, czy nie życzyłby pan sobie żebym się po-

starał o akiego pieska?
— Wiecie, Szwe ku, że mam wielką ochotą oddać was pod sąd polowy — mówił

porucznik wzdycha ąc — ale sąd uniewinniłby was, bo czegoś tak kolosalnie idiotycznego,
ak wy, eszcze świat nie wiǳiał. Spó rzcie na siebie w zwierciadle. Czy nie mdli was na
sam widok waszego cymbalskiego wyrazu? Jesteście przecie na idiotycznie szą igraszką
przyrody, akie drugie nie ma. No, powieǳcie sam, Szwe ku, czy podobacie się sobie?

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że się sobie nie podobam. Jestem w tym
zwierciadle taki akiś, akby mi ktoś guzów ponabĳał. To szkło nie est szlifowane. U te-
go Chińczyka Stańka, co handlu e herbatą, mieli kiedyś takie wypukłe lustro i ak ktoś
spo rzał w nie, to mu się chciało rzygać. Pysk taki, głowa ak ceber do pomy , brzuch ak
u pĳanego kanonika, ednym słowem, kreatura. Przechoǳił tam kiedyś pan namiestnik,
spo rzał na siebie i zaraz musieli to lustro zd ąć.

Porucznik odwrócił się, westchnął i uznał za słuszne za ąć się racze kawą ze śmietanką
niż Szwe kiem.

Szwe k gospodarował w kuchni; porucznik Lukasz słyszał, ak śpiewa:
Maszeru e Grenevil przez Prochową bramę.

Szable mu się błyszczą, a ǳiewuchy piszczą…

Potem słychać było inną piosenkę:
My, żołnierze, mamy święta,

Karty, wódka i ǳiewczęta,
I pienięǳy pełen trzos,
To ci los, to ci lo-ho-ho-hos…

„Takiemu bydlakowi wszęǳie dobrze” — pomyślał porucznik i splunął.
We drzwiach ukazała się głowa Szwe ka.
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że przyszedł żołnierz z koszar, żeby pan się

zaraz stawił u pana pułkownika.
I poufnie dodał:
— To pewno z powodu tego pieska.
— Już wiem — rzekł porucznik, gdy w sieni goniec chciał mu się meldować.
Rzekł to głosem stłumionym, a wychoǳąc rzucił na Szwe ka miażdżące spo rzenie.
Nie choǳiło o raport, ale o coś gorszego. Pułkownik sieǳiał w fotelu ponury i za-

chmurzony, gdy porucznik wszedł do ego kancelarii.
— Przed dwoma laty, panie poruczniku, życzył pan sobie dostać się do Buǳie owic

do  pułku — mówił pułkownik. — Wie pan, gǳie są Buǳie owice? Nad Wełtawą,
tak, nad Wełtawą, tam gǳie wpada do nie rzeka Ohrza czy coś takiego. Miasto est
duże, że tak powiem, przy emne, i eśli się nie mylę, ma ono nadbrzeże. Wie pan, co to
est nadbrzeże? Jest to mur zbudowany nad wodą. Tak. Zresztą nie o to choǳi. Mieliśmy
tam manewry.

Pułkownik zamilkł i spogląda ąc na kałamarz przeszedł do innego tematu:
— Ten mó pies zepsuł się u pana. Nie chce nic żreć. Patrzcie, w kałamarzu est

mucha. ǲiwna rzecz, że w zimie wpada ą muchy do kałamarza. Nieporządek.
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„Gada , stary safanduło” — myślał porucznik.
Pułkownik wstał i przeszedł się kilka razy po kancelarii.
— Długo myślałem nad tym, panie poruczniku, co właściwie mam zrobić z panem,

żeby się taka rzecz powtórzyć nie mogła, i przypomniałem sobie, że życzył pan sobie zostać
przeniesiony do  pułku. Naczelne dowóǳtwo donosi nam, że w pułku tym barǳo da e
się odczuwać brak oficerów, ponieważ Serbowie nam ich wybili. Da ę panu słowo honoru,
że przed upływem trzech dni bęǳie pan w  pułku w Buǳie owicach, gǳie formu ą się
marszbataliony. Nie musi pan ǳiękować. Wo sko potrzebu e oficerów, którzy…

Po czym, nie wieǳąc, co ma eszcze powieǳieć, spo rzał na zegarek i dodał:
— Już pół do edenaste . Na wyższy czas iść do raportu pułkowego.
Na tym urwała się przy emna rozmowa i porucznik odetchnął, gdy wyszedł z kancelarii

pułkownika i znalazł się w szkole ednorocznych ochotników, którym ozna mił, że za kilka
dni uda e się na ont i że urząǳa wieczorek pożegnalny w „Nekazance”.

Po powrocie do domu rzekł do Szwe ka z naciskiem:
— Wiecie wy, Szwe ku, co to est marszbatalion?
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że marszbatalion to est marszbaciar, a marsz-

kompania to marszkuma. My zawsze wszystko skracamy.
— Więc wam, Szwe ku, powiem — rzekł porucznik uroczystym głosem — że po e-

ǳiecie ze mną do takiego właśnie marszbaciara, kiedy tak lubicie skróty. Ale nie myślcie
sobie, że na oncie bęǳiecie wyprawiali takie idiotyczne kawały ak tuta . Cieszycie się?

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że barǳo się cieszę — odpowieǳiał dobry
wo ak Szwe k. — Bęǳie to wspaniałe, gdy oba polegniemy za na aśnie szego pana i ego
roǳinę…

Kończąc pierwszą część książki mo e Przygody dobrego wojaka Szwejka (Na tyłach), zawia-
damiam, że wy dą w szybkim tempie edna za drugą dwie części: Na froncie i W niewoli.
I w tych następnych częściach żołnierze i obywatele cywilni będą mówili i postępowali
tak, ak est w rzeczywistości.

Życie nie est szkołą dobrych manier. Każdy mówi tak, ak potrafi. Mistrz ceremonii
dr Guth wyraża się inacze niż Palivec, właściciel gospody „Pod Kielichem”, a powieść ta
nie uczy ogłady towarzyskie ani też nie est podręcznikiem do nauki wyrazów używanych
w towarzystwie. Jest to historyczny dokument pewne epoki.

Jeśli trzeba użyć akiegoś dosadnego wyrazu, który naprawdę został wypowieǳia-
ny, nie waham się go podać. Stylizowanie lub wykropkowywanie czegoś est dla mnie
na głupszą obłudą. Słów takich używa się i w parlamentach.

Słusznie powieǳiano kiedyś, że dobrze wychowany człowiek może czytać wszystko.
Nad tym, co est naturalne, zastanawia ą się tylko na większe świntuchy i wyrafinowani
rozpustnicy, którzy w swe zakłamane moralności nie biorą pod uwagę treści, ale ze
złością rzuca ą się na poszczególne słowa.

Przed laty czytałem krytykę akie ś nowelki, w które krytyk oburzał się, że autor na-
pisał: „Wysmarkał się i utarł nos”. Sprzeciwia się to rzekomo wszystkiemu, co estetyczne,
wzniosłe, co narodowi dać powinna literatura.

Oto mały przykład, acy głupcy choǳą po ziemi.
Luǳie, którzy lęka ą się mocnie szych wyrażeń, są tchórzami, bo naga rzeczywistość

ich przeraża, a tacy właśnie słabi luǳie są na większymi szkodnikami kultury i charakte-
ru. Tacy wychowaliby naród ako gromadę przeczulonych człowieczków, masturbantów
fałszywe kultury w roǳa u św. Alo zego, o którym powieǳiano w księǳe mnicha Eu-
stachego, że gdy św. Alo zy usłyszał, ak mąż eden z wielkim hukiem wypuścił swo e
wiatry, rozpłakał się i w modlitwie dopiero znalazł uko enie.

Tacy luǳie u awnia ą publicznie swo e oburzenie, ale z niezwykłym upodobaniem
choǳą po publicznych szaletach dla odczytywania nieprzyzwoitych napisów na ścianach.

Używa ąc w książce swe kilku mocnych wyrażeń, zaznaczyłem zaledwie, ak się w życiu
mówi.

Od szynkarza Palivca nie możemy wymagać, aby mówił tak wykwintnie ak pani
Laudowa, dr Guth, pani Olga Fastrowa i całe zastępy tych, którzy na chętnie uczyni-
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liby z całe Republiki Czechosłowackie eden wielki salon z parkietami, gǳie wszyscy
choǳiliby we akach, w rękawiczkach, mówiliby w sposób wielce wyszukany i gǳie
kwitłyby dobre maniery, a pod pięknymi pozorami wytworne lwy salonowe oddawałyby
się na nikczemnie szym występkom.

*

Przy te sposobności zwracam uwagę, że właściciel gospody Palivec ży e. Przetrwał
wo nę, którą przesieǳiał w więzieniu, i pozostał nadal tym, kim był wówczas, gdy miał
znaną aferę z portretem cesarza Franciszka Józefa.

Przyszedł do mnie w odwieǳiny, gdy dowieǳiał się, że est w książce, i nabył prze-
szło dwaǳieścia egzemplarzy pierwszego zeszytu, które rozdał swoim zna omym, czym
przyczynił się do rozpowszechnienia mo e książki.

Szczerze cieszył się, że o nim pisałem i że przedstawiłem go ako znanego prostaka.
„Mnie uż nikt nie przerobi — rzekł do mnie — bo a przez całe życie mówiłem

po prostacku, ak myślałem, i tak będę mówił dale . Dla przypodobania się akie ś tam
krowie nie będę sobie zasłaniał gęby serwetką. ǲisia estem sławny”.

Jego samowieǳa rzeczywiście wzrosła. Sława ego oparta est na kilku krzepkich wy-
rażeniach. Wystarcza mu to i da e zadowolenie, a gdybym chciał przez wierne i dokładne
reprodukowanie ego wyrażeń zwrócić mu uwagę, że nie powinien tak mówić, ak mó-
wi, co oczywiście nie było moim zamiarem, to niezawodnie obraziłbym tego dobrego
człowieka.

Niewyszukanymi słowami, prosto i uczciwie wyraził wstręt czeskiego człowieka do
wszelkiego bizantynizmu, sam o tym nie wieǳąc. To było w ego krwi, ten brak szacunku
dla cesarza i przyzwoitych wyrażeń.

*

Otto Katz też ży e. Jest to postać kapelana polowego wzięta z rzeczywistości. Po prze-
wrocie cisnął wszystko w kąt, wystąpił z Kościoła i est ǳisia prokurentem pewne fa-
bryki brązu i farb w Czechach północnych.

Napisał do mnie długi list, w którym grozi mi, że mnie nauczy moresu. Pewna ga-
zeta niemiecka zamieściła mianowicie tłumaczenie rozǳiału, w którym przedstawiony
est takim, akim był rzeczywiście. Odwieǳiłem go wtedy i wszystko zostało załatwio-
ne pomyślnie. O drugie w nocy nie mógł utrzymać się na nogach, ale przemawiał ak
kaznoǳie a: „Ja estem Otto Katz, kapelan polowy, wy łby gipsowe”.

*

Luǳi typu nieboszczyka Bretschneidera, rządowego detektywa stare Austrii, eszcze
ǳisia włóczy się dużo po Republice. Ogromnie interesu ą się tym, co kto mówi.

*

Nie wiem, czy udało mi się wyrazić w te książce to, co zamierzałem. Już sam fakt,
iż słyszałem, ak eden człowiek wymyślał drugiemu: „Jesteś głupi ak Szwe k” — zda e
się świadczyć o czymś przeciwnym. Jeśli wszakże słowo „Szwe k” stanie się nowym wy-
zwiskiem w kwiecistym wieńcu obelżywych epitetów, będę musiał zadowolić się takim
wzbogaceniem ęzyka czeskiego.

Jarosław Haszek
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TOM DRUGI. SZWEJK NA FRONCIE
.     
W przeǳiale drugie klasy pociągu pośpiesznego Praga–Czeskie Buǳie owice sieǳiało
trzech pasażerów: porucznik Lukasz, naprzeciwko którego sieǳiał starszy, zupełnie łysy
pan, i Szwe k, który stał skromnie przy drzwiach wiodących na korytarz i szykował się
akurat do wysłuchania nowego wybuchu gniewu swego porucznika. Ten, nie zwraca ąc
uwagi na obecność łysego cywila, dawał upust swe złości na Szwe ka, wywoǳąc mu przez
cały czas podróży, że est bydlęciem Pana Boga itp.

Choǳiło właściwie o drobnostkę, o liczbę tobołów, którymi Szwe k się opiekował.
— Skradli nam kufer — przedrzeźniał porucznik Szwe ka. — Łatwo ci powieǳieć

takie słowo, ty drabie!
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant — głosem cichym odezwał się Szwe k —

że naprawdę go skradli. Po dworcach zawsze się włóczy dużo takich indywiduów, a a
wyobrażam sobie, że ednemu z nich musiał się bezwarunkowo spodobać pański kufer
i że ten człowiek bezwarunkowo skorzystał z okaz i, kiedy oddaliłem się od bagażu, żeby
panu zameldować, że z bagażem naszym wszystko est w porządku. Mógł on ten nasz
kufer skraść tylko w takim pomyślnym momencie. Na taki moment oni tylko czeka ą.
Przed dwoma laty na Północno-Zachodnim Dworcu skradli pewne pani wózek ǳiecin-
ny razem z ǳiewczynką w poduszkach, ale byli tacy szlachetni, że ǳiewczynkę oddali
w komisariacie polic i na nasze ulicy; niby to znaleźli ą podrzuconą w bramie. Potem
gazety zrobiły z te nieszczęsne pani wyrodną matkę.

Po czym Szwe k oświadczył z całym naciskiem:
— Na dworcach kradło się zawsze i bęǳie się kradło dale . Inacze nie można.
— Jestem przekonany, mó Szwe ku — zabrał głos porucznik — że skończycie kiedyś

na paskudnie w świecie. Ciągle eszcze nie wiem, czy uda ecie wielkiego bałwana, czy też
uroǳiliście się uż takim bałwanem. Co w tym kuze było?

— Prawie że nic, panie oberle tnant — odpowieǳiał Szwe k nie spuszcza ąc oka
z łysiny cywila sieǳącego naprzeciwko Lukasza, a ak się zdawało zgoła obo ętnego wobec
kraǳieży kua. Czytał spoko nie „Neue Freie Presse”. — W całym tym kuze było tylko
lustro z naszego poko u i żelazny wieszak z przedpoko u, tak że właściwie nie ponieśliśmy
żadne straty, ponieważ lustro i wieszak należały do gospodarza.

Wiǳąc groźny gest porucznika mówił dale Szwe k głosem ak na łagodnie szym:
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że przedtem nic o tym nie wieǳiałem, że

ten kufer bęǳie skraǳiony, a co do lustra i wieszaka, to powieǳiałem panu gospoda-
rzowi, że mu te rzeczy oddamy, ak wrócimy z wo ny. W kra ach nieprzy acielskich est
dużo luster i wieszaków, tak że i pan gospodarz nie może ponieść żadne straty. Jak tylko
zdobęǳiemy akie miasto…

— Stulić gębę! — straszliwym głosem przerwał mu porucznik. — Zobaczycie, że
oddam was kiedy pod sąd polowy. Pomyślcie o tym dobrze, eśli nie esteście na większym
bałwanem na świecie. Inny, choćby żył tysiąc lat, nie narobiłby tyle błazeństw, ile wy
narobiliście w ciągu paru tygodni. Mam naǳie ę, że sami to zauważyliście.

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że zauważyłem, bo a mam, ak to mówią,
barǳo rozwinięty zmysł obserwacy ny i zawsze zauważę, gdy uż za późno i gdy się stanie
coś niemiłego. Mam takiego pecha ak nie aki Nechleba z Nekazanki, który choǳił do
szynku „Suczy Gaik”. Zawsze chciał postępować dobrze i od soboty prowaǳić nowe ży-
cie, a na drugi ǳień po takim postanowieniu mawiał zawsze: „Nad ranem zauważyłem,
przy aciele droǳy, że leżę na pryczy”. I zawsze spotkała go taka rzecz, kiedy postanawiał,
że do domu pó ǳie w porządku, a w końcu pokazywało się, że wywrócił gǳieś akiś
płot albo wyprzągł konia dorożkarzowi, albo też chciał sobie przeciągnąć cybuch od fa ki
kogucim piórem z kapelusza patrolu ącego polic anta. Ogarniała go rozpacz z tego powo-
du, a na więce smuciło go to, że pech ten prześladu e ich przez pokolenia. Jego ǳiadek
wybrał się raz na wędrowanie…

— Nie zawraca cie mi głowy głupimi opowiadaniami!
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— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że wszystko, co mówię, est na świętszą
prawdą. Jego ǳiadek poszedł na wędrowanie…

— Szwe ku! — krzyknął rozzłoszczony porucznik — eszcze raz rozkazu ę wam, aby-
ście mi nic nie opowiadali. Nie chcę nic słyszeć. Jak tylko przy eǳiemy do Buǳie owic,
to się z wami rozprawię. Wiecie, że was każę wsaǳić do paki?

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że o tym nic nie wiem — miękko odpo-
wieǳiał Szwe k — bo eszcze pan o tym nie wspomniał.

Porucznik mimo woli zazgrzytał zębami. Westchnął, wy ął z płaszcza „Bohemię” i za-
czął czytać o wielkich zwycięstwach i o czynach niemieckie łoǳi podwodne „E”, gra-
su ące na Morzu Śróǳiemnym, ale gdy doszedł do mie sca o nowym niemieckim wy-
nalazku wysaǳania miast w powietrze przy pomocy spec alnych bomb, rzucanych z sa-
molotów i wybucha ących trzy razy z rzędu, przerwał mu głos Szwe ka, który zwracał się
do łysego pana:

— Przepraszam szanownego pana, czy pan nie est panem Purkrabkiem, przedstawi-
cielem banku „Slavia”?

Gdy łysy pan nie odpowiadał, Szwe k zwrócił się do porucznika:
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że razu pewnego czytałem w gazecie, że

człowiek normalny powinien mieć przeciętnie od sześćǳiesięciu do siedemǳiesięciu ty-
sięcy włosów i że czarne włosy bywa ą rzadsze, co można zauważyć w wielu wypadkach.

I nieubłaganie wywoǳił dale :
— A eden medyk w kawiarni „U Szpirków” mówił, że na częście wypada ą włosy

skutkiem wstrząsu umysłowego przy połogu.
Ale w te chwili stała się rzecz straszliwa. Łysy pan zerwał się i zaryczał na Szwe ka:
— Marsch heraus, Sie Schweinkerl! — Kopniakiem wyrzucił go za drzwi i powróciwszy

na swo e mie sce przedstawił się, czym zgotował porucznikowi małą niespoǳiankę.
Choǳiło o drobne nieporozumienie, bo łyse indywiduum nie było panem Purkrab-

kiem, przedstawicielem banku „Slavia”, lecz generał-ma orem von Schwarzburg. Pan ge-
nerał odbywał właśnie w cywilnym ubraniu podróż w celu przeprowaǳenia inspekc i
w garnizonach i echał do Buǳie owic, aby niespoǳianie zaskoczyć tamte szy garnizon.

Był to na straszliwszy ze wszystkich generałów inspekcy nych, acy zroǳili się kie-
dykolwiek na tym padole, a eśli znalazł coś nie w porządku, to z dowódcą garnizonu
przeprowaǳał rozmowę barǳo zwięzłą:

— Czy pan ma rewolwer?
— Mam.
— Doskonale. Na pańskim mie scu wieǳiałbym, ak z niego skorzystać, bo to, co

tuta wiǳę, to nie garnizon, ale stado świń.
I rzeczywiście po ego podróży inspekcy ne zawsze się gǳieś ktoś zastrzelił, co pan

generał von Schwarzburg przy mował do wiadomości z zadowoleniem:
— Tak być powinno! Żołnierz ak się patrzy!
Zda e się, że nie lubił, gdy po ego inspekc i wszyscy pozostawali przy życiu. Miał

manię przenoszenia oficerów na na gorsze mie sce. Wystarczył drobiazg, aby oficer żegnał
się ze swo ą załogą i wędrował na pogranicze czarnogórskie albo do akiego zapĳaczonego,
beznaǳie nego garnizonu w zapomnianym zakątku Galic i.

— Panie poruczniku — zapytał — gǳie pan kończył szkołę wo skową?
— W Praǳe.
— A więc otrzymał pan wykształcenie w szkole wo skowe i nie wie pan, że oficer est

odpowieǳialny za swego podwładnego? Barǳo ładnie. Po drugie, gawęǳi pan ze swoim
służącym ak z akim bliskim przy acielem. Pozwala mu pan, aby mówił nie zapytany. Po
trzecie, pozwala mu pan obrażać swoich przełożonych. I to est właśnie na lepsze. Z tego
wszystkiego wyciągnę odpowiednie konsekwenc e. Jak się pan nazywa, panie poruczniku?

— Lukasz.
— A w którym pułku pan służy?
— Byłem…
— ǲięku ę. O tym, gǳie pan był, nie ma mowy, chcę wieǳieć, gǳie pan est teraz.
— W  pułku piechoty, panie generale. Zostałem przeniesiony…
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— A, przeniesiony… Barǳo dobrze zrobili. Nie zaszkoǳi panu, gdy w czasie na -
bliższym przespaceru e się pan razem z  pułkiem gǳieś na ont.

— Co do tego decyz a uż zapadła, panie generale.
Generał zaczął obszerny wykład o tym, iż oficerowie, ak to zauważył w ostatnich

latach, rozmawia ą ze swoimi podwładnymi w tonie barǳo poufałym i że wiǳi w tym
krzewienie niebezpiecznych zasad demokratycznych. Żołnierza trzeba trzymać w strachu
przed przełożonymi, żołnierz musi drżeć przed swoim oficerem, bać się go. Oficerowie
muszą trzymać żołnierzy ǳiesięć kroków od siebie i nie powinni im pozwalać, aby myśleli
samoǳielnie, w ogóle nie powinni tolerować myślenia, bo na tym polega tragiczny błąd
ostatnich lat. Dawnie szeregowcy bali się oficerów ak ognia, ale ǳisia …

Generał machnął ręką, akby tracił wszelką naǳie ę.
— ǲisia prawie wszyscy oficerowie pieszczą się z żołnierzami, to chciałem powie-

ǳieć.
Generał rozłożył znowu gazetę i zabrał się do czytania. Porucznik Lukasz, blady, wy-

szedł na korytarz, żeby rozprawić się ze Szwe kiem.
U rzał go sto ącego przy oknie z tak błogim i zadowolonym wyrazem twarzy, aki

może mieć tylko miesięczne ǳieciątko, które się nassało i lula spoko nie.
Porucznik stanął, skinął na Szwe ka i wskazał mu pusty przeǳiał. Wszedł do niego

za Szwe kiem i zamknął drzwi.
— Szwe ku — rzekł uroczyście — nareszcie nadeszła chwila, w które dostaniecie

parę razy w pysk, ak eszcze nikt nie dostał. Dlaczego zaczepiliście tego łysego pana? Czy
wiecie, że to est generał von Schwarzburg?

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant — odezwał się Szwe k z miną męczennika
— że a nigdy w życiu nie miałem na mnie szego zamiaru obrazić kogokolwiek i że w ogóle
nie miałem wyobrażenia ani po ęcia, że taki pan generał istnie e na świecie. On naprawdę
est ak wykapany pan Purkrabek, przedstawiciel banku „Slavia”. Ten pan choǳił do
naszego szynku i gdy pewnego razu przy stole zasnął, to akiś dobroǳie wypisał mu na
ego łysinie ołówkiem atramentowym:

„Ninie szym pozwalamy sobie w myśl załączone tary III c. uprze mie
zaproponować panu uciułanie posagu i zaopatrzenie pańskich ǳieci za po-
mocą ubezpieczenia na życie”.

Naturalnie, że wszyscy sobie poszli, a a tam z nim zostałem sam, a ponieważ mam
zawsze pecha, więc gdy się ten pan przebuǳił, to spo rzał w lustro i rozzłościł się, bo
myślał, że a mu to zrobiłem, i chciał mi też dać parę razy w pysk.

Słówko „też”, spłynęło z ust Szwe ka tak tkliwie i w tonie takie żałosne skargi, że
porucznikowi opadły ręce.

Szwe k zaś mówił dale :
— O taką drobną pomyłkę to się ten pan nie potrzebu e złościć. On powinien na-

prawdę mieć od sześćǳiesięciu do siedemǳiesięciu tysięcy włosów, ak czytałem w ar-
tykule o tym, co powinien mieć człowiek normalny. Mnie nawet na myśl nie przyszło,
że est na świecie akiś łysy pan generał. To est, ak się mówi, tragiczna pomyłka, aka
trafić się może każdemu, gdy eden coś powie, a drugi zaraz się tego czepi. Kiedyś przed
laty opowiadał nam krawiec Hyvel, ak z miasta Styrii, w którym pracował, echał do
Pragi przez Leoben, a miał przy sobie szynkę, którą kupił sobie w Mariborze. Jeǳie so-
bie pociągiem i nic, myślał, że est edynym Czechem mięǳy pasażerami, a ak koło St.
Moritz zaczął sobie kra ać płaty z te szynki, to ten pan, co sieǳiał naprzeciwko niego,
spoglądał na nią pożądliwymi oczami, a w gębie miał pełno śliny. Gdy krawiec Hyvel to
zobaczył, rzekł do siebie na głos: „Żarłbyś, drabie eden?” A tamten mu po czesku na
to odpowieǳiał: „Jużci, żarłbym, gdybyś dał”. Więc tę szynkę zeżarli do spółki, zanim
do echali do Buǳie owic, a ten pan nazywał się Wo ciech Rous.

Porucznik spo rzał na Szwe ka i wyszedł z przeǳiału. Gdy znowu sieǳiał na swoim
mie scu naprzeciwko generała, po chwili we drzwiach przeǳiału ukazała się poczciwa
twarz Szwe ka.

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że za pięć minut bęǳiemy w Taborze.
Pociąg stoi tam pięć minut. Czy nie każe pan przynieść coś do z eǳenia? Przed laty
miewali tuta barǳo dobrą…
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Porucznik zerwał się na równe nogi i wyrzuciwszy Szwe ka za drzwi mówił do niego
w korytarzu:

— Jeszcze raz wam powtarzam, że im dale esteście ode mnie, tym lepie dla was.
Na szczęśliwszy byłbym, gdybyście w ogóle znikli z moich oczu, i bądźcie pewni, że po-
staram się o to. Nie zbliża cie się do mnie w ogóle. Zniknĳcie, przepadnĳcie, wy bydlę
cymbalskie!

— Rozkaz, panie oberle tnant.
Szwe k zasalutował, odwrócił się i krokiem wo skowym oddalił się na koniec koryta-

rza, gǳie usiadł w kącie na ławeczce służbowe konduktora i nawiązał rozmowę z akimś
funkc onariuszem kole owym:

— Czy mi pan pozwoli zapytać się o coś?
Kole arz, nie ma ący widać ochoty do wdawania się w rozmowę, skinął głową z lekka

i apatycznie.
— Przychoǳił do mnie — zaczął Szwe k obszernie — pewien dobry człowiek, nie aki

Hofmann, i ten Hofmann zawsze twierǳił, że sygnały alarmowe w pociągach nigdy nie
funkc onu ą, ednym słowem, że to na nic, choć się i pociągnie za taką rączkę. Ja, prawdę
powieǳiawszy, nigdy się takimi rzeczami nie interesowałem, ale skorom uż na ten sygnał
alarmowy zwrócił tuta uwagę, to chciałbym wieǳieć, ak się rzeczy ma ą, bo może się
zdarzyć, że trzeba bęǳie pociągnąć.

Szwe k wstał i razem z funkc onariuszem kole owym podszedł do hamulca alarmo-
wego z napisem: „W razie niebezpieczeństwa…”.

Kole arz uważał za swó obowiązek ob aśnić Szwe ka, na czym polega cały mechanizm
aparatu alarmowego.

— Słusznie panu powieǳieli, że trzeba pociągnąć za tę rączkę, ale ołgali pana, że to
nie funkc onu e. Pociąg zawsze zatrzyma się, ponieważ to iǳie przez wszystkie wagony
i est połączone z lokomotywą. Hamulec alarmowy musi funkc onować.

Przy tym wykłaǳie oba trzymali ręce na rączce hamulca i nie wiadomo, ak to się
właściwie stało, że rączka się osunęła, a pociąg stanął.

Nie mogli się zgoǳić z sobą, kto to zrobił, kto z nich właściwie dał sygnał alarmowy.
Szwe k twierǳił, że to nie on, że nie mógł zrobić takie rzeczy, bo nie est przecie

ulicznikiem.
— Mnie samemu ǳiwno — rzekł poczciwie do konduktora — dlaczego właściwie

pociąg stanął tak od razu. Jeǳie, eǳie i od razu stoi. Mnie to eszcze barǳie irytu e niż
pana.

Jakiś poważny pan stanął w obronie kole arza i twierǳił, że słyszał, ak ten żołnierz
pierwszy zaczął rozmawiać o sygnałach alarmowych.

Natomiast Szwe k stale coś mówił o swo e uczciwości i o tym, że wcale nie est
zainteresowany w opóźnianiu pociągu, ponieważ eǳie na wo nę.

— Pan zawiadowca stac i wytłumaczy to panu — zadecydował konduktor. — Zapła-
cicie za to dwaǳieścia koron.

Tymczasem widać było, ak podróżni wychoǳą z wagonów, kierownik pociągu gwiż-
dże, a akaś pani biegnie wystraszona z walizką podróżną przez tory prosto w pole.

— To naprawdę warte dwaǳieścia koron — rzekł roztropnie Szwe k nie tracąc ani na
chwilę spoko u. — To eszcze, powiem panu, tanio. Pewnego razu, ak na aśnie szy pan
zwieǳał Żiżkov, to nie aki Franek Sznor zatrzymał ego powóz w ten sposób, że przed
na aśnie szym panem ukląkł na obu kolanach na środku ezdni. Potem komisarz polic i
z tego rewiru rzekł do Franka Sznora z płaczem, że nie powinien był robić mu tego w ego
rewirze, ale o edną ulicę dale , która uż należy do rewiru radcy policy nego Krausego.
Tam powinien był złożyć hołd. No i tego pana Sznora wpakowali do ula.

Szwe k rozglądał się właśnie dokoła, kiedy do słuchaczy ego przyłączył się kierownik
pociągu.

— Zda e się — rzekł Szwe k — że czas echać dale . To nic przy emnego, gdy pociąg
się spóźnia. Żeby to eszcze w czasie poko u, to bym nic nie mówił, ale ak est wo na,
to wszyscy powinni wieǳieć, że każdym pociągiem eżdżą osoby wo skowe, generałowie,
oberle tnanty, pucybuty. Każde takie spóźnienie to rzecz paskudna. Napoleon spóźnił się
pod Waterloo o pięć minut i zapaskuǳił sobie całą swo ą sławę…
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W te chwili przez gromadkę słuchaczy Szwe ka przedarł się porucznik Lukasz. Był
upiornie blady i nie zdobył się na nic innego, tylko na edno słowo:

— Szwe k…
Szwe k zasalutował i odezwał się:
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że na mnie spycha ą, że to a zatrzymałem

pociąg. Administrac a kolei żelazne ma barǳo ǳiwne plomby przy hamulcach alarmo-
wych. Człowiek nie powinien nawet zbliżać się do tego, bo może mieć przygodę i potem
mogą chcieć od niego dwaǳieścia koron, ak na przykład chcą ode mnie.

Kierownik pociągu wyskoczył z wagonu, dał sygnał i pociąg ruszył dale .
Słuchacze Szwe ka porozchoǳili się do przeǳiałów, a porucznik Lukasz bez słowa

wrócił na swo e mie sce.
Na korytarzu pozostał tylko konduktor ze Szwe kiem i kole arzem. Konduktor wy ął

z kieszeni książkę służbową i zapisywał relac ę o wypadku. Kole arz spoglądał na Szwe ka
okiem nieprzy aznym, ale Szwe k zapytał go życzliwie:

— Dawno pan służy na kolei?
Ponieważ kole arz nie odpowiadał, przeto Szwe k oświadczył, że znał nie akiego Fran-

ciszka Mliczko z Uhrzinievsi koło Pragi, który razu pewnego też pociągnął za rączkę ta-
kiego hamulca alarmowego i tak się przestraszył, że przez dwa tygodnie nie mógł mówić
i oǳyskał mowę dopiero wówczas, gdy przyszedł w odwieǳiny do ogrodnika Vańka
w Hostivarzu, gǳie się z kimś przemówił, a tamten aż złamał na nim bykowiec.

— To się stało — dodał Szwe k — w roku tysiąc ǳiewięćset dwunastym, w ma u.
Kole arz wszedł do klozetu i zamknął się w nim.
Ze Szwe kiem pozostał tylko konduktor i dopominał się dwuǳiestu koron grzywny

podkreśla ąc, że w razie przeciwnym bęǳie musiał zaprowaǳić go w Taborze do zawia-
dowcy stac i.

— Barǳo dobrze — rzekł Szwe k — a barǳo lubię porozmawiać z ludźmi wy-
kształconymi i barǳo mi bęǳie przy emnie poznać zawiadowcę stac i Tabor.

Wy ął z bluzy fa kę, zapalił i puszcza ąc obłoki dymu z ostrego wo ennego tytoniu,
mówił dale :

— Przed laty w Svitavie był zawiadowcą stac i pan Wagner. Dla podwładnych swoich
był skończonym draniem i szykanował ich, gǳie tylko mógł, a na więce zawziął się na
nie akiego Jungwirta, zwrotniczego, aż ten biedak z rozpaczy poszedł i utopił się w rzece.
Ale zanim się utopił, napisał list do zawiadowcy stac i, że po nocach bęǳie go straszył.
Prawdę mówię, straszył go. Sieǳi mó zawiadowca w nocy przy aparacie telegraficznym,
a tu ǳwonek dyń-dyń i zawiadowca przy mu e depeszę: „Jak się masz, łotrze? Jungwirt”.
Cały tyǳień to trwało. W odpowieǳi duchowi zawiadowca zaczął posyłać takie oto te-
legramy służbowe: „Przebacz mi, Jungwirt”. A nocy następne aparat na to stuk-puk:
„Powieś się na semaforze koło mostu. Jungwirt”. I pan zawiadowca go usłuchał. Potem
przez to samobó stwo zawiadowcy zaaresztowali telegrafistę ze stac i przed Svitavą. Wiǳi
pan, że mięǳy niebem i ziemią ǳie ą się rzeczy, o akich nie mamy po ęcia.

Pociąg w echał na dworzec taborski, a Szwe k, zanim w towarzystwie konduktora
wysiadł z pociągu, zameldował się, ak przystało, u porucznika Lukasza:

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że mnie prowaǳą do zawiadowcy stac i.
Porucznik Lukasz nie odpowieǳiał. Opanowała go zupełna apatia. Pomyślał, że na -

lepie plunąć na wszystko, a mianowicie tak samo na Szwe ka, ak i na łysego generała.
Sieǳieć spoko nie w wagonie, wysiąść w Buǳie owicach, zameldować się w koszarach
i pomaszerować na ont z akimś odǳiałem marszowym. Na oncie zginąć, eśli uż nie
można inacze , i uciec z tego świata, po którym włóczy się taka pokraka ak Szwe k.

Gdy pociąg ruszył, porucznik Lukasz wy rzał oknem i na peronie zauważył Szwe ka
za ętego akimś poważnym wykładem, którego słuchał zawiadowca stac i. Szwe k otoczony
był tłumem luǳi, wśród których widać było także kilka uniformów kole arskich.

Porucznik westchnął, ale westchnienie ego nie oznaczało żalu. Zrobiło mu się lże na
sercu, że Szwe k pozostał na peronie. Nawet i ten łysy generał nie wydawał mu się uż
teraz takim wstrętnym potworem.

*

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



Pociąg uż dawno pęǳił ku Czeskim Buǳie owicom, ale na peronie koło Szwe ka
luǳi nie ubywało.

Szwe k przemawiał o swo e niewinności i przekonał zebranych tak dalece, że akaś
pani wyraziła się:

— Znowu szykanu ą tu akiegoś żołnierzyka.
Tłum przyznał e rac ę, a akiś pan zwrócił się do zawiadowcy stac i i wyraził gotowość

zapłacenia za Szwe ka dwuǳiestu koron kary. Powieǳiał przy te sposobności, iż est
przekonany, że ten żołnierz tego nie uczynił.

— Spó rzcie na niego — wywoǳił wskazu ąc na niewinną twarz Szwe ka, który zwra-
ca ąc się do tłumu, mówił:

— Ja, luǳie kochani estem niewinny.
Potem z awił się wachmistrz żandarmerii i wyprowaǳił z tłumu pewnego obywatela,

którego zaaresztował i pociągnął z sobą przemawia ąc do niego:
— Za to pan odpowie. Ja panu pokażę podburzać luǳi i wygadywać, że eśli w taki

sposób postępu e się z żołnierzami, to nikt nie ma prawa oczekiwać od nich, aby Austria
zwyciężyła.

Nieszczęśliwy obywatel nie zdobył się na nic innego, tylko na szczere zapewnienie,
że est ma strem rzeźnickim i ma sklep koło Stare Bramy, a słów swoich użył w całkiem
innym znaczeniu.

Tymczasem dobry człowiek, wierzący w niewinność Szwe ka, zapłacił za niego w kan-
celarii zawiadowcy karę i zaprowaǳił Szwe ka do restaurac i trzecie klasy, gǳie go po-
częstował piwem, a dowieǳiawszy się, że wo skowy bilet kole owy i wszystkie inne do-
kumenty Szwe ka zostały u porucznika Lukasza, dał Szwe kowi wspaniałomyślnie eszcze
pięć koron na bilet do Buǳie owic i na inne wydatki.

Kiedy się z nim żegnał, szepnął mu poufnie na ucho:
— Uważa cie żołnierzyku, ak bęǳiecie w Ros i, w niewoli, to kłania cie się ode mnie

piwowarowi Zemanowi ze Zdołbunowa. Nazwisko mo e macie wypisane na kwicie ko-
le owym. Tylko bądźcie sprytni, żebyście zbyt długo nie sieǳieli na oncie.

— Niech się pan nie boi — odpowieǳiał Szwe k. — Zawsze to barǳo interesu ące,
gdy można zwieǳić za darmo akieś obce kra e.

Szwe k pozostał przy stole sam i podczas gdy przepĳał pięć koron otrzymanych od
szlachetnego dobroczyńcy, luǳie na peronie, którzy nie byli świadkami rozmowy Szwe ka
z zawiadowcą stac i, a tylko z daleka wiǳieli zbiegowisko, opowiadali sobie, że złapali tu
szpiega, który fotografował dworzec, czemu energicznie przeczyła akaś pani mówiąc, że
nie złapali żadnego szpiega, ale słyszała, że dragon zarąbał oficera koło ustępu damskiego,
ponieważ oficer ten pchał się tam za narzeczoną dragona, która go odprowaǳała.

Tym romantycznym kombinac om, charakteryzu ącym nerwowość czasów wo en-
nych, położyła kres żandarmeria usuwa ąc tłum z peronu. A Szwe k pił sobie dale w spo-
ko u ducha tkliwie wspomina ąc swego porucznika. Co też on pocznie, gdy sam przy eǳie
do Czeskich Buǳie owic, a w całym pociągu nie zna ǳie sługi swego?

Przed przybyciem pociągu osobowego restaurac a klasy trzecie napełniła się żołnie-
rzami i cywilami. Na więce było żołnierzy, a należeli oni do różnych pułków i różnych
narodowości; zawierucha wo enna zapęǳiła ich do lazaretów polowych. Od eżdżali te-
raz ponownie na ont po nowe rany, kalectwa i cierpienia, aby za nie zasłużyć sobie na
prosty drewniany krzyż nad grobem. Na krzyżu tym eszcze po latach wśród smutnych
równin wschodnie Galic i trzepotać będą na wietrze strzępy austriackie czapki żołnier-
skie z zarǳewiałym bączkiem, zaś od czasu do czasu usiąǳie na nie smutny i postarzały
uż kruk, wspomina ący dawne czasy obfitych biesiad, kiedy to przygotowywano dla nie-
go smacznie zastawiony, bezkresny stół, pełen luǳkich trupów i końskie padliny, kiedy
to pod taką właśnie czapką, na które sieǳi, zna dowały się na smacznie sze kąski — oczy
luǳkie.

Jeden z takich kandydatów do nowych udręk, wypuszczony po operac i z wo skowego
lazaretu, ubrany w bluzę brudną i zamazaną krwią i błotem, przysiadł się do Szwe ka. Był
to człeczyna chuderlawy, zabieǳony, smutny. Na stole położył małe zawiniątko, wy ął
z kieszeni podartą portmonetkę i przeliczał pieniąǳe.

Potem spo rzał na Szwe ka i zapytał:
— Magyarul?
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— Ja estem, kolego, Czech — odpowieǳiał Szwe k. — Chcesz się napić?
— Nem tudom, barátom.
— Nic nie szkoǳi, kolego — zachęcał go Szwe k przysuwa ąc pełny kufel przed

smutnego żołnierza. — Pĳ, bracie, zdrowo.
Tamten zrozumiał, napił się, poǳiękował: — Köszönöm szivesen — i dale przeglą-

dał zawartość swe portmonetki, aż wreszcie ciężko westchnął. Szwe k zrozumiał, że ten
Węgier chętnie zafundowałby sobie piwa, ale nie ma pienięǳy, więc kazał mu e podać.
Węgier poǳiękował i zaczął opowiadać Szwe kowi o czymś za pomocą gestów. Pokazywał
swo ą przestrzeloną rękę i mówił ęzykiem mięǳynarodowym: „Pif, paf, puf!”

Szwe k ze współczuciem kiwał głową, a chuderlawy rekonwalescent, opuszcza ąc le-
wicę na pół metra od ziemi, a potem podnosząc trzy palce do góry, pokazywał Szwe kowi,
że ma tro e małych ǳieci.

— Nincs ham, nincs ham — mówił dale , pragnąc powieǳieć, że w domu nie ma ą
co eść. Brudnym rękawem swego płaszcza wo skowego ocierał oczy, z których trysnęły
łzy. Rękaw był rozszarpany przez kulę, która zraniła chuderlawego człeczynę walczącego
za króla węgierskiego.

Nic ǳiwnego, że przy takie rozmowie nie pozostało Szwe kowi prawie nic z owych
pięciu koron i że coraz barǳie oddalał się od Czeskich Buǳie owic tracąc przy każdym
nowym kuflu piwa, zamawianym dla siebie i węgierskiego rekonwalescenta, możność
wykupienia wo skowego biletu na prze azd.

Przez stac ę znowu prze echał pociąg zdąża ący do Buǳie owic, a Szwe k ciągle eszcze
sieǳiał przy stole i słuchał, ak Węgier opowiada swo e:

— Pif, paf, puf! Három gyermek, nincs ham, éǉen!
Tego ostatniego wyrazu używał trąca ąc się ze Szwe kiem.
— Pĳ, chuǳino węgierska — odpowiadał Szwe k. — Chla ! U was toby naszego tak

nie częstowali…
Przy sąsiednim stole akiś żołnierz opowiadał, że kiedy ego  pułk za echał do Sze-

gedynu, to Węgrzy pokazywali sobie ich palcami i wymownie podnosili ręce do góry.
Węgrzy mówili oczywiście świętą prawdę, ale opowiada ący żołnierz czuł się tym na -

widocznie dotknięty, aczkolwiek wśród żołnierzy czeskich było to z awiskiem barǳo
powszednim, a wreszcie zaczęli naśladować ich Węgrzy, gdy im się sprzykrzyła bĳatyka
w interesie króla węgierskiego.

Potem ten opowiada ący żołnierz przysiadł się do Szwe ka i mówił o tym, ak żwawo
zabrali się w Szegedynie do Węgrów, ak ich sprali i powyrzucali z kilku szynków. Ale
z uznaniem podkreślił fakt, że Węgrzy też się bić umie ą i że tak wtedy dostał nożem
w plecy, iż trzeba było odesłać go na tyły na kurac ę.

Ale teraz, gdy wróci do pułku, to kapitan każe go niezawodnie wsaǳić do paki za
to, że uż nie starczyło mu czasu temu Węgrowi odpłacić ak się patrzy, tak, by on też to
dobrze pamiętał, i w ten sposób uratować honor pułku.

— Ihre Dokumenten, wasi tokument? — odezwał się do Szwe ka barǳo uprze mie
dowódca kontroli wo skowe , sierżant, w asyście czterech żołnierzy z bagnetami na kara-
binach. — Ja fiǳieć, ak sieǳieć nicht fahren, tylko sieǳieć, pić, furt pić, Bursch!

— Dokument? Nie mam, kochanie — odpowieǳiał Szwe k. — Pan oberle tnant
Lukasz, pułk numer , zabrał wszystkie dokumenty z sobą, a a zostałem na dworcu.

— Was ist das Wort „kochanie”? — zwrócił się sierżant do ednego ze swoich żoł-
nierzy, starego landwerzysty, który ak się zda e, wszystko robił swemu przełożonemu na
opak, bo spoko nie odpowieǳiał:

— Kochanie, das ist wie: Herr Feldwebel.
Sierżant prowaǳił dale rozmowę ze Szwe kiem:
— Tokument kaszty solnierz, pes tokument zamikacz auf Bahnhofs-Militärkomman-

do, den lausigen Bursch, wie einen tollen Hund.
Szwe ka zaprowaǳono do komendy dworca, gǳie na odwachu sieǳieli szeregowcy

barǳo podobni do landwerzysty, który tak ładnie umiał tłumaczyć słowo „kochanie”
swemu naturalnemu wrogowi, zwierzchności sierżanckie .

Odwach był ozdobiony litografiami, akie w owym czasie Ministerstwo Wo ny roz-
syłało po wszystkich kancelariach wo skowych, po szkołach i koszarach.
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Dobrego wo aka Szwe ka przywitał obraz, który według podpisu przedstawiał scenę,
ak plutonowy Franciszek Hammel i kaprale Paulhart i Bachmayer z  c. i k. pułku
strzelców zachęca ą odǳiał do wytrwania. Na drugie stronie wisiał obraz z napisem:
„Plutonowy Jan Danko z  honweǳkiego pułku huzarów wykrywa stanowisko baterii
nieprzy acielskie ”.

Po prawe stronie nieco niże wisiał plakat z napisem: „Piękne przykłady odwagi”.
Takimi to plakatami, których tekst ze zmyślonymi przykładami osobliwe odwagi

układali w kancelariach ministerstwa różni niemieccy ǳiennikarze, powołani do służby
wo skowe , chciała stara, zgłupiała Austria wzbuǳić zapał wo enny w żołnierzach, którzy
takich rzeczy nigdy nie czytali, a nawet gdy im takie wzory męstwa posyłano na ont
w postaci broszurek, to używali ich papieru do skręcania papierosów albo też korzystali
z niego eszcze barǳie bezpośrednio, aby pożytek odpowiadał duchowi i wartości po-
zmyślanych szlachetnych wzorów męstwa.

Podczas gdy sierżant szukał oficera dyżurnego, Szwe k przeczytał treść plakatu:
„Józef Bong, szeregowiec taborów
Sanitariusze przenosili ciężko rannych żołnierzy na wozy przygotowane

w ukrytym wąwozie. Każdy z wozów po ułożeniu na nim rannych od eżdżał
na punkt opatrunkowy. Ros anie wytropili e i zaczęli ostrzeliwać granata-
mi. Koń szeregowca taborów Józefa Bonga z c. i k.  szwadronu taborowego
został uśmiercony odłamkiem granatu. Bong narzekał: »Mó biedny siw-
ku, uż po tobie!« W te chwili i ego ranił odłamek granatu. Pomimo to
wyprzągł zabitego konia, a pozostałą tró kę koni zaprowaǳał w bezpieczne
mie sce. Potem wrócił po uprząż swego zabitego konia. Ros anie strzelali
bezustannie. »Strzela cie sobie, wściekli opętańcy, a wam tu uprzęży nie
zostawię«. I mrucząc te słowa pod nosem dale zde mował z konia uprząż.
Wreszcie skończył robotę i wlókł się ze zd ętą uprzężą ku wozom, gǳie mu-
siał wysłuchać sporo ostrych wymówek sanitariuszy za długą nieobecność.
»Nie chciałem zostawić tam uprzęży, bo est prawie nowa. Pomyślałem so-
bie, że byłoby e szkoda. Nie mamy takich rzeczy za wiele« — tłumaczył się
ǳielny żołnierz uda ąc się na punkt opatrunkowy, gǳie dopiero zameldował
się ako ranny. Rotmistrz ozdobił następnie pierś ego srebrnym medalem
za męstwo”.

Gdy Szwe k skończył czytanie, a sierżant nadal nie wracał, rzekł do landwerzystów
sieǳących na odwachu:

— To est barǳo piękny przykład męstwa. W taki sposób bęǳiemy mieli w armii
samą nową uprząż. Ale gdy byłem w Praǳe, to w „Praskie Gazecie Urzędowe ” prze-
czytałem eszcze pięknie szy przykład o nie akim doktorze Józefie Vo nie, ednorocznym
ochotniku. Służył w Galic i w  batalionie strzelców polowych, a gdy doszło do walki na
bagnety, został raniony kulą w głowę. Kiedy sanitariusze nieśli go na punkt opatrunko-
wy, sfukał ich brzydko i krzyczał, że z powodu takiego bagatelnego zadrapania nie pozwoli
nakładać sobie opatrunku. I znowuż chciał ze swoim plutonem ruszyć naprzód, ale gra-
nat urwał mu stopę. Znowu chcieli go zanieść na punkt opatrunkowy, ale on kusztykał
na linii bo owe , opiera ąc się na kĳku i tym kĳkiem bronił się przed nieprzy acielem,
aż przyleciał nowy granat i urwał mu tę rękę, w które trzymał kĳek. Przełożył kĳek do
drugie ręki, ryknął wściekle, że im nie daru e, i Bóg wie, akby się to wszystko skończyło,
gdyby go po chwili nie rozszarpał na drobne kawałki szrapnel. Barǳo możliwe, że gdyby
go nie wykończyli, to byłby też dostał wielki srebrny medal za męstwo. Kiedy urwało
mu głowę, to głowa ta, tocząc się niby kula, krzyczała eszcze: „Niecha wszyscy żołnierze
zawsze myślą o tym, że na pierw obowiązek, a przy emność potem!”

— Napiszą też psiekrwie różnych głupstw w tych gazetach — rzekł eden szeregowiec
— ale gdyby wysłać takiego redaktora na goǳinę na ont, to zbaranie e do cna.

Landwerzysta splunął.
— U nas w Czaslaviu był akiś redaktor z Wiednia, Niemiec. Służył ako podchorąży.

Do nas ani słowem nie chciał się odezwać po czesku, ale kiedy go przyǳielili do kompanii
marszowe , w które byli sami Czesi, od razu nauczył się po czesku.

We drzwiach ukazał się sierżant, zły ak wszyscy diabli, i krzyczał:
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— Wenn man być drei Minuten weg, da hört man nichts anderes als ceski, Cesi.
Wychoǳąc z kancelarii, zapewne do restaurac i, rzekł do kaprala landwerzysty, wska-

zu ąc na Szwe ka, żeby tego wszawego łotra zaprowaǳił natychmiast do podporucznika,
ak ten tylko przy ǳie.

— Pan le tnant romansu e sobie znowuż z telegrafistką na stac i — rzekł kapral po
wy ściu sierżanta. — Łazi za nią uż dwa tygodnie i est zawsze potwornie wściekły, ile
razy wraca z urzędu telegraficznego. Ciągle powtarza o nie : „Das ist aber eine Hure, sie
will nicht mit mir schlafen”.

I tym razem był widocznie w takim wściekłym usposobieniu, ponieważ w chwilę po
ego powrocie słychać było, ak wali akimiś księgami w stół.

— Trudna rada, bracie, musisz iść do niego — rzekł ze współczuciem kapral do
Szwe ka. — Przez ego ręce przeszło uż barǳo wielu luǳi, młodych i starych.

Prowaǳił Szwe ka do kancelarii, gǳie za stołem zawalonym papierami sieǳiał młody
podporucznik, rozzłoszczony ak furiat.

Zobaczywszy Szwe ka w towarzystwie kaprala, odezwał się wielce obiecu ąco: „Aha!”
— po czym wysłuchał raportu kaprala:

— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że ten szeregowiec został znaleziony na dworcu
bez dokumentów.

Podporucznik pokiwał głową, akby chciał rzec, że uż przed laty był pewien, iż tego
dnia i o te goǳinie Szwe k zostanie znaleziony na dworcu bez dokumentów, bo kto w te
chwili spoglądał na Szwe ka, ten musiał mieć wrażenie, że est absolutnie wykluczone, aby
człowiek o takie minie i takie postawie ak Szwe k mógł w ogóle posiadać akiekolwiek
dokumenty. Szwe k wyglądał w te chwili, akby właśnie spadł z akie ś nieznane planety,
a teraz rozgląda się dokoła siebie po nieznanym, obcym świecie i ǳiwi się, że od niego
żąda ą takich akichś nie znanych mu dotychczas głupstw, ak dokumenty.

Podporucznik, spogląda ąc na Szwe ka, zastanawiał się przez chwilę, co ma rzec.
Wreszcie zapytał:

— Coście robili na dworcu?
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że czekałem na pociąg odchoǳący do Czeskich

Buǳie owic, abym się mógł dostać do swego  pułku piechoty, gǳie estem służącym
u pana oberle tnanta Lukasza, którego zmuszony byłem opuścić, kiedy zostałem zapro-
waǳony do zawiadowcy stac i z powodu kary pieniężne , dlatego że byłem pode rzany,
że zatrzymałem kurier, którym echaliśmy, przy pomocy hamulca ochronnego i alarmo-
wego.

— Tego sam diabeł nie zrozumie! — wrzasnął podporucznik. — Mówcie krótko
i zwięźle i nie wygadu cie mi tu żadnych błazeństw.

— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że uż od pierwsze chwili, ak tylko wsiedliśmy
z panem oberle tnantem Lukaszem do tego kuriera, który miał nas zawieźć i dostarczyć
ak na szybcie do naszego  ce i ka pułku piechoty, mieliśmy pecha. Na przód zginął nam
eden kufer, potem znowu — będę mówił wszystko po kolei — akiś pan generał-ma or,
całkiem łysy…

— Himmelherrgott! — westchnął podporucznik.
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że trzeba, żeby ze mnie wszystko zlazło ak

z psa linie ącego, żeby sytuac a była całkiem prze rzysta. To samo mówił zawsze nie aki
Petrlik, szewc, gdy zabierał się do sprania swego chłopaka i kazał mu zd ąć spodnie.

I podczas gdy podporucznik sapał ze złości, Szwe k mówił dale :
— Jakoś tak się stało, że nie podobałem się temu łysemu panu generałowi i pan

Lukasz, którego estem służącym, kazał mi wy ść na korytarz. Na korytarzu zostałem
następnie oskarżony, że zrobiłem to, co uż panu mówiłem. Zanim ta sprawa została
załatwiona, zostałem na peronie sam. Pociąg od echał, pan oberle tnant z kuami i ze
wszystkimi dowodami moimi i swoimi też od echał, a a sterczałem na peronie ak ta
sierota bez dokumentów.

Szwe k spo rzał na podporucznika tak wzrusza ąco i tkliwie, że ten utwierǳił się
w przekonaniu, iż wszystko to, co słyszy z ust tego draba, wywiera ącego wrażenie idioty
od uroǳenia, est na świętszą prawdą.

Podporucznik wymienił Szwe kowi wszystkie pociągi, akie po kurierze odeszły do
Buǳie owic, i zapytał go, dlaczego żadnym z nich nie po echał.
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— Posłusznie meldu ę, panie le tnant — odpowieǳiał Szwe k z poczciwym uśmie-
chem — że podczas gdy czekałem na pociąg, spotkała mnie ta przygoda, że sieǳiałem
przy stole i piłem eden kufel piwa za drugim.

„Takiego bałwana eszcze nie wiǳiałem — pomyślał podporucznik. — Przyzna e się
do wszystkiego. Ile ich tu miałem, takich ak on, każdy się wypierał, a ten ak na spoko -
nie powiada: »Przegapiłem wszystkie pociągi, bo piłem eden kufel piwa za drugim«”.

Myśli te zebrał w edno zdanie i zdanie to rzucił Szwe kowi:
— Mó chłopie, wy esteście degenerat. Wiecie, co to znaczy, gdy o kimś mówią, że

est degenerat?
— U nas na rogu Boiska i ulicy Katarzyny, posłusznie meldu ę, panie le tnant, był też

taki eden zdegenerowany człowiek. Jego o cem był akiś polski hrabia, a matką akuszerka.
Zamiatał ulice i w szynku nie pozwolił się nazywać inacze tylko panem hrabią.

Podporucznik uważał, że trzeba tę sprawę skończyć tak lub owak, więc rzekł z naci-
skiem:

— Słucha cie więc, wy idioto, bałwanie, co wam mówię. Pó ǳiecie do kasy biletowe ,
kupicie sobie bilet i po eǳiecie do Buǳie owic. Jeśli zobaczę was tu eszcze raz, to zabiorę
się do was ako do dezertera. Abtreten!

Ponieważ Szwe k się nie ruszał i wciąż trzymał rękę przy daszku czapki, podporucznik
wrzasnął na niego:

— Marsch hinaus! Nie słyszycie, że mówię: Abtreten? Korporal Palanek, zabierzcie tego
bałwana do kasy, kupcie mu bilet i wyprawcie go do Czeskich Buǳie owic.

Kapral Palanek po chwili pokazał się znowu w kancelarii. Przez uchylone drzwi widać
było za ego plecami poczciwą twarz Szwe ka.

— Czego znowu?
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant — z ta emniczą miną szeptał Palanek — on nie

ma pienięǳy na kole i a też nie mam. Darmo nie będą go wieźli, ponieważ nie posiada
tych wo skowych dokumentów, że eǳie do pułku.

Podporucznik, niczym Salomon, szybko rozstrzygnął tę zawiłą sprawę.
— Niech iǳie pieszo — zadecydował. — Niech się w pułku dostanie do paki za to,

że się spóźnił. Dość tu mamy własnych kłopotów.
— Trudna rada, kolego — rzekł kapral Palanek do Szwe ka, gdy wyszli z odwachu.

— Musisz, bratku, iść piechotą do tych Buǳie owic. Mamy w izbie bocheneczek komi-
śniaka, to go sobie zabierzesz na drogę.

W pół goǳiny późnie , gdy Szwe ka napoili czarną kawą i prócz chleba dali mu eszcze
na drogę do pułku paczuszkę wo skowego tytoniu, wyruszył Szwe k z Taboru w ciemną
noc ze śpiewem na ustach.

Śpiewał sobie starą piosenkę żołnierską:

Jak przyszliśmy do Jaromierza,
Czekała nas tam wieczerza…

Diabli wieǳą, ak to się stało, że dobry wo ak Szwe k, zamiast na południe ku Bu-
ǳie owicom, szedł prościutko na zachód.

Szedł zaśnieżoną szosą, chroniąc się przed mrozem swoim płaszczem wo skowym,
niby niedobitek gwardii Napoleona powraca ący z wyprawy na Moskwę, z tą edynie
różnicą, że śpiewał sobie wesoło:

Wyszedłem sobie na spacer
Do ga u zielonego…

Po zaśnieżonych lasach w ciszy nocne oǳywało się takie rozgłośne echo, aż się po
okolicznych wsiach psy rozszczekały.

Gdy mu się śpiew naprzykrzył, usiadł Szwe k na kupce tłuczonego kamienia, zapalił
fa kę i po krótkim odpoczynku ruszył dale , na nowe przygody buǳie owickie anabasis.
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Starożytny wo ownik Ksenofont przewędrował bez mapy całą Az ę Mnie szą i Bóg go
raczy wieǳieć, gǳie nie był. Starzy Gotowie odbywali barǳo dalekie wyprawy także bez
wiadomości topograficznych. Maszerować wciąż naprzód, to się nazywa anabasis. Jest
to przeǳieranie się przez nieznane krainy, wymykanie się czyha ącym dokoła nieprzy-
aciołom, którzy czeka ą tylko na to, żeby przy pierwsze nadarza ące się sposobności
skręcić ci kark. Gdy ktoś ma taką dobrą głowę, ak na przykład Ksenofont lub wszystkie
te zbó eckie plemiona, które przywędrowały do Europy Bóg wie z akich stron i okolic
Kaspĳskiego czy też Azowskiego Morza, to maszeru ąc może dokonywać istnych cudów.

Rzymskie legiony Cezara zawędrowały bez mapy aż gǳieś tam na północ, nad Morze
Gallĳskie, a następnie postanowiły wracać do domu innymi drogami, żeby użyć świata
ak się patrzy. I też trafiły do Rzymu. Widać od tamtych czasów mówi się, że wszystkie
drogi prowaǳą do Rzymu.

Tak samo wszystkie drogi prowaǳą do Czeskich Buǳie owic, o czym głęboko był
przekonany dobry wo ak Szwe k, gdy zamiast okolic buǳie owickich u rzał przed sobą
Milevsko.

Szedł wszakże bez odchyleń dale , bowiem żadnemu dobremu żołnierzowi nie może
Milevsko zagroǳić drogi tak dalece, aby się wreszcie nie dostał do Buǳie owic.

Tak więc znalazł się Szwe k na zachoǳie Milevska w Kvietovie, a ponieważ prześpiewał
tymczasem wszystkie znane mu pieśni żołnierskie o maszerowaniu, więc przed Kvietovem
zmuszony uż był zacząć e od nowa:

A gdyśmy maszerowali,
Wszystkie ǳiewczęta płakały…

Jakaś stara babunia powraca ąca z kościoła spotkała Szwe ka na droǳe z Kvietova do
Vraża, biegnące niezmiennie właśnie w kierunku zachodnim, i rozpoczęła z nim rozmowę
pozdrowieniem chrześcĳańskim:

— Dobre południe, żołnierzyku! Dokąd też Bóg prowaǳi?
— Ano idę, mateczko, do Buǳie owic, do pułku — odpowieǳiał Szwe k. — Niby

na wo nę.
— Jak tak, to, mó chłopcze, kiepsko iǳiesz — zawołała babunia z przerażeniem. —

Tędy, przez Vraż, nigdy się do Buǳie owic nie dostaniecie; gdybyście szli ciągle prosto,
to wy ǳiecie na Klatov.

— Ja znowuż myślę — rzekł Szwe k z determinac ą — że i z Klatova dostanie się człek
do Buǳie owic. Spacer uścić galanty, gdy człowiekowi pilno do swego pułku, i eszcze do
tego wszystkiego bać się trzeba, żeby za swo ą dobrą wolę nie spotkała go akaś przykrość,
gdyby się nie znalazł w czas na mie scu.

— U nas był też taki eden figlarz. Miał po echać do Pilzna do landwery, nie aki
Toniczek od Maszków — westchnęła babunia — mo e siostrzenicy krewniak, i od echał.
A ak tyǳień minął, to go uż szukali żandarmi, że niby nie przy echał do swego pułku.
A ak minął drugi tyǳień, to przyszedł w cywilu do domu, że, powiada, puszczony na
urlop. Poszedł sołtys do żandarmów, a ci żandarmi zabrali go z tego urlopu. Pisał uż
z ontu, że est ranny i że uż est bez nogi.

Babunia zapatrzyła się na Szwe ka ze współczuciem.
— Tam, w tym lasku, mó chłopcze, poczeka cie na mnie. Ja przyniosę trochę karto-

flanki, to się rozgrze ecie. Chałupę naszą widać stąd dobrze, zaraz za tym laskiem, trochę
na prawo. Przez tę naszą wieś, niby Vraż, nie trzeba choǳić, bo tam żandarmy ak żbiki.
Pó ǳiecie potem z tego lasku na Malczin, ominiecie Cziżovą, ale koniecznie, bo żandar-
my tam hycle i łapią desenterów. Trzeba iść prosto przez las na Siedlec koło Horażdiovic.
Tam est barǳo porządny żandarm i każdego przez wieś przepuści. Macie przy sobie akie
papiery?

— Nie mam, matuchno.
— To lepie i tam nie choǳić i ruszyć od razu na Radomyśl, ale tak wymiarko-

wać, żeby nade ść pod wieczór, ak wszyscy żandarmi sieǳą w karczmie. Na ulicy Dolne
za Floriankiem zna ǳiecie tam taki domek niebiesko malowany, to trzeba się zapytać
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o gospodarza Melicharka. To mó brat. Że mu niby posyłam ukłony, to on wam pokaże,
którędy iǳie się do Buǳie owic.

W lasku czekał Szwe k na babunię przeszło pół goǳiny, a gdy się rozgrzał kartoflanką,
przyniesioną mu przez poczciwą starowinę w garnku otulonym poduszką, żeby nie ostygła,
babunia wy ęła spod chustki kawał chleba i słoniny, wsaǳiła Szwe kowi edno i drugie
do kieszeni, zrobiła mu krzyżyk na czole i rzekła, że na wo nie ma dwóch wnuków.

Następnie eszcze raz powtórzyła mu z naciskiem, którędy trzeba iść, co trzeba ominąć.
Wreszcie z kieszeni sukienki wy ęła koronę, żeby sobie Szwe k kupił w Malczinie trochę
wódki na drogę, bo do Radomyśla est długa mila.

Od Cziżove szedł Szwe k według rady babuni na Radomyśl w kierunku wschodnim,
myśląc, że przecie do Buǳie owic musi człowiek dotrzeć z każde strony świata, z takie
czy inne .

Z Malczina szedł z nim stary muzykant grywa ący na harmonii. Szwe k pozna omił się
z nim w szynku malczińskim, gdy sobie kupował wódkę na tę długą milę do Radomyśla.

Muzykant uważał Szwe ka za dezertera i raǳił mu, żeby z nim poszedł do Horażdio-
vic, bo tam ma córkę zamężną, które mąż też est dezerterem. Muzykant podpił sobie
w Malczinie niezgorze .

— Już dwa miesiące chowa córka swego męża w chlewie — mówił Szwe kowi. —
Ciebie też schowa i przesieǳicie tam sobie aż do końca wo ny. We dwó kę nie bęǳie
wam się przykrzyło.

Gdy Szwe k grzecznie odrzucił tę propozyc ę, muzykant barǳo się rozzłościł i ruszył
w lewo przez pole grożąc Szwe kowi, że iǳie do Cziżove do żandarmów oskarżyć go.

W Radomyślu na ulicy Dolne znalazł Szwe k pod wieczór domek gospodarza Me-
licharka za Floriankiem. Gdy mu przekazał ukłony od siostry, wcale to gospodarza nie
wzruszyło.

Ciągle domagał się od Szwe ka papierów. Był to akiś starodawny człowiek, bo mówił
ciągle o rozbó nikach, rzezimieszkach i złoǳie ach, których akoby siła się włóczy po
krainie piseckie .

— Ucieknie taki z wo ny, służyć mu się tam nie chce, włóczy się po całe okolicy
i gǳie się da, to kradnie — mówił z naciskiem, spogląda ąc Szwe kowi w oczy. — A każdy
z nich wygląda ak niewiniątko.

Tak to, tak, o prawdę gniewa ą się luǳie na barǳie — dodał, gdy Szwe k powstał
z ławy. — Gdyby taki człowiek miał czyste sumienie, to bęǳie sieǳiał spoko nie i pokaże
papiery. Ale ak papierów nie ma…

— No, to dobranoc, ǳiaǳiu.
— A dobranoc i z Bogiem. Innym razem trzeba sobie poszukać głupszego.
Gdy Szwe k wyszedł z izby, ǳiadek mruczał eszcze dość długo:
— Iǳie, powiada, do Buǳie owic, do swego pułku. Z Taboru. I iǳie huncwot na-

przód do Horażdiovic, a potem dopiero na Pisek. Przecież to est podróż dokoła świata.
Szwe k maszerował znów niemal całą noc i dopiero koło Putimia znalazł w polu stóg.

Rozgrzebał nieco słomę i z bliska usłyszał głos:
— Z którego pułku? Gǳie iǳiesz?
— Z . Do Buǳie owic.
— Gǳie cię tam diabli niosą!
— Ja tam mam swo ego oberle tnanta.
Słychać było, że śmie e się nie eden głos, ale głosy trzy. Gdy śmiech przycichł, Szwe k

zapytał, z akiego pułku są oni. Dowieǳiał się, że dwa są z , a eden z artylerii, też
z Buǳie owic.

Ci z  uciekli przed miesiącem, gdy się formowała kompania marszowa, artylerzysta
zaś wędru e od same mobilizac i. Pochoǳi z Putimia, a stóg należy do niego. Noce spęǳa
zawsze w stogu. Kolegów znalazł wczora w lesie, więc ich zabrał do siebie do stogu.

Wszyscy mieli naǳie ę, że wo na musi się skończyć za miesiąc, za dwa. Zdawało im
się, że Ros anie uż są za Budapesztem i na Morawach. Tak sobie w Putimiu wszyscy
opowiadali. Nad ranem, przed świtem, matka dragona przynosi śniadanie. Ci z  pó dą
do Strakonic, ponieważ eden z nich ma tam ciotkę, a ta znowu ma w górach za Suszicą
akiegoś zna omego właściciela tartaku. W tym tartaku będą dobrze ukryci.
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— A ty, z , eśli chcesz, to możesz iść z nami — zapraszali Szwe ka. — Sra na
oberle tnanta.

— To nie tak łatwo — odpowieǳiał Szwe k i zakopał się głęboko w stogu.
Gdy się rano przebuǳił, nikogo uż nie było. Któryś z nich, widać dragon, położył

mu u nóg kawał chleba na drogę.
Szwe k szedł przez las i koło Sztiekna spotkał się z włóczęgą, starym wygą, który

łykiem gorzałki przywitał się ze Szwe kiem ak ze starym kamratem.
— W takich szmatach nie łaź, bracie — pouczał Szwe ka. — Taki mundur wo skowy

to się ǳisia nic a nic nie opłaca. Teraz wszęǳie pełno żandarmów, a żebrać w takich
gałganach też niewygodnie. Na nas żandarmi uż ǳisia nie zwraca ą takie uwagi ak
dawnie . Teraz szuka ą tylko was. Tylko was szuka ą — powtórzył z takim przekonaniem,
że Szwe k postanowił nic mu racze nie mówić o  pułku. Niech go sobie uważa, za kogo
chce. Po co psuć złuǳenia zacnemu staremu włóczęǳe?

— A gǳie iǳiesz? — zapytał włóczęga po chwili, gdy oba zapalili fa ki i nie śpiesząc
się okrążali wioskę.

— Do Buǳie owic.
— Jezus Maria, Józefie święty! — przestraszył się włóczęga. — Tam cię, bratku,

capną za minutę. Ani się ogrze esz! Cywilne szmaty musisz zdobyć, musisz łazić cały ob-
szarpany i zrobić z siebie pokrakę. Ale nie martw się — mówił dale . — Teraz pó ǳiemy
na Strakonice, Volin, Dub i sam diabeł musiałby się w to wdać, żeby nam się nie uda-
ło zbębnić dla ciebie akich łachów cywilnych. Koło Strakonic est eszcze sporo takich
poczciwych bałwanów, co to na noc nie zamyka ą domu, a we dnie w ogóle wszystko
otwarte. Teraz w zimie iǳie sobie sąsiad do sąsiada na pogawędkę, więc o łach nie trud-
no. Czego tobie potrzeba? Buty masz, więc tylko tak coś na plecy. Ten wo skowy płaszcz
stary?

— Stary.
— To go sobie zostawisz. Po wsiach noszą takie płaszcze. Potrzebu esz spodnie i ka-

potę. Jak tylko zbębnimy dla ciebie te cywilne łachy, to mundur i spodnie sprzedamy
Żydowi Herrmanowi w Vodnianach. On skupu e takie skarbowe rzeczy i rozprzeda e e
potem po wsiach.

ǲisia pó ǳiemy na Strakonice — rozwĳał dale swó plan. — Cztery milki stąd
zna du e się stara owczarnia Schwarzenbergów. Tam est pewien mó zna omy, owczarz,
też uż ǳiadyga starawy, przenocu emy u niego, a rano pó ǳiemy na Strakonice, żeby ci
w tamtych okolicach wyszukać łachy cywilne.

W owczarni zastał Szwe k miłego ǳiadka, który pamiętał, ak to znowu ego ǳiadek
opowiadał o wo nach ancuskich. Owczarz był może o dwaǳieścia lat starszy od włóczęgi
i dlatego do ednego i drugiego ze swoich gości mówił: chłopcze.

— Wiǳicie, chłopcy — zaczął owczarz opowiadać, gdy wszyscy usadowili się dokoła
kuchenki, na które gotowały się kartofle w mundurkach — onego czasu ǳiadek mó też
zdesenterował, ak ty na przykład. Ale capnęli go w Vodnianach i tak mu dupę zrąbali, że
z nie strzępy leciały. I eszcze mógł być rad, że miał takie szczęście. Syn Jaresza z Rażic
za Protivinem, ǳiadek starego Jaresza, dozorcy stawów, dostał za ucieczkę kulę w łeb
w Pisku. Ale zanim go rozstrzelali na piseckich szańcach, musiał biec mięǳy rzędami
żołnierzy i dostał sześćset kĳów, tak że śmierć była dla niego ulgą i odkupieniem. A ty
kiedy uciekłeś? — zwrócił spo rzenie wyblakłych oczu ku Szwe kowi.

— Po mobilizac i, kiedy nas zaprowaǳili do koszar — odpowieǳiał Szwe k rozu-
mie ąc, że opowieść prawǳiwa wyda się ǳiadkowi cygaństwem.

— Przez mur przełaziłeś? — pytał ciekawy owczarz pamięta ąc niezawodnie opowia-
danie ǳiadka, który z koszar też przez mur uciekał.

— Inacze się nie dało, ǳiaǳiu.
— A warta duża była? Strzelali?
— Tak, ǳiaǳiu.
— A teraz, gǳie zamyślasz pó ść?
— E, we łbie mu się zamąciło — odpowieǳiał za Szwe ka włóczęga. — Upiera się

pó ść do Buǳie owic. Wiadomo, człowiek młody, głupi, sam się pcha w nieszczęście.
Muszę a go trochę wziąć w obroty. Aby tylko zbębnić akie łachy cywilne dla niego,
to uż wszystko bęǳie dobrze. Do wiosny akoś przebiedu e, a potem pó ǳie do roboty
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do akiego chłopa. Tego roku mało bęǳie luǳi do roboty i uż mówią, że będą zabierali
do pracy w polu wszystkich włóczęgów, więc myślę, że lepie pó ść z dobre woli. Luǳi
bęǳie mało, bo ich na wo nie wytłuką.

— Jak to? Myślisz, że się wo na tego roku nie skończy? — pytał owczarz. — Może
masz rac ę, mó chłopcze. Były uż długie wo ny. Ta napoliońska na przykład, co nam
o nie opowiadali, szweǳkie wo ny, siedmioletnie wo ny. Ano, zasłużyli sobie luǳie na
wo ny. Przecież i miłosiernemu Panu Bogu niemiło było patrzeć, ak wszyscy spysznieli.
Już i baraninka zaczęła ich kłuć w zęby, uż e , moi droǳy, żreć nie chcieli. Dawnie
chaǳali tu proces ami, żeby im sekretnie sprzedać ednego czy drugiego baranka, ale
w ostatnich latach to uż im się zachciewało same wieprzowiny, drobiu, wszystko ma-
słem albo smalcem podlewane. Więc się Pan Bóg na nich pogniewał za tę ich pychę. Ale
się opamięta ą, gdy zaczną znowu gotować lebiodę, ak bywało za wo ny napoliońskie .
Sama zwierzchność nie wieǳiała uż, co z tymi wałkoniami. Stary książę, pan Schwa-
rzenberg, eźǳił eszcze zwycza nym powozem, a ten młody smarkacz książęcy śmierǳi
uż automobilem. Ale pan Bóg tą benzyną też mu pysk przetrze.

Woda z gotu ącymi się kartoflami bulgotała, a stary owczarz po krótkim milczeniu
rzekł tonem proroczym:

— I nasz na aśnie szy pan te wo ny też nie wygra. Nie ma żadnego zapału dla te
wo ny, bo ak mawia pan bakałarz ze Strakonic, na aśnie szy pan nie kazał się koronować
na króla czeskiego. Niech teraz obiecu e, komu chce, złote góry, nikt mu nie uwierzy.
Kiedyś, stary gałganie, obiecał, że się bęǳiesz koronował, toś powinien był dotrzymać
słowa.

— Ano, może teraz się weźmie do tego — wtrącił stary włóczęga.
— Teraz mu, chłopcze, każdy plunie na to — mówił podrażniony owczarz. — Żebyś

słyszał, ak z sobą rozmawia ą sąsieǳi w Skoczicach, gdy się ze dą na pogawędkę. Każdy
ma kogoś w wo sku, więc rozmowy prowaǳą aż miło. Po te wo nie bęǳie wolność, nie
bęǳie ani pańskich dworów, ani cesarzy, a dobra książęce zostaną zabrane. Nie akiego
Korzinka też uż żandarmi za takie gadanie zabrali, że niby buntu e naród. Juścić, ǳisia
prawo ma ą żandarmi.

— Żandarmi mieli prawo i dawnie — odezwał się włóczęga. — Pamiętam, że w Klad-
nie rotmistrzem żandarmów był nie aki pan Rotter. Ni stąd, ni zowąd zaczął on hodować
te, akże im tam, psy policy ne, z wilków się wywoǳące, co to wszystko wytropią, ak e
przyuczyć. I miał ten pan rotmistrz z Kladna tych pieskich swoich urzędników więce , niż
potrzeba. Trzymał ich w osobnym domku i dogaǳał im akby akim hrabiom. Strzeliło
mu raptem do głowy, żeby z tymi psami robić doświadczenia na biednych luǳiach wę-
drownych, niby na nas. I wydał rozkaz, żeby żandarmi po całe okolicy Kladna starannie
zbierali wszystkich wędrownych i dostarczali ich do ego własnych rąk. Wyciągam a razu
pewnego kulasy drogą z Lan i migam się dość głęboko borem-lasem, ale wszystko na
nic. Do leśniczówki, do które się wybrałem, uż się nie dostałem, bo uż mnie mieli i od-
stawili prosto do pana rotmistrza. Luǳie kochane, nawet sobie tego akuratnie rozważyć
nie możecie, czegom a u tego pana rotmistrza z tymi psami nie wycierpiał. Na przód
kazał mnie tym psom obwąchać, potem musiałem włazić na drabinę, a kiedym był uż
dość wysoko, to puścili za mną edną taką bestię, ta ucha ściągnęła mnie z drabiny na
dół, powaliła na ziemię, stanęła na mnie i prosto w oczy wyszczerzyła na mnie zęby. Po-
tem tego psa zabrali, a mnie powieǳieli, żebym się niby schował, gǳie mi się podoba.
Puściłem się w dolinkę Kaczaku na lasy, wlazłem w szczelinę skalną, a za pół goǳiny
przyleciały za mną dwie takie bestie, powaliły mnie i podczas gdy edna trzymała mnie
zębami za kark, druga poleciała do Kladna, a za goǳinę przyszedł do mnie sam ten pan
rotmistrz z żandarmami. Psa przywołał, dał mi pięć koron i pozwolił mi przez całe dwa
dni żebrać swobodnie po całym Kladnie. Ale a od razu nóżki za pas i z mie sca truchtem
do Berouna i uż nigdy noga mo a w Kladnie nie postała. Omĳali tamte strony wszyscy
luǳie wędrowni, bo na wszystkich chciał pan rotmistrz robić te swo e próby. Te mądre
psy okropnie lubił. Po posterunkach żandarmskich sobie opowiadali, że ak przybył gǳie
na inspekc ę i zobaczył tam wilka, to żadne inspekc i nie robił, tylko z wielkie uciechy
chlał przez cały ǳień z wachmistrzem.

Podczas gdy owczarz zlewał wodę z kartofli i napełniał misę zsiadłym owczym mle-
kiem, włóczęga opowiadał dale , co wieǳiał o prawie żandarmów.
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— W Lipnicy był niegdyś eden wachmistrz żandarmski w dole przed zamkiem.
Mieszkał tam, gǳie był posterunek, a a, stary poczciwiec, myślałem zawsze, że posteru-
nek musi być na akimś widocznym mie scu, w rynku czy na akim placu, a nie w ciasne ,
ustronne uliczce. Więc idę do przedmieścia, obchoǳę domek za domkiem, nie patrzę
na napisy i w edne takie chałupie otwieram drzwi na pierwszym piętrze i meldu ę się:
„Upraszam pokornie ubogi wędrowny”. Ech, mó Boże, nogi mi od ęło! Wlazłem prosto
na posterunek żandarmski. Karabiny pod ścianami, krucyfiks na stole, re estry na szafce,
na aśnie szy pan z obrazu nad stołem patrzy prosto na mnie. Zanim zdołałem coś wy-
krztusić, pan wachma ster przyskoczył do mnie i dał mi tak zdrowo w pysk, że od drzwi
zleciałem po schodach na sam dół i nie zatrzymałem się aż w Ke żlicach. Takie est prawo
żandarmów.

Zabrali się do eǳenia i niebawem poukładali się do snu w ciepłe izbie na ławach.
W nocy Szwe k ubrał się po cichu i wyszedł na dwór. Na wschoǳie pokazywał się

księżyc i w ego nikłych blaskach ruszył Szwe k ku wschodowi, powtarza ąc sobie: „Prze-
cież to est niemożliwe, żebym wreszcie do tych Buǳie owic akoś się nie dostał”.

Ponieważ z prawe strony po wy ściu z lasów widać było akieś miasto, więc Szwe k
skierował się trochę ku północy, po czym zawrócił ku południowi, ale znów pokazało
mu się akieś miasto. (Były to Vodniany). Okrążył e zręcznie drogą przez łąki, a poranne
słońce powitało go na zaśnieżonych zboczach nad Protivinem.

— Stale naprzód — rzekł sobie dobry wo ak Szwe k. — Obowiązek wzywa. Do
Buǳie owic dostać się muszę.

Zbiegiem nieszczęśliwych okoliczności, zamiast od Protivina na południe ku Buǳie-
owicom, zwróciły się kroki Szwe ka ku północy, na Pisek.

Około południa u rzał Szwe k akąś wieś w pobliżu. Schoǳąc z niewielkiego wzgórza
pomyślał sobie dobry wo ak: „Dale tak nie można. Przepytam się tu, którędy się iǳie
do tych Buǳie owic”.

Wkracza ąc do wsi był ogromnie zǳiwiony, gdy na tablicy około pierwszego domku
przeczytał: „Wieś Putim”.

— Na miłość boską! — westchnął Szwe k. — Znowu więc estem w Putimiu, gǳie
spałem w stogu.

Nie ǳiwił się też byna mnie , gdy zza saǳawki z domku czysto wybielonego, na
którym wisiała kokoszka ( ak mie scami nazywano orła państwowego), wyszedł żandarm,
podobny do pa ąka czyha ącego śród pa ęczyny.

Żandarm zmierzał prosto do Szwe ka i zbliżywszy się doń wyrzekł tylko edno edyne
słowo:

— Dokąd?
— Do Buǳie owic, do swego pułku.
Żandarm się uśmiechnął:
— Iǳie pan przecie od Buǳie owic. Ma pan te swo e Buǳie owice uż za sobą —

i wciągnął Szwe ka na posterunek żandarmerii.
Wachmistrz żandarmerii w Putimiu znany był w całe okolicy z tego, że postępu-

e barǳo taktownie i barǳo sprytnie. Luǳiom zatrzymanym lub aresztowanym nigdy
nie rzekł marnego słowa, nie wymyślał i nie wyzywał, ale poddawał wszystkich takiemu
krzyżowemu badaniu, że i niewinny przyznałby się do wszystkiego.

Oba żandarmi posterunku przystosowali się do niego, a badanie krzyżowe odbywało
się zawsze przy uśmiechach całego personelu żandarmerii.

„Kryminalistyka opiera się na uprze mości i sprycie — mawiał często wachmistrz
w Putimiu do swoich podwładnych. — Wrzeszczeć na kogoś to nie ma na mnie szego
sensu. Do delikwentów i luǳi pode rzanych trzeba zabierać się delikatnie, a przy tym
trzeba się starać, żeby ich utopić w powoǳi pytań”.

— Uprze mie pana witam, panie żołnierzu — rzekł wachmistrz. — Niech pan siada,
bo pan est wędrówką struǳony, i niech pan powie, dokąd pan się wybrał.

Szwe k powtórzył, że iǳie do Czeskich Buǳie owic, do swego pułku.
— W takim razie zmylił pan drogę — rzekł z uśmiechem wachmistrz — ponieważ

iǳie pan właśnie od Czeskich Buǳie owic, o czym mogę pana przekonać. Oto tuta wisi
mapa Czech. Niech pan popatrzy. Na południe od nas est Protivin, dale na południe
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est Hluboka, a eszcze dale są Czeskie Buǳie owice. No, sam pan wiǳi, że nie do
Buǳie owic pan iǳie, ale z Buǳie owic.

Wachmistrz spo rzał na Szwe ka uprze mie, ten zaś odpowieǳiał spoko nie i z wielką
godnością:

— A ednak a idę do Buǳie owic!
Było to coś więce niż słowa Galileusza: „Epur si muove” — ponieważ tamten wypo-

wieǳiał e na pewno w złości.
— Wie pan co? — mówił wachmistrz z niezmierną uprze mością. — Ja to panu wy-

perswadu ę, a pan sam do ǳie do przekonania, że wszelkie kłamstwo utrudnia zeznanie.
— Ma pan zupełną rac ę — rzekł Szwe k — że każde zapieranie się utrudnia zeznanie

i na odwrót.
— No, wiǳi pan, że esteśmy ednego zdania w te kwestii. Proszę mi powieǳieć

całkiem rzetelnie, skąd pan wyszedł wybiera ąc się do tych swoich Buǳie owic. Mówię
umyślnie „swoich”, ponieważ widocznie muszą być akieś inne Buǳie owice, leżące na
północ od Putimia, ale dotychczas nie ma ich na mapie.

— Wyszedłem z Taboru.
— A co pan robił w Taborze?
— Czekałem na pociąg odchoǳący do Buǳie owic.
— A dlaczego nie po echał pan do Buǳie owic kole ą?
— Bo nie miałem pienięǳy na bilet.
— A dlaczego panu, ako żołnierzowi, nie dali bezpłatnego biletu wo skowego?
— Ponieważ przy sobie nie miałem żadnych dokumentów.
— Otóż to — zatriumfował wachmistrz żandarmerii zwraca ąc się do ednego z żan-

darmów. — Nie est taki głupi, ak uda e, i zaczyna się barǳo ładnie plątać.
Wachmistrz zaczął na nowo, ak gdyby nie dosłyszał ostatnie odpowieǳi o doku-

mentach.
— Wyszedł więc pan z Taboru. I dokąd pan szedł?
— Do Czeskich Buǳie owic.
Twarz wachmistrza nabrała wyrazu nieco surowszego, a oczy ego zwróciły się ku

mapie.
— Czy może nam pan pokazać na mapie, którędy szedł pan do Buǳie owic?
— Wszystkich tych mie sc nie pamiętam, wiem tylko to edno, że tuta w Putimiu

uż raz byłem.
Cały personel posterunku żandarmerii spo rzał po sobie badawczo, a wachmistrz mó-

wił dale :
— A więc w Taborze był pan na dworcu. Czy pan ma coś przy sobie? Proszę wszystko

wy ąć.
Szwe k został barǳo dokładnie zrewidowany, ale nic u niego nie znaleziono, prócz

fa ki i zapałek.
— Niech no pan powie — zapytał wachmistrz — dlaczego też nie ma pan przy sobie

nic, ale to nic?
— Bo a niczego nie potrzebu ę.
— Ech, mó Boże — westchnął wachmistrz — ciężka sprawa z panem! Powiada pan,

że w Putimiu był pan uż raz. Co pan tu robił?
— Przechoǳiłem koło Putimia idąc do Buǳie owic.
— Teraz sam pan wiǳi, ak pan się plącze. Według słów pańskich szedł pan do

Buǳie owic, ale uż pan chyba est przekonany, że iǳie pan z Buǳie owic.
— Musiałem widać zrobić takie koło.
Wachmistrz znów wymienił z całym personelem wymowne spo rzenie.
— Te pańskie koła wygląda ą na to, że pan się tu włóczy po okolicy. Czy długo pan

sieǳiał w Taborze na dworcu?
— Aż do ode ścia ostatniego pociągu do Buǳie owic.
— I cóż pan tam robił?
— Rozmawiałem z żołnierzami.
Nowe, wielce wymowne spo rzenie wachmistrza na personel.
— O czym też pan na przykład rozmawiał z żołnierzami i o co pan ich wypytywał?
— Pytałem się ich, z akiego są pułku i dokąd adą.
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— Doskonale. A czy nie pytał pan ich, na przykład, ilu szeregowców ma taki pułk
i na akie części się ǳieli?

— O to się nie pytałem, ponieważ uż dawno znam to na pamięć.
— A więc est pan dobrze poinformowany o formac ach naszego wo ska?
— Tak est, panie wachmistrzu.
Wachmistrz roze rzał się triumfu ąco dokoła, rzuca ąc na szalę ostatni atut:
— Po rosy sku pan umie?
— Nie umiem.
Wachmistrz skinął na młodszego żandarma, a gdy oba wyszli do przyległego poko u,

rzekł w uniesieniu, przekonany o niechybnym zwycięstwie:
— Słyszał pan? — zacierał ręce. — Nie umie po rosy sku! Spryciarz nad sprycia-

rze! Do wszystkiego się przyznał, tylko na ważnie szego się wypiera! Jutro odstawimy go
do Pisku do sądu okręgowego. Kryminalistyka to spryt i delikatność. Wiǳieliście, ak
go pogrążyliśmy w powoǳi pytań? Kto by to był pomyślał! Wygląda tak akoś żałośnie
i idiotycznie, ale do takich spryciarzy trzeba zabierać się eszcze sprytnie . Proszę go teraz
gǳieś usadowić, a a pó dę spisać protokół.

Było uż dobrze pod wieczór, a wachmistrz żandarmerii z miłym uśmiechem wciąż
eszcze pisał swó protokół, którego każde zdanie zawierało słówko: „Spionageverdächtig”.

Wachmistrzowi Flanderce sytuac a wydawała się coraz aśnie sza, w miarę ak coraz
więce rozpisywał się ǳiwaczną niemczyzną urzędową, aż wreszcie zakończył swó bericht
takimi słowy:

„So melde ich gehorsam, wird den feindlichen Offizier heutigen Tages nach
Bezirksgendarmeriekommando Pisek überliefert”.

Uśmiechnął się z zadowoleniem do swego ǳieła i zawołał swego a tra:
— Czy daliście temu nieprzy acielskiemu oficerowi coś do z eǳenia?
— Według pańskiego rozporząǳenia, panie wachma ster, da emy pożywienie tylko

tym, którzy zosta ą u ęci i przesłuchiwani przed goǳiną dwunastą.
— Mamy do czynienia z wielkim wy ątkiem — rzekł z godnością wachmistrz. — Jest

to akiś wyższy oficer, widać sztabowy. Sami chyba rozumiecie, że Ros anie nie przyślą
tu na szpiegowanie akiegoś a tra. Poślĳcie do gospody „Pod Kocurkiem” po obiad,
a gdyby tam nic nie mieli, niech gotu ą. Następnie niech zrobią herbaty z arakiem i niech
to wszystko tuta przyślą. Ale nie mówić dla kogo. W ogóle nic nie mówić, kogo tuta
mamy. To ta emnica wo skowa. Co też teraz robi?

— Prosił o trochę tytoniu, sieǳi na odwachu i est taki zadowolony, akby sieǳiał
u siebie w domu. „Macie tu, powiada, cieplutko, aż miło. A piec nie dymi? Barǳo tu
u was przy emnie. Gdyby piec dymił, to na lepie kazać go kominiarzowi przeciągnąć. Ale
dopiero po obieǳie, nie wtedy, ak słońce stoi nad kominem”.

— Co to za wyrafinowany człowiek! — głosem pełnym poǳiwu wołał wachmistrz.
— Zachowu e się tak, akby nie o niego choǳiło. A sam wie przecie, że bęǳie rozstrze-
lany. Takiego człowieka trzeba szanować, chociaż to i nieprzy aciel. Bo przecie taki iǳie
na pewną śmierć. Nie wiem, czy zdobylibyśmy się na coś podobnego. Moglibyśmy się
zachwiać, pofolgować sobie. A ten sieǳi spoko nie i nic. „Cieplutko tu u was, powiada,
i czy wam piec nie dymi”. Są na świecie, panie a ter, i takie charaktery. Na to potrzebne
są nerwy stalowe, samozaparcie, hart i zapał. Gdyby w Austrii był taki zapał… ale lepie
o tym nie mówmy. Chociaż i u nas trafia ą się tacy zapaleńcy. Czytał pan w gazecie „Na-
rodni Politika” o tym oberle tnancie Bergerze z artylerii, co to wlazł na wysoką sosnę
i zrobił sobie tam na gałęzi beobachtungspunkt? Gdy nasi ustąpili, nie mógł uż zleźć na
dół, bo byłby się dostał do niewoli. Czekał więc tak długo, aż nasi znowuż nieprzy aciela
przepęǳą i musiał czekać całe dwa tygodnie, nim się ich wreszcie doczekał. Czternaście
dni sieǳiał na sośnie, poogryzał cały wierzchołek drzewa i żywił się igliwiem i gałązkami,
żeby nie umrzeć z głodu. A gdy nasi wrócili, to był taki osłabiony, że uż nie mógł się na
drzewie utrzymać, spadł i zabił się. Po śmierci został nagroǳony złotym krzyżem zasługi
za ǳielność.

I wachmistrz dodał z wielką powagą:
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— To est poświęcenie, panie a ter, bohaterstwo, że tak powiem! No, ale my tu zno-
wu gadu, gadu, a tamten czeka. Skoczcie więc zamówić teraz ten obiad, a ego tymczasem
przyślĳcie do mnie.

Fra ter przyprowaǳił Szwe ka, wachmistrz uprze mie wskazał mu krzesło i rozpoczął
rozmowę od pytania, czy ma roǳiców.

— Nie mam.
Wachmistrz pomyślał, że to i lepie nawet, bo przyna mnie nikt nie bęǳie tego

biedaka opłakiwał. Zapatrzył się w poczciwą twarz Szwe ka i w przystępie życzliwości
poklepał go po ramieniu, pochylił się ku niemu i zapytał go tonem o cowskim:

— No, a ak się panu w Czechach podoba?
— Mnie się wszęǳie w Czechach podoba — odpowieǳiał Szwe k. — Po droǳe

spotykałem wszęǳie dobrych luǳi.
Wachmistrz kiwał głową potaku ąco.
— Nasz lud est barǳo dobry i miły. Że tam czasem ktoś komuś coś ukradnie albo

że się luǳie poczubią, to est bez znaczenia. Jestem tu uż lat piętnaście i gdyby wszystko
dokładnie obliczyć, co się tu stało, to na rok wypadnie akurat trzy ćwierci morderstwa.

— Pan mówi o morderstwach nie dokonanych? — zapytał Szwe k.
— E, nie. O dokonanych, tylko że przez lat piętnaście badaliśmy tu zaledwie e-

denaście morderstw. Rabunkowych było pięć, a sześć takich zwycza nych, niewartych
gadania.

Wachmistrz milczał przez chwilę, a potem znowu przeszedł do swo e metody badania:
— Co właściwie chciał pan robić w Buǳie owicach?
— Wstąpić do służby w  pułku.
Wachmistrz wezwał Szwe ka, aby udał się na odwach, i śpiesząc się, aby nie zapo-

mniał tego, co właśnie usłyszał, dodał do swego raportu, przeznaczonego dla dowóǳtwa
żandarmerii w Pisku:

„Zna ąc wybornie ęzyk czeski, zamierzał w Czeskich Buǳie owicach
pod ąć próbę dostania się do  pułku piechoty”.

Zatarł ręce z zadowolenia, że udało mu się zebrać taki bogaty materiał śledczy, pe-
łen precyzy nych wyników ego metody badania. Przypomniał sobie swego poprzednika,
wachmistrza Burgera, który z zatrzymanymi w ogóle nie rozmawiał, o nic nie pytał i na-
tychmiast odsyłał ich do sądu okręgowego z krótkim raportem:

„Według raportu a tra został zatrzymany za włóczęgostwo i żebraninę”.
Czy można nazwać to przesłuchiwaniem? I wachmistrz, spogląda ąc na stronice ra-

portu, uśmiechnął się z zadowoleniem. Z biurka swego wy ął ta ną instrukc ę kra owego
dowóǳtwa żandarmerii w Praǳe ze zwykłym zastrzeżeniem: „Ściśle ta ne!” — i prze-
czytał ą sobie eszcze raz:

„Wszystkim posterunkom żandarmerii poleca się surowo, aby z uwagą
ak na czu nie szą śleǳiły wszystkie osoby przechoǳące przez ich rewiry.
Przesunięcia naszych wo sk w Galic i wschodnie spowodowały to, że pew-
ne odǳiały rosy skie, przekroczywszy Karpaty, za ęły stanowiska wewnątrz
granic nasze monarchii. Ta nowa sytuac a spowodowała przesunięcie on-
tu w głąb terytorium naszego mocarstwa ku zachodowi. Ona też umożliwiła
szpiegom rosy skim przedostanie się przy ruchliwości ontu w głąb tery-
torium naszego mocarstwa, osobliwie na Śląsk i na Morawy, skąd według
poufnych wiadomości barǳo wielu rosy skich szpiegów udało się do Czech.
Zostało stwierǳone, że wśród nich est dużo Czechów rosy skich, wycho-
wanych w wysokich wo skowych szkołach sztabowych w Ros i. Zna ąc do-
skonale ęzyk czeski, sta ą się oni osobliwie niebezpiecznymi szpiegami, al-
bowiem mogą przeprowaǳić i na pewno przeprowaǳa ą wśród ludności
czeskie propagandę antypaństwową. Dowóǳtwo kra owe poleca przeto za-
trzymywać wszystkich pode rzanych i zaostrzyć czu ność osobliwie w tych
mie scowościach, w pobliżu których zna du ą się ednostki wo skowe, skła-
dy wo skowe i stac e kole owe, przez które przechoǳą pociągi wo skowe.
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Zatrzymanych należy natychmiast poddać rewiz i i odstawić do wyższe in-
stanc i”.

Wachmistrz żandarmerii Flanderka znów uśmiechnął się z zadowoleniem i włożył
ta ną instrukc ę, „Sekretreservaten”, mięǳy inne instrukc e do teki z napisem: „Rozpo-
rząǳenia ta ne”.

Było ich dużo, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy współuǳiale Minister-
stwa Obrony Kra owe , którego właǳy podlegała żandarmeria, wydawało ich tyle, że
w dowóǳtwie żandarmerii w Praǳe nie nadążano z ich powielaniem i rozsyłaniem.

Żandarmi otrzymywali papiery, ak np.:
Rozporząǳenie o kontroli lojalności ludności miejscowej.
Instrukcja, jak w rozmowach z miejscową ludnością badać należy wpływ, jaki na ludność

wywierają wiadomości z terenów wojny.
Kwestionariusz dotyczący stosunku miejscowej ludności do rozpisanych pożyczek wojennych

i składek.
Kwestionariusz o nastrojach wśród wezwanych do wojska i wśród tych, którzy mają zostać

wezwani.
Kwestionariusz o nastrojach wśród członków samorządów miejscowych i wśród inteligencji.
Rozkaz natychmiastowego ustalenia, do jakich partii politycznych należy ludność miej-

scowa i jaka jest siła poszczególnych partii.
Rozporząǳenie o kontroli ǳiałalności przywódców miejscowych partii i stwierǳenie

stopnia lojalności tych właśnie partii, do których należy ludność danego terenu.
Kwestionariusz co do tego, jakie gazety, czasopisma i broszury przychoǳą do rewiru da-

nego posterunku żandarmerii.
Instrukcja nakazująca sprawǳenie, z kim obcują osoby podejrzane o nielojalność i jak

przejawia się ich nielojalność.
Instrukcja, jak pozyskiwać spośród ludności miejscowej płatnych konfidentowi donosicieli.
Instrukcja dla opłacanych donosicieli, rekrutujących się z miejscowej ludności, którzy są na

służbie danego posterunku żandarmerii.
ǲień w ǳień przybywały nowe instrukc e, pouczenia, kwestionariusze i rozporzą-

ǳenia. Zasypany tym mnóstwem wynalazków austriackiego Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych, wachmistrz Flanderka miał masę zaległości i na kwestionariusze odpowia-
dał stereotypowo, że w ego rewirze wszystko w porządku, a lo alność wśród mie scowe
ludności odpowiada stopniowi I a.

Austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wynalazło do mierzenia lo alności
i wierności względem monarchii taką to skalę stopni: I a, I b, I c; II a, II b, II c; III a,
III b, III c; IV a, IV b, IV c. Ta ostatnia czwórka rzymska w połączeniu z „a” oznaczała
zdradę stanu i stryczek, z literą „b” internowanie, z literą „c” obserwac ę i więzienie.

W szuflaǳie wachmistrza żandarmerii zna dowały się wszelkie możliwe druki i re e-
stry. Rząd chciał wieǳieć o każdym obywatelu wszystko, co ten obywatel o nim myśli.

Ileż to razy wachmistrz Flanderka, zrozpaczony, załamywał ręce nad drukami, które
nieubłaganie przychoǳiły każdą pocztą. Jak tylko u rzał znane koperty z pieczątką „Por-
tofrei-dienstlich”, serce uderzało mu mocnie , a w nocy, gdy rozmyślał nad tym wszystkim,
dochoǳił do przekonania, że końca wo ny się nie doczeka i że kra owe dowóǳtwo żan-
darmerii przyprawi go w ostatnie chwili o utratę rozumu, i że nie bęǳie uż mógł cieszyć
się ze zwycięstwa armii austriackie , bo zgłupie e do cna. Zaś dowóǳtwo okręgowe bom-
bardowało go ǳień w ǳień zapytaniami, dlaczego nie odpowieǳiał eszcze na kwestio-
nariusz numer /( g/f ) d, ak załatwiona została instrukc a za numerem /(
gfch) z, akie praktyczne rezultaty wydała instrukc a pod numerem /( b/r) v,
itd.

Na więce kłopotów miał z instrukc ą, w aki sposób wśród ludności mie scowe wy-
bierać należy płatnych donosicieli, aż wreszcie, uznawszy za niemożliwe pozyskanie ko-
goś z tych mie scowości, gǳie zaczyna ą się Blata i gǳie wszyscy eden w drugiego ma ą
twarde, uparte łby, wpadł na koncept wyforowania na to stanowisko pastucha gminnego,
którego wszyscy nazywali: „Pepiku, skocz no!”. Był to kretyn, który na takie wezwanie
zawsze podskoczył. Jedna z tych nieszczęśliwych, przez przyrodę i luǳi upośleǳonych
istot, kaleka, który za kilka złotych rocznie i za trochę pożywienia pasał bydło wsiowe.
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Tego więc Pepika kazał wachmistrz wezwać i rzekł do niego:
— Wiesz ty, Pepiku, kto to est stary Prochazka?
— Beee…
— Nie becz i pamięta , że tak nazywa ą na aśnie szego pana. Wiesz, kto to est na -

aśnie szy pan?
— To pan cisiaś.
— Doskonale, Pepiku! Więc pamięta , gdy choǳąc po domach na obiady usłyszysz, że

pan cesarz est bydlę, albo co innego, to przy dź do mnie i powieǳ mi o tym. Dostaniesz
ǳiesiątkę, a eśli bęǳie ktoś mówił, że wo ny nie wygramy, to tak samo przy ǳiesz
do mnie i powiesz mi, kto to mówił, i znowuż dostaniesz ǳiesiątkę. Ale gdybym się
dowieǳiał, że przede mną coś ukrywasz, to źle z tobą bęǳie. Zabiorę cię i odstawię do
Pisku. A teraz, Pepiku, skocz no!

Pepik podskoczył, wachmistrz dał mu dwie ǳiesiątki i zadowolony z siebie napisał
raport do okręgowego dowóǳtwa żandarmerii, że uż znalazł osobę, która bęǳie dostar-
czała informac i.

Naza utrz przyszedł do wachmistrza ksiąǳ proboszcz i donosił mu w głębokim se-
krecie, że ǳisia rano spotkał pastucha gminnego, Pepika, który mu opowiadał:

— Panie p oboscu, a pan wachma stel wciola mówił, że pan cisiaś est bydle i że
wo ny nie wyglamy. Beee, hop!

Po dłuższym roztrząsaniu sprawy i po rozmowie z księǳem proboszczem kazał wach-
mistrz żandarmerii, Flanderka, zaaresztować pastucha gminnego, który następnie przez
sąd wo enny na Hradczanach skazany został na dwanaście lat więzienia za knowania an-
typaństwowe, za podburzanie do nieposłuszeństwa właǳom, za obrazę na aśnie szego
pana i za kilka innych zbrodni i przestępstw.

Pepik zachowywał się wobec sądu ak na pastwisku albo wśród sąsiadów. Na wszystkie
pytania pobekiwał ak koza, a po ogłoszeniu wyroku podskoczył i wrzasnął: „Beee, hop!”.
Za to został ukarany dyscyplinarnie twardym łożem w osobne celi i trzema postami.

Odtąd wachmistrz żandarmerii nie miał uż informatora i musiał zadowolić się tym,
że go sobie wymyślił i podawszy fikcy ne nazwisko powiększył dochód swó o pięćǳiesiąt
koron miesięcznie, które przepĳał w gospoǳie „Pod Kocurkiem”. Pĳąc ǳiesiąty kufel
dostawał napadu sumienności, piwo przestawało mu smakować, a sąsieǳi zwracali się do
niego zawsze z tym samym zdaniem:

— Pan wachmistrz est ǳisia taki akiś smutny, akby nieswó .
Przy tych słowach wachmistrz udawał się do domu, a po ego ode ściu zawsze ktoś

mawiał:
— Nasi widać znowu dostali w Serbii po dupie, bo wachma ster zaniemówił.
Zaś wachmistrz zabierał się w domu do pracy i wypełniał przyna mnie eden z wielu

kwestionariuszów:
„Nastró wśród mie scowe ludności: I a”.

Pan wachmistrz miewał ciężkie, bezsenne noce. Bezustannie wyczekiwał inspekc i
i dochoǳenia. Śnił mu się nieraz stryczek, wiǳiał, ak go prowaǳą pod szubienicę, gǳie
sam pan minister Obrony Kra owe pyta się go po raz ostatni:

„Wachtmeister, wo ist die Antwort des Zirkulars nr / X. Y. Z?”
Ale teraz! Jest akoś tak, akby ze wszystkich zakątków posterunku żandarmerii od-

zywały się fanfary triumfalne. Wachmistrz żandarmerii Flanderka nie wątpił, że dowódca
okręgu poklepie go po ramieniu i powie:

„Ich gratuliere Ihnen, Herr Wachtmeister”.
W duchu wiǳiał wachmistrz żandarmerii i inne wspaniałe obrazy, akie taiły się

w ednym ze zwo ów ego urzędowego mózgu: oǳnaczenia, szybki awans i przeniesienie
do wyższe rangi służbowe , ocena ego zdolności kryminalistycznych, świetna kariera.
Wezwał a tra i zapytał:

— Dostał obiad?
— Przynieśli mu węǳonkę z kapustą i knedlami, ale zupy uż nie było. Wypił herbatę

i prosi o eszcze.
— Nie żałować mu! — wspaniałomyślnie zadecydował wachmistrz. — Jak tylko her-

batę wypĳe, to proszę przyprowaǳić go do mnie.
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— No i akże tam? Smakowało panu? — zapytał wachmistrz, gdy młodszy żandarm
po upływie pół goǳiny przyprowaǳił Szwe ka, sytego i zadowolonego ak zawsze.

— Można wytrzymać, panie wachma ster, tylko kapusty było trochę za mało. Ale cóż
robić? Wiem, że pan nie był na to przygotowany. Węǳonka była dobrze przewęǳona.
Przypuszczam, że było to mięso domowe ze świni swo ego chowu. Herbata z arakiem też
zrobiła mi dobrze.

Wachmistrz spo rzał na Szwe ka i zaczął:
— W Ros i pĳa się dużo herbaty, nieprawdaż? Czy ma ą także i arak?
— Arak ma ą na całym świecie.
„Tylko się, bratku, nie wykręca — pomyślał wachmistrz. — Trzeba się było pilnować

dawnie i nie gadać wszystkiego”.
— No, a ładnych ǳiewcząt dużo w Ros i? — zapytał pochyla ąc się ku Szwe kowi

poufale.
— Ładne ǳiewczęta są na całym świecie, panie wachma ster.
„Figlarz z ciebie — pomyślał znowu wachmistrz. — Teraz chciałbyś się z tego wszyst-

kiego wykręcić”.
Wytoczył na Szwe ka na cięższy kaliber i zapytał:
— Co chciał pan robić w  pułku?
— Chciałem udać się na ont.
Wachmistrz z zadowoleniem popatrzył na Szwe ka i rzekł akby do siebie:
— Całkiem słusznie. Jest to na lepszy sposób dostania się do Ros i.
„Rzecz est naprawdę świetnie obmyślana” — promieniał wachmistrz uważa ąc, akie

też wrażenie wywrą na Szwe ku ego słowa.
Ale w oczach ego nie mógł się doczytać niczego, prócz bezwzględnego spoko u.
„Ani brew nie drgnie — poǳiwiał wachmistrz Szwe ka. — Takie świetne ma ą wy-

chowanie wo skowe. Gdybym się znalazł w ego sytuac i i ktoś odezwałby się do mnie
w taki sposób, to kolana roztrzęsłyby się pode mną…”

— Rano odwieziemy pana do Pisku — rzucił akby od niechcenia. — Był pan uż
w Pisku?

— Roku tysiąc ǳiewięćset ǳiesiątego na manewrach cesarskich.
Uśmiech wachmistrza stał się po te odpowieǳi eszcze uprze mie szy i barǳie trium-

fu ący. Doznawał uczucia, że swoim systemem zapytań prześcignął samego siebie.
— Brał pan uǳiał w manewrach?
— Tak est, panie wachma ster, ako szeregowiec.
I znów tak spoko nie, ak przedtem, spoglądał Szwe k na wachmistrza, który z uciechy

sieǳiał ak na szpilkach i nie mógł się uż doczekać, kiedy wstawi to wreszcie do raportu.
Zawołał a tra, żeby Szwe ka odprowaǳił, a sam uzupełnił swó raport:

„Plan ego był taki: wkradłszy się do szeregów  pułku piechoty, chciał
natychmiast zameldować się ako ochotnik na ont i przy na bliższe spo-
sobności dostać się do Ros i, zauważył bowiem, że przy czu ności organów
inna droga powrotu est niemożliwa. Że w  pułku byłby mógł świetnie
prosperować, est barǳo prawdopodobne, gdyż po dłuższym krzyżowym
badaniu przyznał się, że w roku tysiąc ǳiewięćset ǳiesiątym brał uǳiał
w manewrach cesarskich w okolicy Pisku ako szeregowiec. Z tego widać,
że w spec alności swo e posiada wielkie zdolności. Zaznaczam eszcze, że
zebrane oskarżenia są rezultatem mego systemu krzyżowego badania”.

We drzwiach ukazał się młodszy żandarm.
— Panie wachma ster, on chce iść do wychodka.
— Bajonett auf! — zadecydował wachmistrz. — Albo lepie niech go pan przypro-

waǳi tuta .
— Chce pan iść do wychodka? — uprze mie zapytał wachmistrz. — Czy nie ma pan

akich innych zamiarów?
Badawczo patrzył w twarz Szwe ka.
— Nie mam żadnych innych zamiarów, panie wachmistrzu, tylko pilną potrzebę —

odpowieǳiał Szwe k.
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— No, no, żeby się tylko nie okazało co innego — napominał go wachmistrz przy-
pina ąc służbowy rewolwer. — Pó dę z panem.

— To barǳo dobry rewolwer — mówił do Szwe ka po droǳe — siedmiostrzałowy
i strzela barǳo precyzy nie.

Zanim wyszli na dwór, wachmistrz zawołał a tra i rzekł mu sekretnie:
— Bajonett auf, ak uż bęǳie w środku, staniecie za wychodkiem, żeby nam się nie

przekopał przez gno owisko.
Wychodek był to mały, zwycza ny szalecik drewniany, sterczący rozpaczliwie na środ-

ku podwórza nad gno owiskiem i sąsiadu ący z pobliską kupą nawozu.
Był to uż stary weteran, w którym załatwiały swo e potrzeby całe pokolenia. Teraz

sieǳiał w nim Szwe k przytrzymu ąc edną ręką drzwi za sznurek, podczas gdy od tyłu
a ter spoglądał mu na zadek, żeby się aresztant nie przekopał przez gno owisko.

Zaś astrzębie oczy wachmistrza żandarmerii nie odwracały się ani na chwilę od drzwi;
wachmistrz rozmyślał nad tym, w którą nogę należałoby postrzelić Szwe ka, gdyby pró-
bował uciec.

Ale drzwi otwarły się spoko nie, z szaletu wyszedł zadowolony Szwe k i zwraca ąc się
do wachmistrza pytał:

— Czy nie sieǳiałem zbyt długo? Może pan nie ma czasu?
— O, byna mnie , byna mnie — odpowieǳiał wachmistrz, a w duchu pomyślał: „Co

za delikatny, wytworny człowiek. Wie, co go czeka, ale trzeba przyznać, że do ostatnie
chwili est przyzwoity. Czy ktoś z naszych na ego mie scu umiałby się tak zachować?”

Wachmistrz usiadł obok Szwe ka na materacu na pustym łóżku żandarma Rampy,
który miał nocą służbę i obchoǳił wsie, a który w te chwili sieǳiał spoko nie „Pod Czar-
nym Koniem” w Portivinie i grał z ma strem szewskim w mariasza, wywoǳąc w prze-
rwach, że Austria musi wo nę wygrać.

Wachmistrz zapalił fa kę, podał tytoń Szwe kowi, a ter dorzucił węgla do pieca i po-
sterunek żandarmerii przemienił się w na milsze mie sce na kuli ziemskie , w przytulny
zakątek, w ciepłe gniazdo, omotywane pa ęczynami szare goǳiny zmierzchu.

Wszyscy milczeli. Wachmistrz myślał nad czymś uporczywie, aż wreszcie, zwraca ąc
się do a tra, powieǳiał:

— Zdaniem moim, niesprawiedliwie est wieszać szpiegów. Człowiek poświęca ący
się dla obowiązku za swo ą, że tak powiem, o czyznę powinien być stracony z honorem,
przy pomocy prochu i ołowiu. Co pan o tym sąǳi?

— Stanowczo rozstrzelać takiego, a nie wieszać — zgaǳał się młody żandarm. —
Da my na to, że i nas mogliby dokądś wysłać i rozkazaliby: „Musicie wyszpiegować, ile
karabinów maszynowych ma ą Ros anie w swoim maschinengewehrabteilungu”. Przebrał-
bym się i poszedłbym. I za to mieliby mnie wieszać ak akiego mordercę i rabusia?

Fra ter żandarmerii tak się rozzłościł, że wstał i zawołał:
— Żądam rozstrzelania i pogrzebu z honorami wo skowymi.
— W tym sęk — odezwał się Szwe k — żeby człowiek był przebiegły, wtedy mu

nigdy nic nie dowiodą.
— Oho, dowiodą! — z naciskiem zawołał wachmistrz. — Jeśli oczywiście i oni są tak

przebiegli i ma ą swoją metodę. Pan sam się o tym przekona.
Przekona się pan — powtórzył tonem uż nieco łagodnie szym, okrasza ąc słowa swe

uprze mym uśmiechem. — Nam się tu nikt nie wykręci, prawda, panie kolego?
Fra ter skinął głową, że się zgaǳa, i dodał, że niektórzy luǳie przegrywa ą sprawę

z góry i że maska zupełnego spoko u nic im nie pomoże, bo im spoko nie szy est człowiek,
tym barǳie sam siebie zasypu e.

— Macie mo ą szkołę, panie a ter — rzekł dumnie wachmistrz. — Spokó to bańka
mydlana, sztuczny spokó to corpus delicti.

Przerwał swó wykład i zwraca ąc się do młodszego kolegi zapytał:
— Co bęǳiemy ǳiś edli na kolac ę?
— A do gospody pan wachma ster ǳisia nie pó ǳie?
Pytanie to wyłoniło przed wachmistrzem nowy ciężki problem, który należało na-

tychmiast rozstrzygnąć.
Co by to było, gdyby ten tu skorzystał z ego nieobecności i uciekł w nocy? Fra ter est

wprawǳie człowiekiem zasługu ącym na zaufanie, przezornym, ale uciekło mu uż dwóch
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włóczęgów. W rzeczywistości sprawa miała się nieco inacze : nie miał a ter ochoty wlec
się z nimi po śniegu — było to zimą — aż do Pisku, więc w polu koło Rażic puścił ich
i dla formy strzelił w powietrze.

— Poślemy po kolac ę naszą babę, a piwo bęǳie nam nosiła w ǳbanku — rozstrzy-
gnął wachmistrz ciężki problem. — Niech się babina trochę przewietrzy.

I baba Pe zlerka, która im usługiwała, przewietrzyła się istotnie. Od same kolac i
łączność mięǳy posterunkiem żandarmerii a karczmą „Pod Kocurkiem” była stale utrzy-
mywana. Niezliczone ślady ciężkich, dużych trzewików baby Pe zlerki na te linii łączno-
ści świadczyły o tym, że wachmistrz w pełne mierze wynagraǳał sobie swą nieobecność
„Pod Kocurkiem”.

Kiedy wreszcie po wielu kole kach baba Pe zlerka przyleciała do szynku powiada ąc, że
pan wachmistrz kłania się grzecznie i prosi o butelkę kontuszówki, ciekawość szynkarza
wzięła górę nad dyskrec ą. Zaczął pytać.

— Kogo tam niby ma ą? — powtórzyła pytanie baba Pe zlerka. — Jakiegoś pode -
rzanego człowieka. Właśnie ak tuta szłam, to go oba ściskali za szy ę, a pan wachmistrz
głaskał go po głowie i mówił: „Ach, ty mó miły smyku słowiański, szpieguniu mó ko-
chany”.

Kiedy uż było dobrze po północy, a ter zwalił się na swo e łóżko w pełnym umun-
durowaniu i zaraz zasnął chrapiąc, aż szyby brzęczały.

Przy stole sieǳiał wachmistrz z resztą kontuszówki w butelce, trzymał Szwe ka za szy-
ę, łzy spływały mu po ogorzałe twarzy, wąsy miał zlepione kontuszówką, a usta z wielkim
wysiłkiem wymawiały słowa:

— Powieǳ, bracie, szczerze, że w Ros i nie ma ą takie dobre kontuszówki, powieǳ,
żebym mógł spoko nie spać. Wyzna to ako uczciwy człowiek.

— Nie ma ą.
Wachmistrz zwalił się na Szwe ka.
— Uradowałeś mnie, przyznałeś się. Tak być powinno przy badaniu. Jeśliś winny, to

czemu się wypierać?
Wstał i zatacza ąc się z pustą butelką do swego poko u, mamrotał:
— Gdybym nie wkroczył na drrrogę niewłaściwą, to wszystko mogło wy-wypaść

całkiem inacze .
Zanim zwalił się w uniformie na łóżko, dobył z szuflady biurka swó raport i próbował

uzupełnić go takim materiałem:

„Ich muss noch dazu beizu ügen, dass die russische kontuszówka na pod-
stawie § …”

Zrobił kleksa, zlizał go i uśmiecha ąc się głupowato, zwalił się na łóżko i zasnął ak
kamień.

Nad ranem a ter żandarmerii, leżący na łóżku naprzeciwko Szwe ka, zaczął tak moc-
no chrapać i gwizdać przez nos, że Szwe k się ocknął. Wstał, potrząsnął a trem i znów
się położył. Tymczasem poczęły piać koguty, a kiedy uż wzeszło słońce, baba Pe zlerka,
która także spała ǳisia nieco dłuże , żeby sobie powetować nocną bieganinę, przyszła
zapalić w piecu. Zastała drzwi otwarte, a wszyscy spali ak zarżnięci. Lampka naowa na
odwachu eszcze kopciła. Baba Pe zlerka zrobiła alarm i ściągnęła a tra i Szwe ka z łóżek.
Do a tra rzekła:

— Że też panu nie wstyd spać w ubraniu ak nieboskie stworzenie.
Do Szwe ka zwróciła się z napomnieniem, żeby sobie przyna mnie zapiął rozporek,

gdy wiǳi kobietę.
Wreszcie energicznie rozkazała zaspanemu a trowi, żeby poszedł zbuǳić pana wach-

mistrza, bo to nie żaden porządek, gdy luǳie gnĳą tak długo w łóżku.
— W ładne ręce pan się dostał — mamrotała baba zwraca ąc się do Szwe ka, gdy

a ter buǳił wachmistrza. — Jeden wielki pĳak, a drugi eszcze większy. Przepiliby nos
spomięǳy oczu. Mnie uż trzeci rok winni za usługiwanie, a gdy się upominam, to mi
wachmistrz zawsze mówi: „Milczcie, babo, bo was każę aresztować. My wiemy, że wasz
syn est kłusownikiem i kradnie drzewo na pańskim”. Więc się z nimi tak mordu ę uż
czwarty rok.
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Baba westchnęła głęboko i mamrotała dale :
— Osobliwie niech się pan ma na baczności przed wachmistrzem. Słodki ak cukie-

rek, a tymczasem est to psubrat pierwsze klasy. Każdego tylko zasypać i aresztować.
Wachmistrza nie można było dobuǳić. Fra ter musiał go barǳo wymownie przeko-

nywać, że trzeba wstać, bo uż ǳień.
Wreszcie otworzył oczy, tarł czoło i niewyraźnie zaczął sobie przypominać szczegó-

ły wczora szego dnia. Nagle przez głowę przemknęła mu myśl straszliwa, którą wyraził
spogląda ąc na a tra z uczuciem niepewności:

— Uciekł?
— Gǳie tam! To porządny człowiek.
Fra ter zaczął choǳić po poko u, wy rzał oknem, zawrócił, urwał kawałek gazety le-

żące na stole, ugniatał z papieru kulkę, ednym słowem widać było, że chce coś rzec.
Wachmistrz spoglądał na niego z uczuciem niepewności, aż wreszcie chcąc usłyszeć

całą prawdę, którą zaledwie przeczuł, odezwał się:
— Ja panu wszystko ułatwię, panie a ter. Musiałem widać wyrabiać wczora ładne

rzeczy.
Fra ter spo rzał na swego przełożonego z wyrzutem i odpowieǳiał:
— Gdyby pan wieǳiał, panie wachma ster, czego pan wczora nie wygadywał! Jakie

rozmowy pan z nim prowaǳił!
Nachyla ąc się nad uchem wachmistrza szeptał:
— Mówił pan, że wszyscy Czesi i Ros anie to edna krew słowiańska, że Mikoła

Mikoła ewicz na przyszły tyǳień bęǳie w Przerovie, że Austria się nie utrzyma, żeby się
tylko wszystkiego wypierał przy dalszym badaniu i żeby plótł piąte przez ǳiesiąte, to się
utrzyma tak długo, dopóki nie uwolnią go Kozacy. Bo uż niedługo to wszystko weźmie
w łeb i bęǳie tak ak za czasów wo en husyckich, chłopi pó dą z cepami na Wiedeń. Że
cesarz est schorzały ǳiadyga, że rychło patrzeć, trzaśnie kopytami, że cesarz Wilhelm
est zwierzę, że temu aresztowanemu bęǳie pan posyłał pieniąǳe do więzienia, żeby nie
zaznał biedy, i dużo innych podobnych rzeczy…

Fra ter cofnął się od wachmistrza.
— O tym wszystkim dobrze pamiętam, bo z początku byłem tylko troszkę zawiany.

Ale potem też się schlałem i nie wiem, co było dale .
Wachmistrz popatrzył na a tra.
— A a pamiętam — oświadczył wachmistrz — że pan mówił, iż w porównaniu

z Ros ą esteśmy karzełkami, i że ryczał pan przed tą babą: „Niech ży e Ros a!”
Fra ter zaczął nerwowo choǳić po poko u.
— Ryczał pan ak ten byk — rzekł wachmistrz. — Potem zwalił się pan na łóżko

i zaczął chrapać.
Fra ter zatrzymał się przy oknie i bębniąc w nie palcami oświadczył:
— Pan też wody w gębę nie nabierał przed tą naszą babą i pamiętam, panie wach-

ma ster, że pan rzekł do nie : „Pamięta cie, babo, że cesarz czy król myśli tylko o swo e
kieszeni i dlatego toczy wo nę, choćby był takim ǳiadygą ak nasz stary Prochazka, któ-
rego nie mogą wypuszczać z klozetu, żeby nie zapaskuǳił całego Schönbrunnu”.

— Takie rzeczy mówiłem?
— Tak est, panie wachma ster, takie rzeczy pan wygadywał, zanim wyszedł pan na

dwór rzygać, i eszcze pan wołał: „Wsadźcie mi, babo, palec w garǳiel!”
— Pan się też niezgorze wyrażał — przerwał mu wachmistrz. — Skąd panu się na

przykład ubrdało, że Mikoła Mikoła ewicz bęǳie królem czeskim?
— Tego nie pamiętam — nieśmiało odpowieǳiał a ter.
— Jeszcze by też. Jak pan ma pamiętać, kiedy pan był pĳany, miał pan malutkie

świńskie oczka, a ak wypadło wy ść na dwór, to zamiast do drzwi właził pan na piec.
Oba zamilkli i zamyślili się. Długie milczenie przerwał wachmistrz:
— Zawsze panu mówiłem, że alkohol to zguba. Nie służy panu wódka, a pan pĳe. Co

by to było, gdyby nam ten nasz był zwiał? Jak byśmy się tłumaczyli? Boże mó , ak mi we
łbie trzeszczy.

— Powiadam panu, panie a ter — mówił dale wachmistrz — iż właśnie dlatego,
że nie uciekł, sprawa est całkiem asna. Musi to być akiś niesłychanie wyrafinowany
człowiek. Jak go będą badali w wyższych instanc ach, to powie, że przez całą noc drzwi
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były otwarte i że byliśmy pĳani, więc mógł uciec, gdyby się czuł winnym. Całe szczęście,
że takiemu człowiekowi nie wierzą, a eszcze ak my pod służbową przysięgą powiemy,
że to zmyślone i zuchwałe kłamstwo ze strony tego człowieka, to mu święty Boże nie
pomoże i bęǳie miał o eden paragraf na karku więce . Chociaż przy takie sprawie ak
ego podobne szczegóły są bez znaczenia. Żeby mnie tylko ta głowa tak nie bolała…

Przez chwilę było cicho, po czym znów odezwał się wachmistrz:
— Niech pan zawoła naszą babę.
— Słucha cie no, babo — rzekł wachmistrz do Pe zlerki spogląda ąc e surowo

w oczy. — Proszę się wystarać o krucyfiks z postumentem i przynieść go tu.
Na pyta ące spo rzenie Pe zlerki wachmistrz ryknął:
— Ruszać mi zaraz i nie gapić się!
Z szuflady wy ął wachmistrz dwie świece, na których były ślady laku od pieczętowa-

nia urzędowych papierów, a gdy Pe zlerka przykusztykała wreszcie, ustawił krzyż mięǳy
dwiema świecami na skra u stołu, zapalił świece i rzekł z wielką powagą:

— Siada cie, babo.
Wystraszona Pe zlerka usiadła na kanapie i wytrzeszczyła oczy na wachmistrza, świece

i krucyfiks. Ogarnęło ą przerażenie. Widać było, że e ręce, złożone na fartuchu, trzęsą
się razem z kolanami.

Wachmistrz z powagą przeszedł koło nie raz i drugi, po czym rzekł uroczyście:
— Wczora wieczorem byliście świadkiem wielkiego wydarzenia, mo a babo. Być

może, że wasz głupi rozum tego po ąć nie zdoła. Ten żołnierz to wywiadowca, szpieg.
Rozumiecie?

— Jezus Maria! — krzyknęła Pe zlerka — O Na świętsza Panienko Skoczicka!
— Cicho, babo. Żeby z niego coś wyciągnąć, musieliśmy gadać z nim tak i owak.

Słyszeliście przecie, ak ǳiwnie tu rozmawialiśmy, tak czy nie?
— Słyszeć słyszałam — odezwała się Pe zlerka drżącym głosem.
— Ale całe to gadanie, mo a babo, było tylko na to, żeby nam zaufał i żeby się przed

nami wygadał. No i udało nam się. Wyśpiewał wszystko. Capnęliśmy ptaszka.
Wachmistrz przerwał na chwilę, oczyścił knoty świec, a potem mówił z wielką powagą

dale , nie przesta ąc surowo spoglądać na Pe zlerkę:
— Byliście tuta , mo a babo, i esteście wta emniczona w całą sprawę. Jest to ta emnica

urzędowa. O tym nie wolno wam ani pisnąć. Nawet na łożu śmiertelnym trzeba trzymać
ęzyk za zębami, bo was nie pochowa ą na cmentarzu.

— Jezus Maria, Józefie święty! — biadała Pe zlerka. — Po com a tu, nieszczęśliwa,
wlazła.

— Nie ryczcie, babo, wstańcie, przystąpcie do krzyża, podnieście dwa palce prawicy
do góry. Bęǳiecie przysięgać. Mówcie za mną.

Pe zlerka, zatacza ąc się ak pĳana, podeszła do stołu, nie przesta ąc biadać:
— Przena świętsza Panienko Skoczicka, że też a tu wlazłam.
Z krzyża spoglądała na nią umęczona twarz Chrystusa, świeczki kopciły, a wszystko

to wydawało się Pe zlerce czymś upiornie nieziemskim. Tonęła w akichś straszliwych
mrokach grozy, kolana się pod nią uginały, ręce się trzęsły.

Podniosła dwa palce, a wachmistrz żandarmerii uroczyście i z naciskiem podpowiadał
e :

— Przysięgam Bogu Wszechmogącemu i wam, panie wachmistrzu, że o tym, co tuta
słyszałam i wiǳiałam, nie powiem nikomu ani słowa do same śmierci swo e , choćbym
nawet była pytana. Tak mi dopomóż Bóg!

— Ucału cie eszcze krzyż, babo — rozkazał wachmistrz, gdy Pe zlerka, okrutnie
szlocha ąc, przysięgała i przeżegnała się pobożnie.

— Dobrze, a teraz odnieście krucyfiks temu, kto wam go pożyczył, i powieǳcie, że
potrzebowałem go do badania.

Zgnębiona Pe zlerka na paluszkach wyszła z krucyfiksem, a przez okno widać było,
że bezustannie ogląda się w stronę posterunku, akby się chciała przekonać, że to, co się
właśnie zdarzyło, nie było snem, ale na straszliwszą rzeczywistością e żywota.

Tymczasem wachmistrz przepisywał swó raport, który w nocy powalał kleksami;
zlizu ąc e rozmazał cały rękopis, akby weń była zawinięta marmolada.

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



Cały raport przerobił na nowo i przypomniał sobie, że aresztowanego nie zapytał
eszcze o edną ważną rzecz. Kazał więc zawołać Szwe ka i rzekł:

— Fotografować pan umie?
— Umiem.
— A dlaczego nie ma pan przy sobie aparatu?
— Bo go nie posiadam — brzmiała asna i rzetelna odpowiedź.
— A gdyby pan miał aparat, toby pan fotografował? — pytał wachmistrz.
— Gdyby ciocia miała wąsy, toby była wu aszkiem — dobrodusznie odpowieǳiał

Szwe k, spoko nie wytrzymał badawcze spo rzenie wachmistrza, którego w te chwili tak
mocno rozbolała głowa, że nie zdołał wymyślić żadnego innego pytania, prócz tego:

— Czy dworzec kole owy trudno fotografować?
— Lże niż cokolwiek innego — odpowieǳiał Szwe k — bo dworzec się nie rusza

i ciągle stoi na ednym mie scu, a fotograf nie potrzebu e go napominać, żeby zrobił
przy emny wyraz twarzy.

Wachmistrz mógł uzupełnić swó raport:

„Zu dem Bericht, Nr , melde ich… — i pisał zamaszyście: — Mięǳy
innymi podczas mego krzyżowego badania przyznał się, że umie fotogra-
fować, a na chętnie fotografu e dworce kole owe. Aparatu fotograficznego
wprawǳie przy nim nie znaleziono, ale istnie e przypuszczenie, że go gǳieś
ukrył i nie nosi przy sobie dla odwrócenia uwagi, co potwierǳa ego własne
przyznanie się, że fotografowałby, gdyby miał aparat przy sobie”.

Wachmistrz, który miał głową ociężałą po wczora szym wieczorze, zapalał się coraz
barǳie do wiadomości o fotografowaniu i pisał dale :

„Nie ulega wątpliwości, co wynika z ego własnych zeznań, iż tylko dlate-
go, że nie posiada aparatu fotograficznego przy sobie, nie mógł fotografować
dworców kole owych i mie sc ważnych pod względem strategicznym. Pew-
ne est, że byłby fotografował, gdyby miał wyże wzmiankowany przyrząd
fotograficzny przy sobie i nie ukrywał go. Tylko te okoliczności, iż apara-
tu fotograficznego nie miał pod ręką, można zawǳięczać, iż nie znaleziono
u niego żadnych fotografii”.

— Dosyć bęǳie — rzekł wreszcie i podpisał się.
Był ogromnie zadowolony ze swego ǳieła i z wielką dumą przeczytał raport a trowi.
— Udało mi się — mówił. — Tak się pisze berichty. W nich musi być wszystko.

Badanie, proszę pana, to nie taka sobie byle aka rzecz. Głównie choǳi o to, żeby wszystko
było ładnie skomponowane. Niech teraz właǳe otwiera ą gęby. Proszę przyprowaǳić tego
naszego, bo trzeba zrobić z nim koniec.

— Więc pan a ter odprowaǳi pana teraz do Bezirksgendarmeriekommando. Według
przepisów powinien pan dostać ka danki, ale ponieważ przypuszczam, że pan przyzwoity
człowiek, więc pó ǳie pan bez ka danek. Jestem przekonany, że i w droǳe nie bęǳie
pan próbował uciekać.

Wachmistrz był wyraźnie wzruszony widokiem poczciwe twarzy Szwe ka i dlatego
dodał:

— Niech pan nam nie pamięta nic złego. Niech pan go zabierze, panie a ter. A tuta
est bericht.

— Zostańcie, państwo, z Bogiem — rzekł miękko Szwe k. — ǲięku ę panu, panie
wachma ster, za wszystko, co pan dla mnie uczynił. Jeśli zdarzy się okaz a, to do pana
napiszę, a gdybym tędy przechoǳił, to do pana wstąpię.

Szwe k wyszedł z a trem na szosę i oba wdali się z sobą w taką przy acielską rozmo-
wę, że każdy, kto by ich spotkał, uważałby ich za starych zna omych, którzy, spotkawszy
się przypadkowo, idą razem do miasta albo, powieǳmy, do kościoła.

— Nigdy bym nie przypuszczał — rzekł Szwe k — że taka podróż do Buǳie owic
połączona est z tylu trudnościami. Taka sama historia ak z tym rzeźnikiem Chaurą z Ko-
bylis, który pewne nocy dostał się na Morań pod pomnik Palackiego i do samego rana
choǳił dokoła niego, bo mu się zdawało, że ten postument, który on ciągle okrążał, est
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murem bez końca. Był zrozpaczony, a o świcie był uż tak zmęczony, że zaczął wzywać
polic ę; gdy pozbiegali się polic anci, to się pytał, którędy iǳie się do Kobylis, bo uż
pięć goǳin iǳie wzdłuż akiegoś muru i końca nie widać. Zabrali go więc z sobą, a on
w areszcie wszystko potłukł i połamał.

Fra ter nie odpowieǳiał na to ani słowa i myślał sobie: „Gada sobie zdrów. Znowu
zaczynasz akieś ba eczki o Buǳie owicach”.

Przechoǳili koło stawu i Szwe k z dużym zainteresowaniem wypytywał a tra, czy
w okolicy est dużo kłusowników.

— Tuta kłusownicy eden w drugiego — odpowieǳiał a ter. — Dawnego wach-
mistrza chcieli utopić. Dozorca stawów strzela im w zady szczecinami, ale to nic nie
pomaga, bo każdy nosi w spodniach kawał blachy.

Fra ter rozgadał się o postępie i wynalazkach luǳkich na wszystkie potrzeby, a także
o tym, ak eden oszuku e drugiego. Potem rozwinął teorię, że ta wo na est wielkim
szczęściem dla luǳkości, ponieważ w bitwach ginąć będą nie tylko luǳie porządni, ale
także psubraty i hycle.

— I tak uż za dużo luǳi na świecie — mówił z zastanowieniem — eden pcha się
na drugiego, a luǳie rozplenili się aż strach.

Zbliżali się do za azdu.
— Wiatr ǳisia dmucha ak wszyscy diabli — rzekł a ter. — Sąǳę, że nie zaszko-

ǳiłoby wypić ednego. Nie mów pan nikomu, że pana prowaǳę do Pisku. To ta emnica
państwowa.

Przed oczyma a tra zatańczyła instrukc a właǳ centralnych, dotycząca luǳi pode -
rzanych oraz obowiązków każdego posterunku żandarmerii: „Wyłączyć takowych z ob-
cowania z ludnością mie scową i pilnie przestrzegać, aby przy transportowaniu ich do
wyższych instanc i nie było okaz i do niepotrzebne gadaniny w okolicy”.

— Nikt nie powinien wieǳieć, co pan za eden — mówił dale a ter. — Coś pan
zrobił, toś pan zrobił, to nasza sprawa. Nie trzeba szerzyć paniki. W takich czasach wo-
ennych panika est rzeczą barǳo złą — mówił dale . — Powie się słówko i uż po całe
okolicy niepokó i wzburzenie. Rozumie pan?

— No to nie będę szerzył paniki — rzekł Szwe k i postępował zgodnie z tym za-
pewnieniem, bo gdy szynkarz się z nim rozgadał, on powtarzał z naciskiem: „A mó brat
powiada, że za goǳinę bęǳiemy w Pisku”.

— To niby brat pański ma urlop? — zapytał ciekawski szynkarz a tra, który bez
drgnienia powiek zuchwale odpowieǳiał:

— ǲiś mu się kończy.
— Nabraliśmy faceta — rzekł z uśmiechem do Szwe ka, gdy szynkarz oddalił się na

chwilę. — Broń Boże, szerzyć panikę. Czasy mamy wo enne.
Wchoǳąc do za azdu a ter wyraził się, że nie zaszkoǳiłoby wypić ednego, ale co

do liczby okazał się kiepskim rachmistrzem. Gdy wypił dwunastego, oświadczył z wiel-
ką stanowczością, że dowódca re onu żandarmerii wo skowe est do trzecie goǳiny na
obieǳie, że więc nie trzeba się spieszyć, prócz tego zaczyna się zadymka. Gdy się do Pisku
za ǳie na czwartą, to czasu bęǳie aż nadto. Do szóste sprawę załatwią. I tak pomasze-
ru ą uż po ciemku, bo pogoda ǳisie sza marna. A w ogóle to wszystko edno: czy się
pó ǳie teraz, czy późnie . Pisek przecie nie za ąc.

— Bądźmy kontenci, że sieǳimy w ciepłe izbie — dodał w końcu. — Tam w okopach
przy takie niepogoǳie nie ma takie wygody ak tuta przy piecu.

Wielki piec kaflowy grzał aż miło, a a ter na nowo stwierǳał powszechnie znany
fakt, że ciepło zewnętrzne łatwo można uzupełnić ciepłem wewnętrznym przy pomocy
różnych wódek słodkich i mocnych, ak mówią w Galic i.

Właściciel tego szynku na ustroniu miał osiem gatunków takich wódek, nuǳił się
i pił przy skowycie wichury, która wyła przy każdym rogu domu.

Fra ter ciągle zachęcał szynkarza, żeby mu w piciu dotrzymywał placu, i oskarżał go, że
pĳe za mało, co było oczywistą krzywdą, bo szynkarz ledwie trzymał się na nogach, chciał
bezustannie grać w ferbla i twierǳił, że w nocy słyszał huk armat od strony wschodnie ,
na co a ter odpowiadał czka ąc:

— Aby tylko nie szszszerzyć paniki. Od tego są ininstrukc e.
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I zaczął wywoǳić, że instrukc e to zbiór na nowszych rozporząǳeń. Przy sposobności
wydał sekret kilku rozporząǳeń ściśle ta nych. Gospodarz rozumiał z tego wszystkiego
barǳo niewiele i zdobył się edynie na uwagę, że instrukc ami wo ny się nie wygra.

Ciemno uż było, gdy się a ter zdecydował ruszyć ze Szwe kiem w dalszą drogę ku
Piskowi. W zawiei śnieżne nie wiǳiał pan a ter własnego nosa i bezustannie powtarzał:

— Trzeba iść ciągle prosto przed siebie, aż do Pisku.
Kiedy sentenc ę tę wygłosił po raz trzeci, głos ego nie rozległ się uż na szosie, ale

dochoǳił skądś z dołu. Pan a ter stoczył się po miękkim śniegu do rowu. Wspiera ąc się
na karabinie, wdrapał się z wielkim wysiłkiem znów na szosę. Szwe k słyszał, ak żandarm
śmie e się zduszonym śmiechem:

— Śli-i-zgawica…
Po chwili głos ego raptem się urwał, bo pan a ter znowu stoczył się do rowu rycząc

tak, że zagłuszył wichurę:
— Zlecę na łeb! Panika!
Fra ter przemienił się w pracowitą mrówkę, która gdy skądś spadnie, wdrapu e się

pracowicie i uparcie z powrotem.
Pięć razy staczał się do rowu, a gdy po ostatnim upadku stał obok Szwe ka, rzekł

z poczuciem zupełne bezradności:
— Wiesz pan co? Barǳo łatwo mógłbym pana zgubić po droǳe.
— Niech się pan nie boi, panie a ter — rzekł Szwe k. — Na lepie bęǳie, gdy się

do siebie przywiążemy, to eden drugiemu nie zginiemy. Czy ma pan przy sobie ka danki?
— Każdy żandarm winien zawsze mieć przy sobie ka danki — z naciskiem odpowie-

ǳiał a ter słania ąc się koło Szwe ka. — To nasz chleb powszedni.
— No to przypnĳmy się do siebie ka dankami — zachęcał Szwe k żandarma. — Niech

pan spróbu e.
Mistrzowskim ruchem przypiął a ter ka danki do ręki Szwe ka, a drugim końcem

opiął swo ą własną prawicę, tak iż byli z sobą złączeni ak bliźnięta. Zatacza ąc się szosą,
nie mogli oderwać się od siebie, a a ter, który prowaǳił Szwe ka przez kupy kamieni,
pociągał go za sobą, gdy się przewracał. Przy te sposobności ka danki wrzynały im się
w ręce, aż a ter zadeklarował, że dale tak iść nie podobna, że trzeba zd ąć ka danki. Po
długim i daremnym wysiłku wyzwolenia się z żelaznych pęt a ter westchnął:

— Jesteśmy z sobą złączeni na wieki wieków.
— Amen! — dodał Szwe k i oba z wielkim wysiłkiem nadal pokonywali trudności

terenu.
Fra ter popadł w absolutne przygnębienie, a gdy po niewypowieǳianych udrękach

marszu późnym wieczorem dotarli do Pisku, do mie scowego dowóǳtwa żandarmerii,
odezwał się do Szwe ka z bezradną małodusznością:

— Teraz będą się ǳiały rzeczy okropne. Nie możemy się oderwać od siebie.
I rzeczywiście ǳiały się rzeczy okropne, gdy wachmistrz posłał po dowódcę, rotmistrza

Königa.
— Chuchnĳcie na mnie! — rzekł rotmistrz na wstępie.
— Teraz rozumiem — rzekł surowo, gdy doświadczonym i bystrym węchem zo-

rientował się w sytuac i. — Arak, kontuszówka, arzębinówka, orzechówka, wiśniówka,
waniliówka i diabli wieǳą, co tam eszcze.

— Panie wachmistrzu — zwrócił się do swego podwładnego — tuta ma pan przy-
kład, akim żandarm być nie powinien. Takie postępowanie to przestępstwo, którym za -
mie się sąd wo enny. Związać się z delikwentem ka dankami. I przychoǳi tuta pĳany,
total besoffen. Przyłazi do mnie ak zwierzę. Niech pan im zde mie ka danki.

— Co to ma być? — zwrócił się do a tra, który wolną ręką salutował niezgodnie
z przepisem.

— Posłusznie meldu ę, panie rotmistrzu, że przynoszę panu bericht.
— O was pó ǳie bericht do sądu — szorstko rzekł rotmistrz. — Panie wachmi-

strzu, niech pan weźmie do aresztu obu tych luǳi, a rano proszę przyprowaǳić ich do
przesłuchania. Ten bericht z Putimia prze rzy pan i przyśle mi do mieszkania.

Pisecki rotmistrz był mężem sumienności urzędowe i konsekwentnie gnębił swoich
podwładnych wszystkimi sposobami wytrawnego biurokratyzmu.
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Na posterunkach żandarmerii w ego okręgu bezustannie odczuwano rękę pana rot-
mistrza, który całymi dniami załatwiał różne sprawy, uǳielał napomnień, ostrzegał i gro-
ził, nie zapomina ąc o żadnym z podwładnych.

Od chwili wybuchu wo ny nad posterunkami żandarmerii w okręgu piseckim wisiały
ciężkie chmury.

Nastró był prawǳiwie upiorny. Pioruny biurokratyzmu huczały i biły w lewo i w pra-
wo, w wachmistrzów, a trów, szeregowców, urzędników. Za byle głupstwo groziło
śleǳtwo dyscyplinarne.

— Jeśli mamy wygrać wo nę — mawiał podczas swoich ob azdów inspekcy nych —
to „a” musi być „a”, „b” powinno być „b”. Nad „i” wszęǳie musi być kropka.

Wszęǳie węszył zdradę i wyobrażał sobie każdego żandarma ako człowieka obciążo-
nego ta nymi grzechami, zroǳonymi z wo ny. Był przekonany, że każdy z nich zaniedbu e
się w służbie.

A właǳe przełożone bombardowały go pismami, w których Ministerstwo Obrony
Kra owe bezustannie zwracało uwagę na fakt, że żołnierze pochoǳący z okręgu pisec-
kiego — według raportów Ministerstwa Wo ny — przechoǳą do nieprzy aciela.

Zmuszali go do ciągłych ob azdów i tropienia nielo alności w okręgu. Pan rotmistrz
widywał, ak żony odprowaǳały mężów wezwanych do wo ska, i z góry uż wieǳiał, że
ci mężowie obiecywali żonom ak na uroczyście , iż nie daǳą się zabić dla na aśnie szego
pana.

Czarnożółty horyzont ęły przesłaniać chmury rewoluc i. W Serbii, w Karpatach ca-
łe bataliony przechoǳiły na stronę nieprzy aciela. Pułk , pułk . W tym ostatnim
służyli żołnierze z okręgu piseckiego i z okolicy. W takim przedrewolucy nym nastro u
przy echali rekruci z Vodnian z goźǳikami z czarne organdyny. Przez dworzec pisecki
prze eżdżali żołnierze spod Pragi i odrzucali czekoladę i papierosy, którymi obdarowywały
ich panie z piseckiego towarzystwa.

Późnie prze eżdżał akiś marszbatalion, a kilku piseckich Żydów ryczało:
— Heil! Nieder mit den Serben!
Dostali za to tak zdrowo po karku, że przez tyǳień nie mogli pokazywać się na ulicy.
Podczas gdy ǳiały się takie rzeczy, które asno dowoǳiły, że chociaż po kościołach

organy grały hymn austriacki, to ednak lo alność była tylko maską zewnętrzną i obłudą,
z posterunków żandarmerii wędrowały do właǳ wyższych znane nam uż odpowieǳi na
kwestionariusze, w roǳa u tych z Putimia, że wszystko est w na lepszym porządku, że
nigǳie nie widać agitac i przeciw wo nie, że nastró mieszkańców równa się I a, zapał
wo enny — I a b.

— Wy nie żandarmi esteście, ale policy ne piecuchy — mawiał rotmistrz w czasie
swoich ob azdów. — Zamiast podnieść swo ą czu ność o tysiąc procent, sta ecie się powoli
bydłem.

Po dokonaniu tego zoologicznego odkrycia dodawał:
— Sieǳicie w domu za piecem i myślicie sobie: „Mit ganzem Krieg kann man uns

Arsch lecken”.
Po czym następowało wyliczanie wszystkich obowiązków nieszczęśliwych żandarmów

i wykład o całokształcie sytuac i oraz napomnienie, że trzeba wziąć wszystko mocno
w garść, żeby zapanował należyty porządek. Po takich wykładach o doskonałości żan-
darmskie , ma ące podpierać mocarstwo austriackie, następowały groźby, śleǳtwa dys-
cyplinarne, przeniesienia służbowe i wyzwiska.

Rotmistrz był niezachwianie przekonany, że stoi na straży czegoś, że coś ocala i ratu e
i że wszyscy żandarmi ego okręgu to banda gnuśnych piecuchów, egoistów, podłych
drabów, oszustów, którzy w ogóle na niczym innym się nie zna ą, tylko na wódce, piwie
i winie. A ponieważ ma ą dochody niewielkie, więc aby mogli oddawać się pĳaństwu,
biorą łapówki i niszczą Austrię powoli, ale dokładnie. Jedynym człowiekiem, którego pan
rotmistrz darzył zaufaniem, był podległy mu wachmistrz w dowóǳtwie okręgu, który,
siada ąc w szynku, mawiał o swoim przełożonym barǳo często:

— Znowuż miałem bu dę na resorach ze swoim starym fu arą…

*
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Rotmistrz studiował bericht żandarmskiego wachmistrza z Putimia. Przed nim stał
wachmistrz Matie ka i myślał sobie, że cały pan rotmistrz — razem ze swoimi berichtami
— może go pocałować w nos, ponieważ w szynku około Otavy czekali na niego z party ką
sznopsa.

— Mówiłem uż panu — odezwał się rotmistrz — że na większym idiotą, akiego
poznałem kiedykolwiek, est wachmistrz z Protivina, ale z tego berichtu widać, że go
przewyższył wachmistrz z Putimia. Żołnierz, którego przyprowaǳił ten moczygęba a -
ter, sprzęgnięty z nim ak pies z psem, to przecie nie żaden szpieg. Jest to niezawodnie
na zwykle szy dezerter. Pisze mi tu takie bałwaństwa, że każde ǳiecko na pierwsze spo -
rzenie poznać by musiało, że pan wachmistrz był schlany ak nie przymierza ąc prałat
papieski.

Niech pan przyprowaǳi tego żołnierza — rozkazał po chwili, gdy doczytał do końca
raport z Putimia. — Nigdy w życiu nie wiǳiałem takie kolekc i idiotyzmów ak w tym
raporcie i eszcze posyła mi tego pode rzanego draba pod konwo em takiego bydlaka,
akim est ego a ter. Moi luǳie nie zna ą mnie widać eszcze dość dobrze i nie wieǳą,
że a potrafię być draniem. Dopóki nie doprowaǳę do tego, że trzy razy ǳiennie będą
robili w portki ze strachu przede mną, bęǳie im się zdawało, że pozwalam sobie ciosać
kołki na łbie.

Rotmistrz rozgadał się o tym, ak to ǳisie si żandarmi lekceważą sobie rozkazy, ukła-
da ąc berichty w taki sposób, iż zaraz widać, że taki wachmistrz z niczego sobie nic nie
robi i stara się każdą sprawę zaplątać eszcze więce .

Gdy właǳe zwraca ą uwagę, że nie est wykluczone, iż po okolicy plączą się szpie-
ǳy, to żandarmscy wachmistrze zaczyna ą fabrykować szpiegów masowo, i eśli wo na
potrwa eszcze lat kilka, to cały świat przemieni się w eden wielki dom wariatów. Niech
z kancelarii wyślą depeszę do Putimia, żeby wachmistrz przy echał utro do Pisku. Trzeba
bęǳie wybić mu ze łba to wielkie wydarzenie, o którym pisze.

— Z którego pułku uciekliście? — zapytał rotmistrz Szwe ka.
— Z żadnego pułku.
Rotmistrz spo rzał na Szwe ka i u rzał w ego spoko ne twarzy tyle beztroskie obo-

ętności, że zapytał:
— Skąd wzięliście mundur?
— Każdy żołnierz, gdy go biorą do wo ska, dosta e mundur — odpowieǳiał Szwe k

z łagodnym uśmiechem. — Ja służę w  pułku i nie tylko że ze swego pułku nie uciekłem,
ale przeciwnie.

Słowo „przeciwnie” zaakcentował Szwe k tak akoś osobliwie, że rotmistrz zbaraniał
i zapytał:

— Co to znaczy: przeciwnie?
— Sprawa to barǳo prosta — zwierzał się Szwe k. — Ja idę do swego pułku, nie

uciekam od niego, ale go szukam. Niczego sobie tak nie życzę, ak dostać się co rychle
do swego pułku. Już estem z tego wszystkiego cały zdenerwowany, bo mi się zda e, że
się oddalam od Czeskich Buǳie owic. A tam przecie czeka na mnie cały pułk. Pomyśleć
strach. Pan wachmistrz w Putimiu pokazywał mi na mapie, że Czeskie Buǳie owice są
na południu, a on tymczasem posyła mnie na północ.

Rotmistrz machnął ręką, akby chciał rzec:
„Ten cały wachmistrz robi eszcze lepsze kawały niż kierowanie luǳi na północ”.
— Więc wy szukacie swego pułku i nie możecie go znaleźć?
Szwe k opowieǳiał wszystko szczegółowo. Wymienił Tabor i wszystkie mie scowości,

przez które zdążał do Buǳie owic: Milevsko, Kietov, Vraż, Malczin, Cziżova, Sedlec,
Horażdovice, Radomyśl, Putim, Sztiekno, Strakonice, Volyń, Dub, Vodniany, Protivin
i znowuż Putim.

Z ogromnym zapałem malował Szwe k swo ą walkę z losem, opowiada ąc, akimi nad-
luǳkimi wysiłkami starał się dotrzeć do Buǳie owic, do swego  pułku, i ak wszystkie
ego wysiłki pozostawały daremne.

Przemawiał z żarem, a rotmistrz tymczasem rysował mechanicznie ołówkiem na pa-
pierze błędne koło, z którego dobry wo ak Szwe k nie mógł się wyrwać, choć tak barǳo
pragnął dostać się do swego pułku.
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— Była to praca herkulesowa — rzekł wreszcie, gdy z upodobaniem wysłuchał opo-
wiadania Szwe ka o tym, ak strasznie mu przykro, że tak długo błąǳił i nie mógł dotrzeć
do swego pułku. — Musiał to być ładny widok, ak tak kręciliście się wkoło tego Putimia.

— Może byłbym wreszcie znalazł drogę — wtrącił Szwe k — gdyby nie ten wach-
mistrz w te nieszczęsne ǳiurze. Nie zapytał mnie ani o nazwisko, ani o pułk, tylko od
razu wszystko zaczął uważać za akieś osobliwe zdarzenie. Powinien był odesłać mnie do
Buǳie owic, a w koszarach byliby uż powieǳieli, czy estem ten Szwe k, co szuka swego
pułku, czy też estem akimś pode rzanym człowiekiem. Mogłem uż od dwóch dni być
w swoim pułku i pełnić swo e obowiązki wo skowe.

— Dlaczego nie zwróciliście uwagi wachmistrzowi w Putimiu, że to omyłka?
— Bo wieǳiałem, że gadanie z nim na nic się nie zda. To samo mawiał uż stary szyn-

karz Rampa na Królewskich Vinohradach, gdy ktoś chciał pić na kredyt, że przychoǳą
takie chwile w życiu człowieka, iż est wobec wszystkiego głuchy ak pień.

Rotmistrz, nie namyślał się długo. Był pewien, że taka okrężna droga człowieka, który
za wszelką cenę chce się dostać do swego pułku, est oznaką na wyższego zwyrodnienia.
Na maszynie w kancelarii kazał wystukać dokument, w którym nie brakło stylistycznych
ozdóbek przepisanych prawidłami urzędowego stylu:

„Dowóǳtwo c. i k. pułku piechoty nr 
w Czeskich Buǳiejowicach

W załączeniu sprowaǳa się Józefa Szwe ka, który według odnośnego
twierǳenia ma być szeregowcem tegoż pułku, a zatrzymany został na pod-
stawie swego oświadczenia w Putimiu, powiat Pisek, przez posterunek żan-
darmerii, ako pode rzany o dezerc ę. Tenże dowoǳi, że uda e się do swego
wyże wymienionego pułku. Zatrzymany est wzrostu niewysokiego, krępa-
wy, twarz i nos ma proporc onalne, oczy niebieskie. Znaków szczególnych
nie ma. W załączniku B  przesyła się rachunek za żywienie wyże wymie-
nionego z prośbą o łaskawe spowodowanie przelewu na konto Minister-
stwa Obrony Kra owe . Uprasza się o pokwitowanie odbioru zatrzymanego.
W załączniku C  przesyła się dla potwierǳenia spis rzeczy skarbowych,
akie zatrzymany miał na sobie w chwili ego u ęcia”.

Podróż z Pisku do Buǳie owic pociągiem osobowym upłynęła Szwe kowi szybko
i mile. Towarzyszył mu młody żandarm, nowic usz, który nie spuszczał ze Szwe ka oczu
i strasznie się bał, żeby mu Szwe k nie uciekł. Przez całą drogę rozstrzygał ciężkie zagad-
nienie:

„Co bym zrobił, gdyby mi teraz wypadło wy ść z małą albo i z dużą potrzebą?”
Rozstrzygnął sprawę w ten sposób, że zabrał Szwe ka ze sobą.
Przez całą drogę od dworca kole owego do Koszar Mariańskich w Buǳie owicach

uporczywie spoglądał na swego aresztanta, a gdy zbliżali się do akiegoś rogu lub ru-
chliwszego skrzyżowania ulic, zaczynał opowiadać Szwe kowi akby od niechcenia, po ile
ostrych naboi otrzymu ą do eskortowania aresztantów, na co Szwe k odpowiadał, że est
przekonany, iż żaden żandarm nie strzelałby na ulicy za ucieka ącym, żeby nie narobić
nieszczęścia.

Żandarm spierał się z nim o to i tak dotarli do koszar.
Służbę w koszarach uż drugi ǳień pełnił porucznik Lukasz. Sieǳiał w kancelarii nie

przeczuwa ąc nic złego, gdy właśnie przyprowaǳono do niego Szwe ka z papierami.
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że znowu estem — salutował Szwe k

przybiera ąc minę barǳo uroczystą.
Świadkiem te sceny był podchorąży Kotiatko, który opowiadał późnie , że po tym

zameldowaniu się Szwe ka porucznik Lukasz podskoczył, schwycił się za głowę i prze-
wrócił na wznak na Kotiatkę, a gdy go ocucono, to Szwe k, który przez cały ten czas
przepisowo salutował, powtórzył swó meldunek:

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że znowuż estem.
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I wtedy porucznik Lukasz, blady i drżący, przy ął papiery dotyczące Szwe ka, podpi-
sał, co było trzeba, poprosił wszystkich, aby wyszli, żandarmowi powieǳiał, że wszystko
w porządku, i sam zamknął się ze Szwe kiem w kancelarii.

Tak skończyła się buǳie owicka anabasis Szwe ka. Pewne est, że gdyby Szwe kowi
pozostawiono swobodę ruchów, to sam byłby dotarł do Buǳie owic. Jeśli właǳe chełpiły
się, że to one przytransportowały Szwe ka na mie sce służby, to myliły się grubo. Przy
energii Szwe ka i przy ego niepokonane ochocie uczestniczenia w wo nie, interwenc a
właǳ była po prostu rzucaniem kamieni pod ego nogi.

*

Szwe k i porucznik Lukasz spoglądali sobie w oczy.
W oczach porucznika błyszczało coś straszliwego, groźnego i rozpaczliwego, podczas

gdy Szwe k patrzył na niego tkliwie, serdecznie, z miłością, ak na straconą i odnalezioną
kochankę.

W kancelarii było cicho ak w kościele. Na korytarzu słychać było kroki. Jakiś su-
mienny ednoroczny ochotnik, który z powodu kataru pozostał w koszarach, łaził po
korytarzu i przez zakatarzony nos przepowiadał sobie, ak należy w fortecach przy mować
członków domu cesarskiego. Wyraźnie słychać było słowa:

— Sobald die höchste Herrschaft in der Nähe der Festung anlangt, ist das Geschütz auf
allen Bastionen und Werken abzufeuern, der Platzmajor emp ängt dieselben mit dem Degen
in der Hand zu Pferde, und reitet sodann vor.

— Stulić tam pysk, do diabła! — ryknął porucznik. — Idźcie na zbity łeb, eśli macie
gorączkę, i połóżcie się do łóżka!

Słychać było, że pilny ednoroczny ochotnik oddala się powoli i tylko z końca kory-
tarza dolatywał przycicha ący tubalny głos:

— In dem Augenblicke, als der Kommandant salutiert, ist das Abfeueen des Geschützes zu
wiederholen, welches bei dem Absteigen der höchsten Herrschaft zum drittenmalle zu geschehen
hat.

I znowu porucznik Lukasz i Szwe k spoglądali na siebie w milczeniu, aż wreszcie
porucznik rzekł z zabó czą ironią:

— Uprze mie was witam, Szwe ku, w Czeskich Buǳie owicach. Co ma wisieć, nie
utonie. Już wysłali za wami listy gończe, a utro staniecie do regimentsraportu. Ja się
z wami mordować nie myślę. Dość się uż namęczyłem i cierpliwość mo a się skończyła.
Nawet po ąć nie mogę, że tak długo wytrzymałem z takim idiotą ak wy…

Zaczął choǳić po kancelarii.
— Przecież to est okropne — mówił dale . — ǲiwię się, że was nie zastrzeliłem.

Co by mi zrobili? Nic. Zostałbym uniewinniony. Po mu ecie czy nie?
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że doskonale po mu ę.
— Nie zaczyna cie tylko, mó Szwe ku, z tymi swoimi błazeństwami, bo naprawdę

coś się stanie. Trafi kosa na kamień. Popełnialiście bez końca coraz to większe głupstwa,
aż przyszła katastrofa.

Porucznik Lukasz zatarł ręce.
— Teraz, mó Szwe ku, amen z wami.
Podszedł do biurka, napisał na kawałku papieru kilka słów, zawołał wartownika sprzed

kancelarii, kazał odprowaǳić Szwe ka do profosa i oddać mu kartkę.
Szwe ka prowaǳono przez ǳieǳiniec i porucznik z nieukrywaną radością spoglądał,

ak profos otwiera drzwi, na których widniała czarno-żółta tabliczka „Regimentsarrest”. Za
tymi drzwiami zniknął Szwe k z profosem, a po chwili profos wyszedł nimi — sam.

— Chwałaż Bogu, uż sieǳi! — zawołał porucznik z uczuciem ulgi.
W mrocznym areszcie Koszar Mariańskich barǳo serdecznie przywitał Szwe ka ed-

noroczny ochotnik leżący na sienniku. Był edynym więźniem i nuǳił się uż drugi ǳień.
Na pytanie Szwe ka, za co sieǳi, odpowieǳiał, że za drobiazg. Przez pomyłkę dał po łbie
pewnemu podporucznikowi artylerii. Stało się to w nocy na rynku pod arkadami, i w sta-
nie pĳanym. Właściwie nawet nie dał mu po łbie, ale zrzucił mu edynie czapkę z głowy.
Stało się to dlatego, że ten podporucznik artylerii stał w nocy pod arkadami i czekał
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widać na akąś prostytutkę. Stał odwrócony do niego tyłem i barǳo mu przypominał
pewnego zna omego ednorocznego ochotnika, Franka Maternę.

— Tamten też taki szczeniak — opowiadał Szwe kowi towarzysz więzienny — więc
podszedłem do niego z tyłu po cichu, zrzuciłem mu czapkę i rzekłem: „Serwus, Franek!”
A ta małpa zaczęła zaraz gwizdać na patrol i zabrali mnie.

Ostatecznie być może — opowiadał ednoroczny ochotnik — że przy te awanturze
w zamęcie dostał facet w łeb, ale ten fakt nic w sytuac i nie zmienia, ponieważ mamy do
czynienia z na wyraźnie szą pomyłką. On sam przyzna e, że zawołałem: „Serwus, Franek!”.
A ego imię chrzestne est Antoni. To chyba asne. Zaszkoǳić może mi chyba tylko to,
że uciekłem ze szpitala i ak się eszcze wyda ta rzecz z krankenbuchem…

Bo było to tak — opowiadał dale ednoroczny ochotnik. — Kiedy zostałem powo-
łany do wo ska, to wyna ąłem pokó w mieście i starałem się dostać reumatyzmu. Trzy
razy z rzędu wysmarowałem się czym trzeba, a potem położyłem się w rowie za miastem
w czasie deszczu i zd ąłem buty. Wszystko na nic. Więc zacząłem się kąpać zimą po no-
cach w Malszy i przez cały tyǳień się kąpałem, ale zamiast się zaziębić, tak się, kolego,
zahartowałem, że przez całą noc mogłem się wylegiwać na podwórzu w śniegu, a gdy
mnie rano buǳili, to nogi miewałem tak ciepłe, akbym nosił filcowe buty. Żeby choć
zapalenie gardła: nic i nic! Nawet głupiego trypra dostać nie mogłem. Co ǳień choǳi-
łem do „Port-Artura”, niektórzy koleǳy podostawali uż zapalenia ąder, musieli im a a
wycinać, a a ciągle nic. Pech, kolego, niechrześcĳański. Aż razu pewnego zazna omiłem
się „Pod Różą” z akimś inwalidą z Hlubokie . Zaprosił mnie, żebym do niego zaszedł
które ś nieǳieli, to na drugi ǳień będę miał nogi ak konewki. Miał w domu igiełkę
i strzykawkę i rzeczywiście ledwo dowlokłem się od niego do domu. Nie zawiodła mnie
ta złota dusza. Nareszcie więc ednak zbębniłem ten reumatyzm. Zabrali mnie, bratku,
do szpitala i zaczęło się używanie na cały regulator. A następnie szczęście uśmiechnęło
się do mnie po raz drugi. Do Buǳie owic został przetranslokowany akiś mó pociotek,
doktor Masak z Żiżkova, i emu mogłem ǳiękować za to, że tak długo utrzymałem się
w szpitalu. Byłby mnie szczęśliwie doprowaǳił aż do superarbitrac i, gdybym sobie nie
był zepsuł całe sprawy tym nieszczęsnym krankenbuchem. Sama myśl była oczywiście
kapitalna, wyborna. Kupiłem dużą księgę, przylepiłem do nie kartkę i wymalowałem na
kartce: „Krankenbuch des  Reg”. Rubryki i wszystko inne było w porządku. Nawypi-
sywałem, ile wlazło, nazwisk fikcy nych, powyznaczałem stopnie gorączki, powymienia-
łem choroby i ǳień w ǳień po wizycie poobiednie zuchwale wychoǳiłem na miasto
z księgą pod pachą. W bramie stali na warcie landwerzyści, tak że i z te strony nie by-
ło niebezpieczeństwa. Pokazałem księgę, zasalutowali, i basta. Następnie szedłem sobie
do pewnego zna omego urzędnika skarbowego, przebierałem się w cywila i siadywałem
w miłym szynczku, gǳie w kole zna omych zdraǳaliśmy monarchię myślą, wolą i sło-
wem. Wreszcie tak się rozzuchwaliłem, że nawet się nie przebierałem i włóczyłem się
w mundurze po szynkach i po mieście. Na łóżko do szpitala powracałem dopiero nad
ranem, a eśli zatrzymywał mnie patrol, to pokazywałem krankenbuch  pułku i uż mnie
nikt o nic nie pytał. W bramie szpitala też pokazywałem swo ą księgę i akoś szczęśli-
wie dostawałem się zawsze do łóżka. Zuchwałość mo a rosła coraz barǳie , zdawało mi
się, że uż nikt mi nic zrobić nie może, aż doszło do fatalne pomyłki w nocy na rynku
pod arkadami. Okazu e się, że żadne dosto eństwo nie zabezpiecza człowieka przed upad-
kiem. Pycha poprzeǳa zagładę, kolego. Komu pierwsza chwałka, temu pierwsza pałka.
Ikar opalił sobie skrzydła. Człowiek myśli, że est gigantem, a est gówniarzem, kolego.
Nie trzeba wierzyć w szczęśliwe przypadki, prać się co ǳień z rana i wieczorem po pysku
i przypominać sobie, że ostrożność nigdy nie zawaǳi i że co za dużo, to niezdrowo. Po
bachanaliach i orgiach zawsze przychoǳi katzeǌammer moralny. To est edno z praw
przyrody, drogi przy acielu. I pomyśleć, że popsułem sobie superarbitrac ę, że mogłem
przecie zostać uznany ako felddienstun ähig! Taka ogromna protekc a! Mogłem sobie,
bracie, żyć i tyć w akie kancelarii komendy uzupełnień, ale nieostrożność mo a podcięła
mi nogi.

Spowiedź swo ą zakończył ednoroczny ochotnik barǳo uroczyście:
— Przyszła kole i na Kartago, z Niniwy pozostały ruiny. Ale uszy do góry, przy acie-

lu! Niech sobie nie myślą, że gdy poślą mnie na ont, to będę strzelał. Regimentsraport!
Wyrzucenie ze szkoły! Niech ży e c. i k. kretynizm! Jeszcze czego! Będę sieǳiał w szkole
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i zdawał egzaminy! Kadet, fenrych, le tnant, oberle tnant! Sram na wszystko! Offiziers-
schule. Behandlung jener Schüler derselben, welche einen Jahrgang repetieren müssen! Paraliż
wo skowy. Czy karabin nosi się na prawym ramieniu czy na lewym? Ile gwiazdek ma
kapral? Evidenzhaltung der Militärreservemänner! Himmelherrgott, nic nie ma do palenia,
kolego! A może chcesz pan się nauczyć pluć na sufit? Patrz pan, to się robi tak. Gdy się
przy tym wypowiada akie życzenie, to także życzenie się spełni. Jeśli kolega lubi piwo,
to mogę mu polecić wyborną wodę w tym oto ǳbanie. Jeśli esteście głodni i chcecie
dobrze pod eść, to polecam „Mieszczańską Besedę”. Dobrze też est pisywać wiersze dla
odpęǳenia nudy. Ja uż ułożyłem tu epope ę:

Co robi profos? Drzemka poobiednia
Spadła na świetne armii środowisko,
Aż nowy befel przy ǳie potem z Wiednia,
Że diabli wzięli znów pobo owisko.
Przeciw napaściom czarne zdrady
Z prycz wznosi profos barykady,
A z ust mu pieśń rozgłośna płynie,
Serce się w urny puszcza tan:
Austria nigdy nam nie zginie,
Niech ży e na aśnie szy pan!

— Wiǳicie, kolego — mówił dale tłusty ednoroczniak — luǳie wygadu ą, że
w naroǳie zanika miłość i szacunek dla nasze na milsze monarchii. Oto więzień, który
nie ma co palić i na którego czeka regimentsraport, składa na głębszy dowód przywiązania
do tronu. W pieśniach swoich wyraża hołd swo e rozległe o czyźnie, które ze wszystkich
stron zagraża lanie. Pozbawiono go wolności, ale z ust ego płyną wiersze niezachwiane
wierności. Morituri te salutant, caesar! Umiera ący pozdrawia ą cię, cesarzu! Ale profos
to drab. Ładnych granǳiarzy podobierałeś sobie, cesarzu, na swo e usługi! Onegda da-
łem mu pięć koron, żeby mi kupił papierosów, a on, podlec, powiada mi ǳisia rano, że
tu palić nie wolno, że miałby z tego powodu przykrości i że tych pięć koron odda mi,
ak tylko dostanie żołd. Tak to, przy acielu. ǲisia nie wierzę nikomu. Na szczytnie sze
zasady zachwiały się. Okradać więźniów, co za ohyda! I eszcze do tego wszystkiego ten
drab śpiewa przez cały ǳień:

Wo man singt, da leg dich sicher nieder,
Böse Leute haben keine Lieder.

Nikczemnik, łobuz, łotr, zdra ca!
Jednoroczny ochotnik zapytał z kolei Szwe ka, co ten przeskrobał.
— Szukałeś pułku? — rzekł. — Ładny kawał drogi! Tabor, Milevsko, Kvietov, Vraż,

Malczin, Cziżova, Sedlec, Horażdovice, Radomyśl, Putim, Pisek, Buǳie owice. Cierni-
sta droga. I macie z tego utro regimentsraport? A więc na szafocie się spotkamy, miły
bracie. Jakąż to uciechę musi mieć z tego wszystkiego nasz oberst Schröder. Nie macie
nawet po ęcia, ak ǳiała ą na niego wszystkie afery pułkowe. Biega po ǳieǳińcu ak
wściekły brytan i wywiesza ęzor ak zgoniona kobyła. A ak on umie gadać, napomi-
nać! Przy takie sposobności plu e dokoła siebie ak uśliniony wielbłąd. I nie ma końca
temu gadaniu, chociaż zda e się, że za chwilę muszą się zawalić całe Koszary Mariańskie.
Znam go dobrze, bo uż raz miałem taki miły regimentsraport. Stawiłem się do wo ska
w butach z cholewami, a na głowie miałem cylinder, ponieważ krawiec nie uszył mi
uniformu na czas, więc razem ze szkołą ednorocznych ochotników poszedłem na plac
ćwiczeń w butach z cholewami i w cylindrze, stanąłem w szeregu i maszerowałem razem
ze wszystkimi na lewym skrzydle. Oberst Schröder pod echał do mnie na koniu i mało
co mnie nie przewrócił. „Donnerwetter!” — wrzasnął tak głośno, że chyba dosłyszeli aż na
Szumavie. „Was machen Sie hier, Sie Zivilist?” Odpowieǳiałem mu grzecznie, że estem
ednorocznym ochotnikiem i że biorę uǳiał w ćwiczeniach. Po ęcia nie macie, co się
wtedy ǳiało. Gadał przez pół goǳiny i dopiero potem zauważył, że salutu ę w cylindrze.
Krzyknął uż tylko, że utro mam się stawić do regimentsraportu, i popęǳił na koniu,

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



Bóg raczy wieǳieć dokąd, ak aki zǳiczały cowboy. Ale zawrócił i znowu wrzeszczał,
szalał, bił się w piersi i kazał zabrać mnie natychmiast z placu ćwiczeń i zaprowaǳić na
odwach. Przy regimentsraporcie wlepił mi dwa tygodnie koszarniaka, kazał mnie ubrać
w akieś niemożliwe szmaty ze składu, groził, że każe mi odpruć naszywki.

„Jednoroczny ochotnik — bałwanił się ten idiota — to est coś wzniosłego! Jest to
embrion sławy, dosto eństw wo skowych, bohaterstwa. Jednoroczny ochotnik Wohltat
został mianowany kapralem, zameldował się natychmiast na ont i wziął do niewoli pięt-
nastu nieprzy aciół, a przy oddawaniu ich został rozszarpany przez granat. W pięć minut
nadszedł rozkaz, że ednoroczny ochotnik Wohltat został mianowany kadetem. I pan
miałby możność dokonania takich czynów, które otwiera ą drogę ku świetne przyszło-
ści, ku awansom, oǳnaczeniom, a imię pańskie mogłoby zostać wpisane do złote księgi
pułku”.

Jednoroczny ochotnik splunął.
— Wiǳicie, kolego, akie to bydlątka roǳą się pod słońcem. Ja plu ę na wszystko

i na wszystkie przywile e. „Panie ednoroczny ochotniku, pan est bydlę!” Jak to cudnie
brzmi: „Pan est bydlę!” A nie tak po prostacku: „Jesteś bydlę!” A po śmierci dostaniesz,
bratku, signum laudis albo wielki srebrny medal c. i k. dostawcy trupów z gwiazdkami
i bez gwiazdek. O ileż szczęśliwszy est każdy wół! Zabĳą go w szlachtuzie i nie pęǳą po
placu ćwiczeń i na feldschiessen.

Tłusty ednoroczny ochotnik przewalił się na drugi siennik i mówił dale :
— Nie ulega wątpliwości, że to wszystko musi się kiedyś zawalić, bo takie rzeczy nie

mogą trwać wiecznie. Spróbu cie świnię nadąć sławą, to pęknie. Gdybym został wypra-
wiony na ont, wypisałbym:

Luǳkimi kośćmi użyźniamy łan.
Acht Pferde oder achtundvierzieg Mann.

Otworzyły się drzwi, a w nich ukazał się profos przynosząc ćwiartkę komiśniaka
i świeżą wodę.

Leżąc na sienniku ednoroczny ochotnik powitał profosa taką przemową:
— Jakie to piękne i wzniosłe zadanie: więźniów nawieǳać! O święta Agnieszko 

pułku! Wita nam, aniele dobroczynności, którego serce pełne est współczucia! Obcią-
żona esteś koszami adła i napo ów, abyś złagoǳiła niedolę naszą. Nigdy nie zapomnimy
tych dobroǳie stw, akie nam wyświadczasz. Jesteś promiennym z awiskiem w mrokach
więzienia naszego.

— Przy regimentsraporcie odechce się panu żartować — mamrotał profos.
— Nie nadyma się, żabo — odpowieǳiał ednoroczny ochotnik. — Przyzna się

racze , akbyś sobie używał, gdyby ci tak pozwolili zamknąć z ǳiesięciu ednorocznych
ochotników. Nie gap się na nas tak głupio, kluczniku Koszar Mariańskich! Zamknął-
byś ich wtedy dwuǳiestu, ale wypuściłbyś tylko ǳiesięciu. Jezus Maria, żebym a był
ministrem wo ny, nauczyłbym a was moresu! A czy ty wiesz, że kąt padania równa się
kątowi odbicia? O edno cię tylko proszę: wskaż mi eden punkt stały we wszechświecie,
a dźwignę całą ziemię razem z tobą, pokrako!

Profos wybałuszył oczy, otrząsnął się i zatrzasnął drzwi.
— Stowarzyszenie wza emne pomocy dla wytępienia profosów — rzekł ednoroczny

ochotnik łamiąc chleb sprawiedliwie na dwie części. — Podług paragrafu szesnastego
przepisów więziennych więźniowie w koszarach aż do wyroku powinni otrzymywać menaż
wo skową, ale tuta panu e prawo prerii: kto się pierwszy dorwie, ten pierwszy zeżre.

Sieǳieli ze Szwe kiem na pryczy i żuli komiśniak.
— Na przykłaǳie profosa widać wyraźnie — wywoǳił dale ednoroczny ochotnik

— ak wo na brutalizu e każdego. Człowiek ten, zanim wstąpił do wo ska, był młodym,
zacnym idealistą, płowowłosym cherubinem, tkliwym i czułym dla każdego, obrońcą
nieszczęśliwych, który zawsze stawał do rzetelnych bĳatyk, gdy mu ktoś chciał wziąć
ǳiewczynę sprzed nosa podczas kiermaszu w stronach o czystych. Niezawodnie wszyscy
otaczali go szacunkiem, a ǳisia ?… Miły Boże, przecież chce mu się dać w pysk, tłuc
ego łeb o pryczę, zrzucić go na ten łeb do latryny. Ale i to, co mówię, est, przy acielu,
dowodem zǳiczenia uczuć i myśli w czasie wykonywania tego rzemiosła wo ennego.
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Zaczął śpiewać:

Ani diabła się nie bała,
Aż ci spotkał ą kanonier…

— Drogi przy acielu — wywoǳił dale — gdy się rozglądamy w tym wszystkim
z punktu wiǳenia nasze kochane monarchii, to niezmiennie dochoǳimy do wniosku,
że z tą monarchią est tak samo ak ze stry aszkiem Puszkina, o którym ten poeta napisał,
że ponieważ stry aszek est zdechlak, więc nie pozosta e nic innego, tylko:

…wzdychać i myśleć, wciąż to edno,
Kiedyż cię wreszcie diabli wezmą…

Klucz zachrobotał w zamku ponownie; profos sto ąc na korytarzu zapalał lampkę
naową.

— Promyczek światła w mrokach nocy! — wołał ednoroczny ochotnik. — Świa-
tłość ogarnia armię! Dobranoc, panie profosie! Niech pan się kłania wszystkim szarżom.
Przy emnych marzeń! Śnĳ, dobry człowieku, choćby o tym, że uż oddałeś mi tych pięć
koron, które dałem ci na papierosy, a które przepiłeś za mo e zdrowie. Lula słodko,
bestio!

Słychać było tylko, ak profos mamrotał coś o utrze szym regimentsraporcie.
— Znów esteśmy sami — rzekł ednoroczny ochotnik. — Teraz kilka chwil przed

zaśnięciem poświęcę rozmyślaniom o tym, ak z każdym dniem sta ą się coraz bogat-
sze zoologiczne wiadomości szarż podoficerskich i oficerskich. Aby poprzerabiać luǳi na
nowy i cenny materiał wo enny, na smakowite kąski do armat, na to potrzeba obszer-
nych studiów przyrodniczych, a przyna mnie książki wydane nakładem Koczego pod
tytułem: Źródła dobrobytu gospodarczego, w którym to ǳiele na każde stronicy spoty-
ka się słowa takie ak: bydlę, prosię, świnia. Ale w czasach ostatnich da e się zauważyć,
że nasze postępowe koła wo skowe zaprowaǳa ą nowe nazwy dla rekrutów. W kompa-
nii  kapral Althof używa takich słów, ak koza engadyńska, a ter Müller, niemiecki
nauczyciel z Gór Kasperskich nazywa rekrutów czeskimi śmierǳielami, sierżant Sonder-
nummer — nadętymi żabami i yorkshirskimi kierdakami i stale obiecu e, że każdego
rekruta wypcha. Używa przy tym takich fachowych zwrotów, akby się wywoǳił z rodu
zawodowych wypychaczy zwierząt. Wszyscy przełożeni wo skowi stara ą się zaszczepić
miłość dla o czyzny takimi środkami, ak ryk i taniec dokoła rekrutów, wrzask wo enny,
przypomina ący ǳikusów aykańskich, zabiera ących się do ściągania skóry z niewinne
antylopy albo do pieczenia udźca mis onarza przygotowanego do z eǳenia. Oczywiście,
że taka pedagogia nie dotyczy Niemców. Gdy sierżant Sondernummer mówi coś pięk-
nego o saubanǳie, to zaraz doda e do tego: die tschechische, żeby się Niemcy nie obrazili
i nie wzięli tych słów do serca ako skierowanych do nich. A do tego eszcze wszystkie
szarże  kompanii wywraca ą oczy ak aki biedny pies, który przez żarłoczność połknie
gąbkę namoczoną w ole u i nie może e zwymiotować. Pewnego razu słyszałem rozmowę
a tra Müllera z kapralem Althofem na temat wo skowego wyćwiczenia landwerzystów.
W rozmowie te wyróżniały się osobliwie takie słowa, ak paar Ohrfeigen. Zrazu myśla-
łem, że mięǳy nimi doszło do zatargu i że rwie się niemiecka edność wo skowa, ale
myliłem się oczywiście. Choǳiło edynie o żołnierzy.

„Kiedy taka czeska świnia — wywoǳił roztropnie kapral Althof — nawet po trzy-
ǳiestu „nieder” nie nauczy się stać równo ak świeca, to nie dość sprać ą po pysku.
Grzmotnĳ go grzecznie edną pięścią pod żebra, a drugą wpaku mu czapkę na uszy i da
rozkaz: »Kehrt euch!«. Gdy się odwróci, to go kopnĳ w zadek, a zobaczysz, ak się taki
rozciągnie na ziemi i ak się bęǳie śmiał chorąży Dauerling”.

Ale muszę wam, kolego, powieǳieć coś o Dauerlingu — mówił ednoroczny ochot-
nik dale . — Rekruci  kompanii opowiada ą sobie o nim takie rzeczy, akie opowiadać
musi samotna staruszka, mieszka ąca na fermie w pobliżu granicy meksykańskie , o a-
kimś sławnym bandycie. Dauerling ma opinię ludożercy ednego ze szczepów australĳ-
skich pożera ących członków innych szczepów, gdy który z nich dostanie się w ich ręce.
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Jego kariera życiowa est wspaniała. Wkrótce po ego uroǳeniu niańka przewróciła się
i mały Konrad Dauerling uderzył się w główkę tak mocno, iż eszcze ǳisia na głowie e-
go widać spłaszczenie, akby kometa zderzyła się z północnym biegunem ziemi. Wszyscy
wątpili, czy z niego coś bęǳie, eśli nawet przetrzyma to mocne wstrząśnienie mózgu.
Tylko o ciec ego, pułkownik, nie tracił naǳiei i twierǳił, że byna mnie szkoǳić mu
to nie może, ponieważ, rzecz prosta, młody Dauerling, ak tylko podrośnie, poświęci
się służbie wo skowe . Po straszliwe walce z czterema klasami niższego gimnaz um re-
alnego, które przeszedł trybem domowym, przy czym przedwcześnie posiwiał i zidiociał
pierwszy ego nauczyciel domowy, a drugi, zrozpaczony, chciał popełnić samobó stwo
przez zeskoczenie z wieży kościoła Św. Szczepana w Wiedniu, dostał się młody Dauer-
ling do hainburskie szkoły kadetów. W szkole te nigdy nie zwracano uwagi na ogólne
wykształcenie, bo takie wykształcenie może austriackiemu oficerowi służby czynne na -
wyże przeszkaǳać. Ideału wo skowego dopatrywano się edynie w zabawie w żołnierzy-
ków. Wykształcenie uszlachetnia duszę, a tego w wo sku nikomu nie potrzeba. Im oficer
brutalnie szy, tym lepszy.

Wychowanek szkoły wo skowe , Dauerling, nie wyróżniał się nawet w tych przedmio-
tach, które na gorsi uczniowie opanowywali ako tako. I w szkole wo skowe widoczne
były ślady tego, że Dauerling w ǳieciństwie upadł na główkę.

Jego odpowieǳi podczas egzaminów wyraźnie mówiły o skutkach tego nieszczęścia
i oǳnaczały się taką głupotą, że uważane były wprost za klasyczne dla swo e głębokie
idiotyczności i tępoty. Profesorowie szkoły nie nazywali go inacze , ak unser braver Trot-
tel. Jego głuptactwo było tak olśniewa ące, iż istniała uzasadniona naǳie a, że po kilku
ǳiesiątkach lat dostanie się do Terez ańskie Akademii Wo skowe czy może nawet do
Ministerstwa Wo ny.

Po wybuchu wo ny, gdy wszyscy młoǳi kadeci awansowali na podchorążych, na ha-
inburską listę świeżo mianowanych dostał się także Konrad Dauerling i w ten sposób
znalazł się w  pułku.

Jednoroczny ochotnik odsapnął i opowiadał dale :
— Nakładem Ministerstwa Wo ny wyszła książka Drill oder Erziehung, a w te książce

doczytał się Dauerling, że żołnierzy należy terroryzować. Im więce strachu napęǳa się
żołnierzom, tym lepsze rezultaty. W pracy te osiągnął duże wyniki. Żołnierze, aby unik-
nąć słuchania ego ryku, całymi plutonami zgłaszali się ako chorzy, co oczywiście nie na
wiele im się zdało, bo kto meldował się ako chory, dostawał trzy dni verschärft. Czy wie-
cie, kolego, co to znaczy verschärft? Przez cały ǳień pęǳa ą człeka po placu ćwiczeń, a na
noc go eszcze wsaǳa ą do paki. Toteż w odǳiale Dauerlinga chorych nie było: sieǳieli
po prostu w pace. Dauerling na placu ćwiczeń stale zachowu e ten swó niewymuszo-
ny koszarowy styl wyrażania się, który zaczyna się zwykle wyrazem „świnia”, a kończy
się ǳiwaczną mieszaniną zoologiczną: „świńskim psem”. Przy tym est wszakże barǳo
liberalny i pozostawia żołnierzom swobodę wyboru. „Co chcesz, słoniu, mawia, parę ra-
zy w ry czy trzy dni verschärft?” Jeśli ktoś wybiera versdhärft, to i tak dosta e dwa razy
kułakiem w nos, do czego Dauerling doda e zwykle takie wy aśnienie: „Ach, ty nęǳny
tchórzu, boisz się o swó ry , a cóż bęǳiesz robił, gdy zacznie grać ciężka artyleria?”

Pewnego razu, gdy rekrutowi akiemuś wybił oko, wyraził się:
„Pah, was ür Geschichten mit einem Kerl muss so wie so krepieren.” To samo mawiał

feldmarszałek Konrad von Hötzendorf: „Die Soldaten müssen so wie so krepieren.”
Barǳo skutecznym i ulubionym środkiem pedagogicznym Dauerlinga est ten, że

przed wykładami swymi zwołu e czeskich szeregowców i mówi im o wo skowych zada-
niach Austrii, przy czym ogólne zasady wychowania wo skowego ilustru e przykładami,
poczyna ąc od kĳa, a kończąc na szubienicy albo rozstrzelaniu. Na początku zimy, za-
nim dostałem się do szpitala, miewaliśmy ćwiczenia na placu ćwiczeń obok  kompanii,
a kiedy był odpoczynek, Dauerling wygłosił przemówienie do swoich czeskich rekrutów:

„Ja wiem, powiada, że esteście łobuzy i że trzeba wam powybĳać z głowy wszelkie
błazeństwa. Z ęzykiem czeskim nie dostaniecie się nawet pod szubienicę. Nasz na wyższy
wóǳ i pan też est Niemiec. Słyszeliście? Himmellaudon, nieder!”

Wszyscy pada ą na komendę, a podczas gdy leżą na ziemi, Dauerling przechaǳa się
przed nimi i przemawia:
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„Jak mówię nieder, to nieder, wy hołoto, choćbyście w tym błocie zgnić mieli. Nieder
było uż w starożytnym Rzymie. Wtedy wszyscy musieli służyć od roku siedemnaste-
go do sześćǳiesiątego, a w polu służono przez lat trzyǳieści. Nikt nie piecuchował po
koszarach ak te świnie ǳisie sze. I wtedy też był ednolity ęzyk wo skowy i rzymska
komenda. Panowie oficerowie nauczyliby żołnierzy moresu, gdyby ci próbowali mówić
etrurisch. Ja też żądam, żebyście wszyscy odpowiadali po niemiecku, a nie takim swoim
cygańskim żargonem. No, wiǳicie, ak ładnie leży się w błocie. Wyobraźcie sobie, co
by to było, gdyby któremu z was nie chciało się leżeć dale i wstałby. Co bym z takim
zrobił? Rozdarłbym mu pysk od ucha do ucha, ponieważ byłoby to naruszeniem subordy-
nac i, buntem, rokoszem, wykroczeniem przeciwko obowiązkom porządnego żołnierza,
naruszeniem rygoru i dyscypliny, okazaniem pogardy dla wszelkich przepisów w ogóle,
z czego wynika, że na takiego draba czeka stryczek i Verwirkung des Anspruches auf die
Achtung der Standesgenossen”.

Jednoroczny ochotnik zamilkł, a po chwili, kiedy niezawodnie ułożył sobie schemat
dalszego wykładu o życiu koszarowym, mówił dale :

— Był taki eden kapitan Adamiczka, człowiek zupełnie apatyczny. Kiedy sieǳiał
w kancelarii, to zazwycza spoglądał w przestrzeń, ak akiś łagodny wariat, i miał taki
wyraz twarzy, akby chciał rzec: „Zeżry cie mnie, muchy”. Przy batalionsraporcie myślał
widać o niebieskich migdałach. Pewnego razu zameldował się do batalionsraportu żołnierz
z kompanii  ze skargą, że podchorąży Dauerling na ulicy nazwał go czeską świnią. Żoł-
nierz ten był w cywilu introligatorem, a nadto uświadomionym ǳiałaczem narodowym.

„A więc tak się rzeczy ma ą — rzekł kapitan Adamiczka głosem cichym, bo on zawsze
mówił barǳo cicho. — Tak się o was wyraził na ulicy. Trzeba sprawǳić, czy mieliście
prawo opuszczać koszary. Abtreten!”

Po pewnym czasie kapitan Adamiczka przywołał do siebie żołnierza, który wniósł
skargę.

„Zostało ustalone — rzekł i tym razem tak cicho ak zazwycza — że owego dnia
mieliście prawo opuścić koszary i bawić na mieście do goǳiny ǳiesiąte . I dlatego karany
nie bęǳiecie. Abtreten!”

O tym kapitanie Adamiczce mawiano późnie , że to człowiek sprawiedliwy, więc,
kochany kolego, wyprawiono go na ont, i zamiast niego przybył tuta ma or Wenzl.
A ten ma or Wenzl to był pieski syn i dobrze umiał sobie raǳić z różnymi szykanami
narodowościowymi. Otóż ten ma or zabrał się do Dauerlinga. Ożeniony est z Czeszką
i niczego się tak nie boi ak sporów narodowościowych. Kiedy przed laty służył w Kutne
Horze ako kapitan, zwymyślał po pĳanemu starszego kelnera i nazwał go czeską hołotą.
Zwracam uwagę kolegi, że w towarzystwie, tak ak i w domu, ma or Wenzl mówił wy-
łącznie po czesku i że synowie ego kształcili się w szkołach czeskich. Słówko wyleciało
wróblem, a do gazet dostało się wołem, a akiś poseł wniósł w wiedeńskim parlamencie
interpelac ę z powodu niewłaściwego zachowania się kapitana Wenzla w hotelu. Wenzl
miał z tego powodu grube nieprzy emności, ponieważ było to akurat w czasie uchwalania
budżetu wo skowego przez parlament, a tu spada mu nagle na kark tak głupia sprawa
z akimś tam pĳanym kapitanem z Kutne Hory.

Późnie kapitan Wenzl dowieǳiał się, że wszystkie te przykrości zawǳięcza pewne-
mu ednorocznemu ochotnikowi, kadetowi Zitko. To on podał o wszystkim do gazet,
bo mięǳy nim a kapitanem Wenzlem panowały naprężone stosunki od czasu, gdy ten
ednoroczny ochotnik zaczął pewnego razu w akimś towarzystwie w obecności kapitana
Wenzla zachwycać się wspaniałością przyrody stworzone przez Boga i wywoǳić, aka to
przy emność przyglądać się chmurom przesłania ącym horyzont, górom wspina ącym się
ku niebu i wsłuchiwać się w huk wodospadów w lasach i w śpiew ptasząt.

„Wystarczy tylko — mówił ów kadet Zitko — zastanowić się nad tym wszystkim,
a wtedy widać asno, czym est każdy kapitan w porównaniu ze wspaniałością przyrody.
Jest to takie samo zero ak każdy kadet”.

Ponieważ wszyscy panowie wo skowi byli wtedy wstawieni ak się patrzy, więc kapitan
Wenzl chciał nieszczęśliwego filozofa zbić ak psa. Nie zbił go ednak, ale zapamiętał sobie
ego wykład filozoficzny i szykanował go, gǳie tylko mógł i ak mógł, i to tym barǳie ,
że sentenc a kadeta stała się przysłowiem: „Czym est kapitan Wenzl wobec wspaniałości
przyrody?”. Te słowa powtarzano sobie po całe Kutne Horze.
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„Ja tego łobuza doprowaǳę do samobó stwa” — mawiał kapitan Wenzl, ale Zitko
wystąpił z wo ska i w dalszym ciągu studiował filozofię. Od tego czasu wściekłość ma ora
Wenzla zwracała się przeciwko młodym oficerom, nawet podporucznik nie uchroni się
przed ego szykanami. O kadetach i podchorążych nawet mówić nie warto.

„Wygniotę ich ak pluskwy!” — mówi ma or Wenzl i biada temu podchorążemu,
który za akieś drobne wykroczenie pociągałby żołnierza do batalionsraportu. Dla ma ora
Wenzla miaroda ne est tylko wielkie i straszliwe wykroczenie, ak na przykład, gdy żoł-
nierz zaśnie na warcie przy prochowni albo dopuści się eszcze czegoś okropnie szego, to
est, gdy przełazi w nocy przez mur Koszar Mariańskich i zaśnie na murze u góry, pozwoli
się złapać landwerzystom lub artylerzystom patrolu ącym w nocy, ednym słowem, gdy
dopuści się czegoś takiego, co est hańbą dla całego pułku.

„Na miłość boską! — wrzeszczał pewnego razu na żołnierza przechoǳąc przez ko-
rytarz — więc uż po raz trzeci złapał go patrol landwerzystów. Wsaǳić mi zaraz tego
drania do paki, trzeba go przepęǳić z pułku. Niech sobie iǳie do taborów i niech wozi
gnó . I nawet się nie pobił z nimi! To nie żołnierz, ale śmieciarz. Żreć da cie mu dopiero
po utrze, zabierzcie mu siennik, wpaku cie go do po edynki, zabierzcie mu koc, takiemu
synowi!”

A teraz wyobraźcie sobie, przy acielu, że zaraz po ego translokac i tuta do nas, ten
idiotyczny podchorąży Dauerling pociągnął do batalionsraportu pewnego szeregowca za to,
że ten akoby rozmyślnie nie salutował go, gdy on prze eżdżał z akąś panienką w dorożce
przez plac w nieǳielę po południu. Opowiadali podoficerowie, że wtedy przy raporcie był
prawǳiwy dopust boży. Sierżant kancelarii batalionu uciekł z papierami, a ma or Wenzl
ryczał na Dauerlinga:

„Ja to sobie wypraszam, Himmeldonnerwetter, a tego zakazu ę! Wiesz pan, panie fen-
rych, co to est batalionsraport? Batalionsraport to nie żaden schweinfest! Jakże mógł pana
wiǳieć żołnierz, gdy pan prze eżdżał przez plac mie ski! Zapomniał pan o tym, że sam
pan uczył żołnierzy, iż cześć odda e się szarżom, gdy się e spotyka, co nie znaczy wcale,
aby żołnierz miał się gapić dookoła, żeby przecie wypatrzeć pana fenrycha prze eżdża ą-
cego dryndą po mieście. Niech pan nic nie mówi. Batalionsraport to instytuc a barǳo
poważna. Jeśli żołnierz mówi, że pana nie wiǳiał, ponieważ w te same chwili oddawał
cześć mnie, zwrócony ku mnie, rozumie pan, ku ma orowi Wenzlowi, więc nie mógł
spoglądać za siebie na dorożkę, w które pan echał, to emu trzeba wierzyć, ak mi się
zda e. Na przyszłość proszę pana, aby pan nie zawracał mi głowy takimi drobiazgami”.

Od tego czasu Dauerling zmienił się barǳo.
A teraz trzeba się wyspać, bo utro regimentsraport! — Jednoroczny ochotnik ziewnął.

— Chciałem wam, kolego, tylko coś niecoś powieǳieć, co się ǳie e w naszym pułku.
Pułkownik Schröder nie lubi ma ora Wenzla, który w ogóle est ǳiwadłem niezgor-
szym. Kapitan Sagner, który prowaǳi szkołę ednorocznych ochotników, dopatru e się
w Schröderze wzoru doskonałego żołnierza, aczkolwiek pułkownik Schröder niczego się
tak nie boi, ak same myśli, że miałby wyruszyć w pole. Sagner to chłop chytry i prze-
biegły i tak samo ak Schröder nie lubi oficerów rezerwowych. Nazywa ich cywilnymi
śmierǳielami. Na ednorocznych ochotników spogląda ak na ǳikie zwierzęta, z których
trzeba porobić maszyny wo enne, ponaszywać im gwiazdek i powysyłać ich na ont, aby
ich wytłukli zamiast szlachetnych oficerów służby czynne , potrzebnych na zarybek.

W ogóle wszystko w całe armii gnĳe i śmierǳi — mówił ednoroczny ochotnik
nakrywa ąc się kocem. — Ale dotychczas wystraszone masy eszcze się nie zorientowały.
Z wytrzeszczonymi gałami pozwala ą się siec na makaron, a ak którego kulka trafi, to
zaskomli: „Mamusiu”. Ale to nie może trwać wiecznie i kiedyś pęknie. Jak się luǳiska
zbuntu ą, to dopiero bęǳie kotłowanina! Niech ży e armia! Dobranoc!

Jednoroczny ochotnik zamilkł, ale po chwili zaczął się kręcić pod kocem i zapytał:
— Śpicie kolego?
— Nie śpię — odpowieǳiał Szwe k z drugie pryczy. — Rozmyślam.
— O czym też rozmyślacie, kolego?
— O wielkim srebrnym medalu za męstwo. Medal taki otrzymał pewien stolarz z uli-

cy Vavry na Królewskich Vinohradach, nie aki Mliczko, ponieważ był pierwszym w puł-
ku, któremu na początku wo ny granat urwał nogę. Dostał protezę i zaczął się wszęǳie
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chełpić swoim medalem i tym, że est na pierwszym wo ennym kaleką pułku. Razu pew-
nego przyszedł sobie do „Apolla” na Vinohradach i wdał się w awanturę z rzeźnikami
z rzeźni, którzy oderwali mu w końcu tę sztuczną nogę i sprali go nią po głowie. Ten, co
mu ą oderwał, nie wieǳiał, że to est sztuczna noga, i tak się przeraził, że zemdlał. Na
posterunku polic i przypięli Mliczkowi nogę ak się patrzy, ale pierwszy kaleka pułkowy
tak się rozzłościł na swó medal, że poszedł do lombardu, żeby go zastawić, a tam go za
to zatrzymali. Miał korowody. Istnie e taki akiś sąd honorowy do sąǳenia inwalidów
wo ennych i ten sąd zdecydował, że Mliczko nie est goǳien nosić srebrnego medalu,
i kazał odebrać mu także nogę…

— Jak to i nogę?
— A tak. Pewnego dnia przybyła do niego komis a, oświadczyła mu, że nie est go-

ǳien korzystać ze sztuczne nogi, więc protezę odpięli i zabrali. Albo i to est wielki szpas
— mów Szwe k dale — gdy krewni akiego poległego dosta ą raptem tak medal i list,
w którym est napisane, że uǳiela się im oǳnaczenia i zaleca się, żeby ten medal zawiesili
na honorowym mie scu. Przy ulicy Bożetiecha na Vyszehraǳie rozzłościł się pewien o -
ciec, bo mu się wydawało, że właǳe kpią sobie z niego, i medal otrzymany w taki sposób
zawiesił w wychodku, a polic ant, który mieszkał w tym samym domu i korzystał z tego
samego wychodka, oskarżył rozzłoszczonego o ca o zdradę stanu, no i ucierpiał biedak
swo e rozzłoszczenie.

— Z tego wynika — rzekł ednoroczny ochotnik — że komu pierwsza chwałka, temu
pierwsza pałka. Niedawno wydano w Wiedniu Pamiętnik jednorocznego ochotnika, a w tym
pamiętniku są takie ładne wiersze:

Poległ w walce ochotnik ǳielny,
Lecz piękna o nim pieśń powtarza,
Że przykład dał nam nieśmiertelny,
Jak się umiera za cesarza.
Już zwłoki wiozą na lawecie,
Na pierś kapitan medal mu przypina,
Chwała po całym leci świecie,
Monarchia czci swo ego syna…

— Czasem zda e mi się — rzekł ednoroczny ochotnik po krótkim milczeniu —
że zamiera w nas duch wo enny. Proponu ę więc, drogi przy acielu, abyśmy w mrokach
nocy i w ciszy naszego więzienia zaśpiewali pieśń o kanonierze Jaburku. Podniesie to
ducha wo ennego. Ale trzeba dobywać głosu, żeby pieśń była słyszana po całych Koszarach
Mariańskich. Z te rac i proponu ę, abyśmy stanęli w pobliżu drzwi.

Po chwili w areszcie rozbrzmiewał śpiew, od którego w korytarzu aż szyby brzęczały:

Przy armacie stał,
I wciąż, i wciąż, i wciąż…
Przy armacie stał
I wciąż ą nabĳał.
Leci kula ak szalona,
Oberwała mu ramiona,
A ten ciągle stał,
I wciąż, i wciąż, i wciąż…
Przy armacie stał
I wciąż ą nabĳał…

Na ǳieǳińcu odezwały się kroki i głosy.
— To profos iǳie — rzekł ednoroczny ochotnik. — Iǳie z nim le tnant Peli-

kan, który ǳisia ma służbę. Jest to oficer rezerwy, mó zna omy z „Czeskie Besedy”.
W cywilu est rachmistrzem pewnego stowarzyszenia ubezpieczeń. Dostaniemy od niego
papierosów, ale trzeba ryczeć dale .

I znowu odezwała się pieśń:
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Przy armacie stał…

Profos był widocznie wzburzony obecnością oficera pełniącego służbę, więc otwo-
rzywszy drzwi zawołał:

— Tu nie żadna menażeria!
— Pardon — odpowieǳiał ednoroczny ochotnik — tu est filia Rudolfinum. Odby-

wa się koncert na korzyść uwięzionych. Właśnie skończyliśmy numer pierwszy programu:
Symfonia wojenna.

— Niech pan zachowa spokó , panie ednoroczny ochotniku — rzekł podporucznik
Pelikan z udaną surowością. — Wie pan chyba, że o ǳiewiąte iǳie się na spoczynek
i nie wolno robić hałasu. Ten koncert słychać aż na rynku.

— Posłusznie meldu ę, panie le tnant — rzekł ednoroczny ochotnik — że nie este-
śmy należycie przygotowani, więc eśli razi pana dysharmonia…

— Takie rzeczy wyrabia co wieczór — oskarżał profos swego wroga — i w ogóle
zachowu e się barǳo nieinteligentnie.

— Meldu ę posłusznie, panie le tnant. — odezwał się ednoroczny ochotnik — że
chciałbym powieǳieć panu coś w cztery oczy. Niech profos poczeka za drzwiami.

Gdy życzenie ego zostało spełnione, ednoroczny ochotnik rzekł poufale:
— Dawa , Franto, papierosy!
Co? Takie lichutkie palisz? Jako le tnant nie masz nic lepszego? — pytał ochotnik

wiǳąc, że podporucznik da e mu papierosy „Sport”. — No, trudna rada. Zostaw nam
zapałki i idź z Bogiem.

Marne papierosiny — rzekł po ode ściu podporucznika z wielką pogardą ochotnik.
— Ale dobra głodnemu psu i mucha. Kurz, bracie, na dobranoc. Jutro czeka nas sąd
ostateczny.

Zanim ednoroczny ochotnik ułożył się do snu, zaśpiewał sobie eszcze melancholĳną
piosenkę:

Góry, doliny i skały wysokie
To moi przy aciele,
A smutki, mo a miła ǳiewczyno,
Nie zdaǳą się na wiele…

Jednoroczny ochotnik, przedstawia ący pułkownika Schrödera ako potwora, nie miał
bezwzględne rac i, bowiem pułkownik Schröder miał szacunek dla sprawiedliwości, a sza-
cunek ten u awniał się osobliwie po wesołych nocach, które spęǳał w hotelu w stałym
towarzystwie. Gdy go taka noc zadowoliła, bywał naza utrz na milszym człowiekiem. Ina-
cze bywało, gdy się towarzystwo nie udało.

Podczas gdy ednoroczny ochotnik poddawał życie pułku miażdżące krytyce, pułkow-
nik Schröder sieǳiał w hotelu w towarzystwie oficerów i słuchał opowieści porucznika
Kretschmanna, który wrócił z Serbii z chorą nogą (pobodła go krowa). Porucznik opo-
wiadał, ak razem z całym sztabem przyglądał się atakowi na pozyc e serbskie:

— Tak est, wybiegli z rowów strzeleckich. Na całe długości dwóch kilometrów
przełażą przez przeszkody z drutów kolczastych i rzuca ą się na nieprzy aciela. Ręczne
granaty za pasem, maski, pod pachą karabiny gotowe do strzału, do ataku. Kule gwiż-
dżą. Pada eden żołnierz, w chwili gdy wyłazi z rowu strzeleckiego, drugi pada na szańcu,
trzeci pada nieco dale , ale ich towarzysze pęǳą naprzód i krzyczą: „Hura!” Dym i kurz
dokoła. A nieprzy aciel strzela ze wszystkich stron, z rowów, z le ów od granatów i wali
z karabinów maszynowych. Znowu pada ą żołnierze. Gromadka luǳi rzuca się na nie-
przy acielski karabin maszynowy. Pada ą wszyscy. Ale towarzysze pęǳą naprzód. „Hura!”
Pada oficer… Nie słychać uż karabinów piechoty. Szyku e się coś okropnego. Znowu pa-
da cały eden pluton. Słychać nieprzy acielskie karabiny maszynowe: ratatatata… Pada…
Ja… przepraszam panów, a… dale mówić nie mogę, bo estem pĳany…

I oficer z bolącą nogą milknie nagle, kiwa się na krześle i tępo spogląda przed siebie.
Pułkownik Schröder uśmiecha się łaskawie i przysłuchu e się, ak kapitan Spira, sieǳący
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w pobliżu, grzmoci pięścią w stół, akby się chciał kłócić, i powtarza coś, co est bez zna-
czenia i czego w żaden sposób nie można zrozumieć. Nikt nie wie, o co temu człowiekowi
choǳi i co znaczą ego słowa:

— Proszę dobrze uważać. Mamy pod bronią austriackich ułanów landwery, austriac-
kich landwerzystów, bośniackich strzelców, austriackich strzelców, austriacką piecho-
tę, węgierską piechotę, tyrolskich strzelców cesarskich, bośniacką piechotę, węgierskich
honwedów pieszych, węgierskich huzarów, huzarów landwery, strzelców konnych, dra-
gonów, ułanów, artylerię, tabory, saperów, sanitariuszy, marynarzy. Rozumiecie, pano-
wie? A Belgia? Pierwsze i drugie powołanie tworzy armię operacy ną, trzecie powołanie
pełni służbę na tyłach armii…

Kapitan Spira huknął pięścią w stół.
— Landwera pełni służbę w kra u podczas poko u!
Pewien młody oficer, sieǳący obok, starał się ze wszystkich sił przekonać pułkownika

o swo e wo skowe bezwzględności i głośno pouczał sąsiada:
— Suchotnicy powinni być wysłani na ont, to im tylko dobrze zrobi, a prócz tego

lepie przecież, gdy giną chorzy, a zdrowi zosta ą.
Pułkownik uśmiechał się, lecz nagle spochmurniał i zwraca ąc się do ma ora Wenzla

rzekł:
— ǲiwię się, że porucznik Lukasz nas unika. Od chwili swego przy azdu ani razu

eszcze nie był mięǳy nami.
— Pisze wierszyki — ironicznie odezwał się kapitan Sagner. — Natychmiast po

przy eźǳie zakochał się w pani inżynierowe Schreiterowe , z którą spotkał się w teatrze.
Pułkownik okiem ponurym spoglądał przed siebie.
— Podobno umie śpiewać kuplety.
— Już w szkole wo skowe wyśpiewywał ładne kuplety — odpowieǳiał kapitan Sa-

gner — a co za anegdoty zna! Paluszki lizać. Dlaczego nie bywa mięǳy nami, nie wiem.
Pułkownik smutnie potrząsnął głową.
— ǲisia nie ma uż mięǳy nami tego prawǳiwego koleżeństwa. Pamiętam, że

dawnie każdy z oficerów starał się w miarę możności, żeby w kasynie było wesoło. Jeden
z kolegów, nie aki porucznik Dankl, rozbierał się do naga, kładł się na podłoǳe, wtykał
sobie w zadek ogon śleǳia i przedstawiał syrenę. Inny znowu porucznik, Schleisner, umiał
strzyc uszami i rżeć ak ogier, potrafił naśladować miauczenie kotów i bzykanie trzmieli.
Pamiętam także kapitana Skodaya. Ile razy zażądaliśmy, zawsze przyprowaǳał do kasyna
ǳiewczyny, trzy siostry, a były wytresowane ak psy. Ustawiał e na stole, a one zaczynały
przed nami rozbierać się do naga, i to w takt batuty. Skoday miał taką małą batutkę
i trzeba przyznać, że kapelmistrzem był świetnym. A czego on z nimi nie wyrabiał na
kanapie! Kiedyś kazał sprowaǳić wannę z ciepłą wodą, ustawić na środku lokalu, a my
musieliśmy eden po drugim kąpać się z tymi ǳiewczynami, on zaś nas fotografował.

Przy tym wspomnieniu pułkownik Schröder uśmiechał się obleśnie.
— A akie zakłady robiliśmy w wannie! — mówił dale mlaszcząc wstrętnie ęzykiem

i kręcąc się na krześle. — A ǳisia ? Czy to est rozrywka? Nawet marnego kuplecisty nie
ma. I pić młodsi oficerowie też uż nie umie ą. Do północy eszcze daleko, a przy stole uż
pięciu pĳanych, ak sam pan wiǳi. Bywało tak, że sieǳieliśmy razem po dwa dni z rzędu,
a im więce piliśmy, tym byliśmy trzeźwie si. A żłopało się wszystko, co popadło: piwo,
wino, likiery. ǲisia nie ma uż tego dawnego prawǳiwego ducha wo ennego. Diabli
wieǳą, co się porobiło. Nie ma dowcipu, tylko takie głupie glęǳenie bez końca. Niech
pan słucha, co tam na końcu stołu opowiada ą sobie o Ameryce.

Z końca stołu oǳywał się czy ś poważny głos:
— Ameryka nie może rozpoczynać wo ny. Amerykanie i Anglicy to na więksi wro-

gowie. Ameryka nie est przygotowana do wo ny.
Pułkownik Schröder westchnął:
— Tak mogą glęǳić tylko oficerowie rezerwy. Diabli nam tu ich nadali. Jeszcze

wczora taki człeczyna pisał w akimś banku albo zawĳał w papierek pieprz, angielskie
ziele, cynamon i pastę do obuwia, a w na lepszym razie opowiadał ǳieciom w szkole, że
głód wypęǳa wilka z lasu, a ǳisia chce być podobny do oficera służby czynne , uda e,
że na wszystkim się zna, i we wszystko wtyka nos. A chociaż mamy dość oficerów służby
czynne , to taki na przykład Lukasz unika naszego towarzystwa.
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Pułkownik Schröder wrócił do domu w usposobieniu ak na gorszym, a gdy się rano
przebuǳił, nastró ego pogorszył się eszcze, bo w gazetach, które podano do łóżka,
przeczytał wiadomości z ontu, w których kilkakrotnie powtarzało się zdanie, że wo ska
nasze znowu cofnęły się na pozyc e z góry upatrzone. Były to pełne chwały dni armii
austriackie , ak dwie krople wody podobne do tych dni, w których brała ona generalne
lanie w Serbii.

I z takimi właśnie pomieszanymi uczuciami przystąpił pułkownik Schröder o goǳinie
ǳiesiąte rano do rozpatrzenia sprawy, którą ednoroczny ochotnik nazwał dość trafnie
sądem ostatecznym.

Szwe k i ednoroczny ochotnik stali na ǳieǳińcu i czekali na pułkownika. Zna do-
wali się tam uż wszyscy podoficerowie, oficer pełniący służbę, adiutant pułku i sierżant,
szef kancelarii pułkowe z papierami winowa ców, na których głowy spaść miał topór
sprawiedliwości — regimentsraport.

Wreszcie ukazał się ponury pułkownik w towarzystwie kapitana Sagnera ze szkoły
ednorocznych ochotników, nerwowo chłoszczący szpicrutą cholewy butów.

Przy ął raport i wśród grobowe ciszy przeszedł kilka razy obok Szwe ka i ednorocz-
nego ochotnika, którzy podrzucali głowami „rechtsschaut” i „linksschaut” zależnie od tego,
czy pułkownik zna dował się po ich prawe czy lewe stronie. Czynili to barǳo dokład-
nie i omal że karków nie poskręcali, bo spacer pułkownika trwał dość długo. Wreszcie
zatrzymał się pułkownik przed ednorocznym ochotnikiem, który zaczął meldować:

— Jednoroczny ochotnik…
— Wiem — rzekł ostro pułkownik. — Wyrzutek ednorocznych ochotników. Czym

pan est w cywilu? Studentem filologi klasyczne ? A więc zapity inteligent…
— Panie kapitanie — zwrócił się do Sagnera — niech pan przyprowaǳi całą szkołę

ednorocznych ochotników.
— Naturalnie — przemawiał dale do swo e ofiary — tak aśnie pan student filologii

klasyczne , którego my tu musimy uczyć moresu. Kehrt euch! Oczywiście fałdy płaszcza
nie w porządku. Jakby wyszedł od ǳiewki albo tarzał się w ba zlu. Ja wielmożnego pana
ochotnika nauczę moresu.

Szkoła ednorocznych ochotników weszła in corpore na ǳieǳiniec.
— Ustawić się w czworobok! — rozkazał pułkownik. Sęǳia i podsądni zostali oto-

czeni.
— Popatrzcie na tego żołnierza! — ryczał pułkownik wskazu ąc szpicrutą na ed-

norocznego ochotnika. — Przechlał wasz honor ednorocznych ochotników, z których
wychowywać się winny kadry porządnych oficerów, wiodących żołnierzy na pole chwały
po zwycięstwo. Ale gǳie poprowaǳiłby żołnierzy taki pĳaczyna, ak ten tuta ? Z kna py
do kna py wiódłby ich chyba. Cały fasunek rumu wychlałby szeregowcom. Czy może pan
powieǳieć coś na swo e usprawiedliwienie? Nie może pan. Patrzcie na niego. Nic nie ma
do powieǳenia na swo e usprawiedliwienie i eszcze do tego studiu e w cywilu filologię
klasyczną. Prawǳiwy klasyczny przypadek.

Pułkownik wymówił te ostatnie wyrazy powoli i z naciskiem, po czym splunął.
— Filolog klasyczny, który zalany łazi po nocy i zrzuca oficerom czapki z głowy.

Mensch! Jeszcze całe szczęście, że to był tylko taki sobie oficer artylerii.
W słowach tych wyraziła się cała nienawiść  pułku do artylerii sto ące w Buǳie-

owicach. Biada artylerzyście, który w nocy wpadł w ręce patrolu piechoty i odwrotnie!
Nienawiść była okropna, nieprze ednana, vendetta, krwawa zemsta przekazywana z rocz-
nika na rocznik, ilustrowana z obu stron anegdotami i legendami o tym, ak to piechurzy
powrzucali artylerzystów w Wełtawę lub odwrotnie. Jakie bitwy stoczono w „Port Ar-
turze”, „Pod Białą Różą” i w innych licznych lokalach południowo-czeskie metropolii,
przeznaczonych na uciechy i radości.

— Tym niemnie — mówił dale pułkownik — rzecz taka musi zostać przykładnie
ukarana, tego draba należy usunąć ze szkoły ednorocznych ochotników i zniszczyć go
moralnie. Dość uż mamy w armii takich inteligentów. Regimentskanzelei!

Sierżant zbliżył się do pułkownika z papierami i ołówkiem. Był barǳo poważny i sku-
piony.

Cisza panowała głęboka ak w sąǳie, gdy na ławie oskarżonych sieǳi morderca,
a przewodniczący zaczyna odczytywać wyrok.
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Takim samym głosem wyroku ącym rzekł pułkownik:
— Jednorocznego ochotnika Marka skazu e się na dwaǳieścia i eden dni verschärft,

po odbyciu kary zostanie przeniesiony do kuchni do skrobania kartofli.
Zwraca ąc się w stronę ednorocznych ochotników, wydał pułkownik rozkaz odma-

szerowania. Słychać było, ak ochotnicy sprawnie tworzą czwórki i oddala ą się. Ale puł-
kownik był niezadowolony i rzekł do kapitana Sagnera, że w ruchach tego odǳiału nie
ma rytmu i że po obieǳie trzeba z nim przerabiać kroki.

— Kroki maszeru ącego wo ska muszą grzmieć, panie kapitanie. I eszcze edno. Był-
bym bez mała zapomniał. Niech pan im powie, że cała szkoła ednorocznych ochotników
ma pięć dni koszarniaka, żeby żaden z nich nie zapomniał swego byłego kolegi, tego
łobuza Marka.

A łobuz Marek stał sobie koło Szwe ka i miał minę człowieka zupełnie zadowolonego.
Niczego lepszego nie mógł oczekiwać.

Daleko lepie przecie sieǳieć w kuchni i skrobać kartofle czy też modelować pyzy albo
ogryzać żeberko niż z gatkami pełnymi strachu szwendać się pod huraganowym ogniem
nieprzy acielskim i wrzeszczeć na całe gardło: „Einzelnabfallen! Bajonett auf!”

Załatwiwszy rzecz z kapitanem Sagnerem, pułkownik Schröder zatrzymał się przed
Szwe kiem i popatrzył na niego barǳo uważnie. Szwe k w te chwili reprezentował siebie
swo ą okrągłą uśmiechniętą twarzą, ozdobioną po bokach parą wielkich uszu, sterczących
zawadiacko spod wtłoczone na głowę czapki. Całość wywierała wrażenie bezwzględnego
spoko u i nieświadomości akie kolwiek winy. Jego oczy pytały:

„Czy zrobiłem coś złego, proszę pana? Czy dopuściłem się czegoś niestosownego?”
Rezultat swych obserwac i zawarł pułkownik w ednym pytaniu, z którym zwrócił się

do sierżanta:
— Idiota?
— Posłusznie meldu ę, panie oberst, idiota — odpowieǳiał za sierżanta Szwe k.
Pułkownik Schröder skinął na adiutanta i odszedł z nim na bok. Potem zawołał na

sierżanta i zabrał się do przeglądania papierów Szwe ka.
— Aha — rzekł pułkownik Schröder — to est ten okrzyczany służący porucznika

Lukasza, który według ego raportu zginął w Taborze. Jestem zdania, że panowie ofice-
rowie sami powinni wychowywać sobie swoich pucybutów. Gdy pan porucznik wybrał
uż sobie takiego notorycznego idiotę, to niech się nim kłopocze sam. Ma dosyć czasu,
skoro nie bywa mięǳy nami. Bo i pan nie widu e go przecie w naszym towarzystwie,
panie kapitanie? A więc. Ma dosyć czasu i może sobie swego służącego wychowywać na
człowieka.

Pułkownik Schröder podszedł do Szwe ka i patrząc w ego poczciwą, zacną twarz rzekł
do niego:

— Trzy dni verschärft, wy bydlę idiotyczne, a po odbyciu kary zameldu cie się po-
rucznikowi Lukaszowi.

Szwe k spotkał się więc ponownie z ednorocznym ochotnikiem Markiem w areszcie
pułkowym. Porucznik Lukasz nie wybuchnął radością, gdy pułkownik kazał go wezwać
do siebie i rzekł do niego:

— Panie poruczniku, przed tygodniem mnie więce , po przybyciu do pułku, złożył
mi pan podanie o przyǳielenie panu nowego służącego zamiast tego, który zginął panu
w droǳe. Ponieważ ten powrócił…

— Panie pułkowniku!… — prosząc ęknął porucznik Lukasz.
— Postanowiłem — mówił pułkownik z naciskiem — wsaǳić go na trzy dni do

paki, po czym odeślę go do pana.
Porucznik Lukasz, zmiażdżony tą decyz ą, wyszedł z kancelarii pułkownika zatacza ąc

się ak pĳany.

*

W ciągu trzech dni, które Szwe k spęǳił w towarzystwie ednorocznego ochotnika
Marka, było mu barǳo dobrze i wesoło na świecie. ǲień w ǳień wieczorem urząǳali
oba patriotyczne manifestac e na pryczach.
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Na pierw rozlegały się słowa hymnu austriackiego, potem Prinz Eugen der edle Ritter
i wiele innych pieśni żołnierskich, a gdy przychoǳił do nich profos, to witali go pieśnią
na stosownie szą:

A nasz stary pan profos
Bęǳie żył lat sporo,
Dopóki go wszyscy diabli
Do piekła nie zabiorą.
Przy dą po niego
Z ogromną paradą:
„Pó dźże teraz w ciepłe smole
Posmażyć się, ǳiadu…”

Nad pryczą ednoroczny ochotnik wyrysował profosa, a pod rysunkiem wypisał tekst
stare , znane piosenki:

Kiedym szedł do Pragi, mo a kochana,
Napotkałem w droǳe starego Cygana.
Nie był to ci Cygan, eno profosina,
Ucieka cie, luǳie, od takiego syna.

Podczas zaś gdy oba drażnili profosa takimi śpiewkami i rysunkami, ak w Sewilli
drażnią byków czerwonymi płachtami, porucznik Lukasz ze strachem oczekiwał Szwe ka,
który lada chwila miał się u niego zameldować.
.     
 pułk translokowano do Brucku nad Litawą — Kiraly Hidy.

Upływał trzeci ǳień kary Szwe ka, który za trzy goǳiny miał być wypuszczony
z aresztu, gdy właśnie przyszła eskorta i razem z ednorocznym ochotnikiem został Szwe k
odtransportowany na dworzec kole owy.

— Już dawno było wiadomo — rzekł w droǳe ednoroczny ochotnik — że zosta-
niemy przeniesieni do Węgier. Tam będą formowane marszbataliony, żołnierze wyćwiczą
się w strzelaniu, pobĳą się z Maǳiarami i wesoło po adą w Karpaty. Tu, do Buǳie owic,
przybęǳie załoga maǳiarska i szczepy będą się mieszały aż miło. Istnie e taka teoria, że
gwałcenie kobiet inne narodowości to na lepszy środek przeciwko degenerac i. To samo
robili Szweǳi i Hiszpanie podczas wo ny trzyǳiestoletnie , Francuzi za czasów Napole-
ona, a teraz w okolicach Buǳie owic to samo robić będą Maǳiarzy nie dopuszcza ąc się
nawet zbyt brutalnego gwałcenia. Z czasem wyrówna się wszystko. Choǳi tu o prostą
wymianę. Żołnierz czeski prześpi się z Maǳiarką, a biedna czeska ǳieweczka przytuli się
do węgierskiego honweda. Zaś po stuleciach nie eden antropolog łamać bęǳie głowę,
skąd się wzięły na brzegach Malszy mongolskie kości policzkowe u ludu.

— Co do mieszania się różnych szczepów — wtrącił Szwe k — to ǳie ą się ciekawe
rzeczy. W Praǳe est eden kelner z Murzynów, Krystian, którego o ciec był królem
abisyńskim i pokazywał się za pieniąǳe w Praǳe na Sztvanicy w akimś cyrku. Zakochała
się w nim pewna nauczycielka, która pisała wierszyki o pasterzach i strumykach leśnych
i drukowała e w czasopiśmie „Lada”, przeznaczonym dla ognisk roǳinnych, więc poszła
z nim do hotelu i cuǳołożyła, ak stoi w Piśmie świętym, a następnie strasznie się ǳiwiła,
gdy uroǳił się chłopczyk całkiem biały. No tak, ale po dwóch tygodniach ǳieciątko
zaczęło czerwienieć, a po miesiącu zrobiło się ciemne. Po upływie pół roku chłopczyk był
tak czarny ak ego o ciec, król abisyński. Mo a nauczycielka poszła ze swoim ǳieckiem
do kliniki chorób skórnych, żeby e synka odbarwili, ale tam e powieǳieli, że ma on na
sobie akuratną i rzetelną skórę murzyńską i że nic na to poraǳić nie można. Więc e się
od tego wszystkiego pomieszało w głowie i zaczęła listownie rozpytywać się po gazetach,
co się robi przeciwko murzyństwu. Dostała się ostatecznie do Katarzynek, a Murzynka
zabrano do sierocińca, gǳie wszyscy mieli z niego ogromną uciechę. Ten Murzyn wyuczył
się kelnerstwa i choǳił po kawiarniach nocnych ako tancerz. Jeszcze ǳisia roǳą się
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po nim czescy Mulaci z wielkim powoǳeniem i dobrze im z tym, bo uż nie są tacy
kolorowi ak on. Pewien medyk, który bywał często „Pod Kielichem”, mówił nam, że ta
sprawa byna mnie nie est taka prosta. Taki mieszaniec płoǳi dale mieszańców, którzy
są uż we wszystkim podobni do białych, aż raptem w akimś tam pokoleniu z awi się
nieoczekiwanie Murzyn. Niech pan sobie wyobrazi, co to za miła niespoǳianka. Żeni się
pan z miłą panienką okropnie białą i bęc, roǳi panu Murzyna! Jeśli przypadkiem przed
ǳiewięcioma miesiącami zdarzyło się e być w akim „Variété”, gǳie odbywały się walki
zapaśnicze, w których brał uǳiał na przykład akiś Murzyn, to przypuszczam, że w umyśle
pańskim zakiełkowałaby nieufność.

— Na sprawę pańskiego Murzyna Krystiana — rzekł ednoroczny ochotnik — trzeba
spo rzeć także ze stanowiska wo skowego. Przypuśćmy, że ten Murzyn został wzięty do
wo ska. Jako prażanin służy w  pułku. Słyszał pan uż, że pułk  przeszedł do Ros an.
Jakże ǳiwiliby się Ros anie, gdyby zabrali do niewoli także Murzyna Krystiana! Gazety
rosy skie pisałyby niezawodnie, że Austria wysyła uż na ont swo e wo ska kolonialne,
których zresztą nie posiada, że musiała zmobilizować swo e rezerwy murzyńskie.

— Mówili, że Austria ma akieś kolonie na północy — wtrącił Szwe k. — Jakąś tam
Ziemię Cesarza Franciszka Józefa czy coś takiego…

— Tylko bez polityki, moi panowie — rzekł żołnierz z eskorty. — Barǳo ryzykowne
mówić ǳisia o akie ś ziemi cesarza Franciszka Józefa. Nie wymienia cie nikogo, to bęǳie
lepie …

— No to popatrzcie na mapę — odezwał się ednoroczny ochotnik — a przekonacie
się, że naprawdę istnie e ziemia naszego na miłościwszego monarchy Franciszka Józe-
fa. Według statystyki est tam wyłącznie lód, ale rozwożą go po świecie łamacze lodów,
należące do praskich lodowni. Ten przemysł lodowy cieszy się na całym świecie wiel-
kim szacunkiem, ponieważ przedsiębiorstwo to est barǳo korzystne, aczkolwiek trochę
niebezpieczne. Na większe niebezpieczeństwa trzeba pokonywać przy transporcie lodu
z Ziemi Franciszka Józefa przez koło polarne. Nietrudno to sobie wyobrazić.

Żołnierz eskorty mamrotał coś niewyraźnie, a kapral prowaǳący eskortę podszedł
bliże i przysłuchiwał się dalszemu wykładowi ednorocznego ochotnika, który z wielką
powagą wywoǳił:

— Ta edyna kolonia austriacka może dostarczyć lodu wszystkim lodowniom euro-
pe skim, est więc znakomitym czynnikiem polityczno-gospodarczym. Kolonizac a czy-
ni tam oczywiście postępy barǳo słabe, ponieważ koloniści po części nie zgłasza ą się
wcale, po części zaś marzną. Tym niemnie istnie e naǳie a, że przez uporządkowanie
stosunków klimatycznych, czym interesu e się Ministerstwo Handlu, a także Minister-
stwo Spraw Zagranicznych, zostaną należycie wyzyskane wielkie płaszczyzny lodowcowe.
Przez zbudowanie kilku hoteli przyciągnie się wielkie masy turystów. Tylko że trzeba
bęǳie uporządkować drogi i ścieżki mięǳy krami lodowymi i pooznaczać lodowce zna-
kami orientacy nymi dla turystów. Jedyną przeszkodą są Eskimosi, którzy uniemożliwia ą
pracę naszym organom mie scowym…

Gałgany te Eskimosy, nie chcą się uczyć ęzyka niemieckiego — mówił dale edno-
roczny ochotnik wiǳąc, że kapral przysłuchu e się ego wywodom uważnie. Wo ak ten
w cywilu był parobkiem, głupi i gburowaty, chciwie pochłaniał wszystko, o czym nie
miał na mnie szego po ęcia, a ideałem ego było wierne wysługiwanie się za łyżkę strawy.

— Ministerstwo Oświaty, panie kapralu, zbudowało dla nich kosztem wielkich ofiar
szkołę, a przy budowaniu e zmarzło pięciu architektów.

— Murarze ocaleli — wtrącił Szwe k — gdyż mogli ogrzać się od zapalonych fa ek.
— Nie wszyscy ednak — rzekł ednoroczny ochotnik. — Dwom z nich wydarzyła

się niemiła przygoda: zapomnieli ciągnąć i fa ki pogasły. Musieli nieboraków zakopać
w loǳie. Ale w końcu szkoła ednak została zbudowana z cegieł lodowych i żelazobetonu.
Jedno z drugim trzyma się świetnie kupy, ale Eskimosi rozpalili ogień dokoła gmachu
używszy do tego drzewa z rozebranych statków handlowych, które zamarzły w pobliżu.
Osiągnęli wszystko, o co im choǳiło: lód, na którym szkoła była zbudowana, stopniał
i cała budowla razem z kierownikiem i przedstawicielem rządu, który miał asystować przy
uroczystym poświęceniu szkoły, zwaliła się w morze. Usłyszano tylko okrzyk: „Gott strafe
England!” — wzniesiony przez przedstawiciela rządu, gdy uż tkwił po brodę w woǳie.
Teraz poślą tam niezawodnie wo sko, żeby Eskimosów nauczyło moresu. Rzecz prosta,
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że walka z nimi bęǳie barǳo trudna. Na barǳie przeszkaǳać będą naszemu wo sku
tresowane białe niedźwieǳie.

— Jeszcze tego brakło! — roztropnie zauważył kapral. — I tak uż est za dużo wy-
nalazków wo skowych. Na przykład maski do zatruwania gazami. Naciągniesz sobie taką
maskę na głowę i esteś zatruty, ak nam wykładali w Unteroffiziersschule.

— Straszyli was tylko — odezwał się Szwe k. — Żołnierz nie powinien się bać nigdy
i niczego. Gdyby w zapale walki wpadł nawet do latryny, to się tylko obliże i dale pęǳi do
gefechtu. A co do gazów tru ących, to każdy łatwo przyzwycza a się do nich w koszarach,
gdy da ą groch z kaszą i świeży komiśniak. Ale teraz wynaleźli Ros anie podobno akiś
spec alny sposób na podoficerów…

— A tak, spec alny prąd elektryczny — uzupełnił słowa Szwe ka ednoroczny ochot-
nik. — Prąd ten łączy się z gwiazdkami na kołnierzu i gwiazdki te wybucha ą, ponieważ
są z celuloidu. Dopieroż bęǳie ofiar!

Chociaż kapral ako parobek miał w cywilu do czynienia przeważnie z wołami, to
ednak zrozumiał, że kpią sobie z niego, i oddalił się od kpiarzy na czoło patrolu.

Zresztą zbliżano się uż do dworca, gǳie obywatele Buǳie owic zebrali się, aby po-
żegnać swó pułk. W pożegnaniu tym nie było nic urzędowego, ale plac przed dworcem
był przepełniony publicznością, wyczeku ącą na wo sko.

Ciekawość Szwe ka skupiła się na szpalerze publiczności. I ak to uż zawsze bywa,
tak było i tym razem, że porządni żołnierze pozostali na szarym końcu, a ci, których
trzeba było prowaǳić pod bagnetami, szli pierwsi. Porządni żołnierze zostaną następnie
powpychani do wagonów bydlęcych, a Szwe k z ednorocznym ochotnikiem po adą sobie
wygodnie wagonem aresztanckim, który bywa przyczepiany tuż za wagonami sztabowymi.
W takim wagonie aresztanckim mie sca est aż nadto.

Szwe k nie mógł się powstrzymać, aby nie krzyknąć do publiczności: „Na zdar!”,
i nie pomachać czapką. Poǳiałało to tak zaraźliwie na wszystkich, że cały tłum powtarzał
głośno ego wołanie, słowa „Na zdar!” biegły coraz dale i grzmiały przed dworcem, a z ust
do ust podawano sobie: „Już idą!”

Kapral z eskorty czuł się wprost nieszczęśliwy i wrzasnął na Szwe ka, aby zamknął
gębę. Ale okrzyk leciał dale ak wichura. Żandarmi spychali tłum na chodniki, aby zrobić
drogę dla eskorty, lecz tłum wołał dale : „Na zdar!”, wymachu ąc czapkami i kapeluszami.

Była to manifestac a ak się patrzy. W hotelu naprzeciwko dworca stały w oknach
akieś dwie panie, powiewały chusteczkami i wołały: „Heil!” Oba okrzyki: „Na zdar!”
i „Heil!”, mieszały się z sobą coraz barǳie , ale gdy akiś entuz asta skorzystał ze spo-
sobności, aby zawołać: „Nieder mit den Serben!” — ktoś podstawił mu zgrabnie nogę,
a publiczność podeptała go zdrowo w sztucznym zamieszaniu.

Niby iskra elektryczna z ust do ust leciała wieść:
— Już idą.
Ale na razie szedł tylko Szwe k, przesyła ący publiczności dłonią całusy na lewo i na

prawo, oraz ednoroczny ochotnik, salutu ący z wielką powagą.
Weszli na dworzec i skierowali się ku przeznaczonemu pociągowi wo skowemu, i w te

właśnie chwili orkiestra artylerii, zdezorientowana nieoczekiwaną manifestac ą, o mały
figiel nie zagrała hymnu państwowego. Na szczęście, barǳo w porę, ukazał się starszy
kapelan wo skowy, pater Lacina, z  dywiz i kawalerii i zaczął robić porządek, chociaż
ubrany był po cywilnemu i miał na głowie sztywny, czarny kapelusz, melonik.

Historia ego est barǳo prosta. Przy echał wczora wieczorem do Buǳie owic, on,
postrach i pogromca wszystkich adłoda ni oficerskich, nienasycony żarłok i smakosz,
i akby nigdy nic, przyplątał się na oficerski bankiet od eżdża ącego pułku. Jadł, pił za
ǳiesięciu i w stanie mnie więce nietrzeźwym szwendał się po kuchni oficerskie restau-
rac i, aby wycyganić od kucharzy aki smaczny kąsek. Pożerał resztki sosów z knedlami,
ak drapieżnik ogryzał kości i dobrał się wreszcie w kuchni do rumu, a gdy się go nażło-
pał więce , niż trzeba, znowu wrócił na pożegnalny wieczorek, urząǳony przez oficerów
od eżdża ącego pułku, gǳie spił się ak bela. Miał w te ǳieǳinie barǳo bogate doświad-
czenie, a w  dywiz i kawalerii oficerowie dopłacali do ego rachunków za picie i eǳenie.
Rano strzeliło mu do głowy, że musi robić porządek przy od eźǳie pierwszych pociągów
z wo skiem, i dlatego szwendał się wzdłuż całego szpaleru publiczności, a na dworcu rzą-
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ǳił i glęǳił tak natrętnie, że oficerowie kieru ący transportem pułku zamknęli się przed
nim w kancelarii zawiadowcy stac i.

Ukazał się znów przed dworcem i akurat w porę złapał za batutę kapelmistrza orkiestry
strzelców kurkowych, który dawał właśnie znak do zagrania hymnu austriackiego.

— Halt! — zawołał. — Jeszcze nie, dopiero ak dam znak. Teraz: spocznĳ! Ja za
chwilę wrócę.

Poszedł na dworzec i ruszył za eskortą, którą zatrzymał energicznym: — Halt!…
Dokąd to? — surowo zapytał kaprala, który nie wieǳiał, co ma robić w nowe sytuac i.
Zamiast niego odpowieǳiał poczciwie i zacnie Szwe k:
— Do Brucku nas wiozą. Jeśli pan feldkurat raczy, to może po echać razem z nami.
— Żebyś wieǳiał, że po adę — oświadczył pater Lacina i obraca ąc się do eskorty

dodał: — Kto tam mówi, że nie mogę po echać z wami? Vorwärts! Marsch!
Gdy oberfeldkurat znalazł się w wagonie aresztanckim i wyciągnął się na ławie, po-

czciwy, ak zawsze, Szwe k zd ął z siebie płaszcz i podłożył go patrowi pod głowę. Kapral
przyglądał się temu okiem wystraszonym, ale ednoroczny ochotnik uspokoił go słowy:

— Oberfeldkuratami należy opiekować się troskliwie.
Pater Lacina, wygodnie wyciągnięty na ławie, zaczął wywoǳić:
— Ragoût na grzybkach, moi panowie, est tym lepsze, im więce est grzybków, ale

grzybki należy przedtem usmażyć z cebulką i dopiero potem doda e się listek bobkowy
i cebulę…

— Cebulę raczył pan feldkurat wymienić uż przedtem — odezwał się ednoroczny
ochotnik ku wielkiemu przerażeniu kaprala, który w kapelanie wiǳiał swego zwierzch-
nika, chociaż ten zwierzchnik był mocno pĳany.

Położenie kaprala było doprawdy rozpaczliwe.
— Tak est — wtrącił Szwe k — pan oberfeldkurat ma zupełną rac ę. Im więce

cebuli, tym lepie wszystko smaku e. W Pakomierzicach był taki piwowar, który do piwa
dodawał cebulę, ponieważ cebula, ak mawiał, wzbuǳa pragnienie. Cebula to w ogóle
rzecz barǳo pożyteczna. Pieczona cebula est dobra nawet na wrzody…

Pater Lacina, leżąc na ławie, mówił tymczasem cicho, akby w półśnie:
— Wszystko zależy od korzeni, od tego, akie korzenie się bierze i do czego się bierze,

i ile się bierze. Nie wolno nic przepieprzyć, przepaprykować…
Mówił coraz wolnie i coraz cisze :
— Prze… cy… na… mo… no… wać, prze… cy… try… no… wać, prze… an… giel…

sko… zie… lić, prze… musz… kat…
Nie dokończył słowa, zasnął i zaczął chrapać, a gdy przestawał chrapać, to pogwizdywał

przez nos.
Kapral spoglądał na niego zdrętwiały ze strachu, podczas gdy szeregowcy z eskorty

uśmiechali się pod wąsem, sadowiąc się na ławach ak na wygodnie .
— Pośpi sobie ładnych parę goǳin — rzekł Szwe k po chwili — bo schlał się ak

nieboskie stworzenie.
Kapral dawał Szwe kowi znaki, aby milczał, ale Szwe k go uspoka ał:
— To wszystko edno, czy się milczy, czy się mówi. Zmienić tego faktu nie można, bo

pan oberfeldkurat spił się zdrowo. Ma rangę kapitana. Każdy z tych feldkuratów, niższe
albo wyższe rangi, ma uż taki talent od Boga, że schla się przy każde sposobności, ak
nie przymierza ąc nieme stworzenie. Byłem służącym feldkurata Katza, który też zdrowo
umiał pić. To, co ten tuta wyprawia, est głupstwem w porównaniu z kawałami tamtego
pana. Przepiliśmy do spółki monstranc ę, a przepilibyśmy i samego Pana Boga, gdyby
nam się udało dać Go komukolwiek w zastaw.

Szwe k podszedł do patra Laciny, obrócił go do ściany i powieǳiał tonem znawcy:
— Bęǳie gnił aż do samego Brucku. — Co rzekłszy wrócił na swo e mie sce, odpro-

waǳany spo rzeniem zrozpaczonego kaprala, który w bezradności swo e nie wieǳiał, co
ma robić.

— Zameldować chyba czy ak? — rzekł do siebie.
— O tym nie może być gadania — rzekł ednoroczny ochotnik — bo pan est eskor-

tenkommandant. Panu nie wolno oddalać się od nas. A według przepisu nie ma pan też
prawa wysłać z meldunkiem nikogo z eskorty, dopóki nie ma pan zastępcy dla takie-
go posłańca. Jak pan wiǳi, ten orzech, aki ma pan do zgryzienia, est twardy. A eśli
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chce pan, panie kapralu, strzelać na znak, aby tu ktoś przyszedł, to też est rzeczą niedo-
puszczalną. Bo nic się tu właściwie nie stało takiego osobliwego, żeby strzelać. Z drugie
znowu strony istnie e przepis, że prócz aresztowanych i eskorty nikogo z postronnych
wpuszczać do wagonów nie wolno. Postronnym we ście wzbronione. Nie może pan też
marzyć o tym, żeby ślady swego wykroczenia zatrzeć przez wyrzucenie oberfeldkurata ci-
chaczem z wagonu, bo są tacy, którzy wiǳieli, ak pan go wpuszczał do wagonu, chociaż
nie wolno było go wpuszczać. Powiem panu, panie kapral, że degradac a est murowana.

Kapral tłumaczył się, że do wagonu nikogo nie wpuszczał, bo oberfeldkurat sam się
do nich przyłączył, a est to przecie ego przełożony.

— Tuta przełożonym est wyłącznie pan, panie kapralu — z całym naciskiem rzekł
ednoroczny ochotnik, a ego słowa potwierǳił Szwe k:

— Nawet gdyby sam na aśnie szy pan chciał przyłączyć się do aresztantów, to pan nie
ma prawa pozwolić mu na to. Jest tu tak samo ak na warcie. Podchoǳi do wartownika
oficer inspekcy ny i prosi grzecznie, żeby mu wartownik skoczył po papierosy, a ten eszcze
pyta, aki gatunek pan oficer każe przynieść. Za takie rzeczy sieǳi się w twierǳy.

Na to kapral zauważył nieśmiało, że Szwe k sam powieǳiał oberfeldkuratowi, iż może
po echać z nimi.

— Ja, panie kapral, mogę sobie na takie rzeczy pozwolić — odpowieǳiał Szwe k —
ponieważ estem idiotą, ale po panu nikt by się takich rzeczy nie spoǳiewał.

— Czy dawno est pan w służbie czynne ? — zapytał ednoroczny ochotnik akby od
niechcenia.

— Już trzeci rok. Obecnie mam awansować na zugs ührera.
— No, to postaw pan krzyżyk nad tym awansem — rzekł cynicznie ednoroczny

ochotnik. — Mówię panu, że degradac a est murowana.
— Zresztą wszystko edno — rzekł Szwe k — czy się padnie w bitwie ako szarża, czy

ako szeregowiec. Tyle tylko, że degradowanych wypycha ą naprzód.
Oberfeldkurat poruszył się na ławie.
— Gnĳe fest — rzekł Szwe k skontrolowawszy, czy wszystko est w należytym po-

rządku. — Śni mu się pewno o akimś nowym żarciu. Bo ę się tylko, żeby mu się tu co
nie przytrafiło. Mó feldkurat Katz ak się dobrze wstawił, to we śnie ani nie wieǳiał,
kiedy się… Pewnego razu…

I Szwe k zaczął opowiadać o swoich doświadczeniach, akie poczynił w służbie feld-
kurata Ottona Katza. Opowiadał tak szczegółowo i interesu ąco, iż nikt nie zauważył, że
pociąg ruszył.

Dopiero ogłusza ący ryk żołnierzy adących w ostatnich wagonach, przerwał opo-
wiadanie Szwe ka.  kompania, w które służyli sami Niemcy z okolic Krumlova z Gór
Kasperskich, ryczała:

Wann ich kumm, wann ich kumm,
Wann ich wieda, wieda kumm…

Jednocześnie z innego wagonu akiś desperat ryczał w kierunku Buǳie owic:
Und du, mein Schatz,

Bleibst hier.
Holiario, holario, holo!

Było to takie straszliwe odłowanie i porykiwanie, że koleǳy musieli siłą odciągnąć
śpiewaka od otwartych drzwi wagonu bydlęcego.

— Aż mi ǳiwno — rzekł ednoroczny ochotnik do kaprala — że dotychczas nie
pokazała się u nas inspekc a. Według przepisów powinien pan był zameldować komen-
dantowi pociągu na dworcu, a nie za mować się akimś pĳanym oberfeldkuratem.

Nieszczęśliwy kapral milczał uporczywie i z wyrazem wściekłości spoglądał na słupy
telegraficzne, mĳane po droǳe.

— Na samą myśl o tym, że nie esteśmy nikomu zameldowani — mówił dale ed-
noroczny ochotnik — i że na na bliższe stac i wlezie do nas z pewnością komendant
pociągu, burzy się we mnie krew żołnierza. Przecie w taki sposób esteśmy ak te…
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— Cygany — wtrącił Szwe k — albo włóczęgi. Wygląda na to, akbyśmy się bali
światła ǳiennego i nie chcieli nikomu pokazywać się na oczy, żeby nas nie aresztowali.

— Prócz tego — rzekł ednoroczny ochotnik — na podstawie rozporząǳenia z dnia
dwuǳiestego pierwszego listopada roku tysiąc osiemset siedemǳiesiątego ǳiewiątego,
przy transportowaniu aresztantów pociągami należy zachowywać przepisy następu ące:

Po pierwsze, wagon aresztancki winien posiadać kraty ochronne. To est takie asne
ak słońce i wagon nasz kraty przepisane posiada. Sieǳimy za doskonałymi kratami. Co
do tego, wszystko est w porządku; po drugie, w uzupełnieniu c. i k. rozporząǳenia
z dnia dwuǳiestego pierwszego listopada roku tysiąc osiemset siedemǳiesiątego ǳie-
wiątego, każdy wagon aresztancki powinien posiadać wychodek. Jeśli takowego nie ma,
to w wagonie zna dować się winno naczynie przykrywane do wykonywania małe i duże
potrzeby aresztantów oraz straży im towarzyszące . Tuta właściwie nie może być mo-
wy o wagonie aresztanckim, bo nie ma owego wychodka; zna du emy się w zwykłym
przepierzonym wagonie, odǳieleni od reszty świata. Nie ma tu także owego naczynia
krytego, które by…

— Możesz pan robić oknem — rzekł zrozpaczony kapral.
— Pan kapral zapomina — rzekł Szwe k — że żadnemu aresztantowi nie wolno zbliżać

się do okna.
— Po trzecie — wywoǳił dale ednoroczny ochotnik — powinno zna dować się tu

naczynie z wodą do picia. I o tym także pan nie pomyślał. A propos! Czy wiesz pan, na
które stac i rozdawany bęǳie menaż? Nie wiesz pan? Naturalnie, wieǳiałem, że pan się
nie poinformował.

— Więc wiǳi pan, panie kapral — odezwał się Szwe k — że wożenie aresztantów to
nie żaden szpas. Nas trzeba otaczać troskliwą opieką. My nie esteśmy takimi zwycza nymi
żołnierzami, którzy o wszystko muszą kłopotać się sami. Nam trzeba przynosić wszystko,
wszystko pod sam nos, ponieważ są na to takie rozporząǳenia i paragra, których każdy
musi się trzymać, bo inacze nie byłoby porządku. „Człowiek aresztowany to taka bezradna
istota ak ǳieciątko w poduszce, mawiał eden mó zna omy włóczykĳ, o niego trzeba się
kłopotać, żeby się nie zaziębił, żeby się nie irytował, żeby był zadowolony ze swego losu,
żeby nieboraczkowi nikt krzywdy nie czynił”.

Zresztą — rzekł w końcu Szwe k spogląda ąc przy aźnie na kaprala — musi pan eszcze
pamiętać o tym, że ak bęǳie edenasta, to mi pan powie.

Kapral spo rzał pyta ąco na Szwe ka.
— Pan chce niezawodnie zapytać, panie kapral, dlaczego ma mi pan powieǳieć, gdy

bęǳie goǳina edenasta. Otóż od goǳiny edenaste będę przynależny do wagonu by-
dlęcego, panie kapral — z całym naciskiem mówił Szwe k i uroczyście prawił dale : —
Przy regimentsraporcie zostałem skazany na trzy dni. O goǳinie edenaste zacząłem od-
siadywać karę i ǳisia o edenaste muszę zostać zwolniony. O edenaste nie mam uż
tu co robić. Żadnego żołnierza nie wolno trzymać w pace dłuże , niż mu się należy, bo
w wo sku trzeba zachowywać porządek dyscyplinę, panie kapral.

Zrozpaczony kapral długo nie mógł oprzytomnieć po tym nowym ciosie, aż wreszcie
wpadł na koncept, że nie dostał żadnych papierów.

— Szanowny panie kapral — odezwał się ednoroczny ochotnik — papiery nie lata ą
same za dowódcami eskorty. Gdy góra nie chce przy ść do Mahometa, to Mahomet musi
pofatygować się do góry, czyli że dowódca eskorty sam winien starać się o papiery. Oczy-
wiście, że w ten sposób sytuac a pańska kompliku e się ponownie. Stanowczo nie może
pan w areszcie przetrzymywać nikogo, kto ma być wypuszczony na wolność. Z drugie
znowu strony nikomu nie wolno opuszczać wagonu aresztanckiego. Doprawdy, że nie
wiem, ak pan wybrnie z takie fatalne sytuac i. Im dale , tym lepie . Mamy uż pół do
edenaste .

Jednoroczny ochotnik spo rzał na zegarek, a chowa ąc go do kieszeni, rzekł:
— Ciekaw estem, co pan zrobi za pół goǳiny?
— Za pół goǳiny powinienem być w wagonie bydlęcym — marzycielsko powta-

rzał Szwe k, po których to słowach kapral zmieszany i zgnębiony zwrócił się do niego
po ednawczo:

— Sąǳę, że nie bęǳie to dla pana żadną przykrością echać tym wagonem, który
est przecie daleko wygodnie szy od wagonu bydlęcego. Przypuszczam…
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Przerwał mu głos oberfeldkurata, który przez sen wołał:
— Więce sosu!
— Śpĳ, śpĳ, bratku — rzekł poczciwy Szwe k podsuwa ąc mu pod głowę połę płasz-

cza, która zsunęła się na podłogę — i niech ci się śni o dobrym żarciu.
Zaś ednoroczny ochotnik zaczął śpiewać:

Śpĳ, ǳieciątko, uż, siwe oczka zmruż.
Dobry Pan Bóg bęǳie blisko,
Aniołkowie nad kołyską, śpĳ, ǳieciątko, uż…

Zrozpaczony kapral nie reagował uż na nic. Tępym okiem spoglądał na świat za
oknem wagonu i pogoǳił się zupełnie z anarchią panu ącą w wagonie aresztanckim.

Za przepierzeniem żołnierze z eskorty grali w „salonowca” i na wystawione zady spa-
dały raz za razem mlaszczące i rzetelne klapsy. Gdy kapral spo rzał w tamtą stronę, oko
ego spotkało się z wystawionym zadem szeregowca. Kapral westchnął i wyglądał dale
oknem.

Jednoroczny ochotnik rozmyślał o czymś przez chwilę, a potem zwrócił się do zgnę-
bionego kaprala z pytaniem:

— Czy zna pan czasopismo „Świat Zwierząt”?
— Czasopismo to prenumerował niegdyś nasz wie ski karczmarz — odpowieǳiał

kapral z dostrzegalną radością, że rozmowa przechoǳi na inny temat. — Lubił ogrom-
nie rasowe kozy, a wszystkie mu pozdychały. Dlatego prosił redakc ę tego czasopisma
o poradę.

— Drogi kolego — rzekł ednoroczny ochotnik — to, o czym teraz mówić będę,
wykaże panu z całą możliwą dokładnością, że nikt nie est wolny od pomyłek i błędów!
Jestem przekonany, że i wy, panowie, którzy gracie w „salonowca”, przerwiecie tę piękną
grę, bo to, co mam do opowieǳenia, bęǳie interesu ące i dlatego mięǳy innymi, iż wielu
fachowych wyrażeń wcale nie zrozumiecie. Opowiem wam rzeczy ciekawe o „Świecie
Zwierząt”, abyśmy zapomnieli o troskach i kłopotach wo ny.

W aki sposób stałem się niegdyś redaktorem „Świata Zwierząt”, czasopisma wysoce
interesu ącego, tego sam powieǳieć nie umiem. Było to dla mnie zagadką nierozwią-
zalną aż do chwili, w które doszedłem do wniosku, iż mogłem był stać się nim edynie
w stanie całkowicie niepoczytalnym. Do stanu takiego doprowaǳiła mnie przy aźń i życz-
liwość dla kolegi Ha ka, który dość długo redagował to czasopismo barǳo przyzwoicie,
ale zakochał się w córeczce właściciela tego czasopisma, pana Fuchsa, który wywalił go
z mie sca i eszcze zażądał, by Ha ek postarał się mu o porządnego redaktora.

Jak panowie wiǳicie, były onego czasu zgoła ǳiwne stosunki pracownicze.
Właściciel czasopisma, któremu przedstawił mnie kolega Ha ek, przy ął mnie barǳo

grzecznie i zapytał, czy mam akie takie wiadomości o zwierzętach, i barǳo był zadowolo-
ny z mo e odpowieǳi, iż zwierzęta barǳo szanu ę i wiǳę w nich ogniwo przechodnie ku
człowiekowi, a osobliwie ucieszył się, że ze stanowiska ochrony zwierząt czynię wszystko,
co tylko można, aby zwierzęta były zadowolone. Każde zwierzę pragnie przede wszyst-
kim tylko tego, aby było uśmiercone możliwie bezboleśnie, zanim człowiek przystąpi do
z eǳenia tegoż zwierzęcia.

Karpia uż od uroǳenia prześladu e natrętna myśl, że to barǳo nieładnie ze strony
kucharki, gdy mu za życia rozpruwa brzuch. Zwycza ścinania koguta to początek szla-
chetnych usiłowań stowarzyszeń ochrony zwierząt, aby zarzynanie drobiu w ogóle nie
było wykonywane ręką niefachową.

Poskręcane postaci piskorzów świadczą o tym, iż zwierzęta te umiera ąc protestu ą
przeciw smażeniu ich na margarynie żywcem. Co do indyka…

Tak przemawiałem do tego pana, dopóki nie przerwał mi zapytaniem, czy znam się
na drobiu, psach, królikach, pszczołach i na rozmaitościach z życia zwierząt, czy potrafię
wycinać obrazki z obcych czasopism dla reprodukowania i tłumaczyć fachowe artykuły
o zwierzętach z czasopism zagranicznych. Dale , czy orientu ę się w ǳiele Brehma i czy
umiałbym pisywać razem z nim, to est z panem Fuchsem, artykuły wstępne o życiu zwie-
rząt z uwzględnieniem świąt katolickich, pogody i pór roku, wyścigów i łowów, tresury
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psów policy nych, uroczystości narodowych i kościelnych. Jednym słowem, choǳiło mu
o to, abym się we wszystkim należycie orientował i abym umiał wyzyskać wszystko ako
materiał do artykułów wstępnych.

Powieǳiałem, że o rac onalnym redagowaniu takiego czasopisma, ak „Świat Zwie-
rząt”, myślałem uż barǳo dużo, że więc wszystkie rubryki i punkty będę umiał na-
leżycie wypełnić, bo materiał opanowu ę całkowicie. Dodałem eszcze, że usiłowaniem
moim bęǳie podniesienie czasopisma na niebywałe wyżyny, że zorganizu ę e i w treści,
i w formie.

Obiecałem wprowaǳić nowe ǳiały, mięǳy innymi: „Wesoły kącik zwierząt”, „Zwie-
rzęta o zwierzętach”, a w nich uwzględnić należycie sytuac ę polityczną.

Postanowiłem dawać czytelnikom rzeczy interesu ące, edną niespoǳiankę za dru-
gą, żeby ich zupełnie zdezorientować mnóstwem materiału i zwierząt. Rubryki: „Z dnia
zwierząt”, „Nowy program rozwiązania kwestii bydła gospodarczego” i „Ruch w świecie
nierogacizny”, będą podawane na zmianę.

Znowu mi przerwał i rzekł, że wystarcza mu to zupełnie i że eżeli uda mi się spełnić
choć połowę z tego, co obiecu ę, to ofiaru e mi parę rasowych kur karłowatych z ostat-
nie berlińskie wystawy drobiu. Kury te dostały pierwszą nagrodę, a ich właściciel został
oǳnaczony złotym medalem za wyborny dobór te parki.

Śmiało rzec mogę, że pracowałem uczciwie i realizowałem w czasopiśmie swó pro-
gram rządowy, ak dalece siły mo e starczały. Dodam nawet, iż niekiedy spostrzegałem,
że artykuły mo e przekracza ą mo e zdolności.

Pragnąc dać czytelnikom coś zupełnie nowego, wykombinowałem nowe zwierzęta.
Zdawałem sobie sprawę z tego faktu, że na przykład słoń, tygrys, lew, małpa, kret,

koń, prosię itp. to zwierzęta znane barǳo dobrze każdemu czytelnikowi „Świata Zwie-
rząt”.

Trzeba więc poruszyć czytelników czymś zgoła nowym, niebywałymi odkryciami
i dlatego zrobiłem próbę z wielorybem syrobrzyckim. Nowy ten gatunek wieloryba nie
przekraczał rozmiarami dorsza i miał pęcherz napełniony kwasem mrówkowym i osobną
kloakę, z które wypuszczał narkotyzu ący kwas na małe rybki, gdy chciał e pożreć. Kwas
ten został nazwany kwasem wielorybim przez pewnego uczonego angielskiego, ale uż nie
pamiętam, ak tego uczonego nazwałem. Tłuszcz wielorybi znany był wszystkim aż nadto
dobrze, ale nowy kwas wzbuǳił zainteresowanie kilku czytelników, którzy dopytywali
się o firmę wyrabia ącą taki kwas.

Trzeba dodać, że czytelnicy „Świata Zwierząt” są ludźmi barǳo ciekawymi.
Niebawem po wielorybie syrobrzyckim odkryłem szereg innych zwierząt. Wymieniam

mięǳy innymi: bałagułę chytrego, ssaka z gatunku nabierców, wołu adalnego, prao ca
krowy, wymoczka sepiowego, którego włączyłem do gatunku szczurów wędrownych.

Co ǳień przybywały akieś nowe zwierzęta. Mnie samego ǳiwiło wielkie powoǳe-
nie w te ǳieǳinie. Nigdy przedtem nie pomyślałem, że zachoǳi tak wielka potrzeba
uzupełnienia zwierząt i że Brehm opuścił ich tyle w swoim ǳiele Życie zwierząt. Czy na
przykład wieǳiał Brehm i ego następcy cośkolwiek o moim nietoperzu islanǳkim, nie-
toperzu dalekim, o moim kocie domowym z wierzchołka góry Kilimandżaro, nazywanym
„paczuchą elenią, drażliwą”.

Albo czy uczeni wieǳieli coś niecoś o pchle inżyniera Khuna, którą odkryłem w bursz-
tynie, a która była zupełnie ślepa, ponieważ pasożytowała na poǳiemnym i przedhisto-
rycznym krecie, także ślepym, a to dlatego, że prababka ego skoligaciła się, ak pisałem,
ze ślepym macaratem askiniowym z Jaskini Posto eńskie , która w owych czasach sięgała
aż do wybrzeży ǳisie szego Morza Bałtyckiego?

Na tle tego drobnego wydarzenia rozwinęła się wielka polemika mięǳy „Czasem”
a „Czechem”, ponieważ „Czech”, przedrukowu ąc mó artykuł o pchle przeze mnie od-
kryte , dodał od siebie: „Wszystko, co Bóg czyni, est dobre”. Oczywiście, że „Czas”
podszedł do całe sprawy z właściwym sobie realizmem i starł na proch całą mo ą pchłę
razem z wielebnym „Czechem” i od tego czasu zaczęło mnie opuszczać szczęście wynalazcy
i odkrywcy nowych stworzeń. Prenumeratorzy „Świata Zwierząt” zaczęli się niepokoić.

Powodem tego zaniepoko enia były różne mo e wiadomości z ǳieǳiny pszczelnictwa
i hodowli drobiu, w których rozwĳałem nowe teorie. Wywołały one istny popłoch, ponie-
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waż po moich prostych radach trafił szlag znanego pszczelarza, pana Pazourka, a pszczel-
nictwo na Szumavie i Podkarkonoszu uległo zagłaǳie. Na drób zwaliła się zaraza gene-
ralna: zdychało wszystko. Prenumeratorzy pisywali do mnie listy z pogróżkami i odsyłali
czasopismo.

Przerzuciłem się na ptaki polne i leśne i eszcze ǳisia pamiętam szczegóły me afery
z redaktorem „Przeglądu Wie skiego”, klerykalnym posłem i dyrektorem, Józefem M.
Kadlczakiem.

Z czasopisma angielskiego „Country Life” wyciąłem obrazek akiegoś ptaszka sie-
ǳącego na leszczynie. Nazwałem go orzechówką, tak samo, ak byłbym nazwał ptaszka
sieǳącego na ałowcu — ałowcówką albo nawet ałówką.

I masz tobie! Pan Kadlczak przysłał do mnie zwycza ną pocztówkę, w które zaatakował
mnie, że ten ptak to só ka, a nie żadna orzechówka, i że nazwa mo a to kiepski przekład
niemieckie nazwy Eichelhäher.

Napisałem list do niego, w którym to liście wyłożyłem mu całą teorię o orzechówce
przeplata ąc zdania licznymi inwektywami i zmyślonymi zdaniami z ǳieła Brehma.

Poseł Kadlczak odpowieǳiał w „Przegląǳie Wie skim” artykułem wstępnym.
Mó wydawca, pan Fuchs, sieǳiał, ak zwykle, w kawiarni i czytał gazety prowinc o-

nalne, ponieważ ostatnimi czasy barǳo dużo pisywano o moich interesu ących artyku-
łach zamieszczanych w „Świecie Zwierząt”. Kiedym podszedł do niego, wskazał mi bez
słowa „Przegląd Wie ski” leżący na stole i spo rzał na mnie swymi smutnymi oczyma.
Ostatnimi czasy oczy ego miały stale wyraz smutny.

Czytałem na głos przed całą publicznością kawiarnianą:

„Szanowna Redakc o!
Zwracałem uż uwagę, że wasz »Świat Zwierząt« wprowaǳa terminolo-

gię niezwykłą i nieuzasadnioną, że nie troszczy się o czystość ęzyka czeskie-
go i zmyśla różne nowe zwierzęta. Jako i przykład przytoczyłem, że zamiast
powszechnie używane i starodawne nazwy »só ka«, co ma niezawodnie uza-
sadnienie w tłumaczeniu z niemieckiego Eichelhäher, redaktor używa nazwy
»orzechówka«.

Só ka — powtórzył za mną zrozpaczony właściciel czasopisma.
Spoko nie czytałem dale :

„Prócz tego od redaktora otrzymałem list wy ątkowo ordynarny, pełen
osobistych napaści i grubiaństw, w którym to liście zostałem karygodnie
nazwany ignoranckim bydlakiem, co zasługu e na doraźną naganę. Tak nie
odpowiada się na rzeczowe uwagi w polemice toczone przez luǳi przyzwo-
itych. Pragnąłbym tylko wieǳieć, który z nas obu est większym bydlakiem.
Prawda, że nie należało może wszczynać polemiki na pocztówce, ale napisać
list, lecz z braku czasu nie zwróciłem uwagi na ten drobiazg, obecnie wszakże
po ordynarne napaści redaktora »Świata Zwierząt« stawiam go pod pręgierz
opinii publiczne .

Pan redaktor myli się ogromnie, przypuszcza ąc, że estem niedouczo-
nym osłem, który nawet po ęcia nie ma o tym, ak się który ptak nazy-
wa. Ornitologię uprawiam uż od szeregu lat, i to nie po książkowemu, ale
przez osobiste obserwowanie przyrody, bo w klatce mam więce ptaków, niż
redaktor »Świata Zwierząt« wiǳiał ich w ciągu całego swego życia, będąc
niezawodnie stałym gościem praskich szynków i spelunek.

Atoli sprawy te są uboczne, aczkolwiek nie zaszkoǳiłoby takiemu re-
daktorowi, aby się na pierw przekonał, kogo wyzywa od bydlaków, zanim
sięgnie po pióro i zacznie pisać takie grubiaństwa. Nie trzeba lekceważyć czy-
telników, choćby nawet mieszkali na Morawach we Frydlanǳie pod Mist-
kiem, gǳie przed po awieniem się tego artykułu też prenumerowano »Świat
Zwierząt«.

Nie choǳi tu zresztą o polemikę osobistą z pierwszym lepszym idiotą,
lecz o sprawę ogólną, i dlatego eszcze raz powtarzam, że zmyślanie nazw
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podług ęzyków obcych est niedopuszczalne, kiedy mamy piękne słowo o -
czyste, znane powszechnie: »só ka«”.

— Tak est, só ka — eszcze smutnie szym głosem przemówił mó pracodawca.
Czytam wszakże spoko nie dale i nie pozwalam sobie przerywać:

„Rzecz prosta, że takie wycieczki osobiste są gałgaństwem, gdy się ich
dopuszcza ą niefachowcy i brutale. Któż bowiem kiedykolwiek mówił o a-
kie ś tam orzechówce? W ǳiele Nasze ptaki na stronicy sto czterǳieste
i ósme est nazwa łacińska: Ganulus glundarius B. A. I to est właśnie mó
ptak: só ka.

Redaktor »Świata Zwierząt« przyzna chyba, że lepie znam swego ptaka,
niż znać go może niefachowiec. Orzechówka nazywa się według dra Bayera
Mucifraga carycatectes B., a ta litera nie znaczy byna mnie , ak pan redaktor
raczył do mnie napisać, iż est to początkowa litera słowa bałwan. Czescy or-
nitoloǳy zna ą w ogóle tylko só kę zwycza ną, a nie akąś tam orzechówkę,
zmyśloną właśnie przez tego pana, którego można by określić słowem za-
czyna ącym się na »b«, według ego własne teorii. Jest to łobuzerska napaść
osobista, która w niczym nie zmienia istoty rzeczy.

Só ka pozostanie só ką, choćby redaktor »Świata Zwierząt« z tego wszyst-
kiego zesrał się w portki. Mamy tu edynie dowód, ak lekkomyślnie pisu e
się niekiedy, chociaż i on powołu e się na Brehma, czyniąc to oczywiście
barǳo wulgarnie. Ten brutal pisze, że só ka należy do podgatunku kroko-
dylowatych i powołu e się na stronicę czterysta pięćǳiesiąt dwa, chociaż na
te stronicy est mowa o srokoszu zwycza nym (Lanius minor L.). I eszcze
ten ignorant, że tak go delikatnie nazwę, powołu e się ponownie na Breh-
ma, że só ka należy do grupy piętnaste , a tymczasem krukowate Brehm
zalicza do siedemnaste , należą do nie kruki i kawki. Taki est ordynarny,
że i mnie nazwał gawronem (colacus) z wytartym ǳiobem, wroną niebieską,
podgatunkiem srok cymbałowatych, aczkolwiek na wspomniane stronicy
est mowa o só kach ga ówkach i o srokach pstrych…”

— O só kach ga ówkach — westchnął mó wydawca łapiąc się za głowę — a sam
doczytam do końca. Niech pan da.

Wystraszyłem się słysząc ego zachrypły głos, gdy czytał dale :

„Drozd, czyli kos turecki, bęǳie i nadal w ęzyku naszym nazywany
drozdem, a kwiczoł pozostanie zawsze kwiczołem…”

— Co do kwiczoła — wtrąciłem — to należy nazywać go ałowczykiem albo ało-
wiczką, proszę pana, ponieważ żywi się ałowcem.

Pan Fuchs rzucił gazetę na stół i wlazł pod bilard, skąd głosem zachrypłym wykrzy-
kiwał:

— Turdus — drozd. Nie só ka — ryczał spod bilardu — ale orzechówka! Będę gryzł,
szanowni panowie!

Wyciągnięto go spod bilardu i na trzeci ǳień skonał, otoczony roǳiną, na grypę
mózgową.

Ostatnie ego słowa, gdy oǳyskał na chwilę świadomość, były następu ące:
„Nie choǳi tu o mo ą osobę, ale o pomyślność ogółu. Na te podstawie raczy pan

przy ąć mo e zdanie tak spoko nie, ak…” — i czknął.
Jednoroczny ochotnik milczał przez chwilę, a potem rzekł z adowitą ironią do kaprala:
— Chciałem przez to tylko powieǳieć, że każdy człowiek może się znaleźć w ciężkie

sytuac i i dopuścić do błędu.
Na ogół kapral zrozumiał z tego wszystkiego tylko tyle, że est człowiekiem błąǳą-

cym. Toteż odwrócił się ku oknu i okiem posępnym spoglądał na kra obraz.
Nieco żywsze zainteresowanie wzbuǳiła opowieść ednorocznego ochotnika w Szwe -

ku. Szeregowcy z eskorty spoglądali po sobie głupawymi, wytrzeszczonymi oczami.
Szwe k zaczął mówić:
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— Na tym świecie nic się nie ukry e i wszystko się wyda. Jakeście wszyscy słysze-
li, nawet taka idiotyczna só ka nie est orzechówką. Rzecz to ogromnie interesu ąca, że
w ogóle da się ktoś nabrać na takie kawały. Prawda, że zmyślać nowe zwierzęta to rzecz
trudna, ale eszcze trudnie sza pokazywać e luǳiom. Był sobie przed laty w Praǳe nie-
aki Mestek, który znalazł morską ǳiewicę, czyli syrenę, i pokazywał ą za pieniąǳe
w lokalu przy ulicy Havliczka na Królewskich Vinohradach przez parawan. W parawa-
nie była ǳiura i każdy mógł wiǳieć przez tę ǳiurę na zwycza nie szą kanapę, a na nie
tarzała się w półmroku akaś zwycza na kobieta z Żiżkova. Nogi miała omotane zieloną
gazą, co miało przedstawiać ogon rybi, zaś włosy miała pomalowane na zielono, a na
dłoniach miała płetwy z tekturek też na zielono pomalowane. Do krzyża przywiązali e
akieś płetwy czy co. Młoǳieży do lat szesnastu wstęp był zakazany, ale za to wszyscy, co
uż mieli lat szesnaście i pieniąǳe na bilet, barǳo byli zadowoleni, że ta morska ǳiewica
ma barǳo szeroki zad, na którym był napis: „Do wiǳenia!” Co do piersi, to inna sprawa,
bo spływały e na pępek ak stara sforsowana guma. O goǳinie siódme wieczorem pan
Mestek zamykał panoramę i mówił: „ǲiewico morska, możesz iść do domu”. Więc ona
się przebierała w inne ubranie, a o goǳinie ǳiesiąte można było spotkać ą na ulicy
Taborskie i usłyszeć, ak po cichu zaczepiała każdego napotkanego mężczyznę: „Panie
cacany, niech pan się pofatygu e ze mną”. Ponieważ nie miała książeczki w porządku,
więc przy akie ś tam okaz i capnęli ą i pan Draszner z polic i wsaǳił ą do ula. Znikła
morska ǳiewica i pan Mestek nie miał uż nic do pokazywania za pieniąǳe.

Oberfeldkurat spadł tymczasem z ławki i spał dale na podłoǳe. Kapral spoglądał na
niego przez chwilę zgłupiałymi oczami, a potem bez niczy e pomocy dźwigał go i układał
z powrotem na ławie. Widać było, że kapral stracił wszelki autorytet.

— Mógłby mi ktoś pomóc chyba czy nie? — rzekł cichym i zrezygnowanym głosem,
ale szeregowcy eskorty spoglądali po sobie i ani eden się nie ruszył.

— Niechby sobie gnił na podłoǳe — rzekł Szwe k. — Ja też miałem swego feld-
kurata i nie przeszkaǳałem mu spać, gdy się czasem zawziął. Raz zostawiłem go na noc
w wychodku, innym razem wdrapał się na komodę, sypiał czasem w nieckach, i to eszcze
w obcym domu. Jeden Pan Bóg wie, gǳie on nie sypiał.

Kapral stał się raptem barǳo energiczny i zdecydowany. Chciał pokazać, że on rząǳi
w wagonie, i dlatego rzekł szorstko:

— Zamknĳ pan gębę i nie ględź od rzeczy. Wszystkie pucybuty za dużo gada ą.
I wciska ą się wszęǳie ak te pluskwy.

— Ma się wieǳieć, że pucybut to pucybut, ale kapral to ak sam Pan Bóg, panie ka-
pralu — odpowieǳiał Szwe k zachowu ąc równowagę ducha niby filozof, który na całym
świecie chce zaprowaǳić spokó i puszcza się przy tym na barǳo ryzykowną polemikę.
— Pan kapral to macierz miłu ąca i życzliwa.

— Panie Boże — zawołał ednoroczny ochotnik składa ąc ręce ak do modlitwy —
napełnĳ serca nasze miłością dla wszelkiego kapralstwa, abyśmy na nie spoglądali bez
obrzyǳenia. I niecha panu e pokó w te ǳiurze aresztanckie na szynach!

Kapral zaczerwienił się i krzyknął:
— Wypraszam sobie wszelkie uwagi, panie ednoroczny! Zrozumiano?
— Pan kapral przecie niczemu nie winien — mówił dale tonem po ednawczym

ednoroczny ochotnik. — Są przecie na świecie takie stworzenia, którym przyroda od-
mówiła wszelkie inteligenc i. Przecież słyszał pan uż nie edno opowiadanie o głupocie
luǳkie . Dla pana byłoby lepie , gdyby pan się uroǳił ako inny gatunek ssaka i nie nosił
te głupie nazwy człowieka, i eszcze do tego kaprala. Jest pan w błęǳie, eśli pan so-
bie wyobraża, że est stworzeniem na doskonalszym i na barǳie rozwiniętym. Jak panu
odpru ą gwiazdki, to bęǳie pan zerem, masowo rozstrzeliwanym po wszystkich rowach
strzeleckich i wszystkich ontach, i co na ważnie sze, nikt się tym nie prze mie. Jeśli
przyszy ą panu eszcze edną gwiazdkę i zrobią z pana stworzenie, które nazywa się fen-
rych, to i tak eszcze nie wszystko bęǳie asne. Duchowy horyzont pański zacieśni się
eszcze barǳie , a gdy na ednym z pobo owisk złożysz pan swo e gnaty, skarlałe pod
względem kulturalnym, to w całe Europie nikt pana opłakiwać nie bęǳie.

— Każę pana zamknąć! — wrzasnął zrozpaczony kapral.
Jednoroczny ochotnik roześmiał się:
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— Pan przypuszcza, ak mi się, zda e, że można kazać mnie aresztować za to, że wy-
myślałem na pana. Oczywiście, kłamałby pan, ponieważ pański rozwó duchowy w ogóle
niedostępny est dla akichkolwiek obraźliwych słów, a prócz tego założę się z panem, o co
pan chce, że z całe nasze rozmowy nie zapamiętał pan zgoła nic. Gdybym powieǳiał
panu, że pan est embrion, to zapomni pan o tym nie tylko przed przybyciem naszego
pociągu na na bliższą stac ę, ale przed mignięciem na bliższego słupa telegraficznego. Pan
est zamarłym zwo em mózgowym. W ogóle nie mogę sobie wyobrazić, aby pan zdołał
ako tako zwięźle powtórzyć to, co tu mówiłem. Poza tym może pan zapytać kogokol-
wiek z obecnych, czy w słowach moich była akaś na drobnie sza obraza czy też przytyk
do pańskiego horyzontu umysłowego.

— Oczywiście — potwierǳił Szwe k — nikt nie rzekł tu panu ani ednego słowa,
które mógłby pan sobie niewłaściwie tłumaczyć. Zawsze est w tym coś ǳiwnego, gdy
ktoś czu e się obrażony. Pewnego razu sieǳiałem w nocne kawiarni „Tunel” i prowa-
ǳiliśmy żywą rozmowę o orangutangach. Sieǳiał tam akiś marynarz i zaczął wywoǳić,
że takiego orangutanga trudno odróżnić od nie ednego brodatego obywatela, ponieważ
i ta małpa też ma pysk zarośnięty kudłami ak… „Jak, powiada, na przykład tamten pan
przy trzecim stoliku”. Obe rzeliśmy się na brodatego pana, a ten pan wstał, podszedł
do marynarza i dał mu w pysk, a znowuż tamten rozwalił mu głowę butelką od piwa.
Brodaty pan zwalił się na podłogę, a z marynarzem pożegnaliśmy się, bo zaraz poszedł
sobie wiǳąc, że gość leży ak zabity. Potem zabraliśmy się do cucenia tego pana, ale nie
powinniśmy byli czynić tego, gdyż natychmiast po ocuceniu wezwał polic ę, a polic a
odprowaǳiła nas Bogu ducha winnych do komisariatu. I ciągle powtarzał w kółko, że
traktowaliśmy go ako orangutanga i że o niczym nie mówiliśmy, tylko o nim. Uparł się
i nie chciał słuchać żadnych wy aśnień. My mu powiadamy, że nie est orangutangiem,
a on powiada, że est, bo słyszał dobrze. Więc prosiliśmy pana komisarza, żeby mu tę
rzecz wytłumaczył. Pan komisarz tłumaczył mu barǳo grzecznie, co i ak, ale i to na nic
się nie zdało. Powieǳiał panu komisarzowi, że się na tych rzeczach nie zna, że widocznie
zwąchał się z nami. Więc pan komisarz kazał go wsaǳić do ula, żeby otrzeźwiał, a my
nie mogliśmy uż wrócić do „Tunelu”, ponieważ nas także wsaǳili za kratę. Wiǳi pan
sam, panie kapral, co może wyniknąć z marnego nieporozumienia, które nawet gadania
niewarte. W Okrouhlicach był znowuż eden obywatel, który obraził się, gdy ktoś w Nie-
mieckim Broǳie powieǳiał na niego „tygrysowata gaǳino”. Dużo est takich słów, za
które kary nie ma. Na przykład, gdybym rzekł, że pan est magnolia, czy mógłby się pan
o to gniewać?

Kapral ryknął. Nie tyle ryknął, co zawył. Gniew, wściekłość, rozpacz, wszystko to złą-
czyło się w eden potężny ton, rozbrzmiewa ący przy akompaniamencie chrapania i po-
świstywania śpiącego oberfeldkurata.

Po tym wybuchu kapral popadł w depres ę. Usiadł na ławce, a ego wodniste oczy,
pozbawione wszelkiego wyrazu, zapatrzyły się na dalekie lasy i góry.

— Panie kapralu — rzekł ednoroczny ochotnik — gdy obserwu ę pana, zapatrzonego
na wysokie góry i szumiące ga e, przypomina mi się postać Dantego. Takie samo oblicze
poety, męża o sercu delikatnym i duchu subtelnym, wrażliwym na wszystko, co piękne
i wzniosłe. Proszę pana, niech pan się nie rusza! Tak panu w te zadumie do twarzy.
Z akimże uduchowieniem wytrzeszcza pan oczy na kra obraz, unika ąc wszelkie pozy
i afektac i. Jestem pewien, iż myśli pan o tym, ak pięknie bęǳie tu na wiosnę, gdy
zamiast pustki ǳisie sze zazielenie ą i rozkwiecą się kobierce łąk rozległych…

— Po których to kobiercach płynie szemrzący strumyczek — wtrącił Szwe k. —
I zda e mi się, że nad tym strumyczkiem sieǳi pan kapral, ślini ołówek i pisze wierszyki
do „Małego Czytelnika”.

Kapral stał zobo ętniały na wszystko, a tymczasem ednoroczny ochotnik dowoǳił
z całą pewnością, że wiǳiał głowę kaprala wśród wystawionych prac pewnego rzeźbiarza.

— Przepraszam pana kaprala, czy nie pozował pan rzeźbiarzowi Sztursowi?
Kapral spo rzał na ednorocznego ochotnika ze smutkiem i odpowieǳiał:
— Nie.
Jednoroczny ochotnik zamilkł i wyciągnął się na ławce.
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Szeregowcy eskorty grali w karty ze Szwe kiem, zrozpaczony kapral kibicował i nawet
pozwolił sobie zaznaczyć, że Szwe k popełnił błąd wychoǳąc w asa winnego. Nie należało
przebĳać, a siódemka wzięłaby ostatnią lewę.

— Dawnie po szynkach bywały takie ładne napisy przeciw kibicom — mówił Szwe k.
— Zapamiętałem sobie taki eden napis. „Stul, kibicu, paszczę, bo ci w nią naszczę”.

I pociąg wo skowy w eżdżał na stac ę, na które inspekc a wo skowa miała przeglądać
wagony. Pociąg zatrzymał się.

— Naturalnie — rzekł nieubłagany ednoroczny ochotnik, wymownie spogląda ąc na
kaprala — inspekc a depcze nam po piętach…

Do wagonu istotnie wkroczyła inspekc a.

*

Dowódcą pociągu wo skowego był oficer rezerwy doktor Mraz, wyznaczony przez
sztab.

Do takich głupich czynności wyznaczano zawsze oficerów rezerwy. Doktor Mraz
zgłupiał z tego wszystkiego. Ciągle nie mógł doliczyć się ednego wagonu, aczkolwiek
był w cywilu profesorem matematyki w gimnaz um realnym. Prócz tego liczebny stan
wo ska meldowany na ostatnie stac i nie zgaǳał się z liczbami podanymi po zawagono-
waniu pułku na stac i w Buǳie owicach. Wydawało mu się przy przeglądaniu papierów,
że ma o dwie kuchnie polowe więce , niż mieć powinien. Po krzyżach przeszły mu akieś
ǳiwne dreszczyki, gdy stwierǳił, że konie rozmnożyły mu się w droǳe, diabli wieǳą a-
kim sposobem. Natomiast w żaden sposób nie mógł się doszukać dwóch kadetów, którzy
gǳieś się zapoǳieli. W kancelarii pułkowe w ednym z pierwszych wagonów szukano
bezustannie akie ś maszyny do pisania. Z tego zamętu rozbolała go głowa, połknął uż
trzy proszki aspiryny i teraz rewidował pociąg z bolesnym wyrazem twarzy.

Wszedłszy do wagonu aresztanckiego razem ze swoim pomocnikiem, za rzał w papiery
i odebrawszy raport od zgnębionego kaprala, który meldował, że wiezie dwóch aresztantów
i że ma tylu a tylu szeregowców, porównał meldunek z notatkami w papierach i roze rzał
się dokoła.

— A kogoż to macie tuta ? — zapytał surowo, wskazu ąc na oberfeldkurata, który
leżał na brzuchu i zadnie policzki wystawił prowokacy nie na inspekc ę.

— Posłusznie meldu ę, panie le tnant — ąkał się kapral — że my tego ten…
— Co za tego ten? — warknął doktor Mraz. — Mówcie asno!
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant — odezwał się zamiast kaprala Szwe k — że

ten pan, który tu śpi na brzuchu, to akiś pĳany oberfeldkurat. Przyłączył się do nas
i sam wlazł do wagonu, a ponieważ est on naszym przełożonym, przeto nie mogliśmy go
wyrzucić, gdyż byłoby to naruszenie subordynac i. On się niezawodnie pomylił i zamiast
do sztabowego wagonu wlazł do aresztanckiego.

Doktor Mraz westchnął i za rzał w swo e papiery. O akimkolwiek oberfeldkuracie,
który pociągiem wo skowym miałby echać do Brucku, nie było w spisie ani wzmianecz-
ki. Zamrugał nerwowo i rozglądał się bezradnie dokoła. Na ostatnie stac i przybyło mu
raptem koni, a tu ni stąd, ni zowąd w wagonie aresztanckim znalazł się niespoǳiewany
oberfeldkurat.

Nie zdobył się na nic innego, tylko wezwał kaprala, aby śpiącego na brzuchu obe-
rfeldkurata obrócił, ponieważ w inny sposób trudno sprawǳić ego tożsamość.

Po długim wysiłku udało się kapralowi obrócić oberfeldkurata na wznak, który obu-
ǳił się przy te sposobności, a wiǳąc oficera, rzekł:

— Eh, serwus, Fredy, was gibt’s neues? Abendessen schon fertig?
Zamknął oczy i obróciwszy się ku ścianie, spał dale .
Doktor Mraz spostrzegł od razu, że to ten sam żarłok, który od wczora grasował po

kasynie oficerskim, osławiony wyżeracz wszystkich oficerskich adłoda ni i pieczeniarz.
Na ten widok westchnął.

— Za to — rzekł do kaprala — pó ǳiecie do raportu.
I oddalał się uż, gdy wtem zatrzymał go Szwe k.
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że a uż do aresztanckiego wagonu nie należę.

Miałem być w areszcie tylko do edenaste , ponieważ ǳisia kończy się mo a kara. Skazany
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byłem na trzy dni, a teraz uż mi się należy mie sce w wagonie bydlęcym. Już dawno
po edenaste , więc proszę pana le tnanta, aby rozkazał mi wysiąść na tor albo prze ść
do wagonu bydlęcego, gǳie mam prawo przebywać, albo też abym został przekazany
porucznikowi Lukaszowi.

— Jak się nazywacie? — zapytał doktor Mraz zagląda ąc do swoich papierów.
— Szwe k Józef, meldu ę posłusznie, panie le tnant.
— Mhm, to wy esteście ten sławetny Szwe k — rzekł doktor Mraz. — Rzeczywiście,

należało wam się przeniesienie do innego wagonu uż o edenaste , ale porucznik Lukasz
prosił mnie, abym was wypuścił dopiero w Brucku. Uważa, że tak bęǳie bezpiecznie , bo
przyna mnie w droǳe nic nie spłatacie.

Po ode ściu inspekc i maltretowany kapral nie mógł się powstrzymać od adowite
uwagi:

— Wiǳicie więc, mó Szwe ku, że zwracanie się do wyższe instanc i na gówno się
zdało. Gdybym chciał, to bym wam obu narobił kramu.

— Panie kapral — odezwał się ednoroczny ochotnik — argumentowanie gównami
est zawsze i wszęǳie barǳo przekonywa ące, ale człowiek inteligentny nie powinien
używać takich słów, gdy est zdenerwowany lub gdy chce kogo szykanować. I na co zdały
się pańskie śmieszne pogróżki, że mógł nam pan narobić kramu? Dlaczego, do wszystkich
diabłów, nie narobił pan nam tego kramu, skoro była okaz a? Czy dlatego, że est pan taki
wielkoduszny i tak niezwykle delikatny?

— Już mam tego dosyć! — krzyknął kapral. — Jednego i drugiego mogę zaprowaǳić
do kryminału.

— Ale za co, gołąbku? — zapytał z miną niewinną ednoroczny ochotnik.
— To mo a rzecz! — dodawał sobie animuszu pan kapral.
— Nie tylko pańska rzecz, ale i nasza — odpowieǳiał ednoroczny ochotnik. — To

tak samo ak w grze w karty: mo a ciotka — two a ciotka. Zda e mi się racze , że poǳiałała
na pana wzmianka o raporcie i dlatego zaczyna pan na nas wrzeszczeć, aczkolwiek czyni
pan to w droǳe pozasłużbowe .

— Jesteście grubianie — rzekł kapral stara ąc się za wszelką cenę wzbuǳić w nich
strach.

— Powiem panu, panie kapral — wtrącił Szwe k — że estem starym żołnierzem,
służyłem ak wszyscy uż przed wo ną i wiem, że wyzwiska nie zawsze się opłaca ą. Kie-
dym służył przed laty w wo sku, to był u nas taki akiś kapral Schreiter. Służył w wo sku
dobrowolnie, wysługiwał się za łyżkę strawy. Już dawno mógł był pó ść do domu ako
kapral, ale był, ak się mówi, w ciemię bity. Otóż ten człowiek eźǳił po nas, żołnierzach,
ile tylko wlazło, przylepiał się do nas ak gówno do koszuli, a to mu się nie podobało,
a to znowu tamto było przeciwko vorschriftom, szykanował nas, ak tylko mógł, i mawiał:
„Wy nie żołnierze, ale stróże nocne”. Mnie się to przestało podobać i pewnego dnia po-
szedłem do raportu. „Czego ci tam?” — pyta kapitan. „Mam, posłusznie meldu ę, panie
kapitanie, skargę na kaprala Schreitera. My nie żadne stróże nocne, ale cesarscy żołnierze.
My służymy na aśnie szemu panu, a nie esteśmy od łazikowania i pilnowania”.

„Uważa no, kundlu eden, żebym się nie wziął za ciebie” — odpowieǳiał kapitan.
A a na to, że posłusznie proszę o przekazanie mnie do batalionsraportu.

Przy batalionsraporcie, kiedym wszystko powieǳiał oberle tnantowi i zaprotestował,
że nie esteśmy żadne stróże nocne, ale żołnierze cesarscy, oberle tnant kazał mnie wsa-
ǳić do paki na dwa dni, ale a zażądałem przekazania mnie do regimentsraportu. Przy
regimentsraporcie po moim ob aśnieniu pan oberst ryknął na mnie, że estem idiota i że-
bym sobie poszedł do wszystkich diabłów, a a na to: „Posłusznie meldu ę, panie oberst,
że chcę być przekazany do brigaderaportu”. Tego się pan oberst zląkł i natychmiast kazał
wezwać do kancelarii tego kaprala Schreitera, który musiał mnie przeprosić przed wszyst-
kimi oficerami za to słowo „stróż nocny”. Potem dogonił mnie ten kapral na ǳieǳińcu
i powieǳiał mi, że odtąd nie bęǳie mnie wyzywał, ale za to na pewno będę sieǳiał
w kryminale. Od tego czasu barǳo się pilnowałem, ale nie upilnowałem się. Stałem na
warcie koło magazynu, a na murze każdy wartownik zawsze coś takiego wypisał. Albo
wyrysował kobiece przyroǳenie, albo napisał aki ładny wierszyk. Mnie nic nie przyszło
do głowy, więc z nudów podpisałem się pod napisem:

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



„Kapral Schreiter est drab”.
A ten pies Schreiter zaraz mnie oskarżył, ponieważ śleǳił mnie i tropił na każdym

kroku. Na nieszczęście nad tym napisem był eszcze inny napis:
„My o wo nę nie dbamy, my na wo nę nasramy”.

Było to w roku tysiąc ǳiewięćset dwunastym, kiedy mieliśmy wyruszyć do Serbii
z powodu tego konsula Prochazki. Więc też wysłali mnie natychmiast do Terezina do
landgerichtu. Chyba z piętnaście razy fotografowali panowie z sądu wo skowego ten mur
z napisami i z moim podpisem, a dla zbadania mego charakteru pisma kazali mi ǳiesięć
razy napisać:

„My o wo nę nie dbamy, my na wo nę nasramy” — i piętnaście razy: „Kapral Schreiter
est drab”.

Wreszcie z echał akiś znawca pisma i kazał mi napisać:
„Było to  lipca , gdy dwór królowe nad Łabą poznał grozę bystre

i wezbrane rzeki”.
„To nie wystarcza — mówił audytor — bo nam głównie choǳi o to wysranie. Niech

pan dyktu e coś takiego, w czym est dużo »s« i »r«”. Więc dyktował: „Serb, serwetka,
srebro, sroka, cherubin, rubin, hołota”. Bo ten pan znawca pisma zgłupiał z tego wszyst-
kiego niezgorze i ciągle oglądał się za siebie, gǳie stał żołnierz z bagnetem, i wreszcie
rzekł, że wszystko trzeba odesłać do Wiednia, i eszcze raz kazał mi trzy razy napisać:

„Zaczyna też uż słonko przypiekać, ciepło est znakomite”.
Cały materiał wyprawili do Wiednia i wreszcie skończyło się na tym, iż powieǳieli,

że co do tych napisów, to zostały one napisane inną ręką, ale podpis est mó , bo też sam
się do niego przyznałem, i za to zostałem skazany na sześć tygodni, bo ak się wartownik
podpisu e na murze, to przez ten czas podpisywania nie może dobrze wartować.

— Dobre i to — rzekł kapral z zadowoleniem — że wykroczenie nie pozostało bez
kary. Widać z tego asno, że esteś pan dobry ka daniarz. Żebym a był na mie scu tego
landgerichtu, to bym panu wlepił nie sześć tygodni, ale sześć lat.

— Niech pan nie uda e takiego strasznego — wtrącił się do rozmowy ednoroczny
ochotnik — niech pan racze pomyśli o własnym końcu. Dopiero co inspekc a powie-
ǳiała panu, że trzeba bęǳie stanąć do raportu. Do takie rzeczy należałoby przygotować
się barǳo poważnie i głęboko zastanowić nad marnością tego żywota kapralskiego. Czym
est pan zresztą w porównaniu ze wszechświatem, gdy pan zważy, że do na bliższego słoń-
ca est od tego pociągu wo skowego   razy dale niż do naszego słońca własnego,
a taka odległość potrzebna est, aby e paralaksa tworzyła edną sekundę. Gdyby się pan
zna dował we wszechświecie ako słońce, byłby pan zbyt drobnym pyłem, aby pana mogli
dostrzec gwiaźǳiarze przez na lepsze teleskopy. Dla pańskie znikomości we wszechświe-
cie nie ma odpowiedniego po ęcia. Przez pół roku wykonałby pan na firmamencie taki
nieznaczny łuk, przez rok taką malutką elipsę, że dla ich wyrażenia przy pomocy liczb
brak w ogóle po ęć. Paralaksa pańska byłaby zupełnie niewymierna.

— W takim razie mógłby pan kapral być dumny z tego, że nikt nie może go zmierzyć
— odezwał się Szwe k. — Niech się ǳie e przy raporcie, co chce, denerwować się nie
trzeba, bo każde zdenerwowanie szkoǳi zdrowiu, a teraz w czasie wo ny każdy winien
dbać o zdrowie, ponieważ trudy wo enne wymaga ą od każdego obywatela, żeby nie był
zdechlakiem.

Gdyby pana wsaǳili do paki, panie kapral — mówił Szwe k dale z barǳo miłym
uśmiechem — gdyby pana spotkała aka gruba przykrość, to niech pan nie traci ducha.
Niech oni sobie myślą swo e, a pan bęǳie myślał swo e. Znałem pewnego węglarza, z któ-
rym sieǳiałem w areszcie dyrekc i polic i w Praǳe eszcze na początku wo ny, nazywał
się Franciszek Szkvor i był oskarżony o zdradę stanu, a następnie, przypuszczam, straco-
ny z powodu nie akie sankc i pragmatyczne . Człowiek ten przy badaniu był zapytywany,
czy ma akie zastrzeżenia co do protokołu, ale odpowiadał zawsze edno:

„Jak tam było, tak tam było, zawsze akoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby akoś
nie było”.
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Następnie za to właśnie zamknięto go w ciemne komórce na dwa dni bez eǳenia
i bez picia, a gdy go zaprowaǳali do sęǳiego śledczego, to powtórzył swo e głębokie
przekonanie, że ak tam było, tak tam było, zawsze akoś było, eszcze nigdy tak nie
było, żeby akoś nie było. Może być, że z takim przekonaniem poszedł na szubienicę, bo
przekazano go sądowi wo skowemu.

— Teraz podobno sporo wiesza ą i rozstrzeliwu ą — rzekł eden z szeregowców eskor-
ty. — Niedawno odczytali nam na placu ćwiczeń befel, że w Motolu rozstrzelali rezerwistę
Kudmę, ponieważ kapitan ciął szablą ego chłopczyka, którego trzymała na ręku ego żo-
na, gdy się z mężem chciała w Beneszovie pożegnać. No i ten Kudrna się uniósł z tego
powodu. A politycznych wsaǳa ą co do ednego do ula. A na Morawach rozstrzelali uż
też podobno ednego redaktora. Nasz pan kapitan mówi, że i na resztę przy ǳie kole .

— Wszystko ma swo e granice — rzekł ednoroczny ochotnik dwuznacznie.
— Ma pan rac ę — odezwał się kapral. — Za dużo sobie taki redaktor eden z drugim

pozwala. Tylko luǳi buntu ą. Zaprzeszłego roku, gdy byłem dopiero a trem, to miałem
pod sobą też ednego redaktora, który nie nazywał mnie inacze , tylko zakałą armii, ale
kiedym go uczył gelenksübungów, aż się pocił, to zawsze mawiał do mnie: „Proszę szanować
we mnie człowieka”. No, pokazałem a mu, ak się tego człowieka szanu e w kałużach
i błocie. Po komenǳie: „Padnĳ!” — zaprowaǳiłem go przed kałużę i musiał aśnie pan
przewracać się w nią, aż woda bryzgała ak na plaży. A po południu wszystko musiało być
wyczyszczone do glansu, mundur musiał być czysty ak szkło. Czyścił, smyczył i stękał,
robił nawet akieś uwagi, a naza utrz musiał się znowuż tarzać ak ta świnia w błocie, a a
stałem nad nim i mówiłem: „No i cóż, panie redaktorze, co est więce : zakała armii czy
też tam ten pański człowiek?” Taki był z niego prawǳiwy i akuratny inteligent.

Kapral triumfu ąco spo rzał na ednorocznego ochotnika i mówił dale :
— On utracił prawa ednorocznego ochotnika przez swo ą inteligenc ę, bo pisywał do

gazet o szykanowaniu żołnierzy. Ale ak go nie szykanować, kiedy taki uczony człowiek,
a nie umie rozebrać przy karabinie verschlussu, choć by mu się ǳiesięć razy pokazywało,
ak to się robi. Komenderu e się na ten przykład: „Links schaut!” — a ten akby naumyślnie
kręci łbem na prawo i gapi się przy tym ak wół na malowane wrota, a przy chwytach
nie wie, ak wziąć się do rzeczy, czy za rzemień złapać, czy za patrontasz, i wytrzeszcza
ślepia tak akoś, że nie wiadomo, kpi czy o drogę pyta, a nie potrafi powtórzyć ruchu,
przy którym ręka ma z echać po rzemieniu na dół. On nie wieǳiał nawet, na którym
ramieniu nosi się karabin i salutował ak małpa, a gdy go uczono maszerować, to nie da
Boże, co za obroty wyrabiał. Gdy mu się kazano odwrócić, to było mu wszystko edno,
którym kulasem ruszy naprzód, lewym czy prawym. Cap, cap, cap, ze sześć kroków zrobił
nieraz po komenǳie, a potem, ak ci się odwróci, niczym yga. A przy maszerowaniu to
się wlókł ak stary podagryk albo podskakiwał ak stara ǳiwka w tańcu na kiermaszu.

Kapral splunął i mówił dale :
— Wyfasował umyślnie karabin barǳo zarǳewiały, żeby się nauczyć czyścić go aku-

ratnie, szorował go ak pies sukę, ale żeby kupił eszcze ze dwa kilo kąǳieli, to i tak nie
byłby się niczego doczyścił. Im więce go czyścił, tym karabin był barǳie zarǳewiały,
a przy raporcie wędrował z ręki do ręki i każdy ǳiwił się, że w ogóle karabin może być
taki zarǳewiały. Nasz kapitan mówił mu często, że z niego nigdy żołnierz nie bęǳie,
żeby się lepie powiesił, bo darmo żre komiśniak. A ten tylko pomrugiwał oczkami pod
okularami. Wielkie to było święto dla niego, eśli nie miał akurat verschärftu albo ko-
szarniaka. W takie dni pisywał zwykle artykuły do gazet o szykanowaniu żołnierzy, aż
razu pewnego zrobiono rewiz ę w ego kuferku. Książek to sobie tam uzbierał całą kupę,
w dodatku miał same książki o rozbro eniu i o poko u mięǳynarodowym. Za to powę-
drował na garnizon i od tego czasu mieliśmy z nim spokó , aż pewnego poranku po awił
się raptem w kancelarii i wypisywał fasunki. Był osobno, żeby nie mógł rozmawiać z sze-
regowcami. Taki to był smutny koniec tego inteligenta. A mógł być panem całą gębą,
żeby przez swo ą głupotę nie utracił praw ednorocznego ochotnika. Mógł zostać nawet
le tnantem.

Kapral westchnął głęboko.
— Nawet fałd na płaszczu ułożyć nie umiał. Do czyszczenia guzików sprowaǳał sobie

akieś pasty i maście aż z Pragi, ale wszystko to na nic, bo każdy ego guzik był zarǳewiały
ak diabli. Ale ba tlować umiał za ǳiesięciu, a gdy dostał się do kancelarii, to nic innego
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nie robił, tylko filozofował. Do filozofowania czuł powołanie uż od dawna. Ciągle tylko
gadał o prawach człowieka. Pewnego razu, kiedy sobie filozofował w kałuży, do które
musiał się zwalić na komendę: „Nieder!” — mówię do niego: „Kiedy pan ciągle gada
o człowieku i o błocie, to zapamięta pan sobie, że człowiek został stworzony z błota” —
i musiał stulić pysk.

Kapral wygadawszy się był zadowolony z siebie i czekał, co też na to wszystko odpowie
ednoroczny ochotnik. Odezwał się wszakże Szwe k:

— Za takie same rzeczy, za takie maltretowanie, przebił nie aki Koniczek w  pułku
siebie i kaprala. Było o tym w „Kuryru”. Kapral miał w ciele ze trzyǳieści ran kłutych,
z czego przeszło tuzin śmiertelnych. Ten żołnierz usiadł potem na tym zabitym kapralu
i sieǳąc przebił się. Inny wypadek zdarzył się przed laty w Dalmac i, gǳie kaprala zarżnęli
i do ǳisia nikt nie wie, kto to zrobił. Morderstwo otoczyła nagła mgła ta emnicy, tyle
tylko wiadomo, że ten zarżnięty kapral nazywał się Fiala i pochoǳił z Drabovny koło
Turnova. Wiem też eszcze o ednym kapralu z  pułku piechoty, nazywał się Re manek…

Miła ta opowieść przerwana została wielkim stękaniem śpiącego na ławie oberfeld-
kurata Laciny.

Pater buǳił się w całe swe dosto ności i krasie. Przebuǳeniu ego towarzyszyły te
same z awiska, które były nieodłączne od przebuǳeń młodego olbrzyma Gargantui, któ-
rego ładnie opisał stary wesoły Rabelais.

Oberfeldkurat pierǳiał i bekał na ławie, i ziewał hałaśliwie na cały wagon. Wreszcie
usiadł i spytał zǳiwiony:

— Do stu tysięcy fur beczek, gǳie a estem?
Kapral wiǳąc, że ego zwierzchnik się buǳi, stanął na baczność i uniżenie odpowie-

ǳiał:
— Posłusznie meldu ę, panie oberfeldkurat, że raczy się pan zna dować w aresztanc-

kim wagonie.
Błysk zǳiwienia przeleciał po twarzy oberfeldkurata. Przez chwilę sieǳiał bez słowa

i usilnie nad czymś rozmyślał. Daremnie. Mięǳy tym, co przeżył w nocy i rano, a prze-
buǳeniem się w wagonie, którego okna były zakratowane, istniało całe morze mroku.

Wreszcie zwrócił się z zapytaniem do kaprala, który ciągle eszcze stał przed nim na
baczność:

— A na czy niby rozkaz a tego…
— Posłusznie meldu ę, że bez rozkazu, panie oberfeldkurat.
Pater wstał i zaczął przechaǳać się mięǳy ławkami, mamrocząc pod nosem, że nic

z tego wszystkiego nie rozumie. Usiadł znowu i zapytał:
— A dokąd właściwie eǳiemy?
— Do Brucku, meldu ę posłusznie.
— A dlaczego eǳiemy do Brucku?
— Posłusznie meldu ę, że został tam przeniesiony cały nasz  pułk.
Pater zaczął znowu barǳo usilnie rozmyślać nad tym, co się właściwie stało i w aki

sposób dostał się do takiego wagonu. Nie wieǳiał też, dlaczego eǳie do Brucku, i akurat
razem z  pułkiem, a do tego eszcze pod eskortą. Opamiętał się i otrzeźwiał tak dalece,
że rozpoznał nawet ednorocznego ochotnika i zwrócił się do niego z zapytaniem:

— Pan est inteligentnym człowiekiem, czy mógłby mi pan powieǳieć całą prawdę,
niczego nie ukrywa ąc, ak się tu dostałem?

— Barǳo chętnie — odpowieǳiał tonem koleżeńskie gotowości ednoroczny ochot-
nik. — Rano przysiadł się pan oberfeldkurat do nas na dworcu w Buǳie owicach, bo
pan miał trochę w czubie.

Kapral spo rzał na niego surowo.
— Wlazł pan sobie do wagonu, do nas — mówił dale ednoroczny ochotnik — i nic

więce . Wyciągnął się pan na ławie, a ten oto żołnierz, Szwe k, podłożył panu oberfeldku-
ratowi swó płaszcz pod głowę. Podczas kontroli pociągu na poprzednie stac i został pan
zapisany w poczet oficerów zna du ących się w pociągu. Został pan, że się tak wyrażę,
urzędowo odkryty, a nasz kapral pó ǳie za to do raportu.

— Tak, tak — wzdychał pater — trzeba bęǳie na na bliższe stac i prze ść do wagonu
sztabowego. Czy obiad uż wydany?

— Obiad bęǳie dopiero w Wiedniu, panie oberfeldkurat — zameldował kapral.
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— A więc to wy podłożyliście mi pod głowę mantel? — zwrócił się pater do Szwe ka.
— Serdecznie wam ǳięku ę.

— Żadna wǳięczność mi się nie należy — odpowieǳiał Szwe k — bo postępowałem
tylko, ak winien postępować każdy żołnierz wobec swego zwierzchnika, gdy wiǳi, że ten
zwierzchnik nie ma nic pod głową, a wypił troszeczkę. Każdy żołnierz winien szanować
swego zwierzchnika, choćby ten zwierzchnik był w stanie odmiennym. Ja mam bogate
doświadczenie z feldkuratami, ponieważ byłem służącym u pana feldkurata Ottona Katza.
Feldkuraty to naród wesoły i poczciwy.

Oberfeldkurat dostał ostrego ataku demokratyzmu na skutek swego katzeǌammeru
po wczora sze pĳatyce, wy ął z kieszeni papierosa i podał go Szwe kowi:

— Masz, bracie, i kurz, ile wlezie. A ty — zwrócił się do kaprala — masz podob-
no stawać do raportu z mo e przyczyny. Nie bó się, nic ci nie bęǳie, bo a wszystko
wytłumaczę. A ciebie — rzekł do Szwe ka — zabiorę z sobą. Bęǳie ci u mnie ak w ra u.

Dostał nowego napadu wielkoduszności i zaczął wszystkich zapewniać, że każdemu
coś dobrego zrobi. Jednorocznemu ochotnikowi kupi czekolady, szeregowcom eskorty
zafundu e araku, kaprala każe przenieść do odǳiału fotograficznego przy sztabie  dywiz i
kawalerii, wszystkich w ogóle uwolni i o nikim nie zapomni.

Zaczął rozdawać papierosy, częstu ąc nie tylko Szwe ka, ale wszystkich; oświadczył,
że wszystkim aresztantom pozwala palić, i zapewniał ich, że wstawi się za nimi, aby kara
ich była złagoǳona i aby niedługo mogli powrócić do normalnego życia wo skowego.

— Nie chcę, abyście źle myśleli o mnie. Mam rozległe stosunki, więc przy mnie
dobrze wam bęǳie. Wywieracie na mnie wrażenie luǳi przyzwoitych, których Bóg mi-
łu e. Jeśli zgrzeszyliście, to pokutu ecie teraz, a a wiǳę, że chętnie i pokornie znosicie
wszystko, co Bóg na was zesłał.

Za co zostaliście ukarani? — zwrócił się do Szwe ka.
— Bóg zesłał na mnie karę — pobożnie odpowieǳiał Szwe k — z powodu regiment-

sraportu, panie oberfeldkurat, z przyczyny niezawinionego spóźnienia się na pociąg.
— Bóg est niewypowieǳianie miłosierny i sprawiedliwy — uroczyście rzekł obe-

rfeldkurat. — On wie, kogo karać trzeba, albowiem w ten sposób u awnia swo e prze-
widywanie i swo ą wszechmoc. A za co sieǳi pan, panie ednoroczny ochotniku?

— Ponieważ — odpowieǳiał zapytany — Bóg miłosierny raczył zesłać mi reuma-
tyzm, a a stałem się z te rac i pyszny i dufny. Po odbyciu kary zostanę odesłany do
kuchni.

— Co Bóg czyni, dobre est — zawołał pater w zachwycie, słysząc o kuchni. — Nawet
w kuchni może człowiek porządny zrobić karierę. Właśnie do kuchni powinni wysyłać
ak na więce luǳi inteligentnych, uż dla samego kombinowania różnych potraw, po-
nieważ choǳi nie tylko o to, co się gotu e, ale ak się gotu e i z aką miłością doda e się
edno do drugiego, estetyka pokarmu i tak dale . Weźmy na przykład sosy. Gdy inteli-
gentny człowiek zrobi sos cebulowy, to bierze do niego wszystkie roǳa e arzyn i dusi e
na maśle, potem doda e korzenie, pieprz, angielskie ziele, trochę gałki muszkatułowe ,
imbiru, ale zwycza ny prostacki kucharz zagotu e cebulę i zalewa ą czarną yturą z ło u.
Pana chciałbym doprawdy wiǳieć w akie porządne kuchni oficerskie . Bez inteligenc i
obe ǳie się człowiek w fachu zwycza nym i w życiu powszednim, ale w kuchni zaraz się
ten brak da e we znaki. Wczora wieczorem w oficerskim kasynie w Buǳie owicach po-
dali nam cynaderki à la madeira. Niech Bóg bęǳie miłosierny temu, kto e przyrząǳał,
albowiem musiał to być człowiek inteligentny. Słyszałem, że w tamte sze kuchni oficer-
skie est naprawdę kucharz barǳo inteligentny, akiś nauczyciel ze Skutcza. Takie same
cynaderki à la madeira adłem w oficerskim kasynie  landwerregimentu. Przyrząǳili
e tam na kminie, tak samo ak w zwycza nych gospodach doda ąc pieprzu. A któż to
tak przyrząǳa cynaderki? Czym był ten fuszer w cywilu? Parobkiem od karmienia bydła
w wielkim ma ątku.

Oberfeldkurat zamilkł na chwilę, a potem zaczął się rozwoǳić nad zagadnieniami
kulinarnymi Starego i Nowego Testamentu, nad tym, ak to luǳie dawnie si barǳo
dbali o to, aby pokarmy spożywane po nabożeństwach i uroczystościach kościelnych były
smakowite i pożywne. Wreszcie wezwał wszystkich, aby zaśpiewali coś ładnego, a Szwe k
wyrwał się ak zawsze nie barǳo szczęśliwie i śpiewał:
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Iǳie Maryna od Hodonina,
A za nią proboszcz z baryłką wina…

Ale pan oberfeldkurat się nie obraził.
— Żeby był pod ręką przyna mnie łyk araku, to moglibyśmy się obe ść bez beczki

wina — rzekł z uśmiechem zgoła przy acielskim. — I te Maryny też byśmy nie potrze-
bowali, bo tylko do grzechu zwoǳi.

Kapral delikatnie sięgnął do kieszeni płaszcza i wy ął płaską flaszeczkę z arakiem.
— Posłusznie meldu ę, panie oberfeldkurat — odezwał się głosem tak cichym, iż

widać było, aką ofiarę czyni na rzecz bliźniego-zwierzchnika. — Gdyby pan oberfeldkurat
nie pogarǳił…

— Skądże miałbym pogarǳać, mó chłopcze! — zawołał głosem rozradowanym pater.
— Napĳę się za naszą szczęśliwą podróż.

— Jezus Maria! — sapnął kapral wiǳąc, że po łyku oberfeldkurata pozostało w bu-
telce niewiele araku.

— Moi droǳy — rzekł oberfeldkurat uśmiecha ąc się i mruga ąc znacząco do edno-
rocznego ochotnika — dobrze est na świecie, a tu sobie eszcze niektórzy urąga ą. Pan
ich za to skarze.

Pater łyknął eszcze raz araku i poda ąc resztę Szwe kowi, rozkazał tonem komendy:
— Dorżnĳ, bracie!
— Wo na to wo na — rzekł Szwe k z uśmiechem do kaprala odda ąc mu pustą butel-

kę, co kapral skwitował takim ǳiwnym błyskiem oczu, aki się widu e tylko u szaleńców.
— A teraz przed Wiedniem eszcze troszeczkę podrzemię — rzekł kapelan — i życzę

sobie, abym został przebuǳony, ak tylko do eǳiemy do Wiednia.
A wy — zwrócił się do Szwe ka — pó ǳiecie do kuchni i przyniesiecie mi obiad.

Powiecie tam, że to dla pana oberfeldkurata Laciny. Kieru cie się tak, żeby wam dali
podwó ną porc ę. Gdyby były knedle, to nie bierzcie od czubka, bo na tym się tylko
traci. Następnie przyniesiecie mi z kuchni butelkę wina, weźmiecie też ze sobą menażkę
i każecie sobie nalać do nie rumu.

Pater Lacina zaczął szukać czegoś po kieszeniach.
— Słucha cie no — zwrócił się do kaprala — nie mam drobnych. Pożyczcie mi dwie

korony. — Wziął pieniąǳe z ręki kaprala i poda ąc e Szwe kowi mówił: — Macie tu za
fatygę. Jak się nazywacie?

— Szwe k.
— Aha, więc macie tu, mó Szwe ku, dwie korony za fatygę. Panie kapralu, proszę mi

pożyczyć eszcze dwie korony. Wiǳicie mó Szwe ku, te drugie dwie korony dostaniecie,
eśli przyniesiecie solidny obiad i tamte drobiazgi. Powieǳcie tam eszcze, że nie mam
papierosów i cygar. Jeśli bęǳie fasunek czekolady to zawińcie podwó ną porc ę, a eśli
będą konserwy, to uważa cie, żebyście dostali węǳony ozór albo gęsią wątróbkę. Gdyby
zaś fasowali ser szwa carski, to pilnu cie, żeby wam nie dali z wierzchu, bo suchy. To samo
z węgierskim salami. Broń Boże od końca, ale ze środka, żeby był miękki i wilgotny.

Oberfeldkurat wyciągnął się na ławie i po chwili usnął.
— Sąǳę — rzekł ednoroczny ochotnik do kaprala, gdy kapelan chrapał uż na całego

— że est pan zupełnie zadowolony z naszego miłego gościa. Wy ątkowo miły człowiek
ten nasz podrzutek.

— Jest to podrzutek — wtrącił Szwe k — odstawiony, ak się mówi, od piersi, bo
uż pĳe z flaszeczki, ak to pan kapral wiǳiał na własne oczy.

Kapral przez chwilę zmagał się ze sobą, ale nagle, tracąc wszelką uniżoność, wybuch-
nął:

— Miły, bo miły!
— Podług tych drobnych, których mu zabrakło — mówił i Szwe k — przypomina

mi pan oberfeldkurat nie akiego pana Mliczko, murarza z De vic, który też nigdy nie miał
drobnych i zadłużył się aż po ǳiurki w nosie, a potem dostał się za oszustwo do mamra.
Roztrwonił grube pieniąǳe, a drobnych nie miał.

— W  pułku — odezwał się eden z szeregowców eskorty — kapitan przechlał
całą kasę pułkową. Było to przed wo ną i musiał wystąpić z wo ska, ale teraz znowuż est
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kapitanem. A ednak feldfebel, który skradł skarbowi sukno na naszywki — było tego
sukna ze dwaǳieścia sztuk — est ǳisia sztabsfeldfeblem. Ale w Serbii został rozstrze-
lany eden szeregowiec za to, że z adł od razu konserwę, którą powinien był eść przez
trzy dni.

— To do rzeczy nie należy — oświadczył kapral — ale trzeba przyznać, że pożyczanie
czterech koron od biednego kaprala na napiwek…

— Masz pan swo e dwie korony — rzekł Szwe k — nie chcę się zbogacić na pańskie
bieǳie. A eśli da mi i te drugie dwie korony, to a panu także zwrócę, żebyś pan się
nie popłakał. Pan powinien cieszyć się z tego, że pański zwierzchnik wo skowy pożycza
sobie od pana pieniąǳe na drobne wydatki. Pan est wielki egoista. Choǳi tu o parę
marnych koron, a co by to było dopiero, gdyby pan miał poświęcić życie za swo ego
zwierzchnika, gdyby on leżał ranny na linii nieprzy acielskie , a pan miałby go ocalić
i odnieść w bezpieczne mie sce na własnych rękach, gdy tymczasem nieprzy aciel strzelałby
za panem szrapnelami, w ogóle czym się tylko da.

— Pan by w portki narobił ze strachu, taki fa a! — odciął się kapral.
— W gefechcie nie eden narobi w portki — odezwał się znowu eden z szeregowców.

— Niedawno temu opowiadał nam pewien ranny kolega w Buǳie owicach, że ak szli do
ataku, to się zerżnął trzy razy z rzędu. Naprzód, ak wyłazili z dekunków na przedpole,
przed zasieki z drutu kolczastego, potem, gdy zaczęli forsować zasieki, a po raz trzeci,
gdy doszło do walki na bagnety i Moskale biegli krzycząc „ura”. Potem zaczęli wiać nazad
do rowów, za dekunki, i z całe tyraliery nie było ani ednego, żeby mu się taka rzecz
nie przytrafiła. Jeden zabity, który leżał na dekunku nogami na dół, a któremu w czasie
ataku szrapnel ściął głaǳiutko pół głowy, też musiał w tym ostatnim momencie zdrowo
się zerżnąć, bo ze spodni spływało toto do dekunków razem z krwią. A ta połówka ego
głowy, razem z mózgiem, leżała akurat pod tym. Człowiek nawet nie spostrzeże, ak i co,
a uż się stało.

— Czasem znowuż — mówił Szwe k — zrobi się człowiekowi i w gefechcie słabo
z obrzyǳenia. Opowiadał nam w Praǳe na Pohorzelcu pewien chory rekonwalescent
spod Przemyśla, że tam pod fortecą doszło do walki na bagnety i że przeciwko niemu
rozpęǳił się Moskal z bagnetem, chłop ak góra, ale z nosa spływała mu spora kropla, ak
to się czasem trafia. Jak ten człowiek spo rzał na ten zasmarkany nos, to mu się zrobiło
tak słabo, że zaraz musiał lecieć na Hilfsplatz, gǳie uznali, że to est człowiek chory na
cholerę, i wyprawili go do szpitala cholerycznego w Peszcie; tam rzeczywiście rozchorował
się na cholerę.

— Czy był to zwycza ny szeregowiec, czy kapral? — zapytał ednoroczny ochotnik.
— Kapral — odpowieǳiał Szwe k spoko nie.
— Taka rzecz mogłaby się przytrafić i ednorocznemu ochotnikowi — rzekł kapral

z przygłupim uśmiechem i spo rzał na swego dręczyciela z takim triumfem, akby chciał
rzec: „A wiǳisz, masz! Co teraz powiesz?”

Ale ednoroczny ochotnik nic nie odpowieǳiał i położył się na ławie.
Pociąg zbliżał się do Wiednia. Ci, co nie spali, przyglądali się z okien wagonu zasiekom

z drutu kolczastego i umocnieniom biegnącym dokoła Wiednia, co na cały pułk musiało
niezawodnie poǳiałać deprymu ąco.

Śpiew niemieckich żołnierzy z Gór Kasperskich, który oǳywał się bezustannie przez
całą drogę, urwał się nagle, akby się zaczepił o zasieki z drutów kolczastych nad okopami
dokoła Wiednia.

— Wszystko w porządku — rzekł Szwe k spogląda ąc na okopy — wszystko w na -
lepszym porządku, tylko że wiedeńczycy podczas wycieczek mogą tu sobie podrzeć spodnie.
Tuta trzeba choǳić barǳo ostrożnie.

Wiedeń est w ogóle barǳo ważnym miastem — wywoǳił dale . — W takie na
przykład schönbruńskie menażerii ile to ma ą różnych ǳikich zwierząt. Kiedy przed laty
byłem w Wiedniu, to na barǳie lubiłem przypatrywać się małpom, ale ak echała aka
osobistość z cesarskiego pałacu, to nikogo przez kordon nie puszczali. Razem ze mną
był eden krawiec z okręgu ǳiesiątego. Aresztowali go, bo koniecznie chciał wiǳieć te
małpy.

— A czy był pan także w pałacu? — zapytał kapral.
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— Barǳo tam ładnie — odpowieǳiał Szwe k. — Sam w pałacu nie byłem, ale opo-
wiadał mi o tym eden taki, co był w pałacu. Na ładnie sza est burgwacha. Każdy z tych
wartowników musi podobno mieć dwa metry wysokości, a ak wysłuży, to dosta e trafikę.
A księżniczek est tam tyle ak śmiecia.

Prze echali przez akąś stac ę, skąd leciały za pociągiem dźwięki hymnu austriackiego
granego przez orkiestrę, która dostała się na tę stac ę widać przez pomyłkę. Dopiero po
długie chwili pociąg w echał na tę stac ę, na które mieli się zatrzymać; dawano tu eść
i uroczyście ich witano.

Ale uroczyste powitania nie były uż takie ak na początku wo ny, kiedy to żołnierze
w droǳe na ont chorowali z prze eǳenia i kiedy na każde stac i byli witani przez druh-
ny w długich białych sukienkach, o barǳo głupiutkim wyrazie twarzyczek i z nieodłącz-
nymi bukietami w rękach. Te bukiety były wprost idiotyczne, ale eszcze idiotycznie sze
były przemówienia różnych dam, których małżonkowie uda ą obecnie wielkich patriotów
i republikanów.

Powitania w Wiedniu dokonał komitet składa ący się z trzech członkiń austriackiego
Czerwonego Krzyża i z dwóch członkiń akiegoś stowarzyszenia wo ennego wiedeńskich
pań i panien; asystował im z urzędu przedstawiciel magistratu wiedeńskiego i akiś wo -
skowy.

Na wszystkich twarzach widać było znużenie. Pociągi wo skowe prze eżdżały dniem
i nocą, wagony z rannymi przesuwały się co goǳina, na stac ach przetaczano pociągi
z eńcami, a przy tym wszystkim musieli asystować przedstawiciele na różnie szych orga-
nizac i i stowarzyszeń. Powtarzało się to ǳień w ǳień i pierwotny entuz azm przemienił
się w ziewanie. Luǳie ci pełnili swo ą służbę po kolei, ale nawet częste zmiany nie mogły
spęǳić z ust i oczu wyrazu zmęczenia i nudy. Tacy właśnie luǳie zmęczeni witali pociąg
z pułkiem buǳie owickim.

Z wagonów bydlęcych wyglądali żołnierze okiem tępym i zmęczonym, ak skazańcy
wiezieni na szubienicę.

Do tych żołnierzy podchoǳiły panie i częstowały ich piernikami z cukrowymi napi-
sami: „Sieg und Rache!”, „Gott strafe England!”, „Der Oesterreicher hat ein Vaterland. Er
liebt’s und hat auch Ursach ürs Vaterland zu kämpfen!”.

Górale z Gór Kasperskich obżerali się piernikami, ale i z ich twarzy nie znikł ani na
chwilę wyraz tępoty i beznaǳie ności.

Potem został wydany rozkaz, że żołnierze kompaniami udawać się ma ą do kuchni
polowych za dworcem po pożywienie.

Za dworcem zna dowała się także kuchnia oficerska i do te kuchni udał się Szwe k
z polecenia oberfeldkurata, podczas gdy ednoroczny ochotnik czekał cierpliwie, aż zo-
stanie nakarmiony. Dwa szeregowcy eskorty poszli po eǳenie dla całego wagonu aresz-
tanckiego.

Szwe k wykonał otrzymane zlecenie barǳo skrupulatnie, a wraca ąc przez tor, u rzał
porucznika Lukasza spaceru ącego wzdłuż toru. Porucznik czekał także na obiad.

Jego sytuac a była barǳo niemiła, ponieważ on i porucznik Kirschner mieli edne-
go wspólnego służącego. Ten zacny służący troszczył się właściwie tylko o porucznika
Kirschnera i z premedytac ą sabotował Lukasza zawsze i wszęǳie.

— Dla kogo niesiecie eǳenie, Szwe ku? — zapytał nieszczęśliwy porucznik, gdy
Szwe k poukładał na ziemi mnóstwo rzeczy, które wyłuǳił z kuchni oficerskie i niósł
owinięte płaszczem.

Szwe k stropił się w pierwsze chwili, ale zaraz oǳyskał równowagę ducha. Twarz ego
za aśniała spoko em i zadowoleniem.

— To dla pana oberle tnanta, posłusznie meldu ę. Tylko nie wiem, gǳie pan obe-
rle tnant ma swó przeǳiał, a także nie wiem, czy pan komendant pociągu nie bęǳie
miał nic przeciwko temu, abym poszedł z panem. To akaś świnia.

Porucznik Lukasz spo rzał badawczo na Szwe ka, ale ten z wyrazem ak na większego
zaufania mówił dale :

— To naprawdę akaś świnia, panie oberle tnant. Kiedy odbywał przegląd inspekcy ny
naszego wagonu, meldowałem mu się, że uż po edenaste i że mam prawo prze ść do
wagonu bydlęcego albo do pana, a on mi na to, żebym sobie spoko nie sieǳiał w wagonie
aresztanckim, to przyna mnie w droǳe nie narobię panu oberle tnantowi akiego wstydu.
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Szwe k miał minę męczennika niewinnie krzywǳonego.
— Jakbym a panu oberle tnantowi zrobił kiedykolwiek coś takiego, za co się trzeba

wstyǳić.
Porucznik Lukasz westchnął.
— Wstydu żadnego eszcze panu nigdy nie narobiłem — wywoǳił Szwe k dale —

a eśli się czasem nawet coś niecoś przytrafiło, to było zrząǳeniem bożym i nieszczęśliwą
przygodą, ak mawiał stary Jeniczek z Pelhrzimova, kiedy odbywał trzyǳiestą szóstą karę
więzienną. Nigdy nie zrobiłem nic takiego rozmyślnie, panie oberle tnant, zawsze chcia-
łem zrobić coś zgrabnego, dobrego i nie a temu estem winien, eśli oba nie mieliśmy
z tego profitu, ale racze smutek i żałość.

— No, nie lamentu cie tak barǳo, mó Szwe ku — rzekł porucznik Lukasz gło-
sem miękkim, gdy oba zbliżali się do wagonu sztabowego. — Ja wydam rozporząǳenie,
żebyście znowu byli przyǳieleni do mnie.

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że nie lamentu ę. Tylko mi się tak żal
zrobiło, że oba esteśmy na nieszczęśliwsi luǳie na te całe wo nie i pod słońcem i oba
cierpimy niewinnie. Ciężki to los, gdy sobie pomyślę, że od maleńkości miałem serce
dobre i życzliwe dla każdego.

— Uspokó cie się, Szwe ku.
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że gdyby to nie było naruszeniem sub-

ordynac i, to bym powieǳiał, że się w ogóle uspokoić nie mogę, ale ponieważ muszę
słuchać rozkazów, więc meldu ę, że uż estem spoko ny.

— No to właźcie do wagonu, Szwe ku.
— Posłusznie meldu ę, że włażę, panie oberle tnant.

*

Nad obozem wo skowym w Brucku panowała cisza nocna. W barakach dla szere-
gowców zimno byłO ak w psiarni i żołnierze drżeli z zimna, w barakach oficerskich było
nieznośnie gorąco i trzeba było otwierać okna.

Koło poszczególnych obiektów, strzeżonych przez wartowników, słychać było kroki
wartu ących żołnierzy, którzy choǳeniem pokonywali senność.

Opodal w Brucku nad Litawą arzyły się okna c. i k. fabryki konserw mięsnych,
w które to fabryce w ǳień i w nocy przerabiano różne odpadki. Ponieważ powiewał
wiatr z tamte strony, więc na obóz walił się smród gnĳących ochłapów, kopyt i gnatów,
z których wygotowywano różne wo skowe rosoły.

Z opuszczonego pawiloniku, gǳie w czasach poko u akiś fotograf robił zd ęcia żoł-
nierzom, trawiącym swo ą młodość na ćwiczeniach w strzelaniu, można było do rzeć na
dole nad Litawą czerwone światło elektryczne lampki, oświetla ące ba zel „Pod Jasnym
Kłosem”. Był to okrzyczany dom, który odwieǳinami swymi zaszczycił arcyksiążę Ste-
fan podczas wielkich manewrów pod Soproniem w roku . W domu tym zbierało się
ǳień w ǳień towarzystwo oficerskie.

Był to na lepszy dom rozpusty, niedostępny dla szeregowców i ednorocznych ochot-
ników.

Prości żołnierze i ochotnicy ednoroczni choǳili do „Domu Róż”, którego zielone
światła były również widoczne z okien opuszczonego pawiloniku fotografa.

Był tu taki sam poǳiał, aki panował późnie na oncie, kiedy mocarstwo nie miało
dla swoich żołnierzy uż nic innego prócz przenośnych ba zli przy sztabach brygad, tak
zwanych „puffów”.

Wszęǳie więc można było znaleźć k. u. k. Offizierspuff, k. u. k. Unteroffizierspuff i k.
u. k. Mannschaftspuff.

Bruck nad Litawą arzył się światłem tak samo, ak na drugie stronie rzeki aśniała
Kiraly Hida. W obu miastach, austriackim i węgierskim, grywały kapele cygańskie, a-
rzyły się okna kawiarń i restaurac i, śpiewano i pito. Mie scowe mieszczuchy i urzędnicy
przyprowaǳali do kawiarń i restaurac i swe żony i dorosłe córki, a cały Bruck nad Litawą
razem z Kiraly Hidą nie był niczym innym, tylko ednym wielkim ba zlem.

W obozie, w ednym z oficerskich baraków, Szwe k oczekiwał w nocy powrotu swe-
go porucznika, który wyszedł wieczorem do miasta, do teatru, i dotychczas nie wrócił,
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chociaż goǳina była uż barǳo późna. Szwe k sieǳiał na rozesłanym łóżku swego po-
rucznika, a naprzeciwko niego na stole sieǳiał służący ma ora Wenzla.

Ma or Wenzl powrócił znowu do służby w pułku, gdy w Serbii podczas walk nad Driną
stwierǳona została ego całkowita nieudolność w dowoǳeniu na oncie. Opowiadano
sobie o tym, że kazał rozebrać i zniszczyć most pontonowy, kiedy pół swego batalionu miał
eszcze po drugie stronie rzeki. Teraz został przyǳielony do wo skowe strzelnicy w Kiraly
Hiǳie ako dowódca, a prócz tego spełniał w obozie obowiązki intendenta. Oficerowie
szeptali mięǳy sobą, że ma or Wenzl porośnie na te służbie w pierze. Poko e Lukasza
i Wenzla zna dowały się na ednym korytarzu.

Służący ma ora Wenzla, Mikulaszek, malutki, ospowaty chłopina, bu ał nogami i wy-
woǳił:

— ǲiwię się, że ta mo a stara małpa eszcze nie wraca. Chciałbym wieǳieć, gǳie się
taki włóczy po nocach! Gdyby mi przyna mnie dał klucz od poko u, to bym sobie leżał.
I popić byłoby czego, bo wina est pełen pokó .

— Podobno kradnie — rzekł Szwe k paląc w spoko u ducha papierosy swego pana,
ponieważ zakazano mu palenia fa ki w poko u. — Ty musisz chyba wieǳieć o tym, skąd
on bierze tyle wina.

— Choǳę tam, gǳie mi każe — głosem cieniutkim odpowieǳiał Mikulaszek. —
Da e mi kartkę, więc idę i fasu ę niby dla szpitala, a przynoszę do domu.

— A akby ci kazał — pytał Szwe k — żebyś ukradł kasę pułkową, ukradłbyś? Tuta
sieǳisz i pysku esz, ale trzęsiesz się przed nim ze strachu.

Mikulaszek zamyślił się nad pytaniem Szwe ka i odpowieǳiał:
— Co do kasy pułkowe , to musiałbym się zastanowić.
— Nad niczym nie wolno ci medytować, ty sieroto niemądra! — krzyknął na niego

Szwe k, ale głos ego urwał się nagle, bo w te właśnie chwili otworzyły się drzwi i do
poko u wszedł porucznik Lukasz. Od pierwszego we rzenia widać było, że musiał zdrowo
pić, bo czapkę miał na głowie daszkiem do tyłu.

Mikulaszek tak się przeraził, że nawet nie zeskoczył ze stołu, ale zasalutował sieǳąc,
zapomniawszy zupełnie, że przecież nie ma czapki na głowie.

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że wszystko est w porządku — półgęb-
kiem meldował Szwe k stanąwszy na baczność według wszelkich prawideł przepisu i za-
pomniawszy edynie wy ąć papierosa z ust.

Porucznik Lukasz nie zwrócił na to uwagi i podszedł prosto do Mikulaszka, który
wytrzeszczonymi oczyma spoglądał na porucznika, śleǳąc każdy ego ruch. Salutował
przy tym bez przerwy i nadal sieǳiał na stole.

— Porucznik Lukasz — rzekł oficer podchoǳąc do Mikulaszka krokiem nie barǳo
pewnym — a wy coście za eden?

Mikulaszek milczał. Lukasz przysunął sobie krzesło przed sieǳącego na stole, onie-
miałego z wrażenia służącego, następnie usiadł sam i spogląda ąc wzwyż, zwrócił się do
swego sługi:

— Szwe ku, poda cie mi z walizki rewolwer służbowy.
Przez cały czas, gdy Szwe k szukał w walizie rewolweru, Mikulaszek milczał i okiem

wystraszonym patrzył na porucznika. Jeśli w te chwili uświadomił sobie, że sieǳi na
stole, to musiała go ogarnąć rozpacz tym większa, ponieważ stopy ego dotykały kolan
sieǳącego przed nim porucznika.

— Pytam się, ak wam na imię, człowieku! — wołał porucznik Lukasz.
Biedak milczał dale . Opanowała go akaś drętwota, ak późnie tłumaczył Szwe kowi,

spowodowana przestrachem z nagłego przy ścia porucznika. Chciał zeskoczyć ze stołu, ale
nie mógł, chciał odpowieǳieć, ale nie zdołał otworzyć ust, chciał przestać salutować, ale
nie mógł poruszyć ręką.

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant — odezwał się Szwe k — że rewolwer nie
est nabity.

— To go nabĳcie, Szwe ku.
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że w domu nie mamy naboi, wobec czego

trudno bęǳie zestrzelić go ze stołu. Pozwalam sobie zauważyć, że to est Mikulaszek,
służący pana ma ora Wenzla. On zawsze niemie e, ak tylko zobaczy którego z panów
oficerów. I w ogóle wstyǳi się mówić. Toto est taka sierota niemądra, że się tak wyrażę.
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Pan ma or Wenzl pozostawia toto zawsze na korytarzu, gdy wychoǳi do miasta, więc
biedaczysko szwenda się od ednego służącego do drugiego po całym baraku. Żeby eszcze
miało to powód do takiego przestrachu, ale on przecież nigdy nic złego nie zrobił.

Szwe k splunął; w głosie ego, ak i w tym, że cały czas mówił o Mikulaszku w ro-
ǳa u nĳakim, wyrażała się cała pogarda wobec tchórzliwego służącego ma ora Wenzla,
nie umie ącego nawet zachować się po wo skowemu.

— Pozwoli pan oberle tnant — mówił Szwe k dale — że go powącham.
Szwe k ściągnął ze stołu zgłupiałego Mikulaszka i postawiwszy go na podłoǳe ob-

wąchał ego spodnie.
— Jeszcze nie — zameldował — ale uż się zaczyna. Czy pan oberle tnant nie każe

go wyrzucić?
— Wyrzućcie go, Szwe ku.
Szwe k wyprowaǳił drżącego Mikulaszka na korytarz, zamknął drzwi za sobą i rzekł:
— Uważa , barania głowo, że ci w te chwili uratowałem życie. Jak tylko przy ǳie

ten twó ma or Wenzl, to mi za to chyłkiem wynieś butelkę wina. Mówię bez żartów. Ja
ci naprawdę uratowałem życie. Jak mó oberle tnant się schla, to nie ma z nim gadania.
Tylko a umiem się z nim obchoǳić i nikt inny.

— Bo a…
— Co ty? Pierǳiel esteś, i tyle — rzekł wzgardliwie Szwe k. — Usiądź sobie tu na

progu i czeka na tego swo ego ma ora Wenzla.
— Gǳie was diabli noszą tak długo? — rzekł porucznik Lukasz do wraca ącego

Szwe ka. — Muszę z wami porozmawiać. Nie stawa cie tak idiotycznie na baczność, ale
siada cie i rozmawia cie ze mną po prostu, bez tego waszego „według rozkazu”. Więc stul-
cie gębę i uważa cie, ak się patrzy. Wiecie, gǳie w Kiraly Hiǳie est ulica Soprońska?
Tylko zostawcie to swo e „posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że nie wiem”, ak nie
wiecie, to mówcie: nie wiem, i basta. Zapiszcie sobie na kawałku papieru: ulica Soproń-
ska nr . W domu pod tym numerem est handel żelaza. Wiecie, co to est handel żelaza?
Herrgott, nie gada cie wciąż: posłusznie meldu ę! Mówcie: wiem albo nie wiem. A więc
wiecie, co to est handel żelaza? No to dobrze, że wiecie. Ten handel est własnością akie-
goś Maǳiara imieniem Kakonyi. Wiecie, co to zacz Maǳiar? No więc, Himmelherrgott,
wiecie czy nie wiecie? Aha, wiecie. Nad tym sklepem na górze est pierwsze piętro i na
tym pierwszym piętrze on mieszka. Wiecie o tym? Nie wiecie? No to wam o tym mówię,
żebyście wieǳieli, do stu tysięcy! Wystarcza wam to? No to dobrze, że wam to wystarcza.
Gdyby wam to nie wystarczało, to kazałbym was wsaǳić do paki. Już sobie zapisaliście,
że ten kupiec nazywa się Kakonyi. Więc doskonale. Jutro rano około ǳiesiąte pó ǳie-
cie do Kiraly Hidy, odszukacie ten dom, o którym wam mówię, we ǳiecie na pierwsze
piętro i oddacie list ode mnie pani Kakonyi.

Porucznik Lukasz otworzył portfel i ziewa ąc podał Szwe kowi białą kopertę z listem.
Koperta nie była zaadresowana.

— Jest to rzecz ogromnie ważna, mó Szwe ku — mówił porucznik dale . — Ostroż-
ność nigdy nie zawaǳi i dlatego, ak wiǳicie, na kopercie nie ma adresu. Okazu ę wam
pełne zaufanie i oczeku ę od was, że list wręczycie, ak się należy. Zanotu cie sobie eszcze,
że ta dama nazywa się Etelka, no więc zapiszcie sobie: pani Etelka Kakonyi. Jeszcze raz
powtarzam wam, że list musicie wręczyć za wszelką cenę, oczywiście barǳo dyskretnie
i musicie poczekać na odpowiedź, o tym uż est mowa w liście. Czego eszcze chcecie?

— A gdybym, panie oberle tnant, odpowieǳi nie otrzymał, to co mam robić?
— To trzeba nalegać, żeby koniecznie była odpowiedź — mówił porucznik ziewa ąc

od ucha do ucha. — Ja teraz pó dę spać, bo estem barǳo zmęczony. Dużo się piło.
Sąǳę, że każdy byłby zmęczony po takim wieczorze i po takie nocy.

Porucznik Lukasz nie myślał z wieczora o tym, że zasieǳi się w mieście tak długo. Aby
trochę się rozerwać, ruszył do węgierskiego teatru w Kiraly Hiǳie, gǳie dawano właśnie
akąś węgierską operetkę z tłustymi Żydówkami w rolach głównych, których edyną zaletą
było to, że w tańcu zaǳierały nogi ak na wyże , a nie miały na sobie ani trykotów, ani
ma tek, a dla większe atrakc i wygolone były ak Tatarki, z czego oczywiście galeria nie
miała na mnie szego pożytku, ale co tym barǳie cieszyło oficerów artylerii sieǳących na
parterze, którzy dla zakosztowania tych wszystkich rozkoszy zabierali z sobą artylery skie
lornetki.
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Porucznika Lukasza nie bawiło wszakże to interesu ące świństwo, ponieważ lornetka,
którą sobie pożyczył, nie była achromatyczna, tak że zamiast ud wiǳiał w ruchu tylko
akieś sine płaszczyzny.

Podczas antraktu po pierwszym akcie zainteresowała go natomiast pewna pani, która
była w towarzystwie akiegoś pana w średnim wieku i ciągle domagała się od niego, aby
ą odprowaǳił do garderoby i aby poszli do domu, bo na takie rzeczy patrzeć nie może.
Wypowiadała to dość głośno po niemiecku, na co e towarzysz odpowiadał po węgiersku:

— Tak est, aniele, pó ǳiemy, masz rac ę. To naprawdę wstrętne.
— Es ist ekelhaft — mówiła zagniewana dama, gdy e towarzysz podawał płaszcz.
Była wzburzona, e oczy płonęły gniewem wobec tego bezwstydu. Postawę miała

piękną, oczy duże i czarne. Spo rzała na porucznika Lukasza i eszcze raz z naciskiem
powtórzyła:

— Ekelhaft, wirklich ekelhaft!
To zadecydowało o króciutkie przygoǳie romantyczne .
Od garderobiane otrzymał informac e, że ci państwo nazywa ą się Kakonyi, że pan

ma handel żelaza przy ulicy Soprońskie nr .
— Pani Etelka mieszka z mężem na pierwszym piętrze — mówiła usłużna gardero-

biana z zapałem stare stręczycielki.
— Ona est Niemką z Sopronia, on Maǳiar. Tuta wszystko est pomieszane.
Porucznik Lukasz kazał sobie podać płaszcz i wyszedł także na miasto. W winiarni

„Arcyksiążę Albrecht” spotkał się z kilku kolegami z  pułku.
Mówił niewiele, ale tym więce pił kombinu ąc, co właściwie należałoby napisać do

te surowe , moralne i piękne pani, która stanowczo barǳie go pociągała niż wszystkie
te skaczące małpy na scenie, ak wyrażali się o nich koleǳy.

W barǳo dobrym nastro u udał się do małe kawiarni „Pod Krzyżem Świętego Ste-
fana”, kazał przygotować sobie osobny pokoik, wypęǳił z niego akąś Rumunkę, która
proponowała mu, że rozbierze się do naga i bęǳie mógł robić z nią, co mu się bęǳie
podobało, zażądał papieru, atramentu i pióra i przy butelce koniaku zabrał się do pisa-
nia listu, który wydawał mu się na ładnie szym ze wszystkich listów, akie kiedykolwiek
napisał.

„Wielce Szanowna Pani!
Byłem wczora w teatrze mie skim na przedstawieniu, które napełniło

panią obrzyǳeniem. Podczas całego pierwszego aktu obserwowałem Panią
i Je małżonka. Miałem wrażenie…”

Zawahał się przez przez chwilę, ale potem machnął ręką i rzekł do siebie:
— Co tam! Z akie rac i taki drab ma mieć niewiastę takie urody? Przecież wygląda

przy nie ak ogolony pawian.
Pisał więc dale :

„…że małżonek Pani z dużym zainteresowaniem przyglądał się ohyǳie
przedstawiane na scenie. Ohyda ta słusznie wzbuǳiła obrzyǳenie w Sza-
nowne Pani, ponieważ nie była to sztuka, ale wstrętne odǳiaływanie na
na intymnie sze popędy człowieka”.

Co za pierś ma ta kobieta — pomyślał porucznik Lukasz — ale wraca my do listu.

„Wielce Szanowna Pani raczy mi wybaczyć, iż piszę do Nie , aczkolwiek
nie estem Je znany. Będę szczery i powiem wszystko, co czu ę. Wiǳiałem
w życiu wiele kobiet, ale żadna nie wywarła na mnie takiego wrażenia ak
Pani, albowiem sąd Pani i pogląd na życie zgaǳa się na zupełnie z moim
poglądem. Jestem przekonany, że małżonek Pani est wielkim egoistą, który
włóczy Panią razem z sobą…”

— Tak nie można — rzekł Lukasz do siebie i przekreślił „schleppt mit”, po czym pisał
dale :

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



„…dla własne przy emności zabiera Panią na przedstawienia, akie od-
powiada ą edynie upodobaniom ego. Lubię szczerość i nie narzucam się
Pani byna mnie , ale pragnąłbym porozmawiać z Panią na osobności o czy-
ste sztuce…”

W tute szych hotelach się nie uda — pomyślał — trzeba ą bęǳie zaciągnąć do
Wiednia. Każę się po prostu odkomenderować.

„Dlatego ośmielam się prosić Wielce Szanowną Panią o spotkanie, aby-
śmy się z sobą bliże mogli poznać, czego z pewnością nie odmówi Pani
temu, którego w czasie na bliższym oczeku ą trudy i udręki wo enne, a któ-
ry w razie łaskawe zgody Pani w zgiełku bitew zachowa sobie na pięknie sze
wspomnienie o duszy, która zrozumiała mnie i odczuła tak, ak a zrozumia-
łem i odczułem Ją. Decyz a Pani bęǳie dla mnie rozkazem, odpowiedź Je
stanie się dla mnie chwilą rozstrzyga ącą na całe życie”.

Podpisał się, dopił koniak, kazał sobie podać eszcze butelkę i pĳąc kieliszek za kie-
liszkiem, odczytywał swó list, zdanie po zdaniu. Wzruszył się nim aż do łez.

*

Była goǳina ǳiewiąta, gdy Szwe k zbuǳił porucznika Lukasza:
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że pan się spóźni na służbę, a a muszę uż

iść z pańskim listem do te Kiraly Hidy. Buǳiłem pana uż o siódme , potem o pół do
ósme , potem o ósme , gdy uż wszyscy szli na ćwiczenia, ale pan się obracał zawsze na
drugi bok. Panie oberle tnant… a mówię, panie oberle tnant…

Porucznik Lukasz mamrotał coś pod nosem i chciał się znowu obrócić na drugi bok,
ale mu się to nie udało, ponieważ Szwe k trząsł nim niemiłosiernie i wrzeszczał na cały
głos:

— Panie oberle tnant, a idę z pańskim listem do Kiraly Hidy.
Porucznik ziewnął.
— Z listem? Aha, z moim listem. Ale to rzecz dyskretna, sekret mięǳy nami. Ro-

zumiecie? Abtreten!
Porucznik owinął się znowu kołdrą, z które wyłuskał go Szwe k, i spał dale , podczas

gdy Szwe k wędrował do Kiraly Hidy.
Znalezienie ulicy Soprońskie nr  nie byłoby takie trudne, gdyby Szwe k nie spotkał

się przypadkiem ze starym saperem Vodiczką, przyǳielonym do „szta erów”, których ko-
szary zna dowały się w głębi obozu. Vodiczka mieszkał przed laty w Praǳe na Boisku,
więc takiego spotkania nie można było puścić sobie płazem. Zaszli więc oba starzy przy-
aciele do szynczku „Pod Czarnym Barankiem” w Brucku, gǳie była znana kelnerka
Rużenka, Czeszka, kredytu ąca wszystkim ednorocznym ochotnikom całego obozu.

Ostatnimi czasy saper Vodiczka, stary wyga i wyżeracz, wǳięczył się do nie , prowa-
ǳił ewidenc ę wszystkich kompanii marszowych opuszcza ących obóz, choǳił po ed-
norocznych ochotnikach, przypominał im długi i w ogóle troszczył się, aby w zgiełku
wo ennym żaden z nich nie od echał nie zapłaciwszy Rużence, co e się należało.

— Dokąd właściwie iǳiesz? — zapytał stary saper Vodiczka, gdy oba popili dosko-
nałego wina.

— To sekret — odpowieǳiał Szwe k — ale tobie, staremu koleǳe, powiem.
Opowieǳiał mu o wszystkim szczegółowo, po czym Vodiczka oświadczył, że ako stary

saper nie może opuścić dobrego towarzysza i że pó dą oddać list razem.
Czas upływał im barǳo mile na rozmowie o dawnych dobrych czasach, a gdy po

goǳinie dwunaste wyszli spod „Czarnego Baranka”, wszystko na świecie wydawało im
się ogromnie proste i łatwe.

Prócz tego byli święcie przekonani, że uż nikogo na świecie się nie bo ą. Vodiczka
przez całą drogę na ulicę Soprońską numer  prze awiał ogromną nienawiść dla Maǳia-
rów i bezustannie opowiadał, że bĳe się z nimi, gǳiekolwiek ich napotka, i że biłby się
eszcze częście , ale to i owo mu czasem przeszkoǳiło.
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— Razu pewnego złapałem takiego łobuza maǳiarskiego za kark i trzymam… Było
to w Pausdorfie, dokąd poszliśmy, my saperzy, na wino. Więc go trzymam za kark i chcę
mu dać pochwą od bagnetu po ego baranim łbie, a było ciemno, bo zaraz, ak tylko się
zaczęło, puściliśmy flaszeczkę w wiszącą lampę, a ten zaczyna na mnie wrzeszczeć:

„Antek, powiada, co ty? Przecież to a, Purkrabek, z  landwery!”
O mały figiel byłbym się grubo pomylił. Ale wynagroǳiliśmy to sobie na innych

łobuzach maǳiarskich nad Jeziorem Nezyderskim, na które poszliśmy przed trzema ty-
godniami popatrzeć. W akie ś wiosce stac onu e honweǳki odǳiał karabinów maszy-
nowych, a my weszliśmy przypadkowo do karczmy, gǳie te honwedy ak wściekłe tańco-
wały swego czardasza. Rozǳierały pyski od ednego ucha do drugiego: „Uram, uram, biró
uram” albo: „Lájok, láǌok, láǌok a faluba”. Siadamy tedy naprzeciwko nich i kłaǳiemy
sobie pochewki od bagnetów na stole. „My wam tu zaraz damy »Láǌok«, wy pieskie
syny!” — powiadamy sobie, a nie aki Me strzik, który miał łapy ak niedźwiedź, mrugnął
na nas, że pó ǳie potańcować i zabierze któremu z tych drabów ǳiewczynę. A trzeba ci
wieǳieć, że ǳiewczyny tam były paluszki lizać: łyǳiate takie, biedrzate, piersiste. A gdy
się te łobuzy maǳiarskie do nich w tańcu przyciskały, to było widać, że piersi tych ǳiew-
czyn są twarde, pełne, solidne i że się im te karesy taneczne podoba ą, ednym słowem,
umiały ocenić przy emności tłoku. Więc ten Me strzik skoczył żwawiutko i na ładnie szą
ǳiewuszkę zabiera bez ceremonii akiemuś honwedowi. Ten na niego z pyskiem, Me -
strzik dał mu zaraz porządnie w łeb, aż się Maǳiar nogami nakrył, a my za pochewki.
Owinęliśmy rzemienie dokoła rąk, żeby nam bagnety nie powypadały, i rzuciliśmy się
w wir te zabawy, a a ob ąłem komendę i wołam: „Winny niewinny, wal, bracie, po
kolei!” Szło nam ak po maśle. Honwedy oknem w nogi, a my ich za nóżki i wciągamy
nazad do sali. Kto nie był z naszych, dostał zdrowo. Przyplątał się tam niepotrzebnie ich
starosta i żandarm, więc też oberwali. Karczmarz też dostał po łbie, bo zaczął po nie-
miecku urągać, że psu emy zabawę. A potem wyłapywaliśmy po wsi eszcze i tych, co się
chcieli ukryć przed nami. Jednego ich zugs ührera znaleźliśmy w pewnym gospodarstwie
na samym końcu wsi. Zaszył się głęboko w siano, ale na nic mu się to nie zdało, bo
go zdraǳiła ego własna ǳiewczyna za to, że w karczmie tańczył z inną. Zapatrzyła się
w naszego Me strzika i zaprowaǳiła go potem w stronę Kiraly Hidy, gǳie pod lasem
są suszarnie siana. Zawlekła go do edne z takich suszarń i potem chciała od niego pięć
koron, a on e dał po gębie. Dogonił nas uż koło samego obozu i zaczął opowiadać, ak
to myślał zawsze, że Maǳiarki są ogniste, a ta flądra nic, leżała ak pień i ciągle tylko
szwargotała. Jednym słowem, Maǳiary to hołota — zakończył swo e opowiadanie stary
saper Vodiczka, na co mu Szwe k odpowieǳiał:

— Niektóry Maǳiar też nie winien, że Maǳiar.
— Jak to nie winien⁈ — irytował się Vodiczka. — Każdy winien, a ty nie gada

głupstw! Życzyłbym ci, żebyś się dostał w takie opały ak a, kiedym tu był pierwszy
ǳień po przy eźǳie na kursy. Jeszcze tego samego popołudnia spęǳili nas ak stado
baranów do kupy, a akiś taki idiota zaczął rysować coś na tablicy i tłumaczyć nam, co
to są blindaże, ak się robi podkopy i ak się edno z drugim mierzy. I powiada, że kto
utro rano nie bęǳie miał w zeszycie takich rysunków, ak on nam tłumaczył, to pó ǳie
do paki i dostanie słupka. „Ciężka choroba, myślę sobie, zameldowałem się na te kursy,
żeby się trochę zadekować, a tu mi każą robić maluneczki w zeszycikach ak sztubaczkowi
akiemu”. Wściekłość mnie taka ogarnęła, że usieǳieć nie mogłem i mdło mi się robiło,
ak spo rzałem na tego bałwana, co nam te rzeczy tłumaczył. Aż mnie ręce świerzbiały,
żeby wszystko rozbić i rozmłócić na drzazgi z te wściekłości. Nie czekałem wcale na kawę,
prosto z baraku ruszyłem do Kiraly Hidy i w zapamiętaniu myślałem tylko o ednym,
żeby wyszukać aką speluneczkę zaciszną, schlać się porządnie, zrobić piekło, dać komuś
po pysku i po wyszumieniu te złości iść spoko nie do domu. Człowiek strzela, Pan Bóg
kule nosi. Nad rzeką znalazłem rzeczywiście taki lokalik, akiego było mi trzeba, zaciszny
ak kapliczka, akby stworzony do awantur. Sieǳiało tam tylko dwóch gości i rozmawiali
z sobą po maǳiarsku, co mnie eszcze barǳie rozzłościło. Toteż schlałem się pręǳe , niż
przypuszczałem, i po pĳanemu nawet nie zauważyłem, że obok est eszcze edna izdebka
i że podczas gdy a dokładałem starań, żeby się spić, do te izdebki weszło z ośmiu huzarów,
którzy rzucili się na mnie natychmiast, ak tylko tym dwom gościom dałem po pysku. Te
drańskie huzary tak ci mnie zmordowali i zgonili mięǳy ogrodami, że nie mogłem trafić
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do domu i wróciłem dopiero nad ranem, a rano musiałem się zaraz meldować ako chory.
Opowieǳiałem, że wpadłem do dołu koło cegielni. Przez cały tyǳień musieli mnie owĳać
w mokre prześcieradła, żeby mi się plecy nie obierały. Nie życz sobie, bratku, dostać się
mięǳy takich łotrów. To nie luǳie, ale bydło.

— Kto mieczem wo u e, od miecza ginie — rzekł Szwe k. — Nie powinieneś ǳi-
wić się, że chłopy się zapamiętały. Wino musieli zostawić na stole, aby ciebie gonić po
ogrodach w ciemnościach nocnych. Powinni byli załatwić się z tobą na mie scu i dopiero
potem wyrzucić cię z lokalu. I dla nich byłoby tak lepie , i dla ciebie też, gdyby się z tobą
byli rozprawili przy stole. Znałem szynkarza Paroubka w Libni. Pewnego razu upił się
u niego akiś druciarz ałowcówką i zaczął urągać, że wódka est słaba i że szynkarz dolewa
do nie wody, że gdyby on, druciarz, drutował sto lat i gdyby za cały zarobek kupił sobie
takie ałowcówki, i gdyby tę ałowcówkę wypił na raz, to eszcze mógłby choǳić po linie
i ego, niby tego Paroubka, nosić na ręku. Potem eszcze dodał, że Paroubek est huncwot
i bestia nie byle aka, więc Paroubek wyrżnął go w głowę tymi ego łapkami na myszy
i zwo ami drutu, wyrzucił go na ulicę i tłukł go drągiem od ściągania rolet, a był taki
rozzłoszczony, że pęǳił tego druciarza aż do Domu Inwalidów w Karlinie, stamtąd na
Żiżkov, potem przez Żydowskie Piece do Maleszic, gǳie wreszcie o swego gościa drąg
przetrącił, tak że mógł powrócić do Libni. No tak, ale w gniewie zapomniał, że w szynku
sieǳiało sporo gości, i nie pomyślał, że w ego nieobecności będą sobie gospodarować te
draby według własnego uznania. I tak też było, o czym się przekonał, gdy wreszcie dotarł
do swego szynku. Przed drzwiami, na które do połowy zapuszczono żaluz e, stali dwa
polic anci, którzy wstawili się okropnie, gdy w szynku robili porządek. Zapasy szynku
były na poły wypite, na chodniku leżała pusta baryłka od rumu, a pod bufetem znalazł
Paroubek dwóch schlanych gości, nie dostrzeżonych przez polic ę. Paroubek wyciągnął
ich stamtąd, a ci chcieli mu zapłacić po dwa gra cary, bo powiadali, że więce żytnie nie
wypili. Zapalczywość się nie opłaca. Tak samo est na wo nie. Na przód nieprzy aciela bi-
emy i pęǳimy przed sobą dniem i nocą, a potem trzeba wielkich sił, żeby ak na szybcie
uciekać.

— Ja ich sobie dobrze zapamiętałem i gdyby mi który z tych drabów wszedł w drogę,
to a bym się z nim policzył. My, saperzy, ak się porządnie rozzłościmy, to esteśmy dranie.
Nie tak ak te „żelazne muchy”, ta landwera. Gdyśmy byli na oncie pod Przemyślem, to
był u nas kapitan Jetzbacher, świnia, akie drugie nie ma pod słońcem. Szykanował nas
ten kapitan tak bezustannie, że akiś Bitterlich z nasze kompanii, Niemiec, ale porządny
człowiek, zastrzelił się z tego powodu. Więc powieǳieliśmy sobie tylko tyle, że ak się
od strony rosy skie zacznie awantura, to i kapitana Jetzbachera aka kula musi trafić. Tak
też się stało: ak tylko Moskale zaczęli strzelać, posłaliśmy mu pięć kulek. Twarde miał
gałgan życie ak kot i trzeba go było dobić eszcze dwoma strzałami, żeby nam nie narobił
akiego bigosu; tylko zamruczał, ale tak akoś wesoło, szpasownie.

Vodiczka roześmiał się.
— Takie rzeczy są na oncie normalne. Jeden mó kolega, który est teraz u nas,

opowiadał mi, że ak był ako piechur pod Białogrodem w gefechcie, to w taki sam sposób
zakatrupili swego oberle tnanta, który też był pies niezgorszy, bo zastrzelił dwóch żołnie-
rzy, którzy podczas marszu opadli z sił i dale uż się wlec nie mogli. Jak go wykończyli,
to się eszcze zebrał w sobie i zaczął gwizdać do odwrotu. Podobno okropnie to było
śmieszne.

Prowaǳąc tak interesu ącą rozmowę, doszli wreszcie Szwe k i Vodiczka tam, gǳie na
ulicy Soprońskie pod numerem  zna dował się handel żelaza pana Kakonyi.

— Ty, bratku, lepie poczeka tu przed bramą — rzekł Szwe k do Vodiczki. — Wpad-
nę na górę, oddam list, poczekam na odpowiedź i za chwilkę będę znowuż na dole.

— Ja miałbym cię opuścić? — zǳiwił się Vodiczka. — Mówię ci eszcze raz, że nie
znasz Maǳiarów. Tuta potrzebna est wielka ostrożność. Ja go spiorę.

— Słucha , Vodiczko — rzekł Szwe k z wielką powagą — tu nie choǳi o Maǳiara,
ale o ego żonę. Przecież opowieǳiałem ci o wszystkim, kiedyśmy sieǳieli u te czeskie
kelnerki, że zanoszę list od swego oberle tnanta i że to est sekret absolutny. Mó obe-
rle tnant napominał mnie barǳo surowo, że o tym nie wolno pisnąć ani słówka przed
nikim, a ta two a kelnerka też mówiła, że oberle tnant ma rac ę i że to est sprawa dys-
kretna i nikt nie powinien wieǳieć o tym, że pan oberle tnant pisu e listy do zamężne
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kobiety. Ty sam przyświadczałeś i kiwałeś głową. Wytłumaczyłem wam obo gu ak się
należy, że ściśle wykonam rozkaz swego oberle tnanta, a ty się zawziąłeś i chcesz raptem
iść razem ze mną na górę.

— Ty mnie eszcze nie znasz, bracie Szwe ku — odpowieǳiał również z wielką powagą
stary saper Vodiczka. — Jak raz powiem, że z kimś idę, to tak samo, akby inny złożył
uroczystą przysięgę. We dwóch zawsze bezpiecznie .

— Ja ci to wyperswadu ę, mó Vodiczko. Czy wiesz, gǳie est ulica Neklana na Vy-
szehraǳie? Więc tam miał warsztat ślusarz Vobornik. Był to człowiek sprawiedliwy i dnia
pewnego, kiedy powrócił z pĳatyki, przyprowaǳił sobie do domu wesołego kompana na
nocleg. A potem musiał długo leżeć, a żona ego ǳień w ǳień, kiedy nakładała mu opa-
trunek na ranę na głowie, powtarzała te słowa: „Wiǳisz, Antosiu, żebyś był przyszedł
sam, to byłabym trochę pourągała i nie byłabym cię grzmotnęła w główkę gwichtem
od wagi”. On zaś, gdy uż oǳyskał mowę i mógł odpowiadać, powtarzał: „Masz rac ę,
matko, ak na drugi raz pó dę gǳie, to nie przyprowaǳę z sobą nikogo”.

— Tego by eszcze brakowało — rozzłościł się Vodiczka — żeby nam ten Maǳiar
miał dać czymś w łeb. Złapię go za kark i zrzucę z piętra na dół tak elegancko, że poleci
ak szrapnel. Z tymi łobuzami maǳiarskimi trzeba postępować ostro. Pieścić się z takimi
nie warto.

— E, mó Vodiczko, przecież nawet tyle nie piłeś, żeby gadać takie rzeczy. Ja wypiłem
o dwie ćwiartki więce niż ty. Pomyśl tylko dobrze, że nie możemy przecie wywołać
akiego skandalu. Ja za to odpowiadam. Przecie tu choǳi o kobietę.

— I kobieta może oberwać, eśli o to choǳi. Mnie wszystko edno. Mówię ci, że nie
znasz eszcze starego sapera Vodiczki. Pewnego razu w Zabiechlicach na „Różane Kę-
pie” edna taka maszkara nie chciała ze mną tańczyć, że niby miałem spuchniętą twarz.
Prawda, że twarz miałem spuchniętą, ponieważ akurat wracałem z pewne zabawy ta-
neczne w Hostivarzu, ale takie obrazy od te ǳiewki ścierpieć nie mogłem, więc powia-
dam: „Żeby mi szanowna panienka nie zazdrościła, to służę pani i a”. I wlepiłem e , co
się należało, ale z takim szykiem, że przewróciła stół, przy którym sieǳiała z tatusiem,
z mamusią, z dwoma braćmi. Kufle i wszystko poleciało na ziemię. Ale nie zląkłem się
całe „Różane Kępy”. Byli tam zna omi z Vrszovic i pomogli mi. Spraliśmy z pięć roǳin
razem z ǳiećmi. Hałas było słychać chyba aż w Michli, a następnie cała ta awantura była
opisana w gazetach, bo to była zabawa ogrodowa akiegoś stowarzyszenia dobroczynno-
ści akichś tam mieszczan. Więc wiǳisz, bracie, sprawa est asna. Jak mnie dopomogli
dobrzy luǳie, tak i a dopomogę tobie i każdemu koleǳe, gdy się zanosi na coś gru-
bego. Rąb mnie, bracie, sieka mnie, nie ruszę się od ciebie. Maǳiarów nie znasz. Nie
możesz przecie uczynić mi tego, żebyś mnie od siebie odpęǳał, skoro wiǳimy się po raz
pierwszy od tylu lat, i eszcze w takich okolicznościach.

— W takim razie pó dź ze mną — zdecydował Szwe k — ale musisz postępować
barǳo ostrożnie, żebyśmy sobie nie nawarzyli akiego piwa.

— Nie kłopocz się, kolego — szepnął Vodiczka wchoǳąc ze Szwe kiem na schody
— ak a go trzepnę…

I eszcze cisze dodał:
— Zobaczysz sam, że z takim łobuzem maǳiarskim damy sobie łatwo radę.
Gdyby w bramie tego domu był ktoś rozumie ący po czesku, to byłby usłyszał hasło

Vodiczki: „Ty nie znasz Maǳiarów…” Było to streszczenie mądrości życiowe , którą zdobył
Vodiczka w zacisznym szynczku nad Litawą, otoczonym ogrodami sławetne Kiraly Hidy
i górami, które żołnierze wspominać będą zawsze z przekleństwem i nienawiścią z powodu
niezliczonych udręk i ćwiczeń przy zaprawianiu się do mordów i rzezi masowych przed
wo ną i podczas wo ny.

*

Szwe k i Vodiczka stali przed drzwiami mieszkania pana Kakonyi. Zanim Szwe k na-
cisnął guzik ǳwonka, rzekł do Vodiczki:

— Słyszałeś uż zapewne, kolego, że ostrożność est matką mądrości.
— Ja gwiżdżę na ostrożność — odpowieǳiał Vodiczka. — Trzeba tak zrobić, żeby

nawet nie miał czasu na otwarcie gęby.
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— Tu nie choǳi o żadne otwarcie gęby, Vodiczko — rzekł Szwe k i zaǳwonił, a Vo-
diczka dodał:

— Eins, zwei i mó Maǳiar zleci na łeb po schodach.
Drzwi się otworzyły i służąca zapytała ich po węgiersku, czego sobie życzą.
— Nem tudom — rzekł wzgardliwie Vodiczka. — Ucz się, panno, po czesku.
— Verstehen Sie deutsch? — zapytał Szwe k.
— A pischen.
— Also sagen Sie der Frau, ich will die Frau sprechen, sagen Sie, dass ein Brief ist von

einem Herr, draussen in Kong.
— ǲiwię się — rzekł Vodiczka wchoǳąc za Szwe kiem do przedpoko u — że z taką

pindą rozmawiasz.
Stali w przedpoko u. Szwe k zamknął drzwi za sobą, roze rzał się dokoła i rzekł:
— Mieszkanie to ma ą ładne i nawet dwa parasole na wieszaku wiszą, i ten obraz tego

Pana Jezusa też niczego sobie.
Z poko u, z którego słychać było szczękanie łyżek i brzęk talerzy, wyszła znowu służąca

i rzekła do Szwe ka:
— Frau ist gesagt, dass sie hat ka Zeit, wenn was ist, dass mir geben und sagen.
— Also — rzekł uroczyście Szwe k — der Frau ein Brief, aber halten Küschen.
Podał e list porucznika Lukasza.
— Ich — dodał wskazu ąc palcem na siebie — Antwort warten hier im die Vorzimr?
— Czemu nie siadasz? — zapytał Vodiczka, który usadowił się na krześle pod ścianą.

— Masz krzesło i siada . Nie stó ak aki ǳiad. Nie poniża się przed tym Maǳiarem.
Zobaczysz, że bęǳiemy z nim mieli awanturę, ale a go trzepnę.

Przez chwilę milczał, a potem zapytał:
— Gǳieżeś się nauczył po niemiecku?
— Sam z siebie — odpowieǳiał Szwe k. Znowu zapanowała cisza, aż raptem z po-

ko u, do którego służąca zaniosła list, doleciał wielki krzyk i hałas. Ktoś grzmotnął czymś
ciężkim o ziemię, po czym słychać było wyraźnie tłuczenie szklanek i talerzy, pomieszane
z wykrzykiwanymi słowami:

— Baszom az anyát, baszom az istenet, baszom a Kristust Marját, baszom az atyadot,
baszom a világót!

Drzwi się rozwarły i do przedpoko u wpadł mężczyzna w kwiecie wieku z serwetką na
szyi. Wymachiwał wściekle listem przyniesionym przez Szwe ka.

Na bliże drzwi sieǳiał stary saper Vodiczka, rozgniewany pan domu zwrócił się więc
przede wszystkim do niego.

— Was soll das heissen? Wo ist der verfluchte Kerl, welcher dieses Brief gebracht hat?
— Powoli, mości panie — rzekł Vodiczka wsta ąc z krzesła — nie wrzeszcz tak głośno,

żebyś czasem nie wyleciał za drzwi, a eśli chcesz wieǳieć, kto ten list przyniósł, to zwróć
się grzecznie do kolegi Szwe ka. Ale rozmawia z nim grzecznie, eśli nie chcesz zlecieć po
schodach.

Przyszła kole na Szwe ka, aby sam na sobie doświadczył bogactwa wymowy pana
z serwetką na szyi, który wykrzykiwał piąte przez ǳiewiąte, że tego owego, że akurat
edli obiad.

— Właśnie słyszeliśmy, że państwo eǳą obiad — przyświadczył Szwe k łamaną
niemczyzną i dodał po czesku: — Nie pomyśleliśmy o tym, że pora est obiadowa i prze-
rywamy państwu spożywanie posiłku.

— Nie poniża się — odezwał się Vodiczka.
Zagniewany pan gestykulował tak mocno, że serwetka trzymała się na szyi uż tylko

małym koniuszkiem. Łamaną niemczyzną wykrzykiwał dale , że zrazu myślał, że ten list
dotyczy akichś kwater dla wo ska w domu, który est własnością ego żony.

— Tuta umieściłoby się istotnie eszcze sporo wo ska — rzekł Szwe k — ale w tym
liście choǳiło o co innego, ak pan się niezawodnie sam przekonał.

Pan domu złapał się za głowę i zaczął głośno wykrzykiwać, że też był le tnantem re-
zerwy, że i teraz chętnie służyłby w wo sku, ale ma chorobę nerkową. Za ego czasów
oficerowie nie byli tacy swawolni, żeby zakłócać spokó w domach porządnych obywa-
teli. Groził, że list pośle do dowóǳtwa pułku, do Ministerstwa Wo ny, opubliku e go
w gazetach.
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— Proszę pana — rzekł z wielkim dosto eństwem Szwe k — ten list napisałem a.
Ich geschrieben, kein Oberleutnant. Podpis tylko tak sobie sfałszowany. Unterschrift, Name
falsch. Pańska żona barǳo mi się podoba. Ich liebe Ihre Frau. Ja estem w pańskie żonie
zakochany po same uszy, ak mawiał poeta Vrchlicky. Kapitales Frau.

Wzburzony pan chciał się rzucić na Szwe ka, który stał spoko nie i nie zdraǳał stra-
chu, ale stary saper Vodiczka, który barǳo uważnie śleǳił każdy ruch zagniewanego
pana, podstawił mu nogę, wyrwał mu list z ręki, którym ten stale wymachiwał, wsu-
nął go do kieszeni i zanim się pan Kakonyi zorientował, złapał go Vodiczka, zaniósł ku
drzwiom, otworzył e wolną ręką, a po chwili słychać było, ak coś ciężkiego stacza się po
schodach.

Wszystko stało się tak szybko, ak to się ǳie e w ba ce, gdy diabeł przychoǳi sobie
po duszę, która mu się zaprzedała.

W przedpoko u pozostała tylko serwetka zagniewanego pana. Szwe k podniósł ą,
zapukał grzecznie do drzwi poko u, z którego przed pięciu minutami wyszedł pan Kakonyi
i z którego słychać było płacz kobiety.

— Odda ę pani serwetkę — rzekł Szwe k zwraca ąc się barǳo uprze mie do pani,
która płakała na kanapie. — Żeby e nie podeptali. Mo e uszanowanie pani.

Trzasnął obcasami, zasalutował i wyszedł do sieni. Na schodach nie było żadnych
śladów walki, bo wszystko zgodnie z przewidywaniem Vodiczki poszło barǳo gładko.
Tylko na dole, koło bramy, znalazł Szwe k rozdarty biały kołnierzyk. Tuta rozegrał się
widać ostatni akt tragedii, gdy pan Kakonyi trzymał się bramy i rozpaczliwie się bronił,
aby nie być wywleczonym na ulicę.

Natomiast na ulicy był ruch niezgorszy. Pana Kakonyi zaciągnięto do pobliskie bra-
my, gǳie polewano go wodą, a na środku ulicy saper Vodiczka ak lew walczył z kilku
honwedami-huzarami, którzy stanęli w obronie swego ziomka. Wywĳał on bagnetem
na pasie ak cepem. Walczył po mistrzowsku, ale nie walczył sam. Ramię przy ramieniu
walczyło obok niego kilku żołnierzy czeskich z różnych pułków. Przechoǳili akurat ulicą
i pośpieszyli ziomkowi z pomocą.

Szwe k opowiadał późnie , że sam nie wie, ak się wplątał w tę całą awanturę; że nie
miał bagnetu, więc opęǳał się kĳem, który mu się do rąk przyplątał, a był własnością
akiegoś wystraszonego świadka te bĳatyki.

Awantura trwała dość długo, ale nawet na pięknie sze rzeczy ma ą swó koniec. Na-
deszło wo sko z bereitschaftu i zabrało z sobą uczestników walki.

Szwe k maszerował obok Vodiczki ze swoim kĳem, który przez komendanta bereit-
schaftu uznany został ako corpus delicti.

Szedł krokiem równym, trzyma ąc kĳ na ramieniu niby karabin.
Stary saper Vodiczka przez cały czas milczał uparcie i dopiero gdy wchoǳili na od-

wach, rzekł melancholĳnie do Szwe ka:
— A co, nie mówiłem ci, że Maǳiarów nie znasz?

.  
Pułkownik Schröder z zadowoleniem spoglądał na bladą twarz porucznika Lukasza, któ-
ry miał duże sine kręgi pod oczyma; porucznik, zakłopotany, nie patrzył w twarz swego
zwierzchnika, ale ukradkiem, akby studiował akieś ważne zagadnienie, spoglądał na ma-
pę dyslokac i wo sk w obozie. Mapa ta była edyną ozdobą całe kancelarii pułkownika.

Przed pułkownikiem leżało na stole kilka gazet z artykułami zakreślonymi koloro-
wym ołówkiem. Pułkownik eszcze raz spo rzał na nie, a potem rzekł patrząc uważnie na
porucznika Lukasza:

— Więc pan uż wie o tym, że służący pański Szwe k est w areszcie i że zostanie
prawdopodobnie oddany pod sąd dywizy ny?

— Wiem, panie pułkowniku.
— Oczywiście, że to nie wszystko — z naciskiem rzekł pułkownik, pastwiąc się nad

swoim podwładnym. — Na tym sprawa się nie skończy. Opinia publiczna est wzburzona
tym, co spłatał pański służący, ale do całe te afery zostało wplątane także i pańskie
nazwisko, panie poruczniku. Z dowóǳtwa dywiz i nadesłano nam uż pewien materiał.
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Mamy także kilka gazet, które pisały o wypadku. Może pan mi te artykuły przeczyta na
głos.

Podał porucznikowi Lukaszowi gazety z zakreślonymi artykułami, a porucznik zaczął
odczytywać eden z nich głosem tak monotonnym, akby z czytanki dla ǳieci odczytywał
zdanie: „Miód est daleko pożywnie szy i strawnie szy od cukru”.

„Gǳie mamy gwarancję swej przyszłości?”

— Czy to est „Pester Lloyd”, panie poruczniku? — zapytał pułkownik.
— Tak est, panie pułkowniku — odpowieǳiał porucznik Lukasz i czytał dale :

„Wo na wymaga współǳiałania wszystkich obywateli monarchii austro-
-węgierskie . Jeśli chcemy zapewnić sobie pokó i bezpieczeństwo, to wszyst-
kie narody muszą wspomagać się wza emnie, a gwaranc a nasze przyszło-
ści spoczywa właśnie w tym rzetelnym szacunku, aki narody okazu ą sobie
wza emnie. Na większe ofiary naszych ǳielnych żołnierzy, posuwa ących się
stale naprzód, byłyby daremne, gdyby nasze tyły, czyli organa odżywcze na-
szych sławnych wo sk, nie były należycie z ednoczone, gdyby za plecami na-
szych żołnierzy po awiały się żywioły rozbĳa ące ednolitość państwa, a przez
swo ą niegoǳiwą agitac ę obniża ące wartość właǳy państwowe . Żywioły
takie musiałyby uniemożliwić ostatecznie współǳiałanie obywateli i dopro-
waǳiłyby do zamieszek. W te ǳie owe chwili nie możemy spoglądać spo-
ko nie na garść luǳi, którzy powodowani szowinizmem narodowym zakłó-
ca ą zgodną pracę wszystkich narodów i przeszkaǳa ą ǳiełu ukarania tych
nęǳników, którzy na państwo nasze napadli bez akiegokolwiek powodu,
z zamiarem odarcia go ze wszystkich dóbr kulturalnych. Nie podobna prze-
milczeć tych ob awów chorobliwe nienawiści, która dąży tylko do zniwe-
czenia edności w duszach narodu. Już nieraz nadarzała się nam sposobność
do zwracania uwagi w naszym piśmie na to, że właǳe wo skowe zmuszone
były z całą surowością występować przeciwko tym ednostkom z czeskich
pułków, które to ednostki, nie szanu ąc chwalebne tradyc i owych pułków,
krzewią po miastach i miasteczkach węgierskich nienawiść przeciwko całe-
mu narodowi czeskiemu, który ako całość niczemu nie est winien, albo-
wiem zawsze stał niezachwianie na straży interesów tego państwa, o czym
świadczy długi szereg znakomitych woǳów czeskich, że wspomnimy tu e-
dynie o sławne pamięci marszałku Radetzkim i innych obrońcach mocar-
stwa austro-węgierskiego. Tym to świetlanym postaciom przeciwstawia się
kilku łobuzów należących do czeskich szumowin społecznych. Korzysta ąc
z wo ny światowe zgłosili się dobrowolnie do wo ska, aby zakłócać edno-
myślność narodów monarchii, kieru ąc się przy tym swymi na niższymi po-
pędami. Zwracaliśmy uż uwagę na awantury pułku X w Debreczynie, któ-
rego postępki były omawiane i potępione przez parlament w Budapeszcie,
a którego sztandar pułkowy został późnie na oncie ________. Kto ma
na sumieniu ten haniebny grzech? ________. Kto pęǳił czeskich żołnierzy
________. Co sobie myśli obca hołota w nasze węgierskie o czyźnie, na -
lepie świadczy to, co się stało niedawno w Kirlay Hiǳie, te wyspie węgier-
skie nad Litawą. Jakie narodowości są żołnierze z pobliskiego obozu wo -
skowego w Brucku nad Litawą, którzy napadli i poturbowali tamte szego
obywatela i kupca pana Gyula Kakonyi? Uważamy za bezwzględny obowią-
zek odnośnych właǳ, aby wyświetliły tę sprawę i zwróciły się z zapytaniem
do dowóǳtwa wo skowego, które ze swe strony na pewno uż za ęło się tą
aferą, aka rola w tym szczuciu przeciwko narodowi węgierskiemu przypada
porucznikowi Lukaszowi, którego imię powtarzane est w mieście w związ-
ku z tym, co się tam niedawno stało. Donosi nam o tym nasz korespondent
mie scowy zebrawszy bogaty materiał dotyczący całe te sprawy, która woła
po prostu o pomstę do nieba. Czytelnicy »Pester Lloyd« na pewno z za-
ciekawieniem będą śleǳić bieg te sprawy; nie omieszkamy ich zapewnić,
że wkrótce zazna omimy ich bliże z całym tym wydarzeniem, ma ącym tak
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wy ątkowe znaczenie. Jednocześnie wszakże oczeku emy komunikatu urzę-
dowego o zbrodni w Kiraly Hiǳie, akie dopuszczono się na mie scowe
ludności maǳiarskie . Że sprawą tą za mie się także parlament w Buda-
peszcie, o tym mówić nie trzeba. Czeskich żołnierzy, prze eżdża ących przez
Węgry na ont, trzeba nauczyć szacunku dla naszych praw Korony Św. Ste-
fana. Jeśli zaś istnie ą eszcze luǳie, którzy nie rozumie ą znaczenia takich
wybryków, akie się zdarza ą, to niecha wieǳą, że w czasach wo ny uczy się
różnych awanturników poszanowania prawa kulą, stryczkiem, kryminałem
i bagnetem. Gǳie nie ma dobre woli, tam siła nauczy, ak trzeba się liczyć
z interesami nasze wspólne o czyzny”.

— Kto est podpisany pod tym artykułem, panie poruczniku?
— Bela Barabas, redaktor i poseł, panie pułkowniku.
— To znany drań, panie poruczniku. Ale zanim się ta rzecz dostała do „Pester Lloyd”,

ten sam artykuł był uż wydrukowany w „Pesti Hirlap”. A teraz niech mi pan przeczyta
urzędowe tłumaczenie artykułu, który ukazał się w soprońskie gazecie „Sopronyi Naplo”.

Lukasz odczytywał artykuł, w którym redaktor z akimś osobliwym zamiłowaniem
powtarzał takie zwroty, ak: przykazanie mądrości państwowe , porządek państwowy,
luǳka nikczemność, podeptana godność luǳka, uczta ludożerców, zmasakrowane spo-
łeczeństwo, banda mameluków, zakulisowe sprężyny itd. Z artykułu wynikało, że Węgrzy
na własne ziemi są na barǳie prześladowanym narodem, a napisany był takim tonem,
akby czescy żołnierze napadli autora, powalili go na ziemię, skakali po ego brzuchu, on
zaś ryczał z oburzenia i bólu, a ktoś tam ego ryk stenografował. „O pewnych poważnych
sprawach — wyrzekał »Sopronyi Naplo« tonem płaczliwym — nie pisze się nic, chociaż
nie wiadomo dlaczego. Każdy z nas wie, co to est czeski żołnierz na Węgrzech i na on-
cie. Wszyscy doskonale wiemy, co Czesi potrafią, akie czynniki tu ǳiała ą i kto wszystko
aranżu e. Czu ność właǳ zwraca się, oczywiście, ku sprawom ważnie szym, ale dla tych
ważnie szych rzeczy nie powinno się przeoczać rzeczy pomnie szych, nie można bowiem
dopuścić, aby powtórzyło się to, co miało mie sce w tych dniach w Kiraly Hiǳie. Nasz
artykuł wczora szy miał piętnaście skreśleń, toteż i ǳisia ze względów technicznych nie
możemy wypowieǳieć się obszernie i szczegółowo o tym, co się tam stało. Korespon-
dent nasz, wysłany na mie sce, donosi nam, że właǳe zabrały się do śleǳtwa z wielką
energią. ǲiwi nas edynie to, że niektórzy uczestnicy masakry w Kiraly Hiǳie eszcze
nie zostali aresztowani. Dotyczy to osobliwie pewnego pana, który ak się dowiadu emy,
eszcze ciągle przebywa w obozie i bezkarnie afiszu e się w oǳnakach swego »papageire-
gimentu«. Imię ego było wymienione onegda w »Pester Lloyd« i »Pester Naplo«. Jest to
znany czeski szowinista Lukasz, o którego wybrykach podana bęǳie interpelac a przez
posła naszego Gezę Savanyu, reprezentu ącego okręg Kiraly Hida”.

— Równie uprze mie pisze o panu tygodnik wychoǳący w Kiraly Hiǳie — rzekł
pułkownik Schröder do porucznika — a także gazety preszburskie. Ale nie bęǳie to pana
interesowało, ponieważ wszystkie te artykuły pisane są na edno kopyto. Z politycznego
punktu wiǳenia da się to łatwo wytłumaczyć, ponieważ my, Austriacy, czy esteśmy
Niemcami, czy Czechami, w porównaniu z Maǳiarami stoimy ednak… Rozumie pan,
panie poruczniku? Mamy tu do czynienia z pewną tendenc ą. Barǳie interesu ący dla
pana byłby artykuł „Komarneńskie Gazety Wieczorowe ”, w które mowa o tym, że chciał
się pan dopuścić gwałtu na pani Kakonyi, i to w adalni podczas obiadu i w obecności e
męża, któremu groził pan szablą, zmusza ąc go do zatykania żonie ust ręcznikiem, żeby
nie krzyczała. To est nie ako ostatnia o panu wiadomość, panie poruczniku.

Pułkownik uśmiechnął się i mówił dale :
— Właǳe nie spełniły swego obowiązku. Cenzura prewency na tute szych pism też

est w ręku Maǳiarów. Robią sobie z nami, co im się żywnie podoba. Oficer nasz nie ma
ochrony przed taką cywilną redaktorską świnią maǳiarską. Dopiero na skutek naszego
ostrego wystąpienia czy też telegramu naszego sądu dywizy nego prokuratura w Buda-
peszcie wydała rozporząǳenia, aby zaaresztowano niektórych luǳi w wyże wymienio-
nych redakc ach. Na więce nabroił redaktor „Komarneńskie Gazety Wieczorowe ”, ale
do śmierci popamięta on swo ą gazetkę! Ja zostałem upoważniony przez sąd dywizy ny,
abym pana przesłuchał ako pański zwierzchnik. Przysłano mi też papiery dotyczące ca-
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łego śleǳtwa. Wszystko byłoby się dobrze skończyło, gdyby nie ten pański nieszczęsny
Szwe k. Razem z nim zna du e się nie aki saper Vodiczka, u którego po bĳatyce znale-
ziono pański list napisany do pani Kakonyi. Otóż pański Szwe k twierǳił przy badaniu,
że to on sam ten list napisał, a kiedy kazano mu go przepisać, żeby można było porów-
nać charakter pisma, Szwe k przepisał, ale potem zeżarł pański list. Z kancelarii pułku
wysłano następnie do sądu dywizy nego pańskie raporty dla porównania ich z rękopisem
Szwe ka i oto masz pan rezultat badania.

Pułkownik wyszukał w dokumentach akiś papier i pokazał w nim porucznikowi
mie sce podkreślone: „Oskarżony Szwe k odmówił napisania podyktowanych mu zdań,
twierǳąc, że przez noc zapomniał pisać”.

— W ogóle a, panie poruczniku, nie przywiązu ę do tego wszystkiego żadne wa-
gi i est dla mnie obo ętne, co tam na śleǳtwie wygadu e ten pański Szwe k czy saper
Vodiczka. Szwe k i saper twierǳą, że choǳiło edynie o akiś niewinny żarcik, na któ-
rym się nie poznano, i że sami zostali napadnięci przez cywilów, więc musieli się bronić
dla ratowania honoru wo skowego. Przy śleǳtwie wyszło na aw, że cały ten Szwe k to
ładny numer. Na przykład na pytanie, dlaczego się nie przyzna e, odpowieǳiał do pro-
tokołu: „Ja, powiada, znalazłem się w takie same sytuac i, w akie znalazł się pewien
służący malarza Panuszki z powodu akichś obrazów Marii Panny. Kiedy, mu zarzucano
sprzeniewierzenie tych obrazów, to także nie mógł odpowieǳieć nic innego, tylko to
edno: »Czy chcecie, żebym sobie wyrwał serce z piersi?«”. Oczywiście postarałem się,
żeby na wszystkie te napastliwe i nikczemne artykuły tute szych gazet dana była należyta
odpowiedź w imieniu sądu dywizy nego. ǲisia porozsyła się te sprostowania i mam na-
ǳie ę, że w ten sposób uczyniłem wszystko, co było trzeba dla naprawienia tych świństw,
których narobiły te ǳiennikarskie bestie cywilno-maǳiarskie.

Zda e mi się, że stylizac a mo a est barǳo dobra:
„Sąd dywizy ny nr… i dowóǳtwo pułku nr… oświadcza ą, że artykuł

zamieszczony w piśmie mie scowym o rzekomych awanturach szeregowych
pułku nr… w niczym nie odpowiada rzeczywistości i od pierwszego do ostat-
niego słowa est zmyślony. Wdrożono śleǳtwo przeciwko tym ǳiennikom,
które pozamieszczały owe kłamliwe wiadomości, i winowa cy będą surowo
ukarani”.

Sąd dywizy ny — mówił pułkownik dale — wypowiada się w liście do naszego pułku,
iż zdaniem ego nie choǳi o nic innego, tylko o systematyczne pod uǳanie przeciwko
odǳiałom wo skowym przybywa ącym z Przedlitawii do Zalitawii. Niech pan porówna
z łaski swo e , ile wo ska wysłaliśmy na ont my, a ile oni. Powiem panu tylko tyle, że żoł-
nierz czeski est mi daleko milszy niż ta hołota maǳiarska. Jak tylko wspomnę o pewnych
rzeczach, to mnie zaraz wściekłość ogarnia. Pod Białogrodem ostrzeliwali Maǳiarzy nasz
drugi marszbatalion, nasz marszbatalion nie wieǳiał, że strzela ą te gałgany maǳiarskie,
zaczął strzelać do deutschmeistrów na prawym skrzydle, a deutschmeistrzy też się nie
zorientowali i zaczęli ostrzeliwać pułk bośniacki, który stał obok nich. Mówię panu, co
to wtedy było! Ja byłem akurat w sztabie brygady na obieǳie, dnia poprzedniego mieli-
śmy na obiad tylko szynkę i zupę konserwową, więc tego dnia mieliśmy dostać porządny
obiad: rosół z kurą, filet z ryżem i ciastka z szodonem. W wigilię tego dnia powiesili-
śmy w miasteczku akiegoś serbskiego handlarza wina, a nasi żołnierze znaleźli w ego
piwnicy winko liczące sobie trzyǳieści latek. Może pan sobie wyobrazić, ak cieszyliśmy
się wszyscy, że bęǳie dobry obiad. Z edliśmy rosół, zabieramy się do kury, gdy wtem
pada ą po edyncze strzały, a potem zaczyna się strzelanina na dobre. Zaś nasza artyleria,
która po ęcia o tym nie miała, że to ostrzeliwu ą się nasze własne odǳiały, zaczęła prażyć
na nas ogniem i eden granat padł tuż koło sztabu nasze brygady. Serbowie pomyśleli
widać, że u nas wybuchnął bunt, i ze wszystkich stron zaczęli walić do nas, z czego się
dało, a zarazem przeprawili się przez rzekę. Generała brygady woła ą do telefonu; a wtem
generał dywiz i podniósł istne piekło krzycząc, co to za błazeństwa ǳie ą się na odcinku
za mowanym przez naszą brygadę, bo akurat dostał rozkaz ze sztabu armii, aby rozpo-
cząć atak na pozyc e serbskie o goǳinie drugie minut trzyǳieści pięć w nocy od lewego
skrzydła. „My, powiada, esteśmy w rezerwie” — więc natychmiast kazał ogień wstrzy-
mać. Ale to przecież śmieszne, gdy ktoś w takie sytuac i chce „Feuer einstellen”. Centrala
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telefoniczna brygady meldu e, że nigǳie nie może się doǳwonić, tylko sztab  pułku
meldu e, że dostał rozkaz od sąsiednie dywiz i: „Ausharren!”, że nie może dogadać się
z naszą dywiz ą, że Serbowie obsaǳili wzgórza dwieście dwanaście, dwieście dwaǳieścia
sześć i trzysta dwaǳieścia siedem, że żąda wysłania ednego batalionu ako łącznika i tele-
fonicznego połączenia z naszą dywiz ą. Przerzucamy druty na dywiz ę, ale połączenie uż
było przerwane, ponieważ Serbowie dostali się na nasze tyły i od obu skrzydeł zamykali
nas w tró kącie, w którym potem pozostało wszystko: piechota, artyleria i tabory z całą
autokolumną, składy i szpital polowy. Przez dwa dni nie zsiadaliśmy z koni, a dowódca
dywiz i razem z dowódcą brygady dostali się do niewoli. A wszystko to zawinili Maǳia-
rowie przez ostrzeliwanie naszego drugiego marszbatalionu. Rzecz prosta, że całą winę
zwalili na nasz pułk.

Pułkownik splunął.
— Sam pan się teraz przekonał, panie poruczniku, ak haniebnie wyzyskali pańską

przygodę w Kiraly Hiǳie.
Porucznik Lukasz zakaszlał nie wieǳąc, co odpowieǳieć.
— Panie poruczniku — zwrócił się do niego pułkownik z kordialną poufałością —

połóż pan rękę na sercu i mów pan rzetelnie: ile razy przespał się pan z panią Kakonyi?
Pułkownik Schröder był tego dnia w usposobieniu barǳo dobrym.
— Niech mi pan nie gada, że zaczynał pan dopiero korespondować. Kiedym był

w pańskich latach i zostałem wysłany na kursy miernicze do Chebu, to przez trzy tygo-
dnie nic innego nie robiłem, tylko spałem sobie z Węgierkami. Trzeba było wiǳieć mnie
wtedy. Co ǳień inna. Młode, starsze, panny, mężatki, ak się zdarzyło. Odbywałem ten
kurs mierniczy tak rzetelnie, że gdy potem wróciłem do pułku, to ledwo nóżki za sobą
powłóczyłem. Na więce wypompowała mnie żona pewnego adwokata. Pokazała mi, na
co stać Węgierki. Nos mi pogryzła i przez całą noc oka mi zmrużyć nie dała.

Powiada, że zaczął korespondować — pułkownik poufale klepnął porucznika po ra-
mieniu. — Znamy się na tym. Niech pan nic nie mówi, bo a mam o całe sprawie swo e
własne zdanie. Związał się pan z babiną, e małżonek was wytropił, a ten idiotyczny
Szwe k…

Ale co prawda, to prawda, panie poruczniku, ten Szwe k to ednak charakter, sko-
ro tak dobrze spisał się z pańskim listem. Takiego człowieka szkoda trzymać w areszcie.
Wychowanie wo skowe ma. Barǳo mi się ten chłop podoba. Koniecznie trzeba bęǳie
śleǳtwo przeciw niemu przerwać i sprawie łeb ukręcić. Pana sponiewierali w gazetach,
więc obecność pańska est tu zupełnie zbędna. W ciągu tygodnia wyprawiona zostanie
kompania marszowa na ont rosy ski. Jest pan na starszym oficerem  kompanii, więc
po eǳie pan ako e dowódca. W brygaǳie zostały poczynione odpowiednie zarząǳe-
nia. Niech pan powie feldfeblowi rachuby, żeby panu poszukał akiego innego służącego
zamiast Szwe ka.

Porucznik Lukasz odpowieǳiał pułkownikowi wǳięcznym spo rzeniem, ale pułkow-
nik mówił dale :

— Szwe ka przyǳielam panu ako Kompanie-Ordonnanz.
Pułkownik wstał i poda ąc rękę blademu z wrażenia porucznikowi rzekł:
— A więc wszystko est w porządku. Życzę panu, aby się pan oǳnaczył na wschodnim

oncie i w ogóle wszystkiego na lepszego. A eśli kiedyś spotkamy się znowuż, to niech
pan nie unika naszego towarzystwa, ak to było w Buǳie owicach.

Porucznik Lukasz, wraca ąc do siebie, powtarzał sobie przez całą drogę:
— Kompanie-Kommandant, Kompanie-Ordonnanz…
Przed ego oczami co chwila wyłaniała się postać Szwe ka.
Gdy porucznik polecił feldfeblowi rachuby Vańkowi, aby mu wyszukał akiegoś no-

wego służącego zamiast Szwe ka, ten odpowieǳiał:
— Myślałem, że pan porucznik est ze Szwe ka zadowolony.
Gdy się dowieǳiał, że Szwe k został mianowany ordynansem kompanii, zawołał:
— Boże, bądź nam miłościw!

*
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W baraku sądu dywizy nego o oknach zakratowanych aresztanci wstawali według
przepisu o goǳinie siódme rano i sprzątali sienniki porozściełane w kurzu i bruǳie na
podłoǳe. Prycz tam nie było. Za przepierzeniem długie sali aresztanci zgodnie z zarzą-
ǳeniem układali koce i sienniki, a ci, co robotę skończyli, sieǳieli na ławach wzdłuż
ściany i wiskali się (tacy przeważnie przybywali z ontu) albo też opowiadali sobie różne
przygody.

Szwe k i stary saper Vodiczka sieǳieli razem z innymi żołnierzami z różnych pułków
i formac i na ławie przy drzwiach.

— Spó rzcie no, chłopcy — rzekł Vodiczka — na tamtego łobuza maǳiarskiego, co
stoi przy oknie, ak to się psubrat modli, żeby go nie skazali na grubą karę. Nie rozedrzeć
by mu tak pyska od ucha do ucha.

— Da mu spokó — odpowieǳiał Szwe k — bo to człowiek porządny i dostał się
tu za to, że nie chciał służyć w wo sku. On est przeciwnikiem wo ny i należy do akie ś
sekty, a do paki dostał się za to, że się trzyma przykazania bożego i nikogo nie chce zabić.
Pokażą mu oni przykazanie boże! Przed wo ną był na Morawach nie aki Nemrava, który
nawet flinty na ramię wziąć nie chciał, bo ak mówił, było to przeciwko ego zasaǳie
noszenia flinty na ramieniu. Wsaǳili go do paki i potrzymali na chudym wikcie, a potem
znowuż poprowaǳili go do przysięgi. A on na to, że przysięgać nie bęǳie, bo przysięgi
też nie uzna e. I wytrzymał wszystkie szykany.

— Widać akiś głupi człowiek — rzekł stary saper Vodiczka. — Mógł przysięgać, ile
wlezie, i nasrać na całą przysięgę.

— Ja uż trzy razy przysięgałem — mówił akiś piechur — i uż trzeci raz sieǳę
w pace za dezerc ę. Gdybym nie miał świadectwa lekarskiego, że przed piętnastu laty
zatłukłem mo ą ciotkę w napaǳie choroby umysłowe , to uż trzy razy byłbym na oncie
rozstrzelany. Ale nieboszczka ciotka ratu e mnie akoś za każdym razem i kto wie, może
dostanę się ostatecznie zdrów i cały do domu.

— A za coś ty, kolego, zatłukł swo ą ciotkę? — zapytał Szwe k,
— A za cóż się luǳi zatłuku e? — odpowieǳiał miły towarzysz. — Każdy może się

łatwo domyślić, za to, że miała pieniąǳe. Miała baba pięć książeczek oszczędnościowych
i akurat przesłali e procenty, kiedym do nie przyszedł głodny i obdarty. Prócz nie
nie miałem żywego ducha na całym bożym świecie. Przyszedłem do nie i proszę, żeby
się nade mną zlitowała, a ta, ścierwo, posyła mnie do roboty, że, powiada, taki młody,
krzepki i zdrowy człowiek. Powieǳieliśmy sobie parą słów, a a tak tylko trąciłem ą parą
razy pogrzebaczem w głowę i fiz onomię, tak e akoś obrobiłem tę gębę, że potem nie
wieǳiałem, czy to ciocia, czy nie ciocia. Sieǳiałem koło nie na ziemi i ciągle medyto-
wałem: „Czy to ciocia, czy nie ciocia?” Naza utrz znaleźli mnie koło cioci sąsieǳi. Potem
sieǳiałem u wariatów na Slupach, a gdy przed wo ną badała nas w Bohnicach komis a,
zostałem uznany za wyleczonego i zaraz musiałem pó ść do wo ska i odsługiwać swo e
zaległości.

Obok rozmawia ących przeszedł żołnierz o barǳo smutnym wyrazie twarzy i z miotłą
w ręku.

— To akiś nauczyciel z ostatnie kompanii marszowe — rzekł strzelec sieǳący obok
Szwe ka — bęǳie zamiatał swó kąt. Ogromnie porządny człowiek. Sieǳi tu za to, że
napisał akiś wierszyk.

Chodź tu, bracie profesorze! — zawołał na człowieka z miotłą, który wolno i z powagą
zbliżył się do ławy. — Zadeklamu nam ten wiersz o wszach.

Żołnierz z miotłą chrząknął i zadeklamował:

Wszystko zawszone. Front się wiszcze cały,
Od wszów się roi pod oǳieżą.
W wygodnych łóżkach generały
Co ǳień bieliznę ma ą świeżą.
Zawszeni wszyscy: młoǳi, starzy,
Nad wszów przyszłością czuwa straż,
Bo uż się z pruską weszką parzy
Nasz stary austriacki wszarz.
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Smutny żołnierz z miotłą przysiadł się do towarzystwa i rzekł:
— To wszystko. I z powodu takie drobnostki uż cztery razy byłem przesłuchiwany

przez pana audytora.
— Cała ta wszawa historia nie warta gadania — roztropnie rzekł Szwe k. — Choǳi

edynie o to, kogo sąd bęǳie uważał za starego wszarza austriackiego. Dobrze pan zrobił,
że wtrącił pan słowo o parzeniu, bo od tego zbaranie ą zupełnie. Trzeba im bęǳie wytłu-
maczyć, że wszarz to samiec wszy, bo inacze nie wyplącze się pan z te afery. Przecież nie
pisał pan tego z zamiarem obrażenia kogokolwiek. Co do tego nie może być na mnie -
sze wątpliwości. Panu audytorowi trzeba powieǳieć, że pan to sobie pisał tylko tak, dla
swo e prywatne przy emności, i że tak samo, ak samiec krowy nazywa się buha , tak
samiec wszy nazywa się wszarz.

Nauczyciel westchnął:
— Kiedy ten pan audytor nie umie dobrze po czesku. Już mu tę sprawę tłumaczyłem

w taki właśnie sposób, ale on mi dowoǳił, że samiec wszy nazywa się „wszyk”. Powiada
do mnie ten pan audytor: „Ne fśaś, ale fsik. Femininum, sie, gebildeter Kerl, ist »ten feś«,
also masculinum ist »ta fsik«. Wir kennen uns’re Pappenheimer”.

— Jednym słowem — rzekł Szwe k — dobrze nie est, ale nie trzeba tracić naǳiei,
ak mawiał Cygan Janeczek w Pilźnie, kiedy w roku  zakładali mu stryczek na szy ę
za podwó ne morderstwo. A miał rac ę, bo trzeba było odprowaǳić go spod szubienicy
z powrotem do więzienia, ako że akurat tego dnia na aśnie szy pan miał uroǳiny i nie
można było nikogo wieszać. Więc go powiesili dopiero naza utrz, gdy uż było po uro-
ǳinach, i miał chłopisko takie osobliwe szczęście, że następnego dnia po powieszeniu go
przyszło ułaskawienie i miał być wznowiony proces, bo wszystko wskazywało na to, że
to zrobił akiś inny Janeczek. Więc go musieli wykopać z grobu na cmentarzu więzien-
nym, zrehabilitować i przewieźć na katolicki cmentarz, po czym dopiero pokazało się, że
Janeczek est ewangelik, więc go przenieśli na cmentarz ewangelicki, a potem…

— Potem dostaniesz parę razy w pysk — odezwał się stary saper Vodiczka. — Żeby
sobie zmyślać takie śmieszne kawały. My tu mamy zmartwienie, że nas czeka sąd dywi-
zy ny, a ten sobie ze wszystkiego pokpiwa. Wczora , gdy nas prowaǳili na badanie, zaczął
mi tłumaczyć, co to est róża erychońska.

— Kiedy to nie mo a wina — bronił się Szwe k. — Opowiadał o tym Macie , służący
malarza Panuszki, pewne stare babie. Pytała go, ak wygląda róża erychońska, więc on
e odpowieǳiał: „Weź pani suche ła no krowie, połóż e na talerzu i pole wodą, a ono
wnet się pięknie zazieleni. To est róża erychońska”. Ja takich błazeństw nie zmyślałem.
Jak się iǳie na badanie, to trzeba sobie o czymś pogawęǳić, a a cię chciałem trochę
pocieszyć, mó Vodiczko…

— Już ty pocieszysz kogo — rzekł Vodiczka i splunął wzgardliwie. — Człowiek się
kłopocze dniem i nocą, w aki sposób wydostać się z te brynǳy, żeby ak na pręǳe moż-
na było wyrwać się na wolność i policzyć się z tymi łobuzami maǳiarskimi, a ten chce
pocieszać człowieka akimś krowim ła nem. Jakże się wezmę za tych łobuzów maǳiar-
skich, kiedy sieǳę pod kluczem, i do tego wszystkiego eszcze muszę udawać i zapewniać
pana audytora, że się na Maǳiarów nie gniewam i źle im nie życzę? Pieskie życie, pro-
szę państwa. Ale ak mi taki drab wpadnie w ręce, to go uduszę ak szczenię i pokażę
im wszystkim „istem ald meg a magyart”! Porachu ę się z nimi tak akuratnie, że o mnie
eszcze będą luǳie gadali.

— Nie martwmy się o nic — rzekł Szwe k. — Wszystko się ułoży ak na lepie , tylko
pamiętać trzeba o tym, że na sąǳie nigdy nie należy mówić prawdy. Kto się da nabrać
i przyzna się, to stracony. Z takiego głupca nigdy nic nie bęǳie. Jakem razu pewnego
pracował w Morawskie Ostrawie, to zdarzyła się tam taka rzecz: akiś górnik sprał in-
żyniera w cztery oczy, tak że nikt tego nie wiǳiał. Adwokat, który tego górnika bronił,
doraǳał mu bezustannie, żeby się wszystkiego wypierał, to mu się nic stać nie może,
a znowuż prezes sądu w kółko swo e o tym, że przyznanie się est okolicznością łagoǳą-
cą. Ale górnik nic, tylko w kółko powtarzał swo e, że się nie ma do czego przyznawać,
więc został uniewinniony, ponieważ wykazał swo e alibi. Tego samego dnia był w Brnie.

— Jezus Maria! — rozsierǳił się Vodiczka. — Ja tego nie wytrzymam. Nie rozu-
miem, po co on nam o tym wszystkim gada. Wczora było to samo na badaniu. Był
tam akiś człowieczek, a gdy się go audytor zapytał, czym est w cywilu, odpowieǳiał:
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„Dymam u Krzyża”. Przez pół goǳiny trzeba było z nim gadać, zanim wreszcie audytor
dowieǳiał się, że ten poczciwiec obsługu e miechy u kowala Krzyża. A gdy go po chwi-
li zapytali: „Więc w cywilu esteście robotnikiem pomocniczym?”. A ten swo e: „Jakim
tam robotnikiem! Dymam u Krzyża”.

Na korytarzu odezwały się kroki wartownika i wołanie: „Zuwachs!”
— Chwała Bogu, bęǳie nas więce — ucieszył się Szwe k. — Może ma ą papierosa

albo trochę tytoniu.
Drzwi się otworzyły i do środka został wepchnięty ednoroczny ochotnik, który sie-

ǳiał ze Szwe kiem w areszcie w Buǳie owicach i został skazany na skrobanie kartofli
w kuchni akie ś kompanii.

— Niech bęǳie pochwalony… — rzekł przekracza ąc próg więzienia, na co Szwe k
odpowieǳiał w imieniu wszystkich:

— Na wieki wieków, amen.
Jednoroczny ochotnik z zadowoleniem spo rzał na Szwe ka, położył na ziemi koc,

który ze sobą przyniósł, i przysiadł się na ławie do czeskie kolonii. Zza cholewek buta
wydostał mnóstwo papierosów i częstował nimi wszystkich. Potem wygrzebał z akiegoś
ukrycia draskę oraz kilka zapałek poprzecinanych wzdłuż na dwo e. Z wielką ostrożnością
zapalił papierosa, podał wszystkim ognia i z wesołą obo ętnością oświadczył:

— Jestem oskarżony o bunt.
— To nic osobliwego — rzekł Szwe k głosem łagodnym — zwycza ny szpas.
— Szpas i bu da — zgoǳił się ednoroczny ochotnik — bo przecież wo en nie wy-

grywa się sprawami sądowymi. Jeśli uż koniecznie chcą się ze mną prawować, to niech się
prawu ą. Na ogół wziąwszy, eden proces sądowy mnie czy więce nic w sytuac i zmienić
nie może.

— A w aki sposób pan się zbuntował? — zapytał saper Vodiczka spogląda ąc z uczu-
ciem sympatii na ednorocznego ochotnika.

— Nie chciałem czyścić wychodków na odwachu — odpowieǳiał zapytany. — Więc
zaprowaǳił mnie do obersta. A ten oberst to ładna świnia. Zaczął wrzeszczeć, że dostałem
się do paki na podstawie regimentsraportu i że estem zwycza ny aresztant, on zaś w ogóle
ǳiwi się, że mnie święta ziemia nosi i że eszcze nie przestała się obracać pomimo te
niesłychane hańby, że w armii znalazł się człowiek z prawami ednorocznego ochotni-
ka, ma ący możność zrobienia kariery oficerskie , a ednak człowiek ten postępowaniem
swoim może wzbuǳić w swoich przełożonych tylko uczucie głębokiego obrzyǳenia.
Odpowieǳiałem mu, że obracanie się ziemi nie może być przerwane, chociaż znalazł się
na nie taki człowiek ak a, że prawa przyrody są mocnie sze od naszywek ednorocz-
nych ochotników i że pragnąłbym wieǳieć, kto może mnie przymusić do czyszczenia
wychodków, których sam nie zanieczyściłem, aczkolwiek miałbym prawo i do tego po
takie świńskie kuchni pułkowe , po zgniłe kapuście i ochłapach baraniny. Potem rze-
kłem eszcze temu oberstowi, iż pogląd ego na to, czemu nosi mnie eszcze święta ziemia,
est trochę ǳiwny, bo dla mnie ednego nie może przecie wybuchnąć trzęsienie ziemi.
Pan oberst przez cały czas nic nie robił, tylko szczękał zębami ak kobyła, gdy ą ziębi
w pysku zmarzła rzepa, a potem wrzasnął na mnie:

„Więc bęǳiesz pan czyścił te wychodki czy nie bęǳiesz?”
„Posłusznie meldu ę, że żadnych wychodków czyścić nie będę”.
„A a mówię, że bęǳiecie, sie Eiǌähriger!”
„Posłusznie meldu ę, że nie będę”.
„Do stu tysięcy diabłów, sto wychodków wyczyścicie, ak a wam każę!”
„Posłusznie meldu ę, że nie będę czyścił ani stu, ani ednego”.
I tak sobie rozmawialiśmy w kółeczko: „Bęǳiesz czyścił?” „Nie będę czyścił”. I tak te

wychodki latały mięǳy nami tu i tam, akby to były akieś ǳiecięce zagadki nasze pi-
sarki Pauliny Moudre . Oberst latał po kancelarii ak wściekły, aż wreszcie usiadł i rzekł:
„Niech pan się dobrze zastanowi, bo a pana przekażę sądowi dywizy nemu za bunt. Proszę
sobie nie myśleć, że bęǳie pan pierwszym ednorocznym ochotnikiem, którego podczas
te wo ny za bunt rozstrzelano. W Serbii powiesiliśmy dwóch ednorocznych ochotni-
ków z  kompanii, a ednego z kompanii  rozstrzelaliśmy ak agnię. A za co? Za ich
upór. Ci dwa , których powiesiliśmy, nie chcieli przebić kobiety i chłopca pod Szabacem,
a ochotnik z  kompanii został rozstrzelany za to, że nie chciał iść naprzód i tłumaczył
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się tym, że ma spuchnięte nogi i że est płaskostopy. Więc bęǳiesz pan czyścił wychodki
czy nie?”

„Posłusznie meldu ę, że nie będę”.
Oberst spo rzał na mnie i powiada:
„Słucha pan, czy pan aby nie słowianofil?”
„Posłusznie meldu ę, że nie estem słowianofil”.
Zabrali mnie do paki i powieǳieli mi, że zostałem oskarżony o bunt.
— Na lepie zrobisz, bratku — rzekł Szwe k — gdy zaczniesz teraz udawać idiotę.

Jakem sieǳiał na garnizonie, to był tam eden sprytny człowiek, wykształcony i uczony,
profesor szkoły handlowe . Dezerterował z ontu i za to miano mu wytoczyć akiś barǳo
uroczysty proces; dla postrachu innych chciano go skazać i powiesić, a on wykręcił się
z te hecy sianem, i to barǳo zgrabnie. Udawał po prostu ǳieǳicznie obciążonego, a gdy
lekarz sztabowy zaczął go badać, to mó mądrala mu powieǳiał, że nie zdezerterował, ale
że uż od lat ǳiecinnych lubi podróżować i zawsze buǳi się w nim pragnienie wędrówek
w nieznane kra e. Pewnego razu znalazł się w Hamburgu, innym razem w Londynie i sam
nie wie, ak to się stało, że się dostał w tamte strony. Jego o ciec był alkoholikiem i zmarł
śmiercią samobó czą przed ego naroǳeniem, matka była prostytutką i też się upĳała,
aż wreszcie umarła na delirium. Młodsza siostra utopiła się, starsza rzuciła się pod po-
ciąg, brat skoczył z kole owego mostu na Vyszehraǳie do Wełtawy, ǳiadek zamordował
swo ą żonę, oblał się naą i podpalił, druga babka włóczyła się z Cyganami i otruła się
w więzieniu zapałkami, eden z bratanków był kilka razy karany za podpalenie i w wię-
zieniu w Kartuzach przeciął sobie żyły kawałkiem szkła, siostrzenica ze strony o cowskie
wyskoczyła w Wiedniu z okna szóstego piętra, on zaś sam est barǳo zaniedbany w wy-
chowaniu i do lat ǳiesięciu nie umiał mówić, ponieważ zdarzyło się, że gdy miał sześć
miesięcy i gdy go na stole przewĳali, oddalili się od niego, a kot ściągnął go ze stołu;
pada ąc na podłogę uderzył się mocno w głowę. Miewa też od czasu do czasu mocne bóle
głowy i w takich chwilach sam nie wie, co robi. I właśnie w takie chwili ruszył z ontu
do Pragi i dopiero wówczas, gdy został aresztowany w gospoǳie „U Fleków” przez żan-
darmerię wo skową, oǳyskał przytomność. Trzeba było wiǳieć, z aką paradą wypuścili
go z paki i zwolnili z wo ska! Sieǳiało razem z nim z pięciu chłopa, którzy także mieli
być sąǳeni za dezerc ę, więc na wszelki wypadek wypisali sobie wszystko pięknie i ładnie
na papierku dla pamięci:

„O ciec alkoholik.
Matka prostytutka.
I siostra (utopiona).
II siostra (pociąg).
Brat (z mostu).
ǲiadek † żonę, naa, ogień.
II babka (Cygany, zapałki) † itd.”

Gdy eden z nich zaczął to wszystko wyliczać lekarzowi wo skowemu, to nie zdą-
żył wymienić nawet bratanka, bo lekarz, który miał uż trzeci taki przypadek z rzędu,
przerwał mu: „Ach, ty gałganie, two a siostrzenica ze strony o ca wyskoczyła w Wied-
niu z okna szóstego piętra, esteś okropnie zaniedbany w wychowaniu, więc przyda ci się
więzienie poprawcze”. Odprowaǳili bratka, w kĳ związali i zaraz skończyło się z zanie-
dbanym wychowaniem, z o cem alkoholikiem i matką prostytutką. Wolał z dobre woli
pó ść na ont.

— ǲisia — rzekł ednoroczny ochotnik — uż nikt w wo sku nie wierzy w ǳie-
ǳiczne obciążenie, bo gdyby luǳie eszcze wierzyli w takie rzeczy, to wszystkie sztaby
generalne wszystkich armii trzeba by pozamykać w domach wariatów.

W zamku okutych drzwi zazgrzytał klucz i na progu stanął profos.
— Piechur Szwe k i saper Vodiczka do pana audytora! — zawołał.
Oba wywołani wstali, a Vodiczka rzekł do Szwe ka:
— Wiǳisz, co te gałgany robią? ǲień w ǳień badanie, a na wolność nie wypuszcza ą.

Wolałbym, żeby nas lepie skazali niż takie korowody. Wylegu emy się tu całymi dniami,
a te łobuzy maǳiarskie lata ą sobie po świecie, akby nigdy nic…
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Po droǳe na badanie, które odbywało się w kancelarii sądu dywizy nego, umiesz-
czonego w innym baraku, saper Vodiczka razem ze Szwe kiem zastanawiali się nad tym,
kiedy właściwie staną przed akimś porządnym sądem.

— Same przesłuchiwania — irytował się Vodiczka — a rezultatu ak nie ma, tak nie
ma. Pozapisu ą masy papieru, a człek się sądu nie doczeka. Zgnĳemy za kratami. Powieǳ
szczerze, czy można żreć te polewki, akie tu da ą? Albo tę kapustę ze zmarzłymi karto-
flami? Do stu diabłów, takie idiotyczne wo ny światowe eszcze nigdy nie wiǳiałem.
Wyobrażałem to sobie całkiem inacze .

— A a estem zupełnie zadowolony — rzekł Szwe k. — Przed laty, kiedym słu-
żył w wo sku, to nasz feldfebel Solpera mawiał, że w wo sku musi być porządek, i do
słów swoich dodawał takie trzaśnięcie w zęby, że się potem o tym porządku wo skowym
pamiętało do same śmierci. Albo taki nieboszczyk oberle tnant Kva ser, gdy przeglądał
karabiny, to nam tłumaczył, że każdy żołnierz musi okazywać ak na większą brutalność,
bo żołnierze to tylko bydło, które skarb państwa karmi, da e mu żreć, poi go kawą, nabĳa
mu fa kę tytoniem i za to musi to bydełko służyć i milczeć.

Saper Vodiczka zamyślił się i po chwili mówił dale :
— Jak cię zawoła ten audytor, to pamięta , Szwe ku, żebyś się nie plątał w zezna-

niach. Powtórz to, coś mówił poprzednio, żebyś mnie nie wsypał. Główna rzecz to to, że
wiǳiałeś, ak na mnie te łobuzy maǳiarskie napadły. Przecież wszystko to zrobiliśmy na
wspólny rachunek.

— Nie bó się, Vodiczka — uspoka ał go Szwe k. — Bądź spoko ny i nie denerwu się.
Taki sąd dywizy ny to wielkie głupstwo. Trzeba ci było wiǳieć, ak zwięźle odbywały się
takie sądy polowe przed laty. Służył razem ze mną nie aki Heral, nauczyciel, i ten właśnie
Heral opowiadał nam kiedyś, gdy wszyscy dostaliśmy koszarniaka, że w muzeum praskim
est książka, a w te książce opisany est sąd wo enny za Marii Teresy. Każdy pułk miał
swo ego kata, który uśmiercał żołnierzy swego pułku ednego za drugim i za to brał po
terez ańskim talarze od sztuki. I wiǳisz, ten kat według zapisków tamte książki zarobił
sobie czasem i pięć talarów na ǳień.

Naturalnie — dodał Szwe k z wielką powagą — że wtedy pułki były duże i wciąż e
po wsiach uzupełniano.

— Jak byłem w Serbii — rzekł na to Vodiczka — to w brygaǳie nasze byli tacy
amatorzy, co wieszali Serbów za papierosy. Który żołnierz powiesił chłopa, to dostawał
ǳiesięć papierosów „Sport”, za kobietę i ǳiecko po pięć. Późnie intendentura zaczęła
oszczęǳać i rozstrzeliwano Serbów partiami. Razem ze mną służył pewien Cygan; przez
długi czas nie wieǳieliśmy, dlaczego był tak często wzywany do kancelarii. Staliśmy wtedy
nad Driną. Pewne nocy, gdy go nie było, wpadło któremuś z nas do głowy, żeby pogrzebać
w ego rzeczach, a ten drab miał trzy pełne pudełka po setce papierosów. Wrócił nad
ranem do nasze stodoły, a my załatwiliśmy się z nim krótko. Powaliliśmy go na ziemię,
a nie aki Bieloun udusił go pasem. Ale miał ten Cygan życie mocne ak kot.

Stary saper Vodiczka splunął.
— W żaden sposób nie można go było udusić. Zrobił uż pod siebie, oczy wylazły

mu na wierzch, ale ciągle eszcze był żywy ak nie dorżnięty kogut. Więc trzeba było
rozerwać go ak koguta. Dwa trzymali go za nogi, dwa złapali go za głowę i skręcili mu
kark. Potem włożyliśmy mu na plecy ego tobołek razem z papierosami i wrzuciliśmy go
do Driny. Kto by tam palił takie papierosy! Rano szukali go, dopytywali się o niego.

— Trzeba było meldować, że zdezerterował — roztropnie doraǳił Szwe k — że uż
od dawna się do tego przygotowywał, bo co ǳień powtarzał, że zwie e.

— E, kto by tam był zwracał uwagę na takie drobnostki — odpowieǳiał Vodiczka. —
Zrobiliśmy swo e, a o resztę nie kłopotaliśmy się. Tam w Serbii takie sprawy były barǳo
łatwe, bo co ǳień ktoś znikał, a trupów nawet uż z Driny nie wyławiali. Spuchnięte
zwłoki Serba płynęły obok zwłok naszych żołnierzy na falach Driny do Duna u, a było
tego tyle, że niektórzy niedoświadczeni dostawali na ten widok gorączki.

— Trzeba im było dać chininy — rzekł Szwe k.
Weszli właśnie do baraku, w którym mieściły się kancelarie sądu dywizy nego, i patrol

zaprowaǳił ich natychmiast do kancelarii numer , gǳie za długim stołem, zawalonym
mnóstwem papierów, sieǳiał audytor Ruller.
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Pod ręką miał akiś tom kodeksu karnego, a na nim stała nie dopita szklanka her-
baty. Po prawe stronie stołu stał krucyfiks z imitowane kości słoniowe z zakurzonym
Chrystusem, który rozpaczliwie spoglądał na postument swego krzyża zanieczyszczony
popiołem i niedopałkami papierosów.

Audytor Ruller ku większemu cierpieniu Ukrzyżowanego strzepywał właśnie popiół
z papierosa na postument krzyża, a drugą ręką podnosił szklankę z herbatą, przylepioną
do okładki kodeksu.

Oderwawszy szklankę od kodeksu, nadal przewracał kartki w książce wypożyczone
z biblioteki kasyna oficerskiego.

Była to książka Fr. S. Krausego z obiecu ącym nagłówkiem: Forschungen zur Entwic-
klungsgeschichte der geschlechtlichen Moral.

Zapatrzywszy się na naiwne rysunki męskich i żeńskich genitaliów z dostosowany-
mi wierszykami, które odkrył uczony Fr. S. Kraus w wychodkach Dworca Zachodniego
w Berlinie, audytor nie zwrócił uwagi na przybyłych.

Dopiero znaczący kaszel Vodiczki wyrwał go z głębokie zadumy, która towarzyszyła
obserwac i zdobyczy nauki.

—Was geht los? — zapytał przerzuca ąc dale kartki i szuka ąc dalszego ciągu naiwnych
rysuneczków, szkiców i wierszyków.

— Posłusznie meldu ę, panie audytor — odpowieǳiał Szwe k — że kolega Vodiczka
zaziębił się i teraz kaszle.

Audytor Ruller teraz dopiero spo rzał na Szwe ka i na Vodiczkę.
Starał się nadać swe twarzy wyraz surowości.
— Gǳieście się włóczyli, włóczęgi? — rzekł grzebiąc się w kupie papierów leżących

na stole. — Kazałem wam stawić się o ǳiewiąte , a tymczasem niedaleko edenasta.
— Jak stoisz, ty wole eden! — krzyknął na Vodiczkę, który pozwolił sobie stanąć

akby na „spocznĳ”. Jak powiem: „ruht!” — to bęǳiesz mógł robić z kulasami, co ci się
bęǳie podobało.

— Posłusznie meldu ę, panie audytor — odezwał się Szwe k — że on ma reumatyzm.
— A ty stul lepie pysk — rzekł audytor Ruller. — Jak się zapytam, to bęǳiesz

odpowiadał. Trzy razy byłeś u mnie na badaniu i sam diabeł wie, kiedy to się skończy.
Gǳie mi się te papierzyska pozapoǳiewały? Mam a z wami, wy łotry skończone, krzyż
Pański. Ale takie fatygowanie sądu nie wy ǳie wam na dobre.

Patrzcie, ła daki, ile trzeba było napisać — rzekł wy mu ąc spośród kupy papierów
duży fascykuł z napisem: „Schwe k & Woditschka”.

— Nie wyobraża cie sobie, że bęǳiecie tu piecuchowali w areszcie sądu dywizy nego
i wymigacie się na długi czas od ontu. Dla akie ś głupie bĳatyki nie uwolnicie się od
służby na oncie. Przez was, wy cymbały, musiałem telefonować aż do armeegerichtu.

Audytor westchnął.
— Nie rób takie poważne miny, Szwe ku — mówił dale — bo na oncie to ci się

odechce bić z akimiś honwedami. Dochoǳenie przeciwko wam zosta e umorzone, każ-
dy z was uda e się do swego odǳiału, ukarani bęǳiecie przy raporcie, a potem pó ǳiecie
z kompanią marszową na ont. Jeśli eszcze raz wpadniecie mi w ręce, wy łotry, to zo-
baczycie, ak z wami zatańczę. Macie tu każdy swó dokument zwalnia ący i zachowu cie
się przyzwoicie. Odprowaǳić ich pod numer .

— Posłusznie meldu ę, panie audytor — rzekł Szwe k — że słowa pańskie bierzemy
oba do serca i że barǳo panu ǳięku emy za pańską dobroć. Gdyby to było w cywilu, to
pozwoliłbym sobie powieǳieć, że pan est złoty człowiek. Zarazem oba winniśmy prosić
pana o przebaczenie, że pan musiał truǳić się dla nas tak barǳo. Nie zasługu emy na to
wcale.

— No to idźcie uż do wszystkich diabłów! — wrzasnął audytor na Szwe ka. — Gdyby
nie pan pułkownik Schröder, który wstawił się za wami, to nie wiem, akby się ta sprawa
dla was zakończyła.

Vodiczka oǳyskał swó dawny humor dopiero na korytarzu, gdy patrol prowaǳił ich
obu do kancelarii pod numer .

Żołnierz, który ich prowaǳił, bał się, że może przy ść za późno na obiad, więc przy-
naglał:

— Rusza cie trochę żwawie , moi kochani, bo wleczecie się ak muchy w smole.
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Na to odpowieǳiał żołnierzowi Vodiczka, żeby stulił gębę i uważał za szczęście, że est
Czechem, bo gdyby był Węgrem, toby go rozdarł ak śleǳia.

Ponieważ pisarze z kancelarii wo skowe poszli na obiad, więc żołnierz, który obu
aresztantów prowaǳił, zmuszony był zaprowaǳić ich z powrotem do więzienia dywizy -
nego, przy czym nie obeszło się z ego strony bez przeklinania nienawistne rasy pisarzy
wo skowych.

— Koleǳy znowu pozbiera ą mi z zupy wszystek tłuszcz — zaczął lamentować —
a zamiast mięsa dostanę aki nęǳny ochłap. Wczora eskortowałem też takich dwóch do
obozu i ktoś zeżarł mi pół bochenka komiśniaku świeżo dla mnie fasowanego.

— Wy tu wszyscy przy sąǳie dywizy nym nie myślicie o niczym innym, tylko o żarciu
— rzekł Vodiczka, który całkowicie oǳyskał swó rezon.

Dowieǳiawszy się o decyz i audytora co do Szwe ka i Vodiczki, ednoroczny ochotnik
rzekł:

— A więc kompania marszowa, przy aciele! No to powiem wam słowami czasopisma
czeskich turystów: „Dobrego wiatru!” Prace przygotowawcze do drogi uż są poczynione,
o wszystko postarała się wysoka administrac a wo skowa; więc powinna wam się świetnie
udać wycieczka do Galic i. Rusza cie w świat z myślą wesołą i z sercem lekkim a rado-
snym. Umie cie ocenić piękno kra obrazu ozdobionego rowami strzeleckimi. Piękne to
i wysoce interesu ące. Na dalekie obczyźnie czuć się bęǳiecie ak w okolicy dobrze wam
znane , czy może nawet ak w wiosce roǳinne . Z uczuciem wzniosłym ruszycie w strony,
o których uż stary Humboldt pisał: „Na całym świecie nie wiǳiałem nic wspanialsze-
go nad tę poczciwą Galic ę”. Obfite i cenne doświadczenia, zdobyte przez nasze sławne
wo ska przy odwrocie z Galic i w czasie pierwszego wypadu, będą dla naszych nowych
wypraw wo ennych nieoszacowanym źródłem wskazówek i nie pozostaną bez wpływu
przy układaniu programu drugie podróży w tamte strony. Walcie prosto przed siebie, do
Ros i, i z uciechy wystrzela cie wszystkie nabo e w powietrze.

Przed ode ściem Szwe ka i Vodiczki do kancelarii podszedł ku nim niefortunny na-
uczyciel, który dostał się do więzienia za swo e uzdolnienie poetyckie, i odprowaǳiwszy
obu na bok, szepnął im ta emniczo:

— Jak tylko dostaniecie się poza ont do Ros i, nie zapomnĳcie rzec na powitanie:
„Zdrawstwujtie, russkĳe bratja, my bratja Czechi, my nie Awstrĳcy”.

Wychoǳąc z baraku, Vodiczka, który chciał zamanifestować swo ą nieprze ednaną
nienawiść dla Maǳiarów i dać dowód, że więzienie w niczym nie zachwiało ego prze-
konań, nadepnął na nogę Węgrowi, który nie chciał służyć w wo sku, i wrzasnął:

— Obu się, badylu!
— Żeby był pisnął — rzekł potem saper Vodiczka do Szwe ka — żeby się był ozwał

ednym słówkiem, to bym mu był ego maǳiarską adaczkę rozdarł od ucha do ucha.
A ten cymbał milczy i pozwala sobie deptać po nogach. Herrgott, Szwe ku, wściec się
można, że nie zostałem skazany. Przecież to wygląda tak samo, akby sobie z nas kpili, że
cała ta awantura z Maǳiarami gadania niewarta. A biliśmy się chyba zdrowo. Czy nie?
Wszystkiemu ty esteś winien, że nas nie skazali i że dali nam takie papiery, akbyśmy się
nawet porządnie pobić nie umieli. Co sobie tacy o nas myślą? Przecież zrobiliśmy całkiem
przyzwoity konflikt.

— Mó kochany — rzekł poczciwy Szwe k — a nie rozumiem twego asunku z te-
go powodu, że sąd dywizy ny uznał nas za luǳi przyzwoitych, którym niczego zarzucić
nie można. Oczywiście, że na badaniu wykręcałem się, ak mogłem, bo przed sądami
zawsze trzeba kłamać, ak poucza adwokat Bass swoich klientów. Taki uż est obowiązek
podsądnego. Gdy pan audytor pytał mnie, z akie rac i wtargnęliśmy do mieszkania pana
Kakonyi, odpowieǳiałem mu rzetelnie: „Myślałem, proszę pana, że na lepie poznamy
się z panem Kakonyi, gdy go bęǳiemy odwieǳali”. Pan audytor o nic więce mnie nie
pytał i miał uż tego dość.

Zapamięta sobie, kolego — wywoǳił Szwe k dale — że przed sądem wo skowym
do niczego przyznawać się nie należy. Kiedym sieǳiał w areszcie sądu garnizonowego, to
akiś żołnierzyna w sąsiednim cymrze przyznał się tam do czegoś. Inni tak się na niego
o to rozgniewali, że go sprali na kwaśne abłko i nakazali mu wszystko odwołać.

— Żebym się dopuścił czegoś niehonorowego, to bym się nie przyznał — rzekł saper
Vodiczka — ale tak, gdy się mnie ten smyk audytorski zapytał: „Biliście się?” — tom mu
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rzetelnie odpowieǳiał: „Tak est, biłem się”. „Sponiewieraliście kogo?” „Przypuszczam,
że sponiewierałem”. „Czy zraniliście kogo przy te sposobności?” „Starałem się, panie
audytorze”. Niech wie, z kim ma do czynienia. I w tym właśnie cały wstyd, że nas pomimo
wszystko uwolnili. Wygląda na to, że mi nie chcą wierzyć, iż na łbach tych łobuzów
przetrąciłem bagnet, że narobiłem z nich makaronu, nabiłem guzów i sińców. Sam przecie
wiǳiałeś, ak w pewne chwili rzuciło się na mnie trzech takich psubratów maǳiarskich,
a niebawem leżeli na ziemi, a a deptałem po nich, ile wlazło. A po tym wszystkim taki
smarkaty audytorek weźmie i przerwie dochoǳenie, akby chciał powieǳieć: „Nie gada
i nie chwal się, bo i tak ci nic nie uwierzą, że się umiesz porządnie bić”. Jak się wo na
skończy i nastaną czasy cywilne, to a go sobie, ofermę, poszukam i pokażę mu, czy się bić
umiem, czy nie umiem. Potem przy adę tuta do Kiraly Hidy i zrobię takie piekło, akiego
eszcze nie było. Do piwnicy będą się luǳiska chowali, gdy się dowieǳą, że przy echałem
sprać tych łapserdaków i łobuzów w Kiraly Hiǳie.

*

W kancelarii wszystko załatwione zostało barǳo szybko. Jakiś feldfebel z gębą eszcze
tłustą po obieǳie podał Szwe kowi i Vodiczce papiery z miną barǳo poważną i korzysta-
ąc ze sposobności wygłosił do nich przemówienie, odwołu ąc się do ich ducha żołnier-
skiego, a ponieważ był wasserpolakiem, więc przemówienie przeplatał różnymi zwrotami
swego narzecza, ak np.: „małpy zielone”, „głupie rolmopsy”, „fu ary naǳiewane”, „świń-
skie ry e”, „prać was po waszych głupich mordach” itp.

Kiedy przy aciele rozstawali się z sobą, ponieważ każdego odstawiono do ego odǳiału,
Szwe k rzekł:

— Jak się wo na skończy, to przy dź do mnie w odwieǳiny. Co wieczór od szóste
zastaniesz mnie „Pod Kielichem” na Boisku.

— Ma się wieǳieć, że przy dę — odpowieǳiał Vodiczka. — A bęǳie tam aka
rozróbka?

— Awantury trafia ą się tam barǳo często, a gdyby wypadło czekać przydługo, to
sobie akoś poraǳimy.

Rozeszli się, a gdy ǳieliło ich uż kilkaǳiesiąt kroków, stary saper Vodiczka odwrócił
się i zawołał:

— No to pamięta i postara się, żeby było wesoło, ak przy dę do ciebie!
Na co Szwe k odpowieǳiał:
— Ale pamięta , żebyś przyszedł, ak tylko skończy się ta wo na!
Oddalali się od siebie coraz barǳie i dopiero po chwili odezwał się głos Vodiczki zza

któregoś baraku:
— Szwe ku, Szwe ku! Czy dobre ma ą piwo „Pod Kielichem”?
Niby echo odpowieǳiał z daleka głos Szwe ka:
— Wielkopopovickie.
— Myślałem, że smichovskie! — wołał z dala saper Vodiczka.
— Są tam też fa ne ǳiewczynki! — głośno krzyczał Szwe k.
— A więc po wo nie o szóste wieczorem! — wołał z oddali Vodiczka.
— Przy dź lepie o pół do siódme , bo mogę się czasem spóźnić! — doraǳał Szwe k.
Potem eszcze raz, ale uż z barǳo daleka wołał Vodiczka:
— A o szóste nie mógłbyś przy ść?
— No to przy dę o szóste ! — słyszał Vodiczka odpowiedź oddala ącego się kolegi.
Tak rozstał się dobry wo ak Szwe k ze starym saperem Vodiczką. Wenn die Leute

auseinander gehen, da sagen sich auf Wiedersehen!
.      
Porucznik Lukasz biegał zdenerwowany po kancelarii  kompanii marszowe . Kancela-
ria ta była ciemną, obrzydliwą ǳiurą w baraku kompanii, odǳieloną od pomieszczenia
żołnierzy przepierzeniem z desek. Był w te kancelarii stół, dwa krzesła, bańka do na
i prycza.
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Przed porucznikiem stał feldfebel Vaniek, który tu w kancelarii układał zazwycza listy
do wypłaty żołdu, prowaǳił rachunki kuchni dla szeregowców, był ministrem finansów
kompanii, sieǳiał tu przez cały boży ǳień i tuta też sypiał w nocy.

Przy drzwiach stał gruby szeregowiec, brodaty ak Made . Był to Baloun, nowy pu-
cybut porucznika, w cywilu młynarz z okolic Czeskiego Krumlova.

— Wybrał mi pan doprawdy znakomitego pucybuta — mówił porucznik Lukasz do
feldfebla rachuby. — ǲięku ę panu serdecznie za tę miłą niespoǳiankę. Zaraz pierwszego
dnia, ak tylko posłałem go po obiad do kuchni oficerskie , zeżarł mi połowę.

— Rozlało mi się — rzekł gruby olbrzym.
— No dobrze, rozlało ci się. Ale rozlać mogłeś tylko zupę albo sos, nie zaś ankfurc-

ką pieczeń. Przecież przyniosłeś mi taki kawałeczek, co brudu za paznokciem. A gǳie
poǳiałeś strudel?

— Strudel? Ja…
— Nie zapiera się, boś go zeżarł.
Ostatnie słowa wymówił porucznik Lukasz z taką powagą i tak ostro, że Baloun mimo

woli cofnął się o dwa kroki.
— Informowałem się w kuchni, co mieliśmy ǳisia na obiad. Do zupy były na przy-

kład kluseczki z wątróbki. Gǳie poǳiałeś te kluseczki? Powyciągałeś edną po drugie
i zeżarłeś po droǳe. Następnie była wołowina z ogórkiem. Coś z tym zrobił? Też zeżarłeś.
Dwa płaty pieczeni ankfurckie , a tyś mi przyniósł pół kawałka. Były dwa kawałki stru-
dla. Gǳieś go poǳiał? Zeżarłeś wszystko, ty świnio nęǳna, mizerna. Pytam się, gǳie
zaprzepaściłeś strudel? A, w błoto ci wpadł? Ty draniu eden! Może pokażesz mi mie sce,
gǳie leży ten strudel w błocie? A, pies przyleciał ak na zawołanie, złapał go i uciekł
z nim. Jezus Maria, przecież a cię tak spiorę po pysku, że bęǳiesz miał łeb ak szaflik!
Jeszcze się ta świnia zapiera. Przecież cię wiǳieli. Wiesz, kto cię wiǳiał? Rechnungsfeld-
febel Vaniek wiǳiał cię na własne oczy. Przyszedł do mnie i mówi: „Posłusznie meldu ę,
panie oberle tnant, że ta pańska świnia, Baloun, żre pański obiad”. Wy rzałem oknem,
a ten żre mó obiad tak łapczywie, akby przez cały tyǳień nic nie adł. Słucha cie no,
rechnungsfeldfebel, czy naprawdę nie mogłeś pan wyszukać dla mnie innego bydlaka,
tylko akurat takiego?

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że Baloun wydawał mi się z całe nasze
kompanii marszowe na porządnie szym człowiekiem. Taki z niego niezguła, że nie może
zapamiętać ani ednego chwytu, a akby mu dać w rękę karabin, to eszcze by się stało akie
nieszczęście. Podczas ostatniego ćwiczenia ślepymi nabo ami o mały figiel byłby wystrzelił
w oko sąsiadowi. Myślałem więc, że przyda się przyna mnie w takie służbie.

— I bęǳie pożerał mo e obiady — rzekł porucznik Lukasz — akby mu nie wystar-
czała ego własna porc a! Może masz eszcze na coś apetyt?

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że ciągle estem głodny. Jeśli czasem zbywa
komu kawałek chleba, to od niego kupu ę ten chleb za papierosy, ale to wszystko mało. Ja
mam uż taką naturę. Czasem zda e mi się, że uż estem syty, ale gǳie tam! Za chwilę po
eǳeniu zaczyna mi kruczyć w brzuchu i mó drański żołądek znowuż domaga się żarcia.
Bywa i tak, że mi się zda e, że się prze adłem i że uż by się w żołądku nic nie zmieściło, ale
to się tylko tak zda e. Jak tylko zobaczę, że ktoś e albo poczu ę zapach eǳenia, to mi się
w żołądku robi tak pusto, że aż się na płacz zbiera. Żołądek zaczyna domagać się swoich
praw, a a połykałbym w takie chwili kamienie. Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant,
że uż prosiłem, żeby mi wydali podwó ną porc ę. W Buǳie owicach zachoǳiłem z tego
powodu do pułkowego doktora, a doktor zamiast mi pomóc, kazał mnie zabrać na trzy
dni do lazaretu i dawać mi raz na ǳień garnuszek czyste polewki. „Ja cię, powiada, ty
kanalio, nauczę być głodnym! Jak mi tu przy ǳiesz eszcze raz, to wy ǳiesz ode mnie ak
tyczka chmielowa!” Mnie nie potrzeba, panie oberle tnant, akichś dobrych rzeczy, bo
nawet na zwycza nie sze pobuǳa ą mó apetyt, aż mi się śliny robią. Posłusznie meldu ę,
panie oberle tnant, iż proszę grzecznie, żeby mi została przyznana druga porc a. Gdyby
nie starczyło mięsa, to przyna mnie te dodatki, ak na przykład kartofle, kluski, trochę
sosu… Tych rzeczy zawsze sporo zosta e.

— Dobrze. Wysłuchałem cierpliwie two e zuchwalstwa, Balounie — odpowieǳiał
porucznik Lukasz, a zwraca ąc się do feldfebla, pytał: — Słyszał pan kiedy, panie rech-
nungsfeldfebel, aby żołnierz dawnie szy odważył się na taką zuchwałość ak ten drab?
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Zeżarł mi obiad i eszcze chce, żeby mu została przyznana podwó na porc a. Ale a ci,
Balounie, eszcze pokażę, aż ci to bokiem wy ǳie!

Sie, Rechnungsfeldfebel — zwrócił się porucznik do Vańka — zaprowadź go do kaprala
Weidenhofera, żeby go przywiązał do słupka ǳiś wieczorem na dwie goǳiny i to na ǳie-
ǳińcu koło kuchni, ak będą wydawali gulasz. Niech go przywiąże do słupka porządnie
wysoko, żeby stał na paluszkach i żeby wiǳiał, ak się ten gulasz bęǳie gotował. I niech
pan wyda rozporząǳenie, żeby Baloun był przywiązany do słupka i wówczas eszcze, gdy
gulasz bęǳie wydawany, żeby mu śliny z pyska leciały ak głodne suce, przycza one koło
wędliniarni. Kucharzowi powieǳieć, żeby ego porc ę rozdał.

— Rozkaz, panie oberle tnant. Chodźcie, Balounie!
Gdy się oddalili, porucznik zatrzymał ich we drzwiach i spogląda ąc w twarz wystra-

szonego Balouna, mówił głosem triumfu ącym:
— Ładnieś się urząǳił, Balounie. Smacznego! A eśli eszcze raz zrobisz mi coś po-

dobnego, to bez miłosierǳia oddam cię pod sąd polowy.
Gdy Vaniek wrócił i ozna mił porucznikowi, że Baloun est uż przywiązany do słupka,

Lukasz rzekł:
— Znasz mnie pan dobrze, że takich rzeczy robić nie lubię, ale nie ma rady. Po

pierwsze, sam pan przyznasz, że gdy psu odbiera ą gnat, to warczy. Nie chcę mieć przy
sobie takiego podłego draba, a po drugie, uż sam fakt, że Baloun został przywiązany do
słupka, wywrze wpływ moralny i psychologiczny na wszystkich szeregowców. Od chwili
gdy się dowieǳieli, że utro albo po utrze pó dą na ont, chłopiska nie słucha ą i każdy
robi, co mu się podoba.

Porucznik Lukasz miał minę człowieka barǳo przygnębionego i cichym głosem mó-
wił dale :

— Onegda podczas ćwiczeń nocnych mieliśmy manewrować przeciwko szkole ed-
norocznych ochotników za cukrownią. Pierwszy pluton, straż przednia, eszcze względnie
cicho szedł szosą, bo a go sam prowaǳiłem, ale drugi, który miał iść na lewo i rozsyłać
patrole pod cukrownię, spacerował, akby wracał z ma ówki. Śpiewali i hałasowali, że
chyba słychać było te hałasy aż w obozie. Następnie na prawym skrzydle trzeci pluton
miał spenetrować teren pod lasem. Oddalony był od nas o dobre ǳiesięć minut i nawet
z takiego oddalenia widać było, ak te gałgany palą papierosy: ognik przy ogniku żarzył
się w ciemnościach nocy. Czwarty pluton miał być strażą tylną i diabli wieǳą, ak to się
stało, że wynurzył się nagle przed nosem nasze straży przednie , tak że był uważany za
nieprzy aciela, a a musiałem cofać się przed własną strażą tylną, która na mnie nacierała.
Taka est  kompania, którą oǳieǳiczyłem. Co można z takich luǳi zrobić? Jak będą
postępowali w prawǳiwe bitwie?

Porucznik Lukasz składał ręce ak ciężko doświadczony męczennik, a koniec ego nosa
zaostrzył się.

— Niech się pan tym wszystkim nie prze mu e, panie oberle tnant pocieszał go feld-
febel Vaniek. — Nie warto sobie suszyć głowy takimi rzeczami. Służyłem uż w trzech
kompaniach marszowych, każdą rozbili nam razem z całym batalionem i musieliśmy for-
mować się na nowo. I wszystkie kompanie marszowe były akurat takie same ak pańska,
panie oberle tnant, ani edna nie była lepsza. Na gorsza była : zawlokła z sobą do niewo-
li wszystkie szarże razem z dowódcą kompanii. Mnie uratowało tylko to, że byłem przy
taborach pułkowych, gǳie fasowałem dla kompanii rum i wino, więc cała ta heca odbyła
się beze mnie.

A czy nie słyszał pan, panie oberle tnant, że podczas tego ostatniego ćwiczenia nocne-
go, o którym pan właśnie mówił, szkoła ednorocznych ochotników, która miała okrążyć
pańską kompanię, dostała się aż nad Jezioro Nezyderskie? Maszerowała sobie pięknie
i ładnie wciąż za nosem, aż do samego rana, a forpoczty dostały się aż do przybrzeżnych
ba or. I to eszcze prowaǳił ich sam pan kapitan Sagner. Gdyby nie świt, to byliby do-
tarli może do samego Sopronia — mówił ta emniczo feldfebel rachuby, bo barǳo lubił
podobne wypadki i miał e wszystkie w ewidenc i.

Pewno pan uż słyszał — rzekł eszcze Vaniek mruga ąc poufale — że pan kapitan
Sagner ma zostać naszym dowódcą batalionu. Wszyscy byli zrazu przekonani razem ze
sztabsfeldfeblem Hegnerem, że dowódcą batalionu bęǳie pan, ponieważ est pan u nas
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na starszym oficerem, a potem przyszedł z dywiz i do brygady akiś papier z mianowaniem
kapitana Sagnera.

Porucznik Lukasz zagryzł usta i zapalił papierosa. Wieǳiał o tym i był przekonany,
iż ǳie e mu się krzywda. Kapitan Sagner uż dwa razy ubiegł go w awansie. Irytowało go
to, ale nie rzekł nic, tylko machnął ręką.

— Ba, kapitan Sagner…
— Mnie to wcale nie cieszy — poufale rzekł feldfebel rachuby. — Opowiadał nam

sztabsfeldfebel Hegner, że na początku pan kapitan Sagner chciał się oǳnaczyć w Serbii,
gǳieś w pobliżu Czarne Góry, i pęǳił edną kompanię swego batalionu za drugą na
serbskie karabiny maszynowe, aczkolwiek nie zdało się to na nic, bo to nie była robota
dla piechoty, ale dla artylerii, która edynie mogła Serbów stamtąd wykurzyć. Z całego
batalionu pozostało wszystkiego osiemǳiesiąt chłopa. Pan kapitan Sagner sam dostał
postrzał w rękę, a potem w szpitalu zaraził się eszcze dezynterią i znowu po awił się
w pułku w Buǳie owicach, a wczora wieczorem miał opowiadać w kasynie, że się cie-
szy, iż odchoǳi na ont, bo choćby cały batalion miał poświęcić, to ednak pokaże, co
umie, i dostanie signum laudis. Za Serbię, powiada, dostał po nosie, ale teraz albo zginie
z całym marszbatalionem, albo zostanie mianowany oberle tnantem. Ale batalion musi
poznać wo nę na własne skórze. Sąǳę, panie oberle tnant, że takie ryzykanctwo musi
obchoǳić i nas. Niedawno opowiadał nam sztabsfeldfebel, że kapitan Sagner nie bar-
ǳo panu sprzy a i że naszą  kompanię wyśle do bo u na pierwszy ogień i na mie sce
na strasznie sze.

Feldfebel rachuby westchnął.
— Ja sąǳę, że w takie wo nie ak obecna, kiedy tyle est wo ska i taki długi ont,

więce można osiągnąć porządnym manewrowaniem niż rozpaczliwymi atakami. Wiǳia-
łem, ak było pod Duklą z  kompanią. Wszystko odbyło się sprawnie i gładko. Przyszedł
rozkaz: „Nicht schiessen” — więc nikt nie strzelał i czekaliśmy, aż Ros anie podeszli do nas
na krótką odległość. Bylibyśmy ich wzięli do niewoli bez wielkiego kłopotu, tylko że
wtedy na lewym skrzydle mieliśmy idiotycznych landwerzystów, a ci dostali takiego pie-
tra na widok zbliża ących się Ros an, że zaczęli dawać dęba i z eżdżać ze zbocza po śniegu
ak przy saneczkowaniu, a my dostaliśmy rozkaz przebić się do brygady, bo Ros anie
przerwali lewe skrzydło. Byłem akurat wtedy w brygaǳie, żeby mi tam podpisali kom-
panieverpflegungsbuch, ponieważ nie mogłem znaleźć naszego taboru pułkowego, i wtedy
zaczęli się do brygady zlatywać pierwsi szeregowcy z  kompanii. Do wieczora przyszło
ich ze stu dwuǳiestu, reszta zaś z echała po śniegu do Moskali ak w akim toboganie.
Tam była straszna sytuac a, bo Ros anie mieli w Karpatach stanowiska u góry i na dole.
A następnie, panie oberle tnant, pan kapitan Sagner…

— Da mi pan spokó z panem kapitanem Sagnerem — rzekł porucznik Lukasz. —
Ja to wszystko znam. Tylko nie myśl pan sobie, że ak bęǳie szturm i bitwa, to znów
całkiem przypadkowo zna ǳie się pan przy taborze pułkowym i bęǳie pan fasował rum
i wino. Zwrócono mi uż uwagę, że pan strasznie pĳe. Zresztą, kto spo rzy na pański
czerwony nos, ten od razu wiǳi, z kim ma do czynienia.

— To z Karpat, panie oberle tnant, tam trzeba było pić. Menaż dostarczano nam
zimny, okopy były w śniegu, nie wolno było niecić ognia, więc trzymał nas przy ży-
ciu tylko rum. I to eszcze ǳięki mo e zapobiegliwości, bo w innych kompaniach nie
umieli postarać się o niego i luǳie marzli ak muchy. Za to w nasze kompanii wszyscy
podostawali czerwone nosy od rumu, ale miało to także swo e ciemne strony, bo z bata-
lionu przyszedł rozkaz, żeby na patrolowanie wychoǳili tylko ci szeregowcy, którzy ma ą
czerwone nosy.

— No, tym razem zima uż za nami — rzekł z naciskiem porucznik.
— Rum est żołnierzowi potrzebny w każde porze roku tak samo ak wino. Wytwarza

on, że tak powiem, dobry humor. Za pół miarki wina i ćwierć litra rumu luǳie bĳą się
chętnie, z kim popadnie… Co za bydlę puka do drzwi? Nie wiǳi na drzwiach napisu:
„Nicht klopfen! Herein!”

Porucznik odwrócił się na krześle ku drzwiom i zauważył, że otwiera ą się one powoli
i ostrożnie. Równie cicho wkroczył do kancelarii  kompanii marszowe dobry wo ak
Szwe k salutu ąc uż ode drzwi. Prawdopodobnie salutował uż wówczas, gdy na drzwiach
odczytywał napis: „Nicht klopfen” — i stukał.
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Jego salutowanie było akby radosnym uzupełnieniem ego bezgranicznie zadowo-
lone , beztroskie twarzy. Wyglądał ak grecki bóg złoǳiei w prozaicznym mundurze
austriackiego piechura.

Porucznik Lukasz na chwilę przymknął oczy, akby unika ąc spo rzenia dobrego wo-
aka Szwe ka, który zdawał się nim ściskać i całować swego przełożonego.

Tak musiał niezawodnie spoglądać syn marnotrawny na o ca swego po powrocie do
domu, gdy o ciec na ego przy ęcie obracał na rożnie tłustego barana.

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że znowuż estem — odezwał się od progu
Szwe k z taką szczerą prostotą, że porucznik Lukasz oprzytomniał w edne chwili. Gdy
pułkownik Schröder powieǳiał mu, że Szwe k wróci do niego ako ordynans kompa-
nii, Lukasz oddalał w duchu chwilę spotkania ze swoim byłym służącym. Co ǳień rano
powtarzał sobie miłą obietnicę:

— On eszcze ǳisia nie przy ǳie, zbroi pewno coś takiego, że będą musieli go za-
trzymać.

Wszystkie te kombinac e rozpłynęły się ak dym w chwili, gdy Szwe k wszedł do
kancelarii w sposób tak miły i prosty.

Szwe k spo rzał następnie na feldfebla rachuby i z miłym uśmiechem podał mu pa-
piery, które wy ął z kieszeni płaszcza.

— Posłusznie meldu ę, panie rechnungsfeldfebel, że te papiery, które wydano mi
w kancelarii pułku, mam oddać panu. To niby o żołd iǳie i zapisanie mnie na Verpflegung.

Szwe k poruszał się w kancelarii  kompanii marszowe z taką u mu ącą swobodą
towarzyską, akby był na milszym kolegą feldfebla Vańka, który na tę poufałość zareagował
prostymi słowy:

— Proszę położyć na stole.
— Zrobiłby pan barǳo dobrze, Sie Rechnungsfeldwebel, gdyby pan wyszedł i pozo-

stawił mnie ze Szwe kiem sam na sam — rzekł porucznik Lukasz.
Vaniek wyszedł, ale przystanął za drzwiami, aby podsłuchiwać, co ci dwa ma ą sobie

do powieǳenia.
Zrazu nie słyszał nic, bo Szwe k i porucznik Lukasz milczeli. Oba długo spoglądali na

siebie i obserwowali się wza emnie. Lukasz spoglądał na Szwe ka, akby go chciał zahip-
notyzować, ak to czyni kogut, który spogląda na kurę przygotowu ąc się do napadnięcia
na nią.

Szwe k, ak zawsze, patrzył przed siebie spoko nie i obe mował porucznika spo rze-
niem miękkim i tkliwym, akby chciał powieǳieć:

„Więc znowuż esteśmy razem, serdeńko słodkie. Teraz nic uż nas nie rozłączy, go-
łąbku drogi”.

Gdy porucznik Lukasz milczał trochę przydługo, oczy Szwe ka pełne tkliwego wy-
rzutu zdawały się mówić: „Powieǳże mi coś, miły mó , przemów do mnie!”

Porucznik Lukasz przerwał to męczące milczenie słowami, w które starał się włożyć
ak na więce złośliwe ironii:

— Uprze mie was witam, mó Szwe ku. ǲięku ę za odwieǳiny takiego wielce miłego
gościa!

Ale nie utrzymał się w tym tonie. Złość dni minionych odezwała się w nim tak mocno,
że pięścią huknął w stół z całe siły, aż kałamarz podskoczył, a atrament trysnął na listę
żołdu i powalał ą. Porucznik rzucił się ku Szwe kowi, stanął tuż przed nim i wrzasnął:

— Ach, ty bydlę edno! — i zaczął biegać po ciasne kancelarii, a za każdym razem,
gdy mĳał Szwe ka, spluwał.

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant — rzekł Szwe k, gdy porucznik Lukasz
nie przestawał choǳić i drzeć papierów, po które sięgał, gdy przechoǳił obok stołu —
że list oddałem, ak się należy. Znalazłem szczęśliwie panią Kakonyi i muszę przyznać, że
est to kobieta barǳo ładna. Wiǳiałem ą wprawǳie tylko przez chwilę, gdy płakała…

Porucznik Lukasz usiadł na pryczy podoficera rachuby i zawołał głosem zachrypłym:
— Kiedy się to wszystko skończy, do stu diabłów?
Szwe k mówił dale , akby nigdy nic:
— Potem spotkała mnie drobna przykrość, ale wszystko wziąłem na siebie. Co praw-

da, nie chcieli mi wierzyć, że my sobie pisu emy z tą panią, więc wolałem list połknąć,
gdy się nadarzyła okaz a, żeby ich wyprowaǳić w pole. Potem sam uż nie pamiętam,
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w aki sposób wplątałem się w akąś nieznaczną awanturkę. Ale i z tego się wygrzeba-
łem. Niewinność mo a okazała się w całe pełni, zostałem odesłany do regimentsraportu,
a dochoǳenie śledcze przeciwko mnie zostało umorzone. W kancelarii pułkowe cze-
kałem parę minut na pana obersta, który trochę pourągał i kazał mi, żebym się zaraz
zameldował u pana ako ordynans kompanii i żebym panu powieǳiał, że ma pan zaraz
przy ść do pana obersta w sprawie kompanii marszowe . Bęǳie uż chyba pół goǳiny od
tego czasu, ale pan oberst nie wieǳiał przecie, że mnie eszcze raz zaciągną do kancelarii
i że będę musiał sieǳieć tam przeszło kwadrans, ponieważ miałem zatrzymany żołd za
te wszystkie dni i mieli mi go wypłacić w pułku, a nie w kompanii, bo zapisany byłem
ako regimentsarrestant. W ogóle wszystko tam est poplątane i pomieszane tak barǳo,
że można było zgłupieć z tego…

Porucznik Lukasz ubierał się szybko, słysząc, że uż od pół goǳiny czeka na niego
pułkownik Schröder, i rzekł:

— Znowu przysłużyliście mi się niezgorze , mó Szwe ku.
Słowa te brzmiały tak beznaǳie nie i było w nich tyle rozpaczy, że Szwe k spróbował

uspokoić porucznika słowem przy acielskim, które rzucił za nim tonem ak na spoko -
nie szym:

— E, proszę pana, pan oberst poczeka, bo i tak nie ma nic do roboty.
W chwilę po ode ściu porucznika do kancelarii wszedł feldfebel rachuby Vaniek.
Szwe k sieǳiał na krześle i podsycał ogień w żelaznym piecyku i to w taki sposób,

że kawałki węgla wrzucał przez otwarte drzwiczki do wnętrza. Piecyk dymił i śmierǳiał,
a Szwe k dorzucał węgla dale , nie zwraca ąc uwagi na Vańka, który przez chwilę przyglądał
się Szwe kowi, ale w końcu zamknął drzwiczki kopnięciem i wezwał Szwe ka, żeby sobie
poszedł.

— Panie rechnungsfeldfebel — rzekł z dosto eństwem Szwe k — pozwalam sobie
powieǳieć panu, że rozkazu pańskiego usłuchać nie mogę, chociaż poszedłbym sobie ak
na chętnie nie tylko stąd, ale i z całego obozu, a nie mogę usłuchać pana dlatego, że a
podlegam właǳy wyższe .

Milczał przez chwilę, a potem dodał z wielkim dosto eństwem:
— Mianowicie estem tuta ordynansem kompanii. Pan oberst Schröder przyǳielił

mnie do  kompanii marszowe do pana oberle tnanta, u którego byłem dawnie pu-
cybutem. Za wroǳoną roztropność dostałem awans na ordynansa kompanii. Z panem
oberle tnantem znam się uż od barǳo dawna. A czym pan est w cywilu, panie rech-
nungsfeldfebel?

Feldfebel rachuby Vaniek tak był zaskoczony tym poufałym sąsieǳkim tonem do-
brego wo aka Szwe ka, że zapomniawszy o własne godności, którą lubił popisywać się
wobec szeregowców, odpowieǳiał, akby był podwładnym Szwe ka:

— Ja estem drogista Vaniek z Kralup.
— Ja też byłem kiedyś w terminie u drogisty — rzekł Szwe k — u nie akiego pana

Kokoszki na Persztynie w Praǳe. Był to wielki ǳiwak, a gdy razu pewnego przez po-
myłkę podpaliłem w ego skłaǳie beczkę benzyny, tak że powstał z tego wielki pożar,
wygnał mnie i żaden z drogistów uż mnie do terminu przy ąć nie chciał. Z powodu ta-
kie idiotyczne beczki benzyny nie mogłem dokończyć terminowania. Czy sprzeda e pan
także ziółka dla bydła?

Vaniek pokręcił głową.
— U nas wyrabialiśmy ziółka dla bydła z poświęcanymi obrazkami. Bo nasz pan szef

Kokoszka był człowiekiem barǳo pobożnym i wyczytał kiedyś w akie ś książce, że świę-
ty Pelegrinus barǳo skutecznie pomaga, gdy bydło cierpi na wzdęcie. Więc w akie ś
drukarni na Smichovie kazał sobie nadrukować obrazków świętego Pelegrinusa i kazał
e poświęcić w klasztorze emauskim za dwieście reńskich. A następnie dodawaliśmy te
obrazki do owych ziółek dla bydła. Wsypywało się te ziółka do ciepłe wody, krowa sobie
piła, a tymczasem odczytywało się bydlęciu modlitewkę do świętego Pelegrinusa, która
była wydrukowana na odwrotne stronie obrazka. A tę modlitewkę ułożył nasz subiekt
pan Tauchen. Było to tak: gdy obrazki świętego Pelegrinusa były uż wydrukowane, oka-
zało się, że potrzebna est modlitewka do umieszczenia na drugie stronie obrazka. Więc
nasz stary pan Kokoszka wezwał pewnego wieczoru pana Tauchena i rzekł mu, żeby do
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rana ułożył modlitewkę do tego obrazka i do tych ziółek i że na ǳiesiątą rano, ak przy -
ǳie do sklepu, modlitewka ta musi być uż gotowa, bo trzeba odesłać ą do drukarni, bo
krowy uż czeka ą na tę modlitewkę. Rozkazał, i tyle! Albo ułoży modlitewkę i dostanie
reńskiego z rączki do rączki, albo może sobie za dwa tygodnie iść, gǳie bęǳie chciał.
Pan Tauchen pocił się nad tą modlitewką przez całą noc, a gdy rano przyszedł otwierać
sklep, był ak z krzyża zd ęty, a nie miał nic napisanego. Zapomniał nawet, ak się ten
święty od ziółek dla krów nazywa. Poratował go w te bieǳie nasz służący Ferdynand. Był
to chłopak i do tańca, i do różańca. Gdy na strychu suszyliśmy rumianek, to zde mował
buty, łaził po tym rumianku i uczył nas, ak trzeba robić, żeby się nogi nie pociły. Ła-
pał na strychu gołębie, umiał otwierać biurka, w których były pieniąǳe, i eszcze uczył
nas robić różne kanty z towarem. Ja poznosiłem sobie do domu tyle różnych leków, że
miałem aptekę lepszą niż w klasztorze Miłosiernych Braci. I ten Ferdynand poratował
pana Tauchena. „Niech pan da, powiada do pana Tauchena, popatrzę, co i ak”. A pan
Tauchen zaraz mu z wielkie uciechy kazał przynieść piwa. Zanim przyniosłem piwo, uż
mó Ferdynand miał połowę modlitewki i czytał nam:

Z nieba przynoszę ziółka święte,
Ratu ę nimi bydło wzdęte.
Krowa, wół, ałówka, cielę,
Niech pĳe Kokoszki ziele,
Które dobrze smaku e
I od wzdęcia ratu e…

Potem zaś, gdy się napił piwa i poprawił tinkturą amarą, wszystko poszło ak po maśle
i za chwilę modlitewką była gotowa:

Święty Pelegrinus wynalazł te zioła,
Po dwa reńskie paczka, każdy kupić zdoła.
Chroń swe wierne bydło, Pelegrinie święty,
Z lubiącymi twe zioła woły i cielęty!
Niech i gospodarz bęǳie razem z bydłem zdrowy,
Święty Pelegrinusie, chroń nam nasze krowy!

Pan Kokoszka przyszedł niebawem i pan Tauchen poszedł za nim do kantorku, a gdy
wyszedł po chwili, pokazywał nam dwa reńskie. Nie eden, ak mu pan Kokoszka obiecał,
ale dwa. I chciał eden z nich dać Ferdynandowi, ale służącego opętał nagle szatan ma-
mony. Nie chciał reńskiego, ale powiada, albo wszystko, albo nic. Więc ten pan Tauchen
nie dał mu nic i oba reńskie schował do kieszeni, a mnie zaciągnął do magazynu, dał mi
po łbie i rzekł, że dostanę eszcze lepie , gdybym się odważył powieǳieć, że to nie on
napisał tę modlitewkę. Nawet gdyby Ferdynand poszedł na skargę do naszego starego,
to i tak mam mówić, że on kłamie. Tak mi rozkazał i musiałem na to przysiąc przed
balonem estragonu. Ale nasz Ferdynand zaczął się mścić na tych ziółkach dla bydła. Mie-
szaliśmy te ziółka w wielkich skrzyniach na strychu, a Ferdynand zmiatał zewsząd mysie
ła na i wsypywał do tych ziółek. Zbierał też na ulicach końskie ła no, suszył e w domu,
tłukł w moźǳierzu na proszek i dodawał to także do ziółek dla krów z obrazkiem świę-
tego Pelegrinusa. Ale i te zemsty było mu eszcze mało. Siusiał czasem do tych skrzyń
i nawet gorsze rzeczy robił i mieszał wszystko razem, tak że zioła te wyglądały ak kasza
z otrębami…

Odezwał się ǳwonek telefonu. Feldfebel złapał słuchawkę, ale po chwili odrzucił ą
z wściekłością i rzekł:

— Muszę iść do kancelarii pułkowe . Jakiś gwałt. Nie podoba mi się to.
Szwe k znowu pozostał sam.
Po chwili znowu zabrzmiał ǳwonek telefonu.
— Vaniek? — zamyślił się Szwe k. — Poszedł do kancelarii pułku. — Kto mówi?

— zapytał. — Tuta ordynans  kompanii marszowe . — W telefonie zabrzmiało: „Or-
dynans ” — No to serwus, kolego. Jak się nazywam? Jestem Szwe k. A ty? Braun?
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Czy to nie twó krewniak kapelusznik Braun przy ulicy Pobrzeżne w Karlinie? Nie znasz
go nawet… Ja też nie, tylko razu pewnego prze eżdżałem tramwa em i zauważyłem tę
firmę. Co nowego? Ja nic nie wiem. Kiedy po eǳiemy? Jeszcze z nikim o od eźǳie nie
rozmawiałem. Gǳież to mamy echać?

— Z kompanią marszową na ont, ty fu aro!
— Jeszcze o tym nie słyszałem.
— Ano, toś ładny ordynans. Nie wiesz, czy twó le tnant…
— Przepraszam, eśli mó , to oberle tnant…
— To wszystko edno. Więc czy twó oberle tnant poszedł do obersta na konferenc ę?
— Oberst go wezwał.
— A wiǳisz. Mó też tam est i z  kompanii też. Właśnie rozmawiałem z tamtym

ordynansem przez telefon. Jakoś mi się ten gwałt nie podoba. A nie wiǳiałeś czasem,
czy się muzykanty paku ą?

— Ja o niczym nie wiem.
— Nie udawa wołu. Wasz rechnungsfeldfebel dostał uż zawiadomienie o wagonach

czy nie? Wiele u was szeregowców?
— Nie wiem.
— Ach, ty małpo edna! Z em cię czy co? (Słychać było głos mówiący do kogoś

sto ącego w pobliżu: „Weź, Franek, drugą słuchawkę, to zobaczysz, co to za małpa ten
ordynans  kompanii”). Halo, śpisz czy co? Odpowiada , gdy kolega pyta. Więc ty na-
prawdę o niczym nie wiesz? Nie udawa i nie wypiera się. Czy wasz rechnungsfeldfebel
nie mówił nic o fasowaniu konserw? Nie mówiłeś z nim o takich rzeczach? Ach, ty ofer-
mo! Więc cię to nic nie obchoǳi? (Słychać śmiech). W ciemię cię widać mocno bili. Jeśli
dowiesz się czego ciekawego, to zatelefonu do nas do  kompanii marszowe . Mamusin
synek z ciebie i fu ara. Skąd esteś?

— Z Pragi.
— No to powinieneś być trochę dowcipnie szy… I eszcze edno — kiedy poszedł

wasz rechnungsfeldfebel do kancelarii?
— Wezwali go przed chwilą.
— I trzeba cię dopiero mocno za ęzyk pociągnąć, żebyś powieǳiał o tym. Nasz także

poszedł przed chwilą. Coś się na pewno szyku e. Z taborem nie rozmawiałeś?
— Nie rozmawiałem.
— Ach, Chryste Panie! I eszcze powiada, że pochoǳi z Pragi! I nic cię to wszystko

nie obchoǳi? Gǳie latasz całymi dniami?
— Dopiero przed goǳiną zostałem zwolniony z aresztu sądu dywizy nego.
— A, to inna sprawa, kolego. W takim razie eszcze ǳisia przy dę do ciebie, żeby się

zapoznać. Odǳwoń dwa razy.
Szwe k chciał sobie zapalić fa kę, gdy wtem znowu odezwał się telefon.
„Cału psa w nos z całym swoim telefonem — pomyślał Szwe k. — Akurat, będę

glęǳił z byle kim”.
Ale telefon terkotał nieubłaganie dale , tak że wreszcie stracił Szwe k cierpliwość.

Sięgnął po słuchawkę i wrzasnął:
— Halo, kto tam? Tuta ordynans Szwe k z  kompanii marszowe .
W odpowieǳi odezwał się głos porucznika Lukasza:
— Co wy tam wszyscy robicie? Gǳie est Vaniek? Zawoła cie mi go zaraz do telefonu!
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że niedawno telefonowali…
— Słucha cie, mó Szwe ku: nie mam czasu na żadne glęǳenie. Wo skowe rozmo-

wy telefoniczne to nie pogawędka okazy na, ak na przykład, gdy się kogoś przez telefon
zaprasza na obiad. Rozmowy telefoniczne muszą być krótkie i asne. Przy takich rozmo-
wach nie mówi się: „Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant”. Nie potrzeba. Więc pytam
się, Szwe ku, czy macie pod ręką Vańka. Niech zaraz pode ǳie do telefonu.

— Nie mam Vańka pod ręką, meldu ę posłusznie, panie oberle tnant. Przed chwilą
został zawołany stąd, z kancelarii, bęǳie aki kwadrans, do kancelarii pułku.

— Jak wrócę, to was nauczę moresu! Czy nie możecie wyrażać się treściwie? A teraz
uważa cie dobrze, co będę mówił. Czy słyszycie dobrze? Żeby potem nie było żadnych
wykrętów, że w telefonie był szum. Natychmiast, ak tylko zawiesicie słuchawkę…
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Pauza, nowe ǳwonienie. Szwe k sięga po słuchawkę i wysłuchu e mnóstwo wyzwisk,
którymi zasypu e go porucznik:

— Ach, ty bydlę, łotrze, łobuzie! Co ty robisz? Dlaczego przerywasz rozmowę?
— Pan mówił, posłusznie meldu ę, żebym powiesił słuchawkę.
— Za goǳinę powrócę, a wtedy zobaczycie, co to est udawać idiotę… Idźcie więc na-

tychmiast do baraku, wyszuka cie akiego plutonowego, na przykład Fuchsa, i powieǳcie
mu, żeby natychmiast wziął ǳiesięciu szeregowców i żeby z nimi szedł do magazynu po
konserwy. Powtórzcie, co ma zrobić?

— Ma iść do magazynu i fasować konserwy dla kompanii.
— Nareszcie przestaliście się bałwanić. Ja tymczasem zatelefonu ę do Vańka do kan-

celarii pułkowe , żeby poszedł także do magazynu i prze ął fasunek. Gdyby tymczasem
powrócił do baraku, to niech wszystko rzuca i biegiem pęǳi do magazynu. A teraz za-
wieście słuchawkę.

Szwe k przez dość długą chwilę daremnie szukał nie tylko plutonowego Fuchsa, ale
i innych podoficerów. Byli w kuchni, ogryzali kości i bawili się widokiem Balouna przy-
wiązanego do słupka. Stał mocno na ziemi na całych stopach, bo się nad nim zlitowali
i pofolgowali mu trochę, ale przedstawiał widok interesu ący z inne przyczyny. Jeden
z kucharzy przyniósł mu żebro z mięsem i wsunął mu e w usta, a spętany olbrzym Ba-
loun, nie mogąc manipulować rękoma, ostrożnie przesuwał kość w ustach przy pomocy
warg i zębów i ogryzał resztki mięsa z wyrazem ǳikusa.

— Któż z was bęǳie tuta plutonowy Fuchs? — zapytał Szwe k doszukawszy się
wreszcie podoficerów.

Plutonowy Fuchs nawet nie odpowieǳiał wiǳąc, że pyta o niego zwycza ny szere-
gowiec.

— Mówię po dobremu — powtórzył Szwe k — który z was est plutonowy Fuchs?
Czy długo eszcze będę pytał?

Plutonowy Fuchs wstał i zaczął wymyślać na różne sposoby, że on nie żaden plu-
tonowy, ale pan plutonowy, że się nie mówi: „Gǳie est plutonowy?” Ale mówi się:
„Posłusznie meldu ę, gǳie est pan plutonowy?” Gdy w ego plutonie ktoś nie powie:
„Ich melde gehorsam”, to dosta e w pysk.

— Nie tak prędko — rzekł z namaszczeniem Szwe k. — Rypa pan w te pędy do
baraku, bierz pan ǳiesięciu chłopa i leć pan z nimi laufszrytem do magazynu fasować
konserwy.

Plutonowy Fuchs był tak zaskoczony, że zdobył się tylko na i pytanie:
— Co?
— Żadne „co” — odpowieǳiał Szwe k. — Ja estem ordynans  kompanii marszowe

i przed chwilą rozmawiałem przez telefon z panem oberle tnantem Lukaszem. A pan
oberle tnant powiada: „Laufszryt, ǳiesięciu chłopa do magazynu”. Jeśli pan nie pó ǳiesz,
panie plutonowy Fuchs, to zaraz pó dę do telefonu. Pan oberle tnant życzy sobie, żebyś
pan poszedł. Zresztą szkoda gadania, bo telefoniczne rozmowy wo skowe, ak mówi pan
oberle tnant Lukasz, muszą być krótkie i asne. Powieǳiano: plutonowy Fuchs iǳie, to
plutonowy Fuchs iǳie. Taki rozkaz to nie żadne glęǳenie ak na przykład, gdy się kogo
przez telefon zaprasza na obiad. W wo sku, osobliwie podczas wo ny, każde spóźnienie
to zbrodnia. Jeśli ten plutonowy Fuchs nie poleci natychmiast, to mi da cie znać, a uż
a z nim pogadam. Po plutonowym Fuchsie nawet śladu nie zostanie. Moi złoci, wy nie
znacie pana oberle tnanta.

Szwe k okiem triumfatora roze rzał się po szarżach. Jego przemówienie zaskoczyło
wszystkich i przygnębiło.

Plutonowy Fuchs mruknął coś niezrozumiałego i szybko się oddalał, a Szwe k wołał
za nim:

— Czy mogę zatelefonować do pana oberle tnanta, że wszystko w porządku?
— Zaraz będę z ǳiesięciu szeregowcami w magazynie! — zawołał w odpowieǳi

Fuchs, a Szwe k, nie powieǳiawszy uż ani słowa, oddalał się od podoficerów zaskoczo-
nych wystąpieniem Szwe ka nie mnie od Fuchsa.

— Już się zaczyna — rzekł niski kapral Błażek. — Bęǳiemy się pakowali.
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Po powrocie do kancelarii Szwe k znowu nie mógł zapalić sobie fa ki, bo wzywał go
telefon. Znowu rozmawiał ze Szwe kiem porucznik Lukasz.

— Gǳie wy latacie, Szwe ku? ǲwonię uż po raz trzeci i nikt się nie oǳywa.
— Załatwiałem to, co mi pan rozkazał.
— Już poszli?
— Ma się wieǳieć, że poszli, ale nie wiem, czy uż odeszli. Może polecieć eszcze raz?
— Znaleźliście plutonowego Fuchsa?
— Znalazłem, panie oberle tnant. Naprzód powiada; „Co?” I dopiero, akem wyłożył,

że rozmowy telefoniczne muszą być asne i krótkie…
— Nie ględźcie, Szwe ku… Czy Vaniek eszcze nie wrócił?
— Nie wrócił, panie oberle tnant.
— Nie wrzeszczcie tak głośno. Czy nie wiecie, gǳie może być ten zatracony Vaniek?
— Nie wiem, panie oberle tnant, gǳie może być ten zatracony Vaniek.
— Był w kancelarii pułkowe , ale gǳieś poszedł. Przypuszczam, że niezawodnie bęǳie

w kantynie. Idźcie więc, Szwe ku, do kantyny i powieǳcie mu, żeby zaraz poszedł do
magazynu. I eszcze edno: poszuka cie natychmiast kaprala Blażka i powieǳcie mu, żeby
zaraz odwiązał tego Balouna, a Balouna przyślĳcie do mnie. Powieście słuchawkę.

Szwe k energicznie zabrał się do rzeczy. Gdy znalazł kaprala Błażka i powtórzył mu
rozkaz porucznika Lukasza, dotyczący odwiązania Balouna, kapral mruknął pod nosem:

— Jak ma ą pietra, to się robią grzeczni.
Szwe k chciał popatrzeć, ak będą odwiązywali Balouna; potem szedł z nim razem

kawałek drogi w stronę kantyny, gǳie miał poszukać Vańka.
Baloun patrzył na Szwe ka ak na swego wybawcę i obiecywał mu, że poǳieli się z nim

każdą przesyłką, aką otrzyma z domu.
— U nas teraz będą bić wieprze — mówił Baloun melancholĳnie. — Jaki salceson

wolisz: szwabski czy włoski? Mów, bracie, szczerze, a ǳisia wieczorem będę pisał do
domu. Mo a świnia bęǳie miała chyba ze sto pięćǳiesiąt kilo. Głowę ma ak buldog.
Takie świnie są na lepsze. Takie świnie to nie akieś tam zdechlaki. To dobra rasa, dobrze
się tuczy. Słonina bęǳie na osiem palców chyba. Jak byłem w domu, to sam robiłem
kiszki i podgardlanki i obżerałem się do rozpuku. Łońskiego roku świnia ważyła sto
sześćǳiesiąt kilo.

Ale była to świnia, że proszę siadać — mówił ak w natchnieniu, mocno ściska ąc
rękę Szwe ka, gdy się z nim rozstawał. — Wychowałem ą na samych kartoflach i aż miło
było patrzeć, ak e sadła przybywa. Szynki nasoliłem, a taki płat pieczonego pekielfle szu
z knedlami posypanymi skwarkami i z kapustą to takie papuniu, że tylko palce lizać. Jak po
takim eǳeniu smaku e piwko! I takie zadowolenie ogarnia człowieka od stóp do głów…
I wszystko to zabrała nam wo na.

Brodaty Baloun westchnął głęboko i pośpieszył do kancelarii pułkowe , podczas gdy
Szwe k zwrócił kroki w stronę kantyny i poszedł dale starą ale ą wysokich lip.

Feldfebel rachuby Vaniek sieǳiał tymczasem ak na spoko nie w kantynie i opowiadał
akiemuś zna omemu sztabsfeldfeblowi, ile to można było przed wo ną zarobić na farbach-
-emaliach i cementowych zaprawach.

Sztabsfeldfebel był uż prawie nieprzytomny. Przed południem przy echał pewien
obywatel ziemski z Pardubic, który miał syna w obozie, dał feldfeblowi porządną łapówkę
i przez całe przedpołudnie częstował go w mieście.

A teraz sieǳiał ten wyczęstowany człowiek i poddawał się rozpaczy, że uż nic mu nie
smaku e. Nie barǳo zdawał sobie sprawę z tego, co do niego mówiono, a na wzmiankę
o farbach-emaliach nie reagował wcale.

Za ęty był swoimi własnymi myślami i mamrotał coś o tym, że powinna być prze-
prowaǳona mie scowa kole ka do azdowa z Trzeboni do Pelhrzimova i z powrotem.

Gdy Szwe k wchoǳił do kantyny, Vaniek eszcze raz usiłował wytłumaczyć sztabs-
feldfeblowi przy pomocy liczb, ile zarabiało się przed wo ną na ednym kilogramie za-
prawy cementowe dostarczane do nowych budowli, ale sztabsfeldfebel odpowieǳiał mu
całkiem od rzeczy:

— Umarł w droǳe powrotne i pozostawił tylko listy.
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U rzawszy Szwe ka przypomniał sobie widać akiegoś niemiłego sobie człowieka i za-
czął Szwe ka wyzywać od brzuchomówców. Szwe k podszedł do Vańka, który też uż był
podochocony, ale przy tym barǳo przy emny i miły.

— Panie rechnungsfeldfebel — meldował Szwe k — ma pan zaraz iść do magazynu,
bo tam uż czeka zugsfuhrer Fuchs z ǳiesięciu szeregowcami i będą fasować konserwy.
Ma pan biec laufszrytem. Pan oberle tnant telefonował uż dwa razy.

Vaniek parsknął śmiechem:
— Alboż a głupi, kochanie mo e? Sam sobie musiałbym dać w pysk, gdybym się

prze mował takimi rzeczami, aniele. Na wszystko est czas, nie pali się, ǳiecko złote. Jak
pan oberle tnant wyprawi tyle kompanii marszowych, ile a wyprawiłem, to bęǳie mógł
zabierać głos w tych sprawach i nie bęǳie nikogo dręczył laufszrytem. Przecież w kance-
larii pułkowe dostawałem uż takie rozkazy, że utro się eǳie, więc trzeba się pakować
i fasować rzeczy potrzebne do drogi. I co a zrobiłem? Poszedłem sobie ładnie i grzecznie
na ćwiartkę wina. Sieǳi mi się tu barǳo mile i ani myślę prze mować się czymkolwiek.
Konserwy będą zawsze konserwami, fasunek fasunkiem. Ja znam magazyn lepie niż pan
oberle tnant i wiem, co się na takich konferenc ach pana obersta z panami oficerami
wygadu e. Pan oberst wyobraża sobie w swo e fantaz i, że w magazynie są konserwy.
Magazyn naszego pułku nigdy żadnych konserw nie miał i otrzymywał e od przypadku
do przypadku z magazynu brygady albo pożyczał e sobie od innych pułków, z który-
mi sąsiadował. Takiemu na przykład pułkowi beneszowskiemu winni esteśmy przeszło
trzysta konserw. Ha, ha. Niech sobie na konferenc ach wygadu ą, co im się żywnie po-
doba, a my zachowu my spokó . Gdy przylecą do magazynu, to uż im tam magazynier
sam wytłumaczy, że dostali bzika. Ani edna kompania marszowa nie otrzymała konserw
przy od eźǳie.

Prawda, ty stara moczygębo? — zwrócił się do sztabsfeldfebla. Ale tamten zasypiał
i dostawał lekkiego delirium, bo odpowieǳiał:

— Idąc trzymała nad sobą otwarty parasol.
— Na lepie dać wszystkiemu święty spokó i nie robić gwałtu — doraǳał feldfebel

Vaniek. — Jeśli w kancelarii pułkowe powieǳieli ǳisia , że utro po eǳiemy, to takiemu
gadaniu nie powinno wierzyć nawet małe ǳiecko. Czy możemy wy echać bez wagonów?
W mo e obecności telefonowali na dworzec, a tam nie ma ani ednego wolnego wagonu.
Tak samo było z ostatnią kompanią marszową. Przez dwa dni staliśmy wtedy na stac i
i czekaliśmy, aż się nad nami ktoś zmiłu e i pośle po nas pociąg. I nikt nie wieǳiał,
dokąd po eǳiemy. Nawet pułkownik nie wieǳiał. Byliśmy uż w droǳe, prze echaliśmy
całe Węgry i ciągle nikt nie wieǳiał, czy po eǳiemy do Serbii, czy na ont rosy ski.
Z każde stac i porozumiewaliśmy się bezpośrednio ze sztabem dywiz i. Byliśmy tylko taką
sobie łatą do łatania ǳiur. Wsaǳili nas wreszcie pod Duklę, tam dostaliśmy w skórę, aż
się kurzyło, i musieliśmy się na nowo formować. Aby tylko żadnych gwałtów. Wszystko
wy aśni się z czasem i nie trzeba się śpieszyć. Jawohl, nochamol.

Wino ma ą tu ǳisia naǳwycza nie dobre — mówił Vaniek dale , nie zwraca ąc uż
uwagi na to, co mamrocze feldfebel, który wywoǳił:

— Glauben Sie mir, ich habe bisher wenig von meinem Leben gehabt. Ich wundere mich
über diese Frage.

— Też miałbym się prze mować od azdem marszbatalionu. Przy pierwsze kompanii
marszowe , które towarzyszyłem, wszystko było w porządeczku w dwie goǳiny. Przy
innych kompaniach marszowych naszego ówczesnego batalionu przygotowywali się do
drogi przez całe dwa dni. Ale u nas był dowódcą kompanii le tnant Przenosil, chłop
łebski. „Nie śpieszcie się tak barǳo” — rzekł do nas i wszystko poszło ak po maśle. Na
dwie goǳiny przed ode ściem pociągu zaczęliśmy dopiero pakowanie. Zrobisz pan barǳo
dobrze, gdy się przysiąǳiesz…

— Nie mogę — odpowieǳiał ze straszliwym samozaparciem dobry wo ak Szwe k.
— Muszę wracać do kancelarii. Co by to było, gdyby tam kto telefonował…

— No to idź, złoty człowiecze, ale zapamięta sobie przez całe życie, że to nieładnie
z two e strony i że porządny ordynans kompanii nigdy nie powinien być tam, gǳie est
potrzebny. Nie bądź pan w służbie zbyt gorliwy, bo nie ma nic obrzydliwszego na tym
świecie nad wystraszonego ordynansa kompanii, który chciałby całą wo nę zeżreć sam
i nikomu nic z nie nie dać. Tak, duszo na mile sza.
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Ale Szwe k był uż za drzwiami i spieszył do kancelarii swo e kompanii.
Vaniek pozostał sam, ponieważ stanowczo nie można było powieǳieć, aby mu sztabs-

feldfebel dotrzymywał towarzystwa. Ten ostatni sieǳiał na osobności, głaskał karafkę
z ćwiartką wina i mamrotał ǳiwaczne rzeczy po czesku i niemiecku:

— Wiele razy przechoǳiłem uż przez tę wieś, a nie miałem nawet po ęcia o tym,
że est ona na świecie. In einem halben Jahre habe ich meine Staatsprüfung hinter mir und
meinen Doktor gemacht. Stała się ze mnie stara pokraka. ǲięku ę ci, Łuc o. Erscheinen
sie in schön ausgestatten Bänden — może tu est ktoś taki, kto o tym eszcze pamięta.

Feldfebel rachuby z nudów wystukiwał akiegoś marsza, ale nie nuǳił się zbyt długo,
bo drzwi się otworzyły, wszedł Jura da, kucharz z kuchni oficerskie , i przysiadł się do
Vańka.

— Dostaliśmy ǳisia rozkaz — mówił szybko — żebyśmy poszli fasować koniak
na drogę. Ponieważ nasza butla nie była pusta, więc musieliśmy ą opróżnić. Jesteśmy
teraz troszkę zawiani. Szeregowcy kuchni pozwalali się ak kłody. Przeliczyłem się o kilka
porc i, pan oberst się spóźnił i nie dostał nic. Więc robią dla niego omlecik. Ano szpas.

— Ładna awantura — rzekł Vaniek, który przy winie lubił używać obcych słów.
Kucharz Jura da zabrał się do filozofowania, co odpowiadało ego za ęciu w cywi-

lu. Wydawał on mianowicie przed wo ną czasopismo i książki z serii „Ta emnice życia
i śmierci”.

Po wo nie zadekował się w oficerskie kuchni pułkowe i nieraz przypalił pieczeń,
gdy zabrał się do czytania tłumaczeń staroindy skich sutr Pragnâ Paramitâ (Mądrość
ob awiona).

Pułkownik Schröder lubił go ako osobliwość pułku, bo któraż kuchnia pułkowa
mogła się pochwalić, że ma kucharza-okultystę, który zagląda ąc w głębię ta emnic ży-
cia i śmierci umiał przyrząǳić tak świetną polędwicę albo takie kapitalne ragoût, że pod
Komorovem śmiertelnie ranny porucznik Dufek nie wołał nikogo, tylko Jura dę.

— Tak est — rzekł prosto z mostu Jura da, który ledwo mógł usieǳieć na krześle,
a roztaczał na ǳiesięć kroków dokoła siebie zapach rumu — gdy dla pana obersta nic
uż nie zostało i gdy wiǳiał tylko duszone kartofle, tedy wpadł w stan gaki. Czy pan
wie, co to est gaki? To stan głodnych duchów. Więc rzekłem do niego: „Czy ma pan
oberst dość siły do przezwyciężenia przeznaczeń losowych, chociaż nie starczyło dla pana
cielęciny z nerką? W karmie est widać pisane, że ma pan dostać na ǳisie szą kolac ę
ba eczny omlet z siekaną i duszoną wątróbką cielęcą”.

Drogi przy acielu — rzekł po chwili szeptem do feldfebla rachuby i zrobił mimowolny
ruch ręką, którym poprzewracał wszystkie sto ące przed nim na stole szklanki.

— Jest byt i niebyt wszystkich z awisk, kształtów i rzeczy — dodał zasępiony kucharz
spogląda ąc na poprzewracane naczynia. — Kształt to niebyt, a niebyt to kształt. Niebyt
nie różni się od kształtu, kształt nie różni się od niebytu. Co niebyt to kształt, co kształt
to niebyt.

Kucharz-okultysta owinął się płaszczem milczenia, wsparł głowę na ręku i spoglądał
na mokry, zalany stół.

Sztabsfeldfebel mamrotał dale coś bez sensu:
— Zboże zniknęło z pola, zniknęło. In dieser Stimmung erhielt er Einladung und ging

zu ihr. Zielone Święta bywa ą wiosną.
Feldfebel rachuby Vaniek bębnił palcami po stole, pił i od czasu do czasu myślał o tym,

że na niego czeka ǳiesięciu szeregowców z plutonowym przy magazynie.
Na samo wspomnienie o tym roześmiał się i machnął ręką.
Gdy późnie powrócił do kancelarii  kompanii marszowe , zastał Szwe ka sieǳącego

przy telefonie.
— Kształt to niebyt, a niebyt to kształt — rzekł i w ubraniu zwalił się na pryczę.

Usnął natychmiast.
Szwe k sieǳiał dale przy telefonie, ponieważ przed dwiema goǳinami rozmawiał

z nim porucznik Lukasz, że eszcze ciągle est na konferenc i u pana pułkownika, a za-
pomniał mu powieǳieć, że może ode ść od telefonu.
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Następnie rozmawiał z nim przez telefon plutonowy Fuchs, który przez cały czas cze-
kał razem z ǳiesięciu szeregowcami na przybycie feldfebla rachuby, ale czekał na próżno.
Wreszcie zauważył, że skład est zamknięty.

Wreszcie oddalił się dokądś, a szeregowcy eden po drugim także się porozłazili.
Czasem zabawiał się Szwe k tym, że brał słuchawkę i przysłuchiwał się rozmowom.

W kancelarii zna dował się telefon akiegoś nowego systemu, który właśnie zaprowaǳono
w armii, a miał to do siebie, że na całe linii można było słyszeć prowaǳone rozmowy.

Tabory kłóciły się z artylerią, saperzy odgrażali się poczcie polowe , strzelnica wo -
skowa warczała na odǳiał karabinów maszynowych.

A Szwe k wciąż sieǳiał przy telefonie…
Konferenc a u pułkownika trwała barǳo długo.
Pułkownik Schröder rozwĳał na nowsze teorie służby polowe i osobliwy nacisk kładł

na miotacze min.
Mówił ni w pięć, ni w ǳiewięć o tym, akim był ont przed dwoma miesiącami na

południu i na wschoǳie, o doniosłości dobre łączności mięǳy poszczególnymi odǳia-
łami, o gazach tru ących, o ostrzeliwaniu aeroplanów nieprzy acielskich, o zaopatrywaniu
wo ska w polu, a wreszcie przeszedł do wewnętrznych stosunków w wo sku.

Rozgadał się o stosunku oficerów do szeregowców i do podoficerów, o przechoǳe-
niu na ontach do nieprzy aciela i o tym, że pięćǳiesiąt procent żołnierzy czeskich est
„politisch verdächtig”.

— Jawohl, meine Herren, der Kramarsch, Scheiner und Klofatsch…
Większość oficerów myślała przy tym wykłaǳie tylko o tym, kiedy właściwie ten

ǳiadyga przestanie glęǳić, ale pułkownik Schröder glęǳił dale o nowych zadaniach
nowych marszbatalionów, o poległych oficerach pułku, o zeppelinach, o hiszpańskich
kozłach, o przysięǳe.

Porucznik Lukasz przypomniał sobie w te chwili, że kiedy cały batalion przysięgał,
Szwe ka nie było, bo akurat sieǳiał w areszcie sądu dywizy nego.

I wydała mu się ta cała rzecz śmieszna. Parsknął akimś histerycznym śmiechem i za-
raził nim kilku oficerów sieǳących w pobliżu, czym zwrócił na siebie uwagę pułkownika,
który właśnie przeszedł do omawiania doświadczeń nabytych przez armię niemiecką przy
odwrocie w Ardenach. Ale poplątało mu się wszystko w głowie i zakończył swó wykład
niespoǳiewanie:

— Moi panowie, to nie są rzeczy śmieszne.
Potem udali się wszyscy do kasyna oficerskiego, ponieważ pułkownika Schrödera od-

wołano do telefonu. Wzywał go sztab brygady.
Szwe k podrzemywał przy telefonie dale , dopóki nie przebuǳił go ǳwonek.
— Halo! — słyszał wołanie. — Tu kancelista pułku.
— Halo! — odpowieǳiał. — Tuta kancelaria  kompanii marszowe .
— Nie gada dużo — mówił głos telefonu ącego — ale bierz ołówek i pisz. Przy mĳ

telefonogram.
—  kompania marszowa…
Po tych słowach nastąpiły akieś zdania tak chaotycznie z sobą poplątane, że nie moż-

na było nic zrozumieć. Mówiły ednocześnie i , i  kompania marszowa, a treść tele-
fonogramu zagubiła się zupełnie w te panice dźwięków. Szwe k nie rozumiał ani słowa.
Wreszcie chaos przycichł i Szwe k zrozumiał wezwanie:

— Halo! Halo! Więc teraz przeczyta wszystko i nie zawraca głowy.
— Co mam przeczytać?
— Co masz przeczytać, ty wole? Telefonogram.
— Jaki telefonogram?
— Do stu milionów diabłów, czyś ty głuchy⁈ Telefonogram, który ci dyktowałem,

ty idioto.
— Ja nic nie słyszałem, bo na raz mówiło dużo głosów.
— Ach, ty małpo edna, czy myślisz, że będę się z tobą bawił? Więc przy mu esz te-

lefonogram czy nie? Masz ołówek i papier? Co? Jeszcze mam czekać, aż sobie poszukasz?
I to się nazywa żołnierz. Więc słuchasz wreszcie czy nie słuchasz? Że uż się przygotowu-
esz? No to i tak eszcze dobrze. Tylko nie wǳiewa paradnego munduru. A teraz słucha
uchem, a nie brzuchem.  kompania marszowa. Powtórz.
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—  kompania marszowa.
— Dowódca kompanii. Masz uż? Powtórz.
— Dowódca kompanii…
— Zur Besprechung morgen. Napisałeś? Powtórz.
— Zur Besprechung morgen…
— Um neun Uhr. Unterschrift. Czy wiesz, ty małpo, co to znaczy Unterschrift? To est

podpis. Powtórz.
—Um neun Uhr. Unterschrift. Wiesz, co to estUnterschrift, ty małpo? To est podpis.
— Ach, ty idioto. A więc podpis: Oberst Schröder, bydlaku. Masz uż? Powtórz.
— Oberst Schröder, bydlaku.
— Dobrze, ty wole. Kto przy ął telefonogram?
— Ja.
— Himmelherrgott. Co to znowu za akieś a?
— Szwe k. I co eszcze?
— No, nareszcie. Więce nic, ale powinieneś się nazywać nie Szwe k, ale krowa. Co

słychać u was?
— Nic, wszystko po staremu.
— I kontent esteś, co? Podobno ktoś tam u was dostał ǳisia słupka.
— To tylko pucybut pana oberle tnanta, bo mu zeżarł obiad. Czy nie wiesz, kiedy

po eǳiemy?
— Co za głupie pytanie. Przecież o tym nie wie nawet nasz ǳiadyga. Dobranoc. Pcheł

u was dużo?
Szwe k położył słuchawkę i zaczął buǳić feldfebla rachuby Vańka, który bronił się ak

wściekły, a gdy Szwe k zaczął nim potrząsać, dostał pięścią w nos. Potem Vaniek położył
się na brzuchu i wierzgał nogami dokoła siebie.

Ale pomimo wszystko udało się Szwe kowi przebuǳić go. Vaniek otworzył oczy,
rzucił się na wznak i wystraszony zapytał, co się takiego stało.

— Nic się takiego nie stało — odpowieǳiał Szwe k — tylko chciałem się pana pora-
ǳić w pewne kwestii. Właśnie dostaliśmy telefonogram, że utro rano o ǳiewiąte nasz
oberle tnant Lukasz ma przy ść do pana obersta znowuż na konferenc ę. Teraz nie wiem,
co mam zrobić? Czy iść do niego zaraz i powieǳieć mu o tym, czy też poczekać aż do
rana? Długo się namyślałem, czy mam pana obuǳić, gdy pan tak smacznie chrapał, ale
potem pomyślałem, że było nie było, a poraǳić się można…

— Na miłość boską, człowieku, da mi spać! — ęknął Vaniek ziewa ąc ak lew. —
Rano bęǳie aż nadto czasu i nie trzeba mnie buǳić.

Odwrócił się na bok i natychmiast zasnął.
Szwe k usiadł znowu przy telefonie i zaczął podrzemywać. Obuǳił go telefon.
— Halo,  kompania marszowa?
— Tak est,  kompania marszowa. Kto tam?
—  kompania marszowa. Halo, która goǳina u ciebie? Nie mogę się doǳwonić do

centrali. Jakoś nie przychoǳą.
— Mó zegarek stoi.
— Tak samo ak mó . Nie wiesz, kiedy po eǳiemy? Czy nie rozmawiałeś z kancelarią

pułkową?
— Tam wieǳą akurat tyle, co i my, to znaczy gówno.
— Niech panienka nie bęǳie ordynarna. Konserwy fasowalicie uż? Od nas poszli po

konserwy, ale nie przynieśli nic. Magazyn był zamknięty.
— I nasi przyszli z pustymi rękoma.
— No to na próżno robią panikę. A ak ci się zda e, gǳie po eǳiemy?
— Do Ros i.
— Pręǳe chyba do Serbii. Ale to się pokaże dopiero w Budapeszcie. Jeśli skieru ą

nas na prawo, to z tego bęǳie Serbia, a eśli na lewo, to Ros a. Czy macie uż chlebaki?
Podobno teraz bęǳie podwyższony żołd. W karcięta grasz? No to przy dź utro. My tu
łupimy w karty co wieczór. Ilu was tam est przy telefonie? Sam? No to pluń na wszystko
i idź spać. Jakieś ǳiwne u was panu ą porządki. Trafiło ci się ak ślepe kurze ziarno?
Nareszcie przychoǳą zluzować mnie. Dobranoc!
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Szwe k usadowił się przy telefonie i niebawem słodko zasnął zapomniawszy zawiesić
słuchawkę, skutkiem czego nikt mu nie mógł przeszkaǳać w drzemce, chociaż tele-
fonista kancelarii pułkowe wściekał się, że nie podobna się doǳwonić do kancelarii 
kompanii marszowe , które trzeba było przekazać nowy telefonogram, że do utra do go-
ǳiny dwunaste ma być zestawiony spis wszystkich szeregowców, którzy nie byli poddani
ochronnemu szczepieniu przeciw tyfusowi.

Porucznik Lukasz bawił się tymczasem eszcze wciąż w kasynie oficerskim z lekarzem
wo skowym Szanclerem, który sieǳiał okrakiem na krześle i rytmicznie walił kĳem od
bilardu o podłogę, wygłasza ąc ednocześnie takie zdania:

— Sułtan Saracenów Salah-Edin pierwszy uznał neutralność korpusu sanitarnego.
— Rannymi winny opiekować się obie strony.
— Należy dostarczyć im leków i opieki w zamian za zwrot kosztów ze strony drugie .
— Należy uǳielić zezwolenia na wysłanie do nich lekarza i ego pomocników za

paszportami generalskimi.
— Rannych należy odsyłać do ich wo sk pod opieką i gwaranc ą generałów. Można

ich też wymieniać. Ale mogą potem dale służyć.
— Chorzy obu stron nie powinni być zabierani do niewoli i traceni, ale należy ich

umieszczać w mie scach bezpiecznych i szpitalach. Wolno pozostawiać przy nich straż
ich własnego wo ska, która to straż, podobnie ak chorzy, ma prawo wrócić za paszpor-
tami generalskimi. To samo dotyczy także duchownych polowych, lekarzy, chirurgów,
aptekarzy, pielęgniarzy chorych, pomocników i innych osób, wyznaczonych do obsługi
chorych, których nie wolno brać do niewoli, ale właśnie w taki sposób ma ą być odsyłani
z powrotem.

Doktor Szancler przy tym wykłaǳie złamał uż dwa kĳe i ciągle eszcze miał dużo do
opowiadania o opiece nad rannymi podczas wo ny. W ǳiwacznym ego wykłaǳie ciągle
powtarzały się słowa o akichś paszportach generalskich.

Porucznik Lukasz dopił kawę i poszedł do siebie. Jego służący, brodaty olbrzym Ba-
loun, smażył sobie właśnie w akimś garnuszku kawałek salami, używa ąc do tego spiry-
tusowe maszynki porucznika Lukasza.

— Ośmielam się — wy ąkał Baloun — pozwalam sobie, posłusznie meldu ę…
Lukasz spo rzał na niego. W te chwili Baloun wydał mu się wielkim ǳieciakiem,

stworzeniem naiwnym i porucznikowi zrobiło się nagle żal, że skazał na słupek tego czło-
wieka, który cierpi tak wielki głód.

— Gotu sobie, Balounie, gotu — rzekł odpina ąc szablę — utro każę ci przypisać
drugą porc ę chleba.

Porucznik był w nastro u barǳo sentymentalnym, więc usiadł i zaczął pisać list do
cioci:

„Kochana Ciotuniu!
Właśnie otrzymałem rozkaz, abym był gotów do wymarszu na ont ra-

zem ze swo ą kompanią. Być może, iż ten list est ostatni, z tych, akie otrzy-
małaś ode mnie, bo wszęǳie toczą się zaciekłe walki, a straty nasze są duże.
Dlatego trudno mi kończyć ten list zwykłym słowem: Do wiǳenia. Sto-
sownie est napisać: Zostań z Bogiem!”

„Resztę dopiszę rano” — pomyślał porucznik i ułożył się do snu.
Baloun wiǳąc, że porucznik zasnął na dobre, zaczął szukać i szperać po izbie ak aki

karaluch. Otworzył walizkę porucznika i nadgryzł tabliczkę czekolady, ale przestraszył
się barǳo, gdy właściciel czekolady poruszył się przez sen. Szybko schował nadgryzioną
czekoladę do walizki i przycichł.

Potem zakradł się ku stołowi i odczytał słowa Lukasza, pisane do ciotki.
Wzruszyło go osobliwie to ostatnie słowo: „Zostań z Bogiem”.
Położył się więc na sienniku przy drzwiach i zaczął wspominać swó dom roǳinny

i bicie wieprzy.
Barǳo żywo przedstawiał mu się miły obraz nakłuwania salcesonu, żeby z niego wy-

puścić powietrze i żeby przy gotowaniu nie pękł.
Zasnął niebawem, kołysany wspomnieniem, ak to u sąsiada pękł duży szwabski sal-

ceson i rozgotował się cały.
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Śniło mu się, że w domu ma do pomocy akiegoś niezdarę rzeźnika i że przy naǳie-
waniu podgardlanek pęka ą flaki. Potem znowuż, że rzeźnik zapomniał narobić kiszek, że
gǳieś zapoǳiała się głowizna i że zabrakło zatyczek do podgardlanek. Wreszcie i przyśni-
ło mu się coś o sąǳie polowym, ponieważ został przyłapany, gdy w kuchni przywłaszczał
sobie płat mięsa. We śnie wiǳiał samego siebie wiszącego na akie ś wysokie lipie w alei
obozu wo skowego w Brucku nad Litawą.

*
Buǳący się poranek przyniósł z sobą ze wszystkich kuchni polowych zapach roz-

gotowanych konserw kawowych. Szwe k zbuǳił się ze snu, wstał, odruchowo zawiesił
słuchawkę, akby właśnie skończył rozmowę telefoniczną i przechaǳa ąc się po kancela-
rii śpiewał.

Zaczął akąś śpiewkę od środka i śpiewał o tym, ak żołnierz przebiera się za ǳiewczynę
i iǳie do swe miłe do młyna. Tam młynarz układa go do snu przy swo e córce, ale
przedtem woła na żonę:

Dobrych rzeczy przynieś żywie ,
Niech ǳiewczyna się pożywi…

Młynarka karmi podłego chłopca, z czego powsta e tragedia roǳinna.
Młynarzostwo rano wstali,

Na drzwiach napis przeczytali:
„Wasza córka, wasza Anna,
Już od ǳisia nie est panna”.

Szwe k śpiewał tę piosenkę z takim uczuciem, że cała kancelaria ożywiła się nagle.
Zbuǳił się też feldfebel Vaniek i zapytał, która goǳina.

— Właśnie odtrąbili pobudkę.
— Ale a wstanę dopiero po kawie — zdecydował Vaniek, któremu nigdy się nie

śpieszyło. — Na pewno będą znowu robili piekło i będą nas niepotrzebnie szykanowali
różnymi gwałtami, ak wczora z tymi konserwami…

Vaniek ziewnął i pytał, czy wczora po powrocie do domu nie gadał za wiele.
— Troszkę pan gadał od rzeczy — rzekł Szwe k — ale niewiele. Ciągle pan coś

mamrotał o akichś tam kształtach, że kształt to nie kształt, a to, co nie kształt, to też
est kształt, a że znowu ten kształt to żaden kształt. Ale rychło zaczął pan chrapać, akby
tartak huczał, i było po gadaniu.

Szwe k zamilkł, przeszedł się wzdłuż kancelarii aż do drzwi i z powrotem, stanął koło
pryczy feldfebla rachuby i rzekł:

— Co do mo e osoby, panie rechnungsfeldfebel, to ak pan zaczął mówić o tych
kształtach, to mi się przypomniał nie aki Zatka, gazownik. Pracował w gazowni na Letne
i zapalał, i gasił latarnie. Był to mąż od oświaty i choǳił po wszystkich kna pach na
Letne , ponieważ od chwili zapalenia latarń do chwili ich gaszenia upływa sporo czasu,
a bez towarzystwa człowiek się nuǳi. Otóż ten gazownik nad ranem też wygadywał różne
takie rzeczy ak pan, tylko że on mówił o kościach do gry: „W kości się gra, gra nie ma
granic”. Słyszałem to na własne uszy, gdy razu pewnego akiś pĳany polic ant zatrzymał
mnie za zanieczyszczanie ulicy i zamiast do komisariatu zaprowaǳił mnie przez pomyłkę
do gazowni.

Ale z tym Zatką rzecz skończyła się kiepsko — dodał Szwe k cisze . — Zapisał się do
Mariańskie Kongregac i, choǳił razem z terc arkami na kazania patra Jemelki do kościoła
Św. Ignacego na Placu Karola i razu pewnego, gdy mis onarze mieli tam rekolekc e,
zapomniał pogasić światło w swoim re onie i latarnie paliły się bez przerwy przez trzy dni
i trzy noce.

Niedobrze est — wywoǳił Szwe k — gdy człowiek ni z tego, ni z owego zacznie
raptem filozofować, bo zawsze z tego bywa delirium tremens. Przed laty przetransloko-
wali do nas służbowo akiegoś ma ora Blühera z  pułku. Otóż ten ma or co miesiąc
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zwoływał nas, kazał nam ustawiać się w czworobok i zastanawiał się z nami nad tym, co
to est zwierzchność wo skowa. Nie pĳał on nic innego, tylko śliwowicę. „Każdy oficer,
moi żołnierze — wykładał on zawsze na ǳieǳińcu koszar — est sam przez się istotą
na doskonalszą, która ma sto razy więce rozumu niż wy wszyscy razem. Nic doskonalsze-
go od oficera wyobrazić sobie nie zdołacie, choćbyście rozmyślali przez całe życie. Każdy
oficer est istotą koniecznie potrzebną, podczas gdy wy, żołnierze, esteście istotami tylko
przypadkowymi. Istnieć możecie, ale niekoniecznie. Gdyby doszło do wo ny, a wy po-
leglibyście za naszego na aśnie szego pana, no to dobrze, nie byłoby to nic osobliwego,
ale gdyby naprzód poległ wasz oficer, to dopiero zobaczylibyście, ak barǳo esteście od
niego zależni i co to za wielka strata. Oficer istnieć musi, a wasze istnienie est właściwie
tylko cieniem istnienia oficerskiego. Wywoǳicie się z nich i obyć się bez nich nie może-
cie. Bez wasze zwierzchności wo skowe taki żołnierz eden czy drugi nie potrafi nawet
porządnie pierdnąć. Dla was, żołnierze, oficer est prawem moralnym, czy to rozumie-
cie czy nie, to wszystko edno, a ponieważ każde prawo musi mieć swego prawodawcę,
więc prawodawcą waszym est właśnie oficer, względem którego musicie poczuwać się do
wszelkiego obowiązku i wszelkie powinności, spełnia ąc wszystkie ego rozporząǳenia,
choćby się wam to i owo mogło nie podobać”.

Pewnego razu po wykłaǳie obchoǳił cały czworobok i każdego z nas pytał po kolei:
„Co odczuwasz, gdy coś przeskrobiesz?”

Żołnierze odpowiadali barǳo głupio. Jedni mówili, że eszcze nigdy nic nie przeskro-
bali, inni mówili, że po każdym przeskrobaniu mdli ich w żołądku, eden powieǳiał, że
wtedy uż z daleka czu e koszarniaka itd. Wszystkich ich kazał ma or Blüher natychmiast
odprowaǳić na bok i nakazał, żeby po południu za karę robili ćwiczenia przysiadowe za
to, że nie umie ą powieǳieć, co odczuwa ą. Zanim przyszła kole na mnie, przypomnia-
łem sobie słowa ostatniego wykładu i gdy zbliżył się, rzekłem całkiem spoko nie:

„Posłusznie meldu ę, panie ma orze, że gdy coś przeskrobię, to odczuwam zawsze akiś
niepokó , strach i wyrzuty sumienia. Ale gdy mam wychodne i gdy wracam do koszar
w porze przepisane i w porządku, wówczas opanowu e mnie akiś błogi spokó , włazi na
mnie wewnętrzne zadowolenie”.

Wszyscy się roześmiali, a ma or Blüher wrzasnął na mnie: „Pluskwy włażą na ciebie,
drabie eden, gdy gnĳesz na pryczy. Patrzcie go, łotra, eszcze sobie żarty stroi!”

I przepisał mi takiego słupka, że proszę siadać.
— W wo sku inacze być nie może — rzekł feldfebel rachuby przeciąga ąc się leniwie

na pryczy. — Tak uż est od początku świata i bęǳie zawsze, że w wo sku tak czy owak,
choćbyś był dobry ak anioł, zawsze musi wisieć nad tobą chmura i muszą bić pioruny.
Bez tego nie byłoby dyscypliny.

— Całkiem słusznie — rzekł Szwe k. — Nie zapomnę nigdy o tym, ak wsaǳili
rekruta Pecha do paki. Le tnant te kompanii, nie aki Moc, zebrał rekrutów i każdego
z nich pytał, skąd pochoǳi.

„Wy rekruty żółtoǳiobe — przemawiał do nich — musicie się nauczyć odpowia-
dać asno, dokładnie, akby biczem strzelał. Więc zaczynamy. Skąd pochoǳicie, Pechu?”
Pech był człowiekiem inteligentnym, więc odpowieǳiał: „Dolny Bousov, Unter-Baut-
zen, dwieście sześćǳiesiąt siedem domów, tysiąc ǳiewięćset trzyǳieści sześć mieszkań-
ców narodowości czeskie , powiat Jiczin, obwód Sobotka, byłe dobra rycerskie Kost,
parafialny kościół Św. Katarzyny z czternastego stulecia, odnowiony przez hrabiego Wa-
cława Kazimierza Netolickiego, szkoła, poczta, telegraf, stac a czeskie kolei handlowe ,
cukrownia, młyn z tartakiem, pustelnia Valcha, sześć armarków dorocznych…” Ale le t-
nant nie czekał, co bęǳie dale , rzucił się na rekruta Pecha i zaczął go prać po gębie raz
za razem, krzycząc: „Masz eden armark doroczny, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty”.
A Pech, chociaż i rekrut, zameldował się do batalionsraportu. W kancelarii był wtedy
taki wesoły pisarz, który napisał, że Pech meldu e się do raportu z powodu armarków
dorocznych w Dolnym Bousovie. Dowódcą batalionu był ma or Rohell. „Also, was gibst?”
— zapytał Pecha, a ten odpowieǳiał: „Posłusznie meldu ę, panie ma or, że w Dolnym
Bousovie est sześć armarków dorocznych”. Więc ma or Rohell zaryczał na niego, zatu-
pał i kazał go natychmiast zaprowaǳić do lazaretu wo skowego na odǳiał dla wariatów.
Od tego czasu Pech był na gorszym żołnierzem i z paki nie wychoǳił.
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— Wychowanie żołnierzy est sprawą trudną — rzekł feldfebel Vaniek. — Żołnierz,
który w wo sku nie był karany, to nie żołnierz. Może to było dobre w czasach poko-
owych, że niektórzy żołnierze odbywali służbę bez kary, a potem miał taki wszęǳie
pierwszeństwo, gdy się starał o posadę rządową. Ale teraz się pokazu e, że ci na gorsi
żołnierze, którzy w czasach poko owych ciągle sieǳieli w pace, są na wo nie na lepszymi
żołnierzami. Przypominam sobie szeregowca Sylvanusa z  kompanii marszowe . Waliła
się na niego kara za karą, i eszcze aka kara! Nie zawahał się skraść koleǳe ostatniego
grosza, a ak przyszło do bitwy, to pierwszy poprzerywał zasieki z drutu, wziął do niewoli
trzech chłopa, a ednego w droǳe zastrzelił, bo ak mówił, nie miał do niego zaufania.
Dostał wielki medal srebrny, przyszyli mu dwie gwiazdki i gdyby go późnie nie powie-
sili pod Duklą, to uż dawno byłby plutonowym. Ale go powiesić musieli, bo po akie ś
bitwie zgłosił się wprawǳie na ochotnika na zwiad, ale inny akiś patrol wiǳiał go, ak
mó Sylvanus obǳierał trupy. Znaleźli przy nim osiem zegarków i sporo pierścionków.
Więc go w sztabie brygady powiesili.

— Pokazu e się z tego — rzekł barǳo roztropnie Szwe k — że każdy żołnierz musi
własnymi siłami dosługiwać się stanowiska.

Zaǳwonił telefon. Feldfebel rachuby podszedł do słuchawki. Porucznik Lukasz pytał,
co się stało z konserwami. Słychać było akieś ostre wyrzuty.

— Naprawdę nie ma, panie oberle tnant! — wołał Vaniek. — Skąd by się miały wziąć,
kiedy to est tylko fantaz a intendentury. Całkiem niepotrzebnie wysyłało się tam tych
luǳi. Ja chciałem do pana telefonować… Proszę?… Że w kantynie byłem? Kto to mówił?
Ten okultysta kucharz z kuchni oficerskie ? Pozwoliłem sobie za ść tam na chwilę. Wie
pan, ak ten okultysta nazwał tę panikę z powodu owych konserw? „Grozą nienaroǳone-
go”. Byna mnie , panie oberle tnant. Jestem zupełnie trzeźwy. Szwe k? Jest w kancelarii.
Czy każe go pan zawołać? Szwe k, do telefonu — rzekł feldfebel rachuby i cisze dodał:
— Gdyby się pytał, w akim stanie wróciłem, to powieǳ pan, że w porządku.

Szwe k stanął przy telefonie i meldował:
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, Szwe k.
— Słucha cie no, Szwe ku, ak est z tymi konserwami? Czy to w porządku?
— Nie ma konserw, panie oberle tnant. Ani śladu konserw.
— Życzyłbym sobie, Szwe ku, żebyście się co ǳień rano meldowali u mnie, dopóki

esteśmy w obozie. Po wy eźǳie bęǳiecie stale przy mnie. Co robiliście w nocy?
— Sieǳiałem przez całą noc przy telefonie.
— Co nowego?
— To i owo, panie oberle tnant.
— Tylko nie zaczyna cie się bałwanić, mó Szwe ku. Czy przyszedł skąd aki meldu-

nek?
— Przyszedł meldunek, ale dopiero na goǳinę ǳiewiątą. Nie chciałem niepokoić

pana oberle tnanta, gǳieżbym śmiał.
— Więc mówcie, do stu diabłów, co est nowego i co ma być na ǳiewiątą?
— Telefonogram, panie oberle tnant.
— Nie rozumiem. Co to ma być?
— Ja to sobie zapisałem, panie oberle tnant: „Przy mĳcie telefonogram. Kto est przy

telefonie? Masz uż? Czyta , czy tak akoś”.
— Ach, wy idioto, Szwe k, z wami nie podobna do ść do ładu. Mówcie, co za treść

tego telefonogramu, bo ak nie, to wpadnę do was i dam po łbie tak, że… Więc co?
— Jakiś besprechung, panie oberle tnant, ǳisia rano u pana obersta, o ǳiewiąte .

Chciałem pana buǳić w nocy, alem to sobie rozmyślił.
— Byłbym was nauczył buǳić mnie w nocy z powodu byle akiego głupstwa, na

które dość est czasu rano. Znowu konferenc a! Der Teufel soll das alles buserieren! Połóżcie
słuchawkę i zawoła cie do telefonu Vańka.

Feldfebel rachuby Vaniek podszedł do telefonu.
— Rechnungsfeldfebel Vaniek, Herr Oberleutnant.
— Poszuka mi pan natychmiast innego pucybuta. Ten łotr Baloun zeżarł do rana

wszystką czekoladę. Słupka? Nie. Nie. Lepie go przyǳielimy do sanitariuszy. Chłop
ak góra, więc bęǳie mógł dźwigać rannych. Poślę go natychmiast do pana. Niech pan
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to załatwi w kancelarii pułku i natychmiast wróci do kompanii. Jak pan sąǳi, kiedy
po eǳiemy?

— Nic pilnego, panie oberle tnant. Jak mieliśmy od eżdżać z  kompanią marszową,
to przez całe cztery dni woǳili nas za nos. Z  było to samo. Tylko z  było lepie :
byliśmy felddienstfleck, w południe dostaliśmy rozkaz, a wieczorem uż byliśmy w droǳe,
ale za to wozili nas potem po całych Węgrzech i nie wieǳieli, aką ǳiurę i w które części
ontu nami załatać.

Przez cały ten czas, gdy porucznik Lukasz był dowódcą  kompanii marszowe ,
zna dował się w stanie, który można by nazwać synkretyzmem: próbował wyrównywać
sprzeczności po ęciowe przy pomocy ustępstw dochoǳących aż do pomieszania poglą-
dów.

Odpowieǳiał więc Vańkowi:
— Może pan ma rac ę. Tak uż est na świecie. Więc pan sąǳi, że ǳisia eszcze

nie po eǳiemy. O ǳiewiąte mamy konferenc ę u pana obersta… Aha, czy wie pan uż
o tym, że pan est dienst ührender? Mówię tylko tak mimochodem. Niech pan spraw-
ǳi… Co by można sprawǳić? Niech pan sprawǳi spis szarż z uwzględnieniem terminu
służby… Następnie zapasy kompanii. Narodowość? Dobrze, można i narodowość… Ale
głównie, niech mi pan przyśle nowego pucybuta… Co ma ǳisia robić z szeregowcami
fenrych Pleschner? Vorbereitung zum Abmarsch. Rachunki? Przy adę i podpiszę po eǳe-
niu. Nikogo nie puszczać do miasta. Do kantyny w obozie? Po obieǳie na goǳinkę…
Niech pan zawoła Szwe ka!…

— Szwe ku, pozostaniecie tymczasem przy telefonie.
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że eszcze kawy nie piłem.
— To przynieście sobie kawę i siedźcie w kancelarii przy telefonie, dopóki was nie

zawołam. Czy wiecie, co to znaczy ordynans kompanii?
— To taki, co lata, panie oberle tnant.
— Więc żebyście mi byli na mie scu, ak was zawołam. Przypomnĳcie eszcze raz

Vańkowi, żeby dla mnie wyszukał nowego pucybuta. Halo, Szwe ku, gǳie esteście?
— Jestem, panie oberle tnant. Akurat przynieśli kawę.
— Halo, Szwe ku!
— Słucham, panie oberle tnant. Kawa zupełnie zimna.
— Wy wiecie, Szwe ku, co to est pucybut. Więc przypatrzcie się dobrze temu no-

wemu i powieǳcie mi, co on zacz. Zawieście słuchawkę.
Vaniek popĳał czarną kawę, do które dolewał po trosze rumu z butelki z napisem

„Tinte” (ostrożność nie zawaǳi), spoglądał na Szwe ka, potem rzekł:
— Ten nasz oberle tnant niepotrzebnie się drze tak głośno, słyszałem każde ego sło-

wo. Wy się z panem oberle tnantem musicie barǳo dobrze znać. Co, Szwe ku?
— My zawsze ręka w rękę — odpowieǳiał Szwe k. — Jedna ręka drugą my e. Du-

żośmy uż z sobą przeżyli. Ile to razy chcieli nas gwałtem rozǳielić, ale myśmy się z sobą
znowu zeszli. On mi zawsze i we wszystkim okazywał tyle zaufania, że aż się nieraz sam
ǳiwiłem. Więc pan sam słyszał, że mam panu przypomnieć o tym nowym pucybucie i że
mam go obe rzeć i wypowieǳieć się, co o nim sąǳę. Dla pana oberle tnanta pucybut
pucybutowi nierówny.

*

Pułkownik Schröder, zwołu ąc wszystkich swoich oficerów na konferenc ę, zabrał się
do rzeczy z wielką miłością, pragnąc wygadać się za wszystkie czasy. Prócz tego trzeba
było powziąć akąś decyz ę co do ednorocznego ochotnika Marka, który nie chciał czyścić
wychodków i za bunt został odesłany przez pułkownika Schrödera do sądu dywizy nego.

Wczora wrócił z aresztu sądu dywizy nego na odwach, gǳie trzymany był pod strażą.
Jednocześnie kancelaria pułkowa otrzymała papier o treści niesłychanie powikłane , ale
wy aśnia ące bądź co bądź, że w danym wypadku nie choǳi o bunt, ponieważ edno-
roczni ochotnicy nie są obowiązani czyścić wychodków. Tym niemnie zachoǳi ednak
przypadek subordinationsverletzung, które to wykroczenie może być zrównoważone przez
porządne zachowanie się wobec nieprzy aciela. Z tego powodu ednoroczny ochotnik
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Marek zosta e odesłany z powrotem do pułku, a śleǳtwo co do naruszenia karności zo-
sta e odłożone do końca wo ny, lecz zostanie wznowione przy na bliższym wykroczeniu,
akiego mógłby się dopuścić ednoroczny ochotnik Marek.

Była eszcze edna sprawa. Razem z ednorocznym ochotnikiem odesłany został z są-
du dywizy nego na odwach samozwańczy plutonowy Teveles; niedawno po awił się on
w pułku, do którego został odesłany ze szpitala w Zagrzebiu. Miał wielki medal srebrny,
dystynkc e ednorocznego ochotnika i trzy gwiazdki. Opowiadał o czynach bohaterskich
z  kompanii marszowe w Serbii i wywoǳił, że z całe te kompanii pozostał tylko on e-
den. Śleǳtwo ustaliło, że na początku wo ny akiś Teveles odszedł rzeczywiście z  kom-
panią na ont, ale nie miał praw ednorocznego ochotnika. Zażądano informacy od
brygady, do które  kompania marszowa była przyǳielona, gdy drugiego grudnia tysiąc
ǳiewięćset czternastego roku uciekła z Białogrodu, i stwierǳono, że w spisie zapro-
ponowanych do oǳnaczenia lub oǳnaczonych medalami srebrnymi żadnego Tevelesa
nie ma. Co zaś do tego, czy szeregowiec Teveles podczas kompanii białogroǳkie został
awansowany na plutonowego, tego nie można było stwierǳić, ponieważ cała  kompania
marszowa zginęła koło cerkwi Św. Sawy w Białogroǳie razem ze wszystkimi oficerami.
Przed sądem dywizy nym Teveles bronił się, że naprawdę był mu obiecany medal srebrny
i że dlatego kupił go sobie od akiegoś Bośniaka. Co do oǳnak ednorocznego ochotni-
ka, to przyszył e sobie po pĳanemu, a nosił e dlatego, że był stale pĳany ma ąc organizm
osłabiony dyzenterią.

Gdy konferenc a się rozpoczęła, pułkownik Schröder oświadczył przed rozpatrzeniem
tych dwóch przypadków, że trzeba, aby panowie oficerowie częście się naraǳali, zanim
nade ǳie chwila od azdu, chwila uż niedaleka. Z brygady dowieǳiał się, że tam oczeku ą
rozkazów dywiz i. Niech więc szeregowcy będą w pogotowiu, a dowódcy kompanii niech
pilnu ą, żeby nikogo nie brakło. Potem powtarzał eszcze raz to wszystko, co mówił wczo-
ra . Znowu dał przegląd wydarzeń wo ennych i dodał, że trzeba uniknąć wszystkiego, co
mogłoby obniżyć siłę bo ową i przedsiębiorczość wo ska.

Na stole przed nim leżała mapa ontu z chorągiewkami na szpileczkach, ale cho-
rągiewki były porozrzucane, a onty poprzesuwane. Chorągiewki i szpileczki leżały na
stole i pod stołem.

Całą widownię wo ny sponiewierał w nocy kocur, którego chowali pisarze kancelarii
pułkowe . Ten kocur ulżył sobie na austriacko-węgierskim oncie, a chcąc ślady swe byt-
ności na mapie zagrzebać, porozrzucał łapami chorągiewki i rozmazał ła no po wszystkich
pozyc ach, zasikał onty i brückenkopfy i zapaskuǳił wszystkie korpusy armii.

Pułkownik Schröder był barǳo krótkowzroczny.
Oficerowie kompanii marszowych z wielkim zainteresowaniem spoglądali na niego,

gdy palec ego zbliżał się do kupek pozostawionych na mapie przez kocura.
— Stąd, panowie, ku Sokalowi nad Bugiem — rzekł pułkownik Schröder proroczo

i posuwał palcem na pamięć w stronę Karpat, przy czym palec ego w echał w edną z tych
kupek, którymi kocur uplastycznił mapę ontów.

— Was ist das, meine Herren? — zapytał zǳiwiony, gdy nagle coś przylepiło mu się
do palca.

— Wahrscheinlich Katzendreck, Herr Oberst — eden za wszystkich wy aśnił sytuac ę
kapitan Sagner uśmiecha ąc się barǳo uprze mie.

Pułkownik Schröder wpadł do sąsiednie kancelarii, skąd słychać było istny potok
złorzeczeń i straszliwą groźbę, że wszystkim każe pozlizywać te kupki po kocurze.

Przesłuchanie było krótkie. Stwierǳono, że kocura przed dwoma tygodniami przy-
taszczył do kancelarii na młodszy pisarz Zwiebelfisch. Po takim stwierǳeniu kazano
Zwiebelfischowi spakować swo e manatki, a starszy pisarz zaprowaǳił go na odwach,
gǳie aresztant bęǳie sieǳiał aż do dalszych rozporząǳeń pana pułkownika.

Na tym zakończyła się właściwie cała konferenc a. Gdy pułkownik Schröder powrócił
do oficerów cały czerwony ze złości nie pamiętał uż, że ma eszcze do omówienia sprawę
ednoroczniaka Marka i samozwańczego plutonowego Tevelesa.

— Proszę panów oficerów — rzekł zwięźle — aby byli gotowi i oczekiwali dalszych
moich rozkazów i instrukcy .
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W ten sposób ednoroczniak i Teveles pozostali nadal na odwachu, a gdy przybył do
nich Zwiebelfisch, mogli zagrać sobie w mariasza i dokuczać strażnikom co chwila, aby
im wyłapali pchły z sienników.

Potem wsaǳili do paki eszcze a tra Peroutkę z  kompanii marszowe , który zginął
raptem, gdy wczora rozeszła się po obozie wiadomość, że wo sko odchoǳi na pozyc e,
i dopiero rano został znaleziony przez patrol „Pod Białą Różą” w Brucku. Tłumaczył się,
że przed od azdem pragnął obe rzeć dokładnie znaną oranżerię hrabiego Harracha pod
Bruckiem i że w droǳe powrotne zbłąǳił i dopiero nad ranem barǳo zmęczony dotarł
„Pod Białą Różę”. (Tymczasem przespał się z Różą z „Pod Białe Róży”).

*

Sytuac a wciąż eszcze była nie asna. Nikt nie wieǳiał, czy się po eǳie, czy nie po e-
ǳie. Szwe k, obsługu ący telefon w kancelarii  kompanii marszowe , wysłuchał mnó-
stwo poglądów pesymistycznych i optymistycznych.  kompania marszowa telefono-
wała, akoby ktoś w kancelarii słyszał, że eszcze będą ćwiczenia w strzelaniu do figur
ruchomych i że na ont od eǳie się dopiero po polowych ćwiczeniach w strzelaniu.
Tych optymistycznych poglądów nie poǳielała  kompania marszowa, która telefono-
wała, że właśnie powrócił kapral Havlik z miasta i od akiegoś kole arza dowieǳiał się,
że wagony uż sto ą na stac i.

Vaniek wyrwał słuchawkę z rąk Szwe ka i krzyczał rozzłoszczony, że kole arze figę
wieǳą, bo on był dopiero co w kancelarii pułkowe .

Szwe k wysiadywał przy telefonie z prawǳiwym zamiłowaniem i na wszystkie pytania
odpowiadał zawsze ednakowo, że eszcze nic pewnego nie wiadomo.

Tak samo odpowieǳiał na pytanie porucznika Lukasza, który pytał:
— Co tam u was nowego?
— Jeszcze nie ma nic pewnego, panie oberle tnant — stereotypowo odpowieǳiał

Szwe k.
— Ach, ty fu aro! Zawieś słuchawkę!
Potem otrzymał kilka telefonogramów z szeregiem zwykłych nieporozumień. Na -

pierw przyszedł telefonogram, którego nie można było podyktować mu w nocy, ponieważ
nie zawiesił słuchawki i spał. Choǳiło w nim o żołnierzy szczepionych i nieszczepionych.

Potem przyszedł telefonogram, również spóźniony, dotyczący konserw, co też uż
zostało wczora wy aśnione.

Następnie telefonogram do wszystkich batalionów, kompanĳ i części pułku:

„Kopia telefonogramu brygady nr . Rozkaz brygady nr . — Przy
wykazach gospodarczych kuchni polowych należy przy wymienianiu pro-
duktów spożywczych trzymać się takiego porządku: . mięso, . konserwy,
. arzyny świeże, . arzyny suszone, . ryż, . makaron, . kasza i kaszka,
. kartofle, zamiast poprzedniego porządku: . arzyny suszone, . arzyny
świeże”.

Gdy Szwe k przeczytał ten telefonogram feldfeblowi rachuby, ten oświadczył uroczy-
ście, że takie telefonogramy rzuca się do wychodka.

— Wymyślił to sobie akiś idiota ze sztabu armii i zaraz rozsyła ą takie głupstwa po
wszystkich dywiz ach, brygadach i pułkach.

Następnie przy ął Szwe k eszcze eden telefonogram, który był tak szybko dyktowany,
że Szwe k zdążył zapisać na kartce tylko poszczególne wyrazy, co wyglądało ak aki szy
sekretny:

„In der Folge genauer erlaubt gewesen oder das selbst einem hingegen im-
merhin eingeholet werden”.

— To wszystko są głupstwa — rzekł Vaniek, gdy Szwe k ǳiwił się ogromnie, że mu
się napisała taka osobliwa rzecz, i gdy odczytywał ą sobie trzy razy z rzędu. — Oczywiście,
głupstwa — mówił Vaniek — ale diabli ich wieǳą, może to aki szy, tylko że my
w kompanii nie esteśmy przygotowani do odczytywania szyów. Można to w kąt cisnąć.
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— I a tak myślę — rzekł Szwe k. — Gdybym zameldował panu oberle tnantowi, że
ma in der Folge genauer erlaubt gewesen oder das selbst einem hingegen immerhin eingeholet
werden, toby się eszcze raz obraził.

Bywa ą luǳie tacy obraźliwi, że aż strach — mówił Szwe k dale , odda ąc się znowu
wspomnieniom. — Pewnego razu echałem tramwa em z Vysoczan do Pragi, a w Libni
przysiadł się do nas nie aki Novotny. Jak tylko go poznałem, podszedłem do niego i wda-
łem się z nim w rozmowę, że oba esteśmy z Drażova. A ten na mnie z pyskiem, żebym
mu dał spokó , bo mnie nie zna. Zacząłem mu tłumaczyć, żeby sobie przypomniał, że
ako mały chłopczyk chaǳałem do niego z matką, które na imię było Antonina, a o cu
Prokop i był ekonomem. Nawet wtedy nie chciał słyszeć o tym, że się znamy. Więc przy-
pomniałem mu eszcze inne szczegóły, że w Drażovie byli dwa Novotni: Antoni i Józef.
I że on est właśnie tym Józefem, bo mi o nim z Drażova pisali, że postrzelił żonę, gdy
go strofowała za pĳaństwo. I wiǳi pan ten człowiek podniósł na mnie rękę. Uchyliłem
się szczęśliwie, a ten grzmotnął pięścią w szybę i zbił ą. Tę dużą na przednie platformie
przed motorowym. Więc nam kazali wysiąść i zaprowaǳili nas do komisariatu, gǳie się
pokazało, że ten pan był dlatego taki obraźliwy, bo wcale się nie nazywał Józef Novot-
ny, ale Edward Doubrava i pochoǳił z Montgomery w Ameryce, a do Czech przy echał
tylko tak sobie, żeby odwieǳić krewnych.

ǲwonek telefonu przerwał opowiadanie Szwe ka i akiś zachrypnięty głos z odǳia-
łu karabinów maszynowych pytał znów, czy się eǳie, czy nie. Podobno rano ma być
konferenc a u pana obersta.

We drzwiach ukazał się blady ak płótno kadet Biegler, na większy idiota kompanii,
ponieważ w szkole ednorocznych ochotników usiłował wyróżniać się swoimi wiadomo-
ściami. Skinął na Vańka, żeby z nim wyszedł na korytarz, i tam prowaǳił z nim długą
rozmowę.

Po powrocie do kancelarii Vaniek uśmiechnął się pogardliwie.
— Co za małpa! — rzekł do Szwe ka. — Ładne okazy zebrały się w nasze kompanii.

Był także na konferenc i i pod koniec rozkazał pan oberst, żeby wszyscy plutonowi zrobili
gwerwizytę i żeby byli surowi. I teraz przychoǳi mi się pytać, czy ma dać Żlabkowi słupka
za to, że ten wyczyścił karabin naą.

Vaniek się rozzłościł.
— O takie idiotyczne rzeczy się mnie pyta, gdy sam wie, że ruszamy na ont. Pan

oberle tnant dobrze się namedytował wczora nad tym słupkiem, na który skazał swego
pucybuta. Więc rzekłem temu smykowi, żeby się trochę zastanowił, czy to dobrze robić
z szeregowców zwierzęta.

— Kiedy uż mowa o tym pucybucie — rzekł Szwe k — to może uż pan zbębnił
akiego odpowiedniego dla pana oberle tnanta.

— Pĳcie tran — odpowieǳiał Vaniek. — Na wszystko est dość czasu. Zresztą a
sąǳę, że pan oberle tnant przyzwyczai się do Balouna. Od czasu do czasu coś mu tam
zeżre, wielkie mi rzeczy! Na oncie rzecz się wyrówna, bo tam często bęǳie tak, że
ani eden, ani drugi nie będą mieli co żreć. Jak powiem, że Baloun ma zostać u pana
oberle tnanta, to zostanie. Mo a w tym głowa, a pan oberle tnant nie ma się wtrącać do
nie swoich rzeczy. I nie trzeba się śpieszyć.

Vaniek wyciągnął się na pryczy i rzekł:
— Opowieǳ mi pan, panie Szwe k, aką anegdotę z życia wo skowego.
— Opowieǳieć zawsze można — odparł Szwe k — ale obawiam się, że znowu ktoś

tam bęǳie ǳwonił.
— To zde m pan słuchawkę albo wyłącz pan kontakt.
— Dobrze — rzekł Szwe k zde mu ąc słuchawkę. — Opowiem panu coś, co pasu e

do nasze sytuac i, tylko że wtedy zamiast prawǳiwe wo ny były tylko manewry i była
taka sama panika ak tuta , ponieważ nikt nie wieǳiał, kiedy wyruszymy z koszar. Razem
ze mną służył akiś Szic z Porzecza, człowiek porządny, ale pobożny i bo ący się. Wyobra-
żał sobie, że manewry to coś okropnego, że luǳie podczas manewrów pada ą z pragnienia
i że podczas marszów sanitariusze zbiera ą tych biedaków ak ulęgałki. Więc pił na zapas,
a gdyśmy wyruszyli z koszar i dotarli do Mniszki, mówił: „Wiecie, chłopcy, a tego nie
wytrzymam. Chyba że się Bóg sam zmiłu e nade mną”. Potem przybyliśmy do Horzovic
i mieliśmy tam dwa dni odpoczynku, ponieważ stała się pomyłka, bo szliśmy naprzód
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tak szybko, że razem z pułkami, które szły na naszych skrzydłach, bylibyśmy zagarnęli
do niewoli cały sztab nieprzy acielski i byłby z tego wielki wstyd, ako że nasz korpus
miał przegrać, a nieprzy aciel wygrać, bo w korpusie nieprzy acielskim był akiś smarkaty
arcyksiążę. I wtedy ten Szic zrobił taką rzecz: kiedyśmy obozowali, zabrał się i poszedł do
wsi za Horzovicami, żeby sobie tam coś kupić, i koło południa wracał do obozu. Gorąco
było, a mó Szic wypił niezgorze , więc patrzy, przy droǳe stoi słup, na słupie kapliczka,
a w kapliczce za szkłem malutki posążek świętego Jana Nepomucena. Odmówił pacierz
przed świętym Janem Nepomucenem i powiada: „Gorąco ci, he? Powinieneś się napić.
Stoisz tu na słońcu i pocisz się zdrowo”. Potrząsnął manierką, napił się sam i powiada:
„Zostawiłem ci tu łyk, święty Janie Nepomucenie”. Ale żal mu było, więc wypił wszyst-
ko i dla świętego nie pozostało nic. „Jezus Maria, powiada, święty Janie Nepomucenie,
musisz mi teraz wybaczyć, a ci to wynagroǳę. Zabiorę cię z sobą do obozu i napo ę cię
tak świetnie, że się na nogach nie utrzymasz”. I mó zacny Szic przez współczucie dla
świętego Jana Nepomucena zbił szkło kapliczki, wy ął posążek świętego, wsaǳił go sobie
pod bluzę i zaniósł do obozu. Potem ten święty Jan sypiał z nim na słomie, Szic nosił
go z sobą w tornistrze i miał wielkie szczęście w kartach. Gǳie tylko obozowaliśmy,
wszęǳie wygrywał, aż przybyliśmy w Pracheńskie, obozowaliśmy w Drahenicach i tam
Szic wszystko przegrał. Gdyśmy rano wyruszali w pole, to na gruszy przy droǳe wisiał
święty Jan powieszony. To est anegdota z życia wo skowego. A teraz znowuż zawiesimy
słuchawkę.

I telefon znowu dostawał ataków nerwowych da ąc dowód, że harmonia poko u i spo-
ko u w obozie została zakłócona.

W tym samym czasie porucznik Lukasz studiował w swoim poko u szyy doręczone
mu ze sztabu pułku. Do szyów dołączona była instrukc a, ak należy e odczytywać, oraz
szy sekretny o marszrucie kompanii na pograniczu Galic i (etap pierwszy):

 —  —  —  —  = Moson.
 —  —  = Rab.
 —  —  —  —  —  = Komarn.
 —  —  —  —  —  —  —  = Budapeszt.

Odczytu ąc te szyy porucznik Lukasz westchnął:
— Der Teufel soll das buserieren.

Przygody dobrego wojaka Szwejka
podczas wojny światowej
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TOM TRZECI. PRZESŁAWNE LANIE
.   
Nareszcie wszyscy doczekali się chwili, w które powpychano ich do wagonów — w każ-
dym na  koni przypadało  szeregowców. Koniom podróżowało się oczywiście wy-
godnie niż szeregowcom, bo mogły spać sto ąc, ale nikogo to właściwie nie obchoǳiło.
Pociąg wo skowy wiózł do Galic i nową gromadę luǳi na rzeź.

Na ogół wszakże wszystkie te biedne stworzenia doznały ulgi. Gdy pociąg ruszył, miało
się poczucie czegoś określonego, podczas gdy przedtem była tylko męcząca niepewność,
panika, bo nikt nie wieǳiał, czy się po eǳie ǳisia , utro czy po utrze. Nie eden czuł się
ak skazaniec wyczeku ący ze strachem ukazania się kata; żeby uż nareszcie mieć spokó ,
żeby uż był koniec.

Toteż eden z żołnierzy wrzeszczał ak pomylony:
— Jeǳiemy! Jeǳiemy‼
Sierżant rachuby Vaniek miał zupełną rac ę, gdy mawiał do Szwe ka, że nie ma się co

śpieszyć.
Zanim nadeszła chwila wsiadania do wagonów, upłynęło kilka dni, a przy tym stale

gadało się o konserwach, chociaż doświadczony Vaniek zapewniał, że to tylko fantaz a.
— Jakie tam znowu konserwy? Msza polowa, to i owszem, bo i przy poprzednie

kompanii marszowe było to samo. Jeśli są konserwy, to mszy polowe nie ma. W prze-
ciwnym razie msza polowa zastępu e konserwy.

Zamiast więc konserw gulaszowych ukazał się oberfeldkurat Ibl, który za ednym
zamachem zabił trzy muchy. Odprawił mszę polową od razu dla trzech marszbatalionów:
dwa z nich błogosławił na drogę do Serbii, a eden do Ros i.

Wygłosił przy te sposobności natchnioną mowę, przy czym widać było, że materiał
czerpał z kalendarzy wo skowych. Mowa ta była tak wzrusza ąca, że gdy uż byli w droǳe
na Moson, Szwe k, który zna dował się w wagonie razem z Vańkiem w zaimprowizowane
kancelarii, przypomniał sobie to przemówienie i rzekł do sierżanta rachuby:

— Morowo bęǳie, ak mówił ten feldkurat, gdy się ǳień nachyli ku wieczorowi
i słońce ze swymi złocistymi promieniami za ǳie za górami, a na pobo owisku słychać
bęǳie, ak wywoǳił, ostatnie westchnienia umiera ących, stękanie rannych koni, ę-
ki rannych szeregowców i narzekanie mieszkańców, którym popodpalano strzechy nad
głowami. Okropnie lubię, gdy luǳie bałwanie ą do kwadratu.

Vaniek kiwnął głową na znak, że się zgaǳa.
— Rzeczywiście, przykład był pioruńsko wzrusza ący.
— Ładny też był i barǳo poucza ący — rzekł Szwe k. — Barǳo dobrze to sobie

zapamiętałem i gdy powrócę z wo ny do domu, to będę o tym opowiadał „Pod Kieli-
chem”. Pan oberfeldkurat rozkraczył się eszcze tak ładnie, gdy do nas przemawiał, że się
bałem, żeby mu się kulas nie pośliznął, bo byłby upadł na ołtarz polowy i rozbił sobie łeb
o monstranc ę. Dawał nam taki piękny przykład z ǳie ów nasze armii, kiedy to eszcze
służył Radetzky, a z zorzą wieczorną łączył się płomień gore ących stodół; mówił tak,
akby na to patrzył.

Tegoż samego dnia oberfeldkurat Ibl był uż w Wiedniu i znowu innemu marszbata-
lionowi wykładał wzrusza ącą historię, o które mówił Szwe k, a która tak mu się podo-
bała, że nazwał ą bałwanieniem do kwadratu.

— Kochani żołnierze — przemawiał oberfeldkurat Ibl — pomyślcie sobie, da my na
to, że mamy rok czterǳiesty ósmy i że zwycięstwem zakończyła się bitwa pod Custozzą,
gǳie po ǳiesięciogoǳinne uparte walce włoski król Albert musiał oddać krwawe po-
bo owisko naszemu o cu żołnierzy, marszałkowi Radetzkiemu, który w osiemǳiesiątym
czwartym roku życia odniósł tak świetne zwycięstwo.

I patrza cie, żołnierze mili! Na wzgórzu przed zdobytą Custozzą zatrzymał się sę-
ǳiwy wóǳ w otoczeniu swoich wiernych generałów. Powaga chwili spoczęła na całym
tym kole, albowiem, żołnierze, w nieznaczne odległości od marszałka widać było bo-
ownika walczącego ze śmiercią. Z członkami strzaskanymi na polu chwały czuł ranny
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podchorąży Hart, że spogląda na niego marszałek Radetzky. Poczciwy ranny podchorąży
w spazmatycznym uniesieniu ściskał eszcze w tęże ące prawicy złoty medal. Gdy spo rzał
na sławnego marszałka, serce ego ożywiło się eszcze raz, zabiło mocnie , przez porażone
ciało przebiegła resztka energii i umiera ący nadluǳkim wysiłkiem próbował przyczołgać
się do swego marszałka.

„Nie fatygu się, poczciwy żołnierzu!” — zawołał na niego marszałek, zsiadł z konia
i chciał mu podać rękę.

„Nie da się zrobić, panie marszałku — rzekł umiera ący żołnierz — ponieważ obie ręce
mam urwane, ale o edno proszę! Niech mi pan marszałek powie prawdę: wygraliśmy tę
bitwę?”

„Tak est, mó bracie — odpowieǳiał uprze mie marszałek. — Szkoda, że radość
two a est zamącona ranami twymi”.

„Tak est, dosto ny panie, ze mną uż koniec” — głosem złamanym rzekł żołnierz
uśmiecha ąc się przy emnie.

„Chce ci się pić?” — zapytał Radetzky.
„ǲień był gorący, panie marszałku, było trzyǳieści stopni!”
Wtedy Radetzky sięgnął po manierkę swego adiutanta i podał ą umiera ącemu. Ów

napił się łyknąwszy porządnie.
„Bóg zapłać tysiąckrotnie!” — zawołał usiłu ąc pocałować w rękę swego woǳa.
„Jak dawno służysz?” — zapytał marszałek.
„Przeszło czterǳieści lat, panie marszałku! Pod Aspem wysłużyłem złoty medal. By-

łem także pod Lipskiem, mam kanonierski krzyż, pięć razy byłem śmiertelnie ranny, ale
teraz uż koniec, na amen. Lecz co za szczęście i radość, iż doczekałem dnia ǳisie szego.
Co mi tam śmierć, gdy odnieśliśmy wielkie zwycięstwo, a cesarzowi została przywrócona
ego ziemia!”

W te chwili, kochani żołnierze, z obozu ozwały się ma estatyczne dźwięki naszego
hymnu: „Boże, ochroń, Boże, wspiera ”. Wzniośle i potężnie płynęły nad pobo owiskiem.
Ranny żołnierz, żegna ący się z życiem, eszcze raz próbował powstać.

„Niech ży e Austria! — zawołał z zapałem. — Niech ży e Austria! Niech gra ą dale tę
wspaniałą pieśń! Niech ży e nasz wóǳ! Niech ży e armia!”

Umiera ący pochylił się eszcze raz ku prawicy marszałka, którą pocałował, opadł na
ziemię i ciche ostatnie westchnienie wydarło mu się z ego szlachetne duszy. Wóǳ stał
nad nim z głową obnażoną, spogląda ąc na trupa ednego z na ǳielnie szych żołnierzy.

„Taki piękny koniec goǳien est zawiści” — rzekł marszałek ukrywa ąc wzruszoną
twarz w złożonych dłoniach.

Kochani żołnierze, a i wam życzę, abyście się wszyscy doczekali takiego pięknego
końca.

Wspomina ąc tę mowę oberfeldkurata Ibla, mógł Szwe k bez na mnie sze obawy po-
krzywǳenia kapelana w czymkolwiek nazwać ą bałwanieniem do kwadratu.

Potem zaczął Szwe k mówić o znanych rozkazach, które były odczytywane uż przed
wsiadaniem do pociągu. Jeden z tych rozkazów, podpisany przez Franciszka Józefa, zwra-
cał się do armii, a drugi był rozkazem arcyksięcia Ferdynanda, głównodowoǳącego armii
i grupy wschodnie , zaś oba dotyczyły wydarzeń, które miały mie sce w Przełęczy Du-
kielskie w dniu  kwietnia roku , kiedy to dwa bataliony  pułku razem z oficerami
przeszły do Ros an przy dźwiękach wo skowe kapeli.

Oba rozkazy zostały odczytane głosem drżącym i brzmiały w przekłaǳie tak:

„Rozkaz do armii z dnia  kwietnia .
Przepełniony bólem rozkazu ę, aby c. i k. pułk pieszy  za tchórzo-

stwo i zdradę stanu wymazany został z mego wo ska. Sztandar pułkowy ma
być odebrany pohańbionemu pułkowi i oddany do muzeum wo skowego.
Z dniem ǳisie szym przesta e istnieć pułk, który, uż w kra u moralnie za-
truty, wyruszył w pole, aby się dopuścić zdrady państwa.

Franciszek Józef I”
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„Rozkaz arcyksięcia Józefa Ferdynanda.
W czasie ǳiałań wo ennych odǳiały czeskie zawiodły, osobliwie w ostat-

nich bitwach. Zawiodły spec alnie przy obronie pozyc i, na których zna do-
wały się przez czas dłuższy w rowach strzeleckich, z czego skorzystał nie-
przy aciel dla nawiązania stosunków i łączności z nikczemnymi żywiołami
tych odǳiałów.

Ataki nieprzy aciela wspieranego przez tych zdra ców kierowane były za-
zwycza przeciw tym odcinkom ontu, które były obsaǳone przez takie
odǳiały.

Często udawało się nieprzy acielowi zaskoczyć nasze odǳiały i niemal bez
walki dotrzeć do naszych pozyc i, przy czym zagarniano do niewoli barǳo
znaczną liczbę obrońców.

Po tysiąckroć hańba, wstyd i pogarda tym nęǳnikom, którzy dopuścili
się zdrady cesarza i państwa i splamili nie tylko cześć wspaniałych sztandarów
nasze sławne i ǳielne armii, lecz także honor te narodowości, do które
należą.

Pręǳe czy późnie nie minie ich kula lub powróz kata.
Obowiązkiem każdego czeskiego żołnierza, który ma poczucie honoru,

est, aby dowódcy swemu wskazywał takich nikczemnych podszczuwaczy
i zdra ców.

Kto tego nie uczyni, est takim samym zdra cą i nikczemnikiem.
Rozkaz ten ma być przeczytany wszystkim szeregowym pułków czeskich.
C. i k. pułk  rozkazem naszego monarchy został wykreślony z armii,

a wszyscy wzięci do niewoli dezerterzy tego pułku krwią swo ą zapłacą za
swo ą ciężką winę.

Arcyksiążę Józef Ferdynand”

— Przeczytali nam tę rzecz trochę za późno — rzekł Szwe k do Vańka. — Barǳo
się ǳiwię, że nam przeczytali ten befel dopiero teraz, kiedy na aśnie szy pan wydał go
 kwietnia. Wygląda to tak, akby dla akichś tam powodów nie chcieli nam przeczytać
tego od razu. Żebym a był na aśnie szym panem, to bym się nikomu nie dał upośleǳać
w taki sposób. Jak wyda ę befel  kwietnia, to  ma być odczytany wszystkim pułkom,
choćby nawet pioruny biły.

Po drugie stronie wagonu naprzeciwko Vańka sieǳiał kucharz-okultysta z kuchni
oficerskie i coś pisał. Za nim sieǳieli: pucybut porucznika Lukasza, brodaty olbrzym
Baloun, i telefonista przyǳielony do  kompanii marszowe , Chodounsky. Baloun prze-
żuwał kawałek komiśniaka i wystraszony tłumaczył Chodounskiemu, że to nie ego wina,
iż w tym tłoku przy wsiadaniu do wagonów nie mógł się dostać do wagonu sztabowego
do swego porucznika.

Chodounsky straszył go, że teraz nie ma żartów i że za to bęǳie rozstrzelany.
— Żeby też uż raz skończyło się to straszne biedowanie — narzekał Baloun. — Już raz

podczas manewrów pod Voticami omal życiem nie przypłaciłem służenia w wo sku. Pęǳili
nas o głoǳie, spragnionych, więc gdy pod echał do nas batalionsadiutant, to krzyknąłem:
„Da cie nam chleba i wody!” Zawrócił ku mnie konia i rzekł, że gdyby to było w czasie
wo ny, to kazałby mi wy ść z szeregu i zostałbym rozstrzelany, ale że nie było wo ny, więc
powiada, że każe mnie tylko wsaǳić do aresztu garnizonowego. Miałem ednak szczęście,
bo gdy echał do sztabu, żeby o tym donieść, po droǳe spłoszył się ego koń, adiutant
spadł i chwała Bogu, skręcił sobie kark.

Baloun ciężko westchnął i zakrztusił się kawałkiem chleba. Gdy wreszcie oǳipnął,
spo rzał okiem żałosnym na dwa toboły porucznika Lukasza, które były pod ego opieką.

— Panowie oficerowie fasowali — mówił melancholĳnie — konserwy, wątróbkę
i salami węgierskie. Z adłoby się źǳiebłko.

Spoglądał przy tym z taką tęsknotą na oba tobołki swego porucznika ak opuszczony
przez wszystkich piesek, który est głodny ak wilk i sieǳąc przed sklepem z wędlinami,
wdycha zapach gotowane węǳonki.
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— Nie szkoǳiłoby — rzekł Chodounsky — żeby na nas czekali gǳieś z dobrym
obiadem. Kiedyśmy na początku wo ny echali do Serbii, tośmy się stale obżerali, bo na
każde stac i byliśmy fetowani. Z gęsich udek wycinaliśmy kostki na lepszego mięsa i ty-
mi kostkami grywaliśmy w wilka i owce na tafelkach czekolady. W Osieku w Chorwac i
acyś dwa panowie ze stowarzyszenia weteranów przynieśli nam do wagonu duży kocioł
pieczonych za ęcy, ale uż tego nie mogliśmy wytrzymać i wyleliśmy im wszystko na łeb.
Przez całą drogę nic innego nie robiliśmy, tylko rzygaliśmy z okien wagonów. Kapral
Matie ka w naszym wagonie tak się przeżarł, że trzeba było położyć mu deskę na brzuchu
i skakać po nie , ak to się robi, gdy się ubĳa kapustę, i dopiero to go ruszyło, ale porząd-
nie: górą i dołem. Kiedyśmy prze eżdżali przez Węgry, to oknami wagonów rzucano nam
pieczone kury na każde stac i. Ale my wybieraliśmy z tych kur tylko móżdżki. W Ka-
posvar wrzucali nam Maǳiarowie do wagonów całe kawały pieczonych prosiąt, a eden
kolega dostał w łeb pieczoną wieprzową głowizną i to go tak rozzłościło, że z bagnetem
w ręku gonił ofiarodawcę przez trzy tory. Za to w Bośni nie dostaliśmy nawet wody
do picia. Przed Bośnią, pomimo zakazu, mieliśmy wielki wybór na różnie szych wódek
i mogliśmy pić, ile wlazło. Wino lało się strumieniami. Pamiętam, że na akie ś stac i
panienki i paniusie częstowały nas piwem, ale myśmy im w konewki nasiusiali i trzeba ci
było wiǳieć, ak damule wiały wagonów!

Przez całą drogę od tego żarcia i picia byliśmy ak nieswoi. Nie umiałem uż nawet
odróżniać asa żołędnego od ǳwonkowego, a tu — zanim żeśmy się spostrzegli — raptem
rozkaz! Gry nie można było dokończyć i wszyscy wysiadać! Jakiś kapral, nie pamiętam
uż, ak mu było, krzyczał na swoich luǳi, żeby śpiewali: „Und die Serben müssen sehen,
dass wir Oesterreicher Sieger, Sieger sind”. Ale ktoś go kopnął w zadek, a on zwalił się na
szyny. Potem krzyczeli, żeby karabiny ustawić w kozły, a pociąg zaraz ruszył i po echał
z powrotem pusty, tyle tylko, ak to uż bywa w takie panice, że zabrał z sobą prowianty,
których było na dwa dni. A tak ak stąd do tamtych drzew zaczęły uż pękać szrapnele. Nie
wiadomo skąd przycwałował batalionskomendant i zwołał wszystkich na naradę, a potem
przyszedł nasz oberle tnant Macek, Czech ak drąg, ale mówił tylko po niemiecku, blady
był ak ściana. Powiada, że dale echać nie można, bo tor wysaǳony w powietrze, w nocy
Serbowie przeprawili się przez rzekę i są teraz na lewym skrzydle. Ale że są eszcze daleko
od nas. Ma ą przy ść posiłki, a potem posiekamy Serbów na drobno. No i żeby się nikt nie
poddawał w razie czego, bo Serbowie urzyna ą eńcom uszy, nosy i wykłuwa ą oczy. A to,
że niedaleko nas pęka ą szrapnele, to głupstwo — to na pewno ćwiczy nasza artyleria.
Nagle gǳieś za górą ozwało się „tatatatata”. I to nic — nasze karabiny maszynowe też
muszą odbyć próbne strzelanie. Potem z lewe strony ozwała się kanonada, a że to było
dla nas nowością, więc słuchaliśmy e leżąc na brzuchach. Nad nami przeleciało kilka
granatów, dworzec stanął w płomieniach, a z prawe strony nad nami zaczęły gwizdać kule.
W dali słychać było trzaskanie salw karabinowych. Oberle tnant Macek kazał rozebrać
kozły i nabĳać karabiny. Wachmistrz podszedł do niego i powieǳiał mu, że to się nie da
zrobić, bo nie mamy przy sobie żadne amunic i. Sam przecie wie, że amunic ę mieliśmy
fasować dopiero na dalszym etapie przed pozyc ą. Pociąg z amunic ą szedł przed nami, ale
go uż pewno Serbowie ma ą w swoich rączkach. Oberle tnant Macek stał przez chwilę
ak słup, a potem wydał rozkaz: „Bajonett auf!”

Sam pewno nie wieǳiał, dlaczego wydał taki rozkaz. Tak mu się z rozpaczy wymówi-
ło, żeby wyglądało, że się coś robi. Potem przez dość długą chwilę staliśmy w pogotowiu,
następnie czołgaliśmy się po torze kole owym, bo pokazał się akiś aeroplan, a szarże
wrzeszczały: „Alles decken! Decken!” Okazało się, oczywiście, że to nasz, ale uż go artyle-
ria przez pomyłkę zaczęła ostrzeliwać. Więc wstaliśmy, ale znikąd żadnego rozkazu. Aż tu
wyrwał się akiś kawalerzysta i eszcze z daleka krzyczał: „Wo ist Bataillonskommando?”
Komendant batalionu wy echał mu na spotkanie, tamten podał mu akieś pismo i pęǳił
dale na prawo. Batalionskomendant czytał sobie po droǳe to pismo i raptem akby zwa-
riował. Wyrwał szablę i pęǳił ku nam. „Alles zurück! Alles zurück!” — ryczał na oficerów.
„Direktion Mulde, einzeln abfallen!” I zaraz się rozpoczął dopust boży. Jakby tylko na to
czekali, ze wszystkich stron zaczęli w nas walić. Po lewe stronie było pole kukuryǳy
podobne do piekła. Na czworakach czołgaliśmy się ku dolinie, a plecaki zostawiliśmy
na tym przeklętym retorze. Oberle tnanta Macka do echała akaś kula od prawe strony
w głowę; zwalił się i ani pisnął. Zanim uciekliśmy w dolinę, mieliśmy masę rannych i za-
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bitych. Nie troszczyliśmy się o nich i pęǳiliśmy aż do wieczora, a cała okolica była uż
przed nami ak wymieciona. Wiǳieliśmy tylko złupione tabory. Nareszcie dotarliśmy
do stac i, gǳie uż czekały nowe rozkazy, żeby wsiadać do pociągu i echać z powrotem
do sztabu, ale tego rozkazu wykonać nie mogliśmy, ponieważ cały sztab dostał się dnia
poprzedniego do niewoli, o czym dowieǳieliśmy się dopiero rano. Byliśmy wtedy ak te
sieroty, bo nikt o nas nie chciał nic wieǳieć. Przyłączyli nas do  pułku, żebyśmy razem
z nim uciekali, co zrobiliśmy z na większą przy emnością, chociaż przedtem musieliśmy
maszerować prawie cały ǳień, zanim dostaliśmy się do  pułku. No, a potem…

Nikt go uż nie słuchał, bo Szwe k z Vańkiem grali w mariasza, kucharz-okultysta
z kuchni oficerskie pisał dale swó obszerny list do żony, która podczas ego nieobecności
zaczęła wydawać nowe pismo teozoficzne. Baloun podrzemywał na ławie, więc telefoniście
Chodounskiemu nie pozostawało nic innego do zrobienia, ak zakończyć opowiadanie:

— Tak, tak, tego nie zapomnę nigdy…
Wstał i zaczął kibicować przy mariaszu.
— Mógłbyś mi przyna mnie fa kę zapalić — rzekł Szwe k po przy acielsku do Cho-

dounskiego — skoro zabierasz się do kibicowania. Mariasz to rzecz daleko ważnie sza niż
cała wo na i niż cała ta wasza głupia awantura na serbskie granicy. A a tu robię takie
głupstwa, że tylko się po pysku prać. Nie trzeba było poczekać z tym królem? Akurat mi
się walet przyplątał. Bydlę estem, i tyle.

Tymczasem kucharz-okultysta dokończył swó list i odczytywał go z widocznym za-
dowoleniem, że tak ładnie go ułożył dla cenzury wo skowe .

„Kochana żono!
Gdy otrzymasz ten list, to a uż od kilku dni zna dować się będę w po-

ciągu wiozącym nas na ont. Nie barǳo mi tu przy emnie, ponieważ w po-
ciągu się próżnu e i nie mogę być użyteczny, bo nasza oficerska kuchnia
est nieczynna, a eǳenie dosta emy na etapach stacy nych. Z przy emno-
ścią przyrząǳiłbym w droǳe przez Węgry szegedyński gulasz dla naszych
panów oficerów, ale nic z tego. Może po przy eźǳie do Galic i uda mi się
przyrząǳić dla nich coś w roǳa u galicy skie szołdry, duszoną gęś w kaszy
lub w ryżu. Wierz mi, kochana Helenko, że robię wszystko, co tylko mo-
gę, aby naszym panom oficerom uprzy emnić życie przy ich troskach i wy-
siłkach. Z pułku zostałem przeniesiony do marszbatalionu, co było moim
na gorętszym pragnieniem, abym mógł i przy naszych skromnych środkach
doprowaǳić polową kuchnię oficerską do należytego porządku. Pamiętasz
eszcze, kochana Helenko, ak to życzyłaś mi uprze mych przełożonych, gdy
mnie brali do wo ska? Życzenie two e spełniło się i nie tylko nie mogę na-
rzekać, i to w na drobnie szych sprawach, ale przeciwnie, muszę przyznać, że
wszyscy panowie oficerowie są naszymi prawǳiwymi przy aciółmi, a szcze-
gólnie wobec mnie zachowu ą się ak roǳeni o cowie. Niebawem podam ci
numer nasze poczty polowe …”

List ten był wymuszony okolicznościami, a mianowicie tym, że kucharz-okultysta
ostatecznie popadł w niełaskę u pułkownika Schrödera, który go dotychczas popierał,
a dla którego na pożegnalnym wieczorku oficerów marszbatalionu, znowuż nieszczę-
śliwym zbiegiem okoliczności, nie starczyło zawĳane nerki cielęce i za to pułkownik
Schröder wyprawił go z kompanią marszową na ont, a oficerską kuchnię oddał pod
opiekę akiemuś nieszczęśliwemu nauczycielowi z instytutu dla ociemniałych w Klarovie.

Kucharz-okultysta przeczytał eszcze raz wszystko, co do żony napisał, a co wydawało
mu się barǳo dyplomatyczne. Choǳiło bowiem o to, żeby się ako tako utrzymać ak
na dale od linii bo owe , bo chociaż luǳie gada ą tak i owak, każdy się na oncie deku e,
ak może.

Dekował się tedy i on, chociaż w cywilu ako redaktor napisał do swego czasopisma,
poświęconego wieǳy ta emne , artykuł o tym, że nikt nie powinien bać się śmierci, oraz
artykuł o wędrówce dusz.

Teraz podszedł do Szwe ka i Vańka, aby kibicować. Mięǳy obu graczami zatarły się
w te chwili wszystkie różnice stopni wo skowych. Nie grali uż we dwóch, bo przysiadł
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się do nich na trzeciego Chodounsky. Ordynans kompanii Szwe k po grubiańsku beształ
sierżanta Vańka:

— ǲiwię się, że mógł pan zagrać tak idiotycznie. Czy pan nie słyszy, że on gra „betla”.
Ja nie mam ani ednego ǳwonka, a pan zamiast rzucić ósemkę, rzucasz ak ostatni idiota
żołędnego waleta i ta małpa skutkiem tego wygrywa.

— Żeby znowu tak pysk rozpuszczać o głupiego waleta! — brzmiała uprze ma od-
powiedź sierżanta rachuby. — Sam pan grasz ak skończony idiota. Skąd a mam brać
ǳwonkową ósemkę, kiedy też nie mam ani ednego ǳwonka. Miałem tylko wysokie
wina i żołęǳie, ośle eden!

— To trzeba było deklarować „durcha” i nie robić cymbalstwa — odpowieǳiał
Szwe k z uśmiechem. — Tak samo było kiedyś „U Valszów”, na dole w restaurac i. Też
eden taki fu ara miał „durcha”, ale zamiast go ogłosić, odrzucał po edne swo e słabe
karty i każdemu dał wygrać. A co za karty miał! Ze wszystkich kolorów na wyższe. Tak
samo ak i teraz nic bym z tego nie miał, gdyby pan zamiast żołędnego waleta rzucił ósem-
kę. Wtedy a nie wytrzymałem i mówię: „Panie Herold, gra pan »durcha« i nie bałwań
się pan!” A ten na mnie z pyskiem, że może grać, co mu się podoba, bo był na uniwer-
sytecie. Ale nie opłaciło mu się stawiać. Restaurator był dobry zna omy, z kelnerkami
byliśmy w zażyłe przy aźni, więc gdy tamten wołał polic ę, tośmy polic antowi wszyst-
ko akuratnie wytłumaczyli, że się nic nie stało, tylko ten pan zgoła ordynarnie zakłóca
ciszę nocną wołaniem polic i, bo się przed restaurac ą sam pośliznął i upadł niezgrabnie,
że nosem worał się w trotuar, więc ma nos potłuczony. A myśmy go nawet palcem nie
tknęli, chociaż oszukiwał w mariaszu. Dopiero gdyśmy ego fałszowanie dostrzegli, to
tak szybko wybiegł z restaurac i, aż się przewrócił. Restaurator i kelnerki przyświadczyli
barǳo chętnie, że zachowywaliśmy się wobec tego pana barǳo po dżentelmeńsku. Ale
dobrze mu tak, bo na nic lepszego nie zasłużył. Sieǳi sobie taki od siódme wieczór
aż do północy przy ednym piwku i sodowe woǳie, puszy się niby wielki pan, bo est
profesorem uniwersytetu, a na mariaszu zna się ak kura na pieprzu. Kto teraz rozda e?

— Zagra my w oczko — zaproponował kucharz-okultysta. — Szóstka i dwó ka.
— E, opowiada nam pan lepie coś o wędrówce dusz — rzekł sierżant rachuby —

akeś pan opowiadał pannie w kantynie wtedy, coś to sobie potłukł nos.
— O wędrówce dusz także uż słyszałem — odezwał się Szwe k. — Już przed laty

postanowiłem z przeproszeniem zabrać się, ak to się mówi, do samokształcenia, żeby
dotrzymywać kroku postępowi. Więc choǳiłem do czytelni Związku Przemysłowego
w Praǳe, ale ponieważ byłem obdarty, a ǳiurami przeświecał mi zadek, więc nie mo-
głem się dokształcać, bo mnie do czytelni nie wpuścili, a nawet wyrzucili, bo myśleli,
że przyszedłem kraść palta. Ubrałem się tedy po świątecznemu, poszedłem do biblioteki
w muzeum i wypożyczyłem sobie taką edną książkę o wędrówce dusz. Czytałem ą ze
swoim kolegą i wyczytałem w nie , że pewien cesarz indy ski przemienił się po śmierci
w świnię, a gdy tę świnię zarżnęli, przemienił się w małpę, z małpy stał się amnikiem,
a z amnika stał się ministrem. Potem, kiedym uż służył w wo sku, przekonałem się, że
w tym musi być trochę prawdy, bo kto tylko miał aką gwiazdkę na kołnierzu, nazywał
wszystkich żołnierzy albo morskimi świniami, albo akimi innymi zwierzętami, z czego
dałoby się łatwo wywnioskować, że ci prości żołnierze musieli być kiedyś przed wiekami
sławnymi woǳami. Ale podczas wo ny wędrówka dusz est rzeczą barǳo głupią. Diabli
wieǳą, ile to trzeba przebyć różnych przemian, zanim się człowiek stanie, powieǳmy,
telefonistą, kucharzem czy a trem, a tu raptem poszarpie go granat, dusza ego prze-
choǳi w konia artylery skiego, a tu znowu w tę baterię, gdy eǳie na nowe pozyc e,
wali nowy granat i zabĳa konia, w którego wcielił się ten nieboszczyk, i znowu dusza
przeprowaǳa się w pierwszą lepszą krowę przy taborach, a z te krowy robią gulasz dla
żołnierzy, a dusza krowy przechoǳi w telefonistę, z telefonisty…

— ǲiwię się — rzekł telefonista Chodounsky dotknięty do żywego — że akurat a
mam być celem idiotycznych dowcipów.

— Czy ten Chodounsky, co ma prywatny zakład wywiadowczy z takim okiem na
szylǳie, które oznacza Tró cę Bożą, nie est krewnym pańskim? — zapytał Szwe k z mi-
ną niewinną, akby nigdy nic. — Bo przed laty służyłem w wo sku z pewnym prywatnym
detektywem, z nie akim Stendlerem. Ten detektyw miał taką guzowatą głowę, że nasz
feldfebel mawiał do niego, że w ciągu dwunastu lat wiǳiał w wo sku dużo guzowatych
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głów, ale takie to nawet w duchu sobie nie wyobrażał. „Słucha cie, Stendler, mawiał do
niego, gdyby w tym roku nie wypadały manewry, to wasza guzowata głowa nie zdałaby
się na nic, ale ponieważ są manewry, więc przyna mnie artyleria bęǳie podług wasze
głowy strzelać, gdy zna ǳiemy się w okolicach, w których nie bęǳie żadnego lepszego
punktu orientacy nego!” Nadokuczał mu ten feldfebel. Czasem podczas marszu wysy-
łał go o parę kroków naprzód, a potem komenderował: „Direktion, guzowata głowa!”
Ten pan Stendler miał w ogóle pecha także ako detektyw prywatny. Ile razy opowia-
dał nam w kantynie, akie to miewał zgryzoty! Otrzymywał na przykład takie zadania,
żeby wyśleǳić, czy małżonka takiego a takiego klienta, który przyleciał do nich na pół
nieprzytomny, nie zwąchała się z akim innym panem, a eśli się zwąchała, to z kim,
gǳie i kiedy. Albo odwrotnie. Taka zazdrosna niewiasta przyleciała, żeby się dowieǳieć,
z którą też przy aciółką zada e się e mąż, żeby mu następnie zrobić w domu eszcze więk-
sze piekło. Był to człowiek wykształcony, mówił barǳo oględnie o naruszeniu wierności
małżeńskie i omal że nie płakał, gdy nam opowiadał, że wszyscy chcieli od niego, żeby
przyłapał in flagranti ą albo ego. Drugi cieszyłby się z tego, że może przyłapywać takie
pary in flagranti i dostałby na oczach odciski od patrzenia, ale ten Stendler przypłacał te
przy emności zdrowiem, ak nam o tym opowiadał. Mówił nam barǳo inteligentnie, że
na te plugawe wszeteczeństwa uż nawet patrzeć nie mógł. Nam nieraz ślina z gęby ciekła
ak psu, gdy węszy w pobliżu gotowaną szynkę, kiedy nam opowiadał o tych na różnie -
szych sytuac ach, w akich te tropione pary przyłapywał. Gdy miewaliśmy koszarniaka,
to nam o tym barǳo szczegółowo opisywał: „Tak i tak, powiada, wiǳiałem tę a tę pa-
nią z tym a tym panem”. Nawet adresy nam podawał i był taki smutny. „Ileż to a razy
dostałem po gębie, mówił zawsze, od edne i od drugie strony. Ale i to mnie tak nie
zasmucało, ak racze to, że brałem łapówki. O edne takie łapówce nie zapomnę do
same śmierci. On nagi, ona naga. W hotelu i nie zamknęli się na klucz, idioci! Na oto-
manie się nie zmieścili, bo obo e byli zażywni, więc baraszkowali na dywanie ak kociaki.
A dywan był uż cały zdeptany, zakurzony i pełno na nim było niedopałków papierosów.
Gdy wszedłem do poko u, obo e zerwali się na równe nogi. On stał przede mną i ręką
zasłaniał się ak figowym listkiem. Ona odwróciła się do mnie tyłem i widać było na e
skórze odbicie kratkowanego wzoru kobierca, a na zadku miała przylepiony niedopałek
papierosa. »Przepraszam, mówię, panie Zemku, estem prywatny detektyw Stendler od
Chodounskiego i mam urzędowy obowiązek przyłapania pana in flagranti na zasaǳie
meldunku pańskie małżonki. Ta oto dama, z którą utrzymu e pan zakazane stosunki, to
pani Grotowa«. Jeszcze nigdy w życiu nie wiǳiałem obywatela tak spoko nego. »Pozwoli
pan, powiada, że się ubiorę« — ak gdyby się nic naǳwycza nego nie zdarzyło. »Wina
est wyłącznie po stronie mo e małżonki, która swo ą nieuzasadnioną zazdrością zmusza
mnie do niedozwolonych stosunków, a powodu ąc się marnymi pode rzeniami, obraża
męża przytykami i ohydną nieufnością. Ale eśli uż nie ma wątpliwości, że hańby nie da
się dłuże ukryć… Gǳie mo e gacie?« — zapytał przy tym zgoła spoko nie. »Na łóżku«.
Podczas gdy wǳiewał gacie, przemawiał do mnie dale : »Gdy hańby nie da się ukryć, to
się mówi: rozwód. Ale tym się plamy pohańbienia nie ukry e. W ogóle rozwód to sprawa
ogromnie poważna — mówił dale , ubiera ąc się — i na lepie , gdy małżonka uzbroi się
w cierpliwość i nie da powodu do zgorszenia publicznego. Zresztą rób pan, co uważasz
za właściwe. Odchoǳę i zostawiam pana z szanowną panią«. Pani Grotowa położyła się
tymczasem do łóżka, pan Zemek podał mi rękę i wyszedł”. Już dobrze nie pamiętam, co
nam dale opowiadał o te sprawie pan Stendler, ponieważ barǳo inteligentnie rozmawiał
z tą damą w łóżku, obo e zaś zgoǳili się na to, że małżeństwo nie est od tego, żeby każ-
dego prostą drogą prowaǳić do szczęścia, i że obowiązkiem każdego est poskramianie
chuci w małżeństwie i kształcenie charakteru oraz uduchowianie ciała. „Sam uż, powia-
da, nie wiem, ak to się stało, że powoli zacząłem się rozbierać, a gdy uż byłem rozebrany
i omamiony ak ǳiki eleń, wszedł do poko u mó dobry zna omy Stach, także detektyw
prywatny z konkurency nego zakładu pana Sterna, do którego zwrócił się o pomoc pan
Grot w sprawie swo e małżonki, która akoby miała akiś niedozwolony stosunek. »Aha,
powiada tamten, pan Stendler in flagranti z panią Grotową. Winszu ę!« Tylko tyle po-
wieǳiał, cicho zamknął drzwi za sobą i poszedł. »Teraz uż wszystko edno — rzekła pani
Grotowa — nie potrzebu e pan ubierać się tak szybko. Koło mnie masz pan dość mie -
sca«. »A mnie, proszę pani, choǳi właśnie o mie sce« — odpowieǳiałem i uż nawet nie
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barǳo wieǳiałem, o czym mówię, tyle tylko pamiętam, że mówiłem coś o niesnaskach
w małżeństwie i że skutkiem tych niesnasek cierpi także wychowanie ǳiatek”. Potem
opowiadał eszcze o tym, że się barǳo szybko ubrał i dał nura postanawia ąc, że wszystko
natychmiast opowie swemu przełożonemu panu Chodounskiemu, ale naprzód musiał się
posilić, a gdy przyszedł do biura, było uż po wszystkim. Był uż tam detektyw Stach
z rozkazu swego szefa pana Sterna, aby zadać cios panu Chodounskiemu wiadomością
o tym, akich to ów pan ma urzędników w swym prywatnym zakłaǳie wywiadowczym,
a ten znowu nie wpadł na żaden lepszy koncept, tylko posłał natychmiast po małżonkę
pana Stendlera, żeby się z nim załatwiła, bo posyła ą go z urzędowym zleceniem, a kon-
kurency na firma przyłapu e go tymczasem in flagranti. „Od tego czasu — mawiał zawsze
pan Stendler, gdy się zgadało o takich rzeczach — mam łeb eszcze barǳie guzowaty”.

— Więc gramy dale . Po pięć, po ǳiesięć?
Grali dale . Pociąg zatrzymał się na stac i Mason. Już był wieczór, więc nikogo nie

wypuszczali z wagonów.
Gdy pociąg ruszył w dalszą drogę, z ednego wagonu ozwał się głos tak potężny, akby

chciał przygłuszyć turkot pociągu. Jakiś żołnierz z Gór Kasperskich w nabożnym nastro u
o te wieczorne goǳinie straszliwym rykiem opiewał cichą noc, spływa ącą na węgierskie
równiny.

Gute Nacht! Gute Nacht!
Allen Müden sei’s gebracht.
Neigt der Tag stille zur Ende,
Ruhen alle fleiss’gen Hände,
Bis der Morgen ist erwacht.
Gute Nacht! Gute Nacht!

— Halt Maul, du Elender! — przerwał ktoś sentymentalnemu śpiewakowi i śpiewak
zamilkł. Odciągnęli go od okna.

Ale pracowite ręce nie spoczęły do samego rana. Jak wszęǳie przy blasku świeczek,
tak i tuta przy świetle małe lampki naowe zawieszone na ścianie, grano w oczko,
a gdy w grze ktoś wpadał, wtedy Szwe k udowadniał, że to na sprawiedliwszy roǳa gry,
bo każdy może sobie dobrać tyle kart, ile zechce.

— Jak się gra w oczko — mówił Szwe k — wystarczy wziąć tylko asa i siódemkę
i nikt ci nie każe brać więce . Dalszych kart brać nie musisz. To uż sam ryzyku esz.

— Jak tak, no to zagra my sobie w „zdróweczko” — zaproponował Vaniek, a wszyscy
zgoǳili się chętnie.

— Siódemka czerwień — meldował Szwe k przekłada ąc karty. — Każdy stawia piąt-
kę, a karty rozda e się po cztery. Rusza cie się i nie marudźcie.

Na twarzach wszystkich graczy malowało się takie zadowolenie, ak gdyby nie było
żadne wo ny i akby pociąg nie wiózł ich na krwawe walki i rzezie, ale akby sieǳieli
w akie ś praskie kawiarni przy stolikach do gry.

— Nawet nie przypuszczałem — mówił Szwe k po edne rozgrywce — że gdy nic
nie dostałem i trzeba było wymienić wszystkie karty, to dostanę asa. Co się pchacie do
mnie z królem! Przebĳam go, i tyle.

I podczas gdy tuta przebĳano króla asem, daleko na oncie królowie w grze ze sobą
przebĳali swoimi poddanymi.

*
W wagonie sztabowym, gǳie sieǳieli oficerowie marszbatalionu, na początku po-

dróży panowało ǳiwne milczenie. Większość oficerów pogrążona była w czytaniu ma-
łe książki w płócienne oprawie z napisem: Die Sünden der Väter, Novelle von Ludwig
Ganghofer. Wszyscy czytali tę książkę akurat na stronicy . Kapitan Sagner, dowódca
batalionu, stał przy oknie i trzymał w ręku tę samą książkę, również otwartą na stronicy
.

Rozglądał się po kra obrazie i zastanawiał się, w aki by sposób ak na przystępnie
wytłumaczyć wszystkim, co z tą książką ma ą zrobić. Sprawa była ściśle ta na.
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Oficerowie myśleli tymczasem, że pułkownik Schröder zgłupiał doszczętnie. Postrze-
lony był uż dawno, ale nikt nie przypuszczał, że zgłupie e tak dalece i to tak szybko. Przed
ode ściem pociągu zwołał wszystkich na ostatni besprechung, przy czym powieǳiał im, że
każdy dostanie książkę Die Sünden der Väter Ludwika Ganghofera i że książki te zna du ą
się w kancelarii batalionu.

— Panowie — rzekł z miną straszliwie ta emniczą — nie zapomnĳcie nigdy o stronicy
! — Oficerowie, pogrążeni w studiowaniu te stronicy, nie mogli się połapać, o co tu
właściwie choǳi. Jakaś Marta na te właśnie stronicy podeszła do biurka, wy ęła akąś rolę
i głośno wypowiadała się, że publiczność musi współczuć z bohaterem te roli. Potem na
te same stronicy z awił się akiś Albert, który stale usiłował żartować, a ponieważ był to
agment nieznanych zdarzeń opowiadanych uprzednio, wydawało się wszystkim takim
strasznym głupstwem, że porucznik Lukasz ze złości zmiażdżył w zębach cygarniczkę.

„Zgłupiał ǳiadyga — myśleli wszyscy — koniec z nim. Teraz to uż na pewno do-
stanie się do Ministerstwa Wo ny”.

Kapitan Sagner odszedł od okna, bo uż sobie w głowie dokładnie ułożył przemówienie
do oficerów. Nie miał zbyt wielkiego talentu pedagogicznego i dlatego tak długo musiał
medytować nad planem wykładu o znaczeniu stronicy .

Zanim zaczął swó wykład, przemówił do słuchaczy:
— Meine Herren! — naśladował pułkownika Schrödera, chociaż przed we ściem do

wagonów mówił do nich: „Kameraden”.
— Also, meine Herren… — I zaczął wykładać, że wczora wieczorem otrzymał od

pułkownika instrukc e dotyczące stronicy  utworu Die Sünden der Väter Ludwika
Ganghofera.

— Also, meine Herren — mówił uroczyście — są to informac e ta ne, dotyczące no-
wego systemu szyowania depesz w polu.

Kadet Biegler wy ął notatnik i ołówek i tonem ak na barǳie przypochlebnym rzekł:
— Jestem gotów, panie kapitanie.
Wszyscy spo rzeli na tego głuptaka, którego lizusostwo w szkole ednorocznych ochot-

ników graniczyło z idiotyzmem. Do wo ska wstąpił ako ochotnik i zaraz przy pierwsze
sposobności, gdy dowódca szkoły zapoznawał się ze stosunkami roǳinnymi uczniów,
powieǳiał mu, że przodkowie ego pisali się zrazu Bügler von Leuthold oraz że w herbie
mieli skrzydło bociana z ogonem ryby.

Od tego czasu wszyscy wołali na niego: „Skrzydło bocianie z ogonem rybim”, prze-
śladowali go okrutnie i traktowali z antypatią wieǳąc, że o ciec ego miał poczciwy han-
delek skórami za ęczymi i króliczymi, że więc nie ma się co puszyć. Tymczasem ten ro-
mantyczny zapaleniec robił wszystko, co było w ego mocy, aby pożreć wszystką wieǳę
wo skową, wyróżniał się pilnością i zna omością nie tylko wszystkiego, czego trzeba było
się nauczyć, ale i innych rzeczy, którymi sam przeładowywał sobie głowę, studiu ąc pisma
o sztuce wo enne i historii wo skowości. O tych rzeczach lubił zawsze gadać, dopóki nie
nakazywano mu milczenia. W kole oficerów uważał siebie za równego oficerom wyższych
stopni.

— Sie Kadett — rzekł kapitan Sagner — dopóki nie pozwolą panu mówić, masz pan
milczeć, bo nikt się pana o nic nie pytał. Zresztą esteś pan diabelnie sprytny żołnierz. Ja
komuniku ę panom informac e ak na ściśle ta ne, a pan chce e zapisywać w notatniku.
Gdyby pan ten notatnik zgubił, to pó ǳie pan pod sąd polowy.

Kadet Biegler miał eszcze i to brzydkie przyzwycza enie, iż przy każde sposobności
starał się każdego przekonać, iż właściwie on miał rac ę.

— Posłusznie meldu ę, panie kapitanie — odpowieǳiał — nawet przy ewentualnym
zgubieniu notatnika nikt nie odczyta moich notatek, bo a stenografu ę, a skrótów moich
nikt odczytać nie zdoła. Używam angielskiego systemu stenografii.

Wszyscy spo rzeli na niego wzgardliwie, kapitan Sagner machnął ręką i mówił dale :
— Mówiłem uż o nowym sposobie szyowania depesz w polu, a eśli panowie nie

wieǳieli, dlaczego polecono wam właśnie edną z nowel Ludwika Ganghofera, Die Sün-
den der Väter, stronica , to dodam, że to est klucz do te nowe metody, obowiązu ące
na podstawie nowego rozporząǳenia sztabu korpusu, do którego zostaliśmy przyǳiele-
ni. Jak panowie wiecie, est wiele metod szyowania ważnych wiadomości w polu. Na -
nowsza, które my używamy, est to cyowa metoda dopełnia ąca. Ninie szym podlega ą
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unieważnieniu szyy doręczone nam w ubiegłym tygodniu ze sztabu pułkowego i in-
strukc e dotyczące sposobu ich odszyowania.

— Erzherzogs Albretchtsystem — zamruczał pod nosem arcypilny kadet Biegler —
 = R, prze ęty metodą Gronfelda.

— Ten nowy system est barǳo prosty — rozbrzmiewał w wagonie głos kapitana.
— Osobiście otrzymałem od pana pułkownika nową książkę i informac e.

Jeśli na przykład dostaniemy rozkaz: „Auf der Kote , Maschinengewehrfeuer link-
srichten” — to otrzymu emy, moi panowie, taką depeszę:

„Sache… mit… uns… das… wir… aufsehen… in… die… versprachen…
die… Martha… dich… das… ängstlich… dann… wir… Martha… wir…
den… wir… Dank… wohl… Regiekollegium… Ende… wir… versprachen…
wir… gebessert… versprachen… wirklich… denke… Idee… ganz… herrscht…
Stimme… letzten”.

A więc niesłychanie proste bez wszystkich zbędnych kombinac i. Ze sztabu iǳie rzecz
przez telefon do batalionu, z batalionu do kompanii. Dowódca, otrzymawszy tę depeszę,
odszyowu e ą w sposób następu ący. Bierze Die Sünden der Väter, otwiera książkę na
stronicy  i szuka na górze na przeciwległe stronicy, , słowa „Sache”. Proszę panów,
po raz pierwszy słowo „Sache” zna du emy na stronicy , ako kole ne słowo , więc
na przeciwległe stronicy  odszuku emy  literę na górze, Zauważmy, że est to litera
„a”. Dalszym słowem depeszy est „mit”. Na stronicy  est to słowo  w kole nym
porządku, a na stronicy  odpowiada mu litera „u”. Potem mamy „uns”, to est, pano-
wie będą łaskawi dobrze uważać,  słowo kole ne, odpowiada ące  literze na stronicy
, a tą literą est „f ” i uż mamy odszyowane słowo:, „Auf ”. I tak postępu emy dale ,
aż otrzymamy rozkaz: „Na wzgórzu  ogień karabinów maszynowych kierować na le-
wo”. Barǳo to est dowcipne, moi panowie, proste i dla nikogo nie dostępne bez klucza,
którym est stronica  książki Ludwika Ganghofera Die Sünden der Väter.

Wszyscy w milczeniu przypatrywali się uważnie nieszczęsne stronicy i akoś głębo-
ko zastanawiali się nad nią. Przez chwilę panowało milczenie, aż nagle ozwał się głos
zaaferowanego kadeta Bieglera:

— Herr Hauptmann, ich melde gehorsamst: Jesus Maria! Es stimmt nicht!
I sprawa rzeczywiście była wysoce zagadkowa.
Przy na lepsze woli i na większym wysiłku żaden z oficerów prócz kapitana Sagnera

nie zna dował na stronicy  tych słów, które miały wskazywać kole ne litery stronicy
 będące kluczem.

— Meine Herren — ąkał się kapitan Sagner, gdy się przekonał, że rozpaczliwy krzyk
kadeta Bieglera est usprawiedliwiony — nie wiem, co to się stało. W mo e książce est
to, o czym mówię, w waszych tego nie ma.

— Pan pozwoli, panie kapitanie — odezwał się znowu kadet Biegler. — Pozwalam
sobie zwrócić pańską uwagę, że powieść Ludwika Ganghofera składa się z dwóch tomów.
Raczy pan się sam przekonać, na karcie tytułowe stoi: Roman in zwei Banden. My mamy
tom pierwszy, a pan ma tom drugi — wywoǳił pedantyczny kadet Biegler — i dlatego
nasze stronice  i  nie odpowiada ą treścią pańskim. Mamy tam coś zgoła innego.
Pierwsze słowo odszyowane depeszy ma być „auf ”, a u nas wypada „heu”!

Wszystkim nasunęła się teraz myśl, że ten Biegler nie est znowu takim głupcem,
akim się dotychczas wydawał.

— Ja mam drugi tom ze sztabu brygady — rzekł kapitan Sagner — więc widocznie
zaszła tu pomyłka. Pan pułkownik zamówił dla was tom pierwszy. Nie ulega wątpliwości
— mówił dale tak, akby wszystko było asne i proste, akby o wszystkim wieǳiał uż
dawno, zanim przystąpił do swego wykładu o barǳo prostym sposobie szyowania depesz
— że pomieszali sobie widać te rzeczy w sztabie brygady. Nie powiadomili pułku, że
choǳi o drugi tom, i stąd zamieszanie.

Kadet Biegler rozglądał się tymczasem dokoła ak zwycięzca, a podporucznik Dub
szeptał porucznikowi Lukaszowi do ucha, że to bocianie skrzydło z ogonem ryby pogrą-
żyło Sagnera ak się patrzy.
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— Osobliwe zdarzenie, moi panowie — odezwał się znowu kapitan Sagner, akby
chciał nawiązać rozmowę, bo milczenie było dla wszystkich wysoce przykre. — W kan-
celarii brygady sieǳą gawrony.

— Pozwalam sobie zauważyć! — odezwał się znowu niestruǳony kadet Biegler, aby
pochwalić się swoim rozumem — że takie sprawy ta ne, ściśle ta ne, nie powinny być
przekazywane z dywiz i do kancelarii brygady. Rzeczy dotyczące na sekretnie szych spraw
korpusu mogłyby być ozna miane ściśle ta nie przy pomocy okólników edynie dowódcom
odǳiałów dywiz i i brygad oraz pułków. Znam systemy szyów, akich używano podczas
wo en o Sardynię i Sabaudię, podczas angielsko-ancuskie kampanii pod Sewastopolem,
w czasie powstania bokserów w Chinach i w czasie ostatnie wo ny rosy sko- apońskie .
Systemy te były przekazywane…

— A nam diabli do tego, panie kadecie — odpowieǳiał kapitan Sagner z wyrazem
pogardy i niezadowolenia. — Nie ma wątpliwości, że system, o którym mówiłem i który
panom ob aśniałem, est ednym z na lepszych, można nawet powieǳieć niedoścignio-
nym. Wszystkie odǳiały kontrwywiadowcze sztabów nieprzy acielskich mogą się kazać
wypchnąć trocinami. Choćby medytowały, nie wiem ak, nie przeczyta ą takiego szyu.
Tu est coś zgoła nowego. Szyy te nie ma ą sobie podobnych.

Uczynny kadet Biegler zakaszlał znacząco.
— Pozwalam sobie zwrócić uwagę pana kapitana na książkę Kerichkoffa o szyach

wo skowych. Książkę tę może sobie każdy zamówić w wydawnictwie „Encyklopedia Wo -
skowa”. Jest w te książce doskonale opisana metoda, o które nam pan mówił, panie
kapitanie. Wynalazcą te metody est pułkownik Kircher, który za czasów Napoleona
I służył w wo sku saskim. Jest to tak zwane Kircherowskie szyowanie słów, panie ka-
pitanie. Każde słowo depeszy ma odpowiednik litery na przeciwległe stronicy klucza.
Metoda ta została udoskonalona przez porucznika Fleissnera w książce Handbuch der
militärischen Kryptographie, którą każdy może kupić w księgarni nakładowe Akademii
Wo skowe w Wiener-Neustadt. Proszę pana kapitana… — Kadet Biegler sięgnął do
podręcznego kuferka, wy ął książkę, o które mówił, i dodał: — Fleissner poda e nawet
ten sam przykład. Proszę, niech się panowie przekona ą. Jest to ten sam przykład, który
słyszeliśmy przed chwilą.

Depesza: „Auf der Kote  Maschinengewehrfeuer linksrichten”.
Klucz: „Ludwig Ganghofer, „Die Sünden der Väter. Zweiter Band”.
— I proszę pana, niech — pan patrzy dale . Szy: „Sache mit uns was wir aufsehen in

die versprachen die Martha itd”. Słowo w słowo, cośmy przed chwilą słyszeli.
Przeciwko temu nie można było mieć żadnych zastrzeżeń. Smarkate bocianie skrzydło

z ogonem ryby miało rac ę.
W sztabie armii któryś z panów generałów ułatwił sobie pracę. Znalazł książkę Fle-

issnera i miał wszystko, co mu było potrzebne.
Przez cały czas było widać, że porucznik Lukasz walczy z akimś ǳiwnym zdenerwo-

waniem. Zagryzał wargi, chciał coś rzec. Wreszcie zaczął mówić, ale o czymś innym niż
pierwotnie zamierzał.

— Nie trzeba tego brać tak tragicznie — rzekł z ǳiwnym zakłopotaniem. — W ciągu
naszego pobytu w obozie w Brucku nad Litawą zmieniło się uż kilka systemów szyo-
wania depesz. Zanim do eǳiemy na ont, będą znowu nowe systemy, ale zda e mi się, że
w polu nie ma czasu na rozwiązywanie takich kryptogramów. Zanimby który z nas roz-
wiązał taki szy, ak wiǳieliśmy na przykłaǳie, po kompanii, batalionie czy brygaǳie
mogłoby nie być uż nawet śladu. Praktycznego znaczenia takie rzeczy nie ma ą.

Kapitan Sagner, barǳo niezadowolony, kiwał potaku ąco głową.
— Rzeczywiście — rzekł — w praktyce są to rzeczy bez większego znaczenia, przy-

na mnie o ile choǳi o mo e doświadczenie zdobyte w Serbii. Nie było po prostu czasu
na odszyowywanie takich depesz. Nie mówię, oczywiście, aby szyy takie były bez zna-
czenia, gdy przez dłuższy czas sieǳi się w okopach i ma się dużo czasu. A że się systemy
szyów zmienia ą, to także prawda.

Kapitan Sagner cofał się na całe linii.
— ǲisia coraz mnie używa się szyów w przekazywaniu wiadomości mięǳy szta-

bem a pozyc ą, a przyczyną tego est telefon, nie dość precyzy ny i nie asno przekazu ący
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poszczególne sylaby, zwłaszcza przy ogniu artylerii. Po prostu nie słyszy się nic i wywołu e
to tylko niepotrzebny chaos. — Zamilkł.

— Chaos est na większym nieszczęściem, akie zdarzyć się może na oncie — dodał
po chwili głosem proroczym i znowu zamilkł.

— Niedługo bęǳiemy w Rabie — odezwał się wygląda ąc oknem. — Meine Herren!
Szeregowi dostaną ǳisia po  dekagramów salami. Pół goǳiny odpoczynku.

Za rzał do marszruty:
— Wy eżdżamy o  minut . O  minut  wszyscy winni sieǳieć w wagonach.

Wysiadamy kompaniami. Jedenasta itd. Zugsweise. Direktion Verpflegungsmagazin nr .
Kontrola przy wydawaniu: kadet Biegler.

Wszyscy spo rzeli na kadeta Bieglera, akby chcieli rzec: „Uży esz sobie, gołowąsie!”
Ale uczynny kadet wy ął z kuferka arkusz papieru, linĳkę, poliniował arkusz, powy-

pisywał na nim kompanie marszowe i rozpytywał dowódców poszczególnych kompanii
o stan liczebny, ale nikt nie umiał odpowieǳieć mu na pamięć, więc podawali tylko
przybliżone liczby według niedokładnych uwag w notatnikach.

Tymczasem kapitan Sagner z rozpaczy zaczął czytać nieszczęsną książkę Grzechy ojców,
a gdy pociąg się zatrzymał na stac i Raba, zamknął książkę i rzekł:

— Ten Ludwik Ganghofer pisze nieźle.
Porucznik Lukasz pierwszy wyskoczył z wagonu sztabowego i pobiegł ku wagonowi,

w którym zna dował się Szwe k.

*

Szwe k i inni uż dawno przestali grać w karty, a służący porucznika Lukasza Baloun
był uż taki głodny, że zaczynał się buntować przeciwko zwierzchności wo skowe , i głośno
wywoǳił, że dobrze o tym wie, ak to panowie oficerowie obżera ą się dobrymi rzeczami.
Mówił, że teraz est gorze , niż było za czasów pańszczyzny. Dawnie było w wo sku ina-
cze . Przecież eszcze w roku sześćǳiesiątym szóstym, ak mawiał ego ǳiadek sieǳący
na dożywociu, oficerowie ǳielili się z żołnierzami kurami i chlebem. Narzekaniom Balo-
una nie było końca, więc Szwe k uznał wreszcie, że koniecznie trzeba pochwalić ǳisie szą
wo skowość i sposób prowaǳenia wo ny.

— Masz widać akiegoś młodego ǳiadka — rzekł uprze mie, gdy do echali do Raby
— który pamięta edynie wo nę roku sześćǳiesiątego i szóstego. A a, bratku, znam
nie akiego Ronovskiego, którego ǳiadek był w Italii eszcze za czasów pańszczyźnianych.
Służył on ak się patrzy dwanaście lat i wrócił do domu ako kapral. A że nie mógł znaleźć
roboty, więc o ciec tego Ronovskiego wziął go do siebie. Razu pewnego wysłano luǳi
do lasu, żeby zwozili wykarczowane pniaki, a eden z tych pniaków, ak nam opowiadał
ten ǳiadek, był taki ciężki, że nie sposób było ruszyć go z mie sca. No i ten ǳiadek
powiada: „Da my spokó pniakowi, niech sobie leży”. Ale ga owy, który to słyszał, zaczął
wymyślać i podniósł kĳ na niego, żeby koniecznie ten pniak nałożył na wóz. A ǳiadek
Ronovsky nic nie odpowieǳiał, tylko rzucił takie słówko: „Ty popychadło edno, a estem
stary, wysłużony żołnierz”. Ale po tygodniu dostał wezwanie. Znów był wzięty do wo ska,
wyprawili go do Italii i był tam ǳiesięć lat. Pisał do domu, że ak wróci z wo ska, to tego
ga owego siepnie siekierą w łeb. Całe szczęście ga owego, że przedtem umarł.

W te chwili we drzwiach wagonu ukazał się porucznik Lukasz.
— Pó dźcie no, mó Szwe ku — kiwnął na niego — i przestańcie gadać głupstwa.

Musicie mi coś wytłumaczyć.
— Naturalnie, panie oberle tnant, posłusznie meldu ę.
Porucznik Lukasz prowaǳił Szwe ka na bok, a spo rzenie, które rzucał na niego z bo-

ku, było barǳo pode rzliwe.
W ciągu wykładu kapitana Sagnera porucznik Lukasz rozwinął w sobie nie akie zdol-

ności detektywistyczne, chociaż dla wykrycia pewnych związków przyczynowych mięǳy
poszczególnymi etapami wykładu, który zakończył się takim fiaskiem, nie trzeba było
rozporząǳać osobliwymi talentami, bo w przedǳień wy azdu Szwe k meldował porucz-
nikowi Lukaszowi:

— Panie oberle tnant, w batalionie są akieś książki dla panów oficerów. Przyniosłem
e z kancelarii pułku.
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Więc gdy oddalił się ze Szwe kiem za drugi tor, stanął z nim za wygasłą lokomotywą,
która uż od tygodnia czekała na pociąg z amunic ą, i zapytał go wprost:

— Mó Szwe ku, akże to było wtedy z tymi książkami?
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że to barǳo długa historia, a pan raczy

się denerwować, gdy opowiadam o wszystkim szczegółowo. Tak samo ak wtedy, kiedy to
chciał mnie pan sprać i podarł pan list dotyczący pożyczki wo enne , a a mówiłem panu,
że kiedyś czytałem w akie ś książce, że ak dawnie była wo na, to luǳie musieli płacić
od okien podatek, dwuǳiestkę od każdego okna, od gęsi tak samo…

— W taki sposób nie dogadamy się ze sobą, mó Szwe ku — rzekł porucznik Lukasz
przystępu ąc do indagac i i postanawia ąc nie mówić o tym, że sprawa est ściśle ta na, żeby
ten łobuz nie zrobił z wo skowego sekretu niewłaściwego użytku. — Znacie Ganghofera?

— Co to za eden? — zapytał Szwe k z wielkim zainteresowaniem.
— Pisarz niemiecki, wy cymbale — odpowieǳiał porucznik Lukasz.
— Jak Boga kocham, panie oberle tnant — rzekł Szwe k z wyrazem męczennika —

żadnych pisarzy niemieckich osobiście nie znam. Znałem osobiście tylko ednego czeskie-
go pisarza, nie akiego Ha ka Władysława z Domażlic. Był redaktorem „Świata Zwierząt”,
a a sprzedałem mu ładnego kundelka ako rasowego szpica. Barǳo miły był ten pan
i wesoły. Choǳił do edne kna py i czytywał tam swo e powiastki, takie zawsze smutne,
że się wszyscy zaśmiewali, a on potem płakał i za wszystkich w kna pie płacił, my zaś
musieliśmy śpiewać:

Domażlicka brama ładnie malowana,
A ten co ą malował, choǳił za pannami…
Ale uż go nie ma, nie ma mięǳy nami…

— Człowieku, przecie tu nie teatr, a wy ryczycie ak śpiewak operowy — zawołał
wystraszony porucznik, gdy Szwe k dośpiewał ostatnie słowa: „Ale uż go nie ma, nie ma
mięǳy nami”. — Nie o to was pytam. Chciałem się tylko dowieǳieć, czy zauważyliście,
że te książki, o których mi mówiliście, były utworami Ganghofera. Mówcie mi zaraz, co
się stało z tymi książkami? — zawołał gniewnie.

— Z tymi, com e zaniósł z kancelarii pułkowe do batalionu? — pytał Szwe k. — Te
książki były naprawdę napisane przez tego pana, o którego pan pytał, czy go nie znam,
panie oberle tnant. Dostałem telefonogram prosto z kancelarii pułkowe . Bo oni chcieli
wysłać te książki do kancelarii batalionu, ale nikogo tam nie było, nawet dyżurnego, bo
pewno sieǳieli w kantynie, ak się to zawsze robi, kiedy się eǳie na ont, a nikt nie
wie, czy eszcze kiedyś bęǳie sieǳiał w kantynie. Więc wszyscy tam sieǳieli i pili, panie
oberle tnant, i do nikogo nigǳie nie było można się doǳwonić ani nikogo znaleźć, a po-
nieważ pan mi przykazał, żebym ako ordynans kompanii sieǳiał przy telefonie, zanim
przyǳielono do nas telefonistę Chodounskiego, więc sieǳiałem i czekałem, aż wresz-
cie przyszła kole na mnie. Z kancelarii pułkowe przyszło wymyślanie, że się nigǳie nie
mogą doǳwonić, a tymczasem est telefonogram, żeby kancelaria marszbatalionu zabra-
ła z kancelarii pułkowe akieś książeczki dla wszystkich panów oficerów marszbatalionu.
Ponieważ wiem, panie oberle tnant, że na wo nie trzeba ǳiałać szybko, więc zatelefono-
wałem do kancelarii pułkowe , że sam zabiorę te książki i zaniosę e do kancelarii batalio-
nu. Naładowali mi taką kupę tych książek, że z trudem ą udźwignąłem i zawlokłem ą do
nas, do kancelarii kompanii marszowe . Zacząłem e przeglądać i myślałem sobie swo e…
Feldfebel z kancelarii rachuby pułkowe powieǳiał mi mianowicie, że według telefono-
gramu, aki w pułku otrzymali, batalion wie uż, co ma sobie z tych książek wybrać, niby
który tom. Bo te książki były w dwóch tomach — pierwszy tom osobno i drugi tom
osobno. Uśmiałem się zdrowo, ponieważ wiele uż książek przeczytałem, ale nigdy nie
zaczynałem od drugiego tomu. A ten mi eszcze raz tłumaczy: „Tu macie pierwszy tom,
a tu drugi tom. Który tom ma ą czytać panowie oficerowie, sami uż wieǳą”. Pomy-
ślałem sobie, że się wszyscy powstawiali, bo przecież dobrze wiem, że ak się ma czytać
książkę, choćby i Die Sünden der Väter — bo a i po niemiecku przeczytam — to trzeba
zaczynać od początku, a nie od końca ak Żyǳi. Dlatego też pytałem pana przez telefon,
panie oberle tnant, kiedy pan wrócił z kasyna, co ma być z tymi książkami i czy podczas
wo ny czyta się książki może od końca, na przód drugi tom, a potem pierwszy. A pan
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mi powieǳiał, że estem schlane bydlę, skoro nie wiem, że w pacierzu naprzód się mówi
„O cze nasz”, a dopiero potem „Amen”.

Co panu, panie oberle tnant? — ze współczuciem zapytał Szwe k, gdy porucznik,
blednąc, oparł się o stopień wodociągu koło wygasłe lokomotywy.

W ego blade twarzy nie było wyrazu gniewu, lecz malowała się w nie akaś bezna-
ǳie na rozpacz.

— No i co było dale , mó Szwe ku? Już mi dobrze…
— Ja, proszę pana, byłem tego samego zdania — wywoǳił Szwe k swoim miękkim,

uprze mym głosem. — Pewnego razu kupiłem sobie powieść o bandycie z Bakońskie-
go Lasu, Róży Savaniu, ale brakło pierwszego tomu, więc musiałem się domyślać, ak
to tam było. Nawet w takich historiach o zbó cach nie można się obyć bez pierwszego
tomu. Rozumiałem barǳo dobrze, że nie miałoby to na mnie szego sensu, żeby panowie
oficerowie zaczęli czytać na pierw tom drugi, a potem dopiero pierwszy i że wyglądałoby
to głupio z mo e strony, gdybym w batalionie załatwiał tak, ak to powieǳieli mi w kan-
celarii pułkowe , że niby panowie oficerowie uż wieǳą, który tom ma ą czytać. W ogóle
z tymi książkami, panie oberle tnant, est coś zagadkowego i osobliwego. Wiem przecie,
że panowie oficerowie w ogóle mało czytu ą, a tu eszcze podczas wo ny światowe …

— Zostawcie sobie swo e rozumy na własny użytek — ęknął porucznik Lukasz.
— Przecież a, panie oberle tnant, zaraz się pana pytałem przez telefon, czy chce pan

oba tomy od razu, a pan mi też odpowieǳiał tak samo ak teraz, żebym sobie swo-
e rozumy zostawił dla siebie. „Kto by się tam, mówił pan, ob uczał książkami”. Więc
pomyślałem sobie, że eśli takie est pańskie mniemanie, to inni panowie będą mieli
zdanie podobne. Pytałem także naszego Vańka, bo on ma uż doświadczenie ontowe.
Odpowieǳiał mi, że początkowo wszyscy panowie oficerowie myśleli, że wo na to ta-
ka bu da na resorach, i każdy z nich wiózł z sobą całą bibliotekę, akby się wybierał na
letnie mieszkanie. Od arcyksiężniczek otrzymywali w prezencie całe zbiorowe wydania
różnych poetów, a książki były takie ciężkie, że pucybuty uginali się pod nimi i przekli-
nali ǳień swego naroǳenia. Vaniek mówił, że z tych książek w ogóle nie było żadne
pociechy, o ile choǳi o skręcanie papierosów, bo wszystkie były drukowane na papierze
grubym i ładnym, a znowuż w latrynie, panie oberle tnant, to by sobie człowiek takimi
poez ami zdarł z przeproszeniem cały zadek. Na czytanie nie było czasu, bo stale trzeba
było uciekać, więc książki wyrzucano, gǳie popadło, a potem nastał uż taki zwycza ,
że ak tylko dała się słyszeć kanonada, pucybut od razu wyrzucał wszystkie książki roz-
rywkowe. Gdy to usłyszałem, postanowiłem eszcze raz zwrócić się telefonicznie do pana,
żeby wieǳieć dokładnie, co trzeba zrobić, a pan mi odpowieǳiał, że ak mi coś zasięǳie
w moim idiotycznym łbie, to nie ustąpię, dopóki nie dostanę po pysku. Więc do kance-
larii batalionu zaniosłem tylko pierwsze tomy te powieści, a egzemplarze drugiego tomu
zostawiłem tymczasem w nasze kancelarii kompanii. Myślałem, że ak panowie ofice-
rowie przeczyta ą tom pierwszy, to im się wyda potem drugi niby z czytelni, ale raptem
przyszedł rozkaz, że eǳiemy, i telefonogram, że wszystko niepotrzebne ma być złożone
w magazynie pułku. Więc eszcze zapytałem Vańka, czy uważa, że drugi tom te powieści
est niepotrzebny, a on mi odpowieǳiał, że od czasu smutnych doświadczeń w Serbii, na
Węgrzech i w Galic i żadnych książek na wo nę się nie zabiera i że tylko te skrzynki po
miastach, do których odkładano stare gazety dla żołnierzy, to edynie dobry pomysł, bo
z gazety można ładnie skręcić papierosa z tytoniu czy siana, co się akurat pali w okopach.
W batalionie porozdawali uż te pierwsze tomy owe powieści, a resztę kazałem zanieść
do magazynu.

Szwe k zamilkł na chwilę, ale zaraz dodał:
— W magazynie, proszę pana, est mnóstwo różnych różności! Wiǳiałem tam nawet

cylinder buǳie owickiego dyrygenta chórów, bo w tym cylindrze brali go do wo ska…
— Powiem wam, mó Szwe ku — z ciężkim westchnieniem ozwał się porucznik Lu-

kasz — że wy w ogóle nie zda ecie sobie sprawy z tego, co robicie. Mnie samemu est
przykro wyzywać was od idiotów. Już słów mi brak na określenie wasze głupoty. Nazwać
was bałwanem to eszcze pieszczota. Zrobiliście znowuż coś tak okropnego, że wszyst-
kie wasze dawnie sze błazeństwa, akie tylko mogę sobie przypomnieć, są niewinnymi
igraszkami. Żebyście przyna mnie po ąć mogli, coście narobili… Ale wy tego nigdy nie
zrozumiecie… Otóż, gdyby się czasem zgadało o tych książkach, to nie ważcie mi się po-
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wieǳieć, że to a wam kazałem zmagazynować ten drugi tom… Choćby mówiono o tym,
ak to było z tym pierwszym i drugim tomem, nie zwraca cie na to uwagi. O niczym
nie wiecie, nic nie słyszeliście, nie pamiętacie. Niech was ręka boska broni, gdybyście
spróbowali wplątać mnie do czego, wy…

Porucznik Lukasz mówił takim głosem, akby miał wysoką gorączkę, ale ledwo wy-
rzekł ostatnie słowo, Szwe k skorzystał z ego milczenia i zadał mu niewinne pytanie:

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, dlaczego nie dowiem się nigdy o tym, co
zrobiłem takiego strasznego? Ja, panie oberle tnant, odważyłem się zapytać o to edynie
dlatego, abym na przyszłość mógł się ustrzec takich błędów, bo mówią, że z pomyłek
człowiek się uczy, ak na przykład eden giser Adamiec z fabryki Dańka, który zamiast
wody napił się kwasu solnego…

Nie dokończył zdania, bo porucznik Lukasz przerwał ego przykład zaczerpnięty z ży-
cia ostrymi słowy:

— Ach, wy cymbale eden! Tłumaczyć wam tego nie będę. Właźcie z powrotem do
wagonu i powieǳcie Balounowi, żeby mi przyniósł bułkę, gdy się zatrzymamy w Buda-
peszcie, no i ten pasztet z wątróbki, który mam w kuferku owinięty w staniol. Następnie
powieǳcie Vańkowi, że est fu ara. Trzy razy wzywałem go uż, żeby mi podał stan liczeb-
ny szeregowców. ǲisia były mi te dane potrzebne, a a znalazłem tylko stan z ubiegłego
tygodnia.

— Zum Befehl, Herr Oberleutnant! — szczeknął Szwe k i powoli oddalił się do swego
wagonu.

Porucznik Lukasz przeszedł się po torze rozmyśla ąc:
„Właściwie powinienem był ednak dać mu parę razy w pysk, a a tymczasem gawę-

ǳiłem sobie z nim niby z przy acielem”.
Szwe k z wielką powagą właził do swego wagonu. Miał dla siebie szacunek. Przecież

nie zdarza mu się co ǳień, aby zrobił coś tak strasznego, iż nigdy się o tym nie dowie.

*

— Panie rechnungsfeldfebel — rzekł Szwe k usadowiwszy się na swoim mie scu —
pan oberle tnant Lukasz zda e się być ǳisia w barǳo dobrym usposobieniu. Przesyła
panu pozdrowienie i każe panu powieǳieć, że pan est fu ara, bo uż trzy razy ak prosił
pana o stan liczebny szeregowców.

—Herrgott — nadąsał się Vaniek — a tych plutonowych nauczę! Czy a temu winien,
że każdy taki oferma plutonowy robi, co mu się podoba, i nie poda stanu swego plutonu?
Czy mogę sobie takie liczby wyssać z palca? Ładne stosunki panu ą w nasze kompanii!
To może mieć mie sce tylko w  kompanii marszowe . Ale a wieǳiałem, że tak bęǳie,
bo ani przez chwilę nie zapominałem o nieporządkach, akie u nas panu ą. Jednego dnia
ma ą w kuchni o cztery porc e za mało, na drugi ǳień o trzy za dużo. Gdyby mi te
łotry przyna mnie dały znać, że ten a ten est w szpitalu! Jeszcze w przeszłym miesiącu
miałem w ewidenc i nie akiego Nikodema i dopiero przy wypłacie żołdu dowieǳiałem się,
że ten Nikodem umarł w Buǳie owicach, w szpitalu, na suchoty galopu ące. I ciągle dla
niego fasowali. Mundur dla niego wyfasowaliśmy i Bóg raczy wieǳieć, gǳie się wszystko
poǳiało. A potem eszcze pan oberle tnant powie mi, że estem fu ara, chociaż sam nie
umie dopilnować porządku w swo e kompanii.

Sierżant rachuby Vaniek choǳił zdenerwowany po wagonie i gderał:
— Gdybym a był dowódcą kompanii! Wiǳielibyście, aki porządek panowałby u mnie.

O każdym szeregowcu musiałbym wieǳieć wszyściutko. Szarże musiałyby mi dwa razy
ǳiennie podawać stan liczebny. Ale co robić z takimi szarżami! A uż na gorszy ten plu-
tonowy Zyka. Ciągle trzyma ą się go żarty, przy każde sposobności opowiada anegdoty,
ale ak mu meldu ę, że Kolarzik z ego plutonu został odkomenderowany do taborów, to
tak, akbym mówił do słupa: na drugi ǳień raportu e mi ten sam stan liczebny, akby
o żadnym Kolarziku nigdy mowy nie było i akby Kolarzik eszcze ciągle sieǳiał w nasze
kompanii i w ego plutonie. A eśli to tak ma być ǳień w ǳień, a potem eszcze mi po-
wieǳą, że estem fu ara… To w taki sposób pan oberle tnant nie zyska dużo przy aciół.
Rechnungsfeldfebel kompanii to nie żaden a ter, którym każdy sobie może podetrzeć…
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Baloun, który z rozwartymi ustami przysłuchiwał się temu monologowi, sam wy-
mówił teraz za Vańka to piękne słowo, którego tamten nie dopowieǳiał chcąc widocznie
w ten sposób przyłączyć się do rozmowy.

— A wy stulcie pysk — rzekł rozsierǳony Vaniek.
— Słucha no, bratku Balounie — odezwał się Szwe k — tobie kazał pan oberle tnant

powieǳieć, żebyś mu się postarał o bułkę, ak przy eǳiemy do Pesztu, i żebyś mu ą
zaniósł do sztabowego wagonu razem z pasztetem, co est zawinięty w staniol i zna du e
się w kuferku.

Olbrzym Baloun z gestem rozpaczy opuścił swo e długie ramiona ak wielki szympans,
grzbiet wygiął w pałąk i trwał w te pozyc i dość długo.

— Nie mam — rzekł cichym beznaǳie nym głosem spogląda ąc na brudną podłogę
wagonu. — Nie mam — powtarzał urywa ąc sylaby — a myślałem… Przed od azdem
rozwinąłem ten pasztet… Powąchałem go… Czy nie zepsuty… Spróbowałem kawałek! —
zawołał z wyrazem takie szczere rozpaczy, że wszyscy zrozumieli od razu, co się stało.

— Zeżarłeś go, bratku, razem ze staniolem — rzekł Vaniek przysta ąc przed Balo-
unem, rad, że nie potrzebu e dale bronić się przed zarzutem, iż est fu arą, ak go pan
porucznik nazwał, bo przyczyna chwie ności stanu liczebnego ma podstawy nieco głębsze
i ugruntowana est na innych fu arach, i że rozmowa zeszła od razu na temat Balouna
i nowego tragicznego wydarzenia. Vaniek zamierzał właśnie wygłosić akiś ędrny morał
pod adresem Balouna, gdy do rozmowy wtrącił się kucharz-okultysta Jura da; zamknąw-
szy swo ą ulubioną książkę, tłumaczenie staroindy skich sutr Pragnâ-Paramitâ, zwrócił
się do zmiażdżonego Balouna, który coraz barǳie uginał się pod brzemieniem swego
przeznaczenia.

— Wy, Balounie — rzekł — powinniście czuwać nad sobą samym, bo inacze stracicie
zaufanie do siebie i do swego losu. Nie powinniście przypisywać sobie tego, co est zasługą
innych. Ilekroć staniecie wobec takiego problematu ak ten, który pożarliście, musicie
zawsze zadać sobie pytanie: w akim stosunku do mo e osoby pozosta e pasztet z wątroby?

Szwe k uznał za stosowne uzupełnić tę uwagę przykładem z życia:
— Sam mi mówiłeś, mó Balounie, nie tak dawno eszcze, że u ciebie w domu będą

bili wieprze i ak tylko staniemy na mie scu i bęǳiesz znał numer poczty polowe , zaraz ci
poślą kawał szynki. A teraz wyobraź sobie, że tę szynkę posłaliby pocztą polową do nas do
kompanii marszowe , a a i pan feldfebel ukra alibyśmy sobie po kawałku. Smakowałoby
nam, więc eszcze po kawałku, aż z tą szynką stałoby się to, co z pewnym moim zna omym
listonoszem, nie akim Kozłem. Był chory na gruźlicę kości, więc naprzód amputowali mu
nogę po kostkę, potem po kolano, potem po biodro. Gdyby nie to, że w porę umarł,
to byliby go po kawałku poobcinali, ak się temperu e połamany ołówek. Więc wyobraź
sobie, Balounie, że zeżarlibyśmy ci tę szynkę tak samo, ak ty zeżarłeś panu oberle tnantowi
ego pasztet…

Olbrzym Baloun spo rzał na wszystkich okiem smutnym.
— Tylko ǳięki mo emu wstawiennictwu i zasłuǳe mo e zostaliście służącym pana

oberle tnanta — rzekł sierżant rachuby Vaniek. — Chcieli was przenieść do sanitariatu,
żebyście zbierali rannych na polu bitwy. Pod Duklą nasi sanitariusze kilka razy z rzędu szli
po rannego podchorążego, który leżał przed zasiekami z drutu kolczastego ranny w brzuch
i ani eden z nich nie wrócił: wszyscy poginęli od ran w głowę. Dopiero czwarte parze
udało się, ale zanim zanieśli go na mie sce opatrunkowe, umarł.

Baloun nie mógł się dłuże opanować i załkał.
— Że też się nie wstyǳisz! Taki z ciebie żołnierz? — ofuknął go Szwe k.
— Kiedy a nie mam na mnie szego talentu do wo aczki — zaczął narzekać biedny

Baloun. — Ja naprawdę estem wiecznie głodny, nigdy nie nażarty, ponieważ zostałem
wyrwany ze spoko nego życia. Cały nasz ród est taki. Nieboszczyk mó o ciec zakładał się
w Protivinie w karczmie, że na edno posieǳenie z e pięćǳiesiąt serdelków i dwa bochen-
ki chleba, i zakład wygrał. Ja też się razu pewnego założyłem i z adłem cztery gęsi i dwie
misy knedli z kapustą. W domu na przykład przypomniałem sobie nieraz po obieǳie,
że warto by eszcze czego po eść, więc idę do komory, urzynam kawał mięsa, posyłam
sobie po piwo i wcinam dwa kilo węǳonki. Miałem w domu starego parobka Vomelę,
a ten parobek napominał mnie zawsze, żebym znowu tak barǳo nosa nie zaǳierał i nie
obżerał się tak gwałtownie, bo pamięta eszcze, co mu ego ǳiadek opowiadał o takim
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ednym obżartuchu. Przyszła akaś wo na, nic się nie roǳiło przez długich osiem lat, więc
luǳie piekli chleb ze słomy i z resztek lnianego siemienia, a uż było wielkie święto, gdy
do mleka mogli wkruszyć trochę twarogu, bo chleba nie było. I ten gospodarz umarł
akoś w tyǳień po wybuchu te wielkie nęǳy, bo ego żołądek nie był przyzwycza ony
do spożywania takie nęǳne strawy.

Baloun podniósł swo e smutne oczy ku niebu.
— A a myślę, że chociaż Pan Bóg luǳi pokarze, to ednak ich nie opuści.
— Oczywiście, Pan Bóg obżartuchów stworzył, więc Pan Bóg bęǳie się o nich kło-

potał — zauważył Szwe k. — Już raz dostałeś słupka, a teraz wart esteś, żeby cię posłali na
pierwszą linię. Kiedy a byłem pucybutem u pana oberle tnanta, to mógł mi we wszyst-
kim zaufać i nawet przez myśl mu nigdy nie przeszło, abym a mógł emu coś zeżreć.
Gdy się fasowało coś takiego spec alnego, to zawsze mi mówił: „Weź to sobie, Szwe ku”
— albo: „Na co mi tam tyle tego! Da cie kawałeczek, a z resztą róbcie sobie, co wam
się podoba”. Gdy eszcze byliśmy w Praǳe, a on posłał mnie do restaurac i po obiad, to
za swo e ostatnie pieniąǳe dokupywałem drugą porc ę, żeby się pan oberle tnant na adł
i źle o mnie nie myślał. Ale kiedyś wykrył te mo e podstępy. Kazał sobie zawsze przy-
nosić z restaurac i adłospis i wybierał, co mu się podobało. Więc pewnego dnia wybrał
sobie naǳiewanego gołąbka. Dali mi połówkę, a a sobie pomyślałem, że pan oberle t-
nant bęǳie mnie pode rzewał, iż drugą połowę zeżarłem, więc dokupiłem drugą porc ę za
swo e i przyniosłem mu tyle, że pan oberle tnant Szeba, któremu chciało się eść i który
przyszedł akurat przed obiadem do nas w goście, też się na adł. Ale po obieǳie powiada:
„Tylko mi nie gada , że to edna porc a. Na całym świecie nie dostaniesz à la carte całego
naǳiewanego gołąbka. Jeśli zdobędę ǳisia pieniąǳe, to poślę sobie do te two e re-
staurac i po obiad. Powieǳ mi szczerze, że to porc a podwó na”. Pan oberle tnant wezwał
mnie, żebym potwierǳił, że dał mi pieniąǳe tylko na edną porc ę, bo nie wieǳiał, że
oberle tnant Szeba do niego przy ǳie. Odpowieǳiałem, że dał mi pieniąǳe na zwycza -
ny obiad. „No wiǳisz — powiada mó oberle tnant — a bywa eszcze lepie . Niedawno
przyniósł mi Szwe k dwa gęsie uda na obiad. Wyobraź sobie tylko: rosół z makaronem,
sztuka mięsa z sosem sardelowym, dwa gęsie uda, kapusty pod sam sufit i eszcze nale-
śniki”.

— Mmmm, akie dobre żarcie! — mlaskał Baloun ęzykiem.
Szwe k zaś mówił dale :
— Ale to był kamień obrazy. Pan oberle tnant Szeba dnia następnego posłał rzeczy-

wiście po obiad do nasze restaurac i, a ego służący przyniósł mu źǳiebko pilawu z kury,
dobre dwie łyżeczki, nie więce . A pan oberle tnant Szeba rzucił się na niewinnego czło-
wieka, że połowę zeżarł. Ten mu na to, że niewinny. A pan oberle tnant Szeba buch go
w pysk i każe mu, żeby sobie za przykład brał mnie. Jakie to a, powiada, noszę porc e
panu oberle tnantowi Lukaszowi. Więc ten niewinny a spoliczkowany żołnierz rozpytał
się o wszystko w restaurac i zaraz naza utrz, opowieǳiał swemu panu, ak się rzeczy ma ą,
a tamten powtórzył mo emu oberle tnantowi. Sieǳę a raz wieczorem z gazetą w garści
i odczytu ę sobie wiadomości z placu bo u, podawane przez sztaby nieprzy acielskie, a tu
wchoǳi mó oberle tnant blady i prosto do mnie, żebym mu powieǳiał, ile zapłaciłem
tych podwó nych porc i w restaurac i, bo on uż wszystko wie, i zapieranie na nic się nie
zda. Że estem idiota, to uż wie dawno powiada, ale że mógłbym być takim cymbałem,
tego nie przypuszczał. Narobiłem mu, powiada, takiego wstydu, że ma ochotę zastrze-
lić naprzód mnie, a potem siebie. „Panie oberle tnant — rzekłem do niego — kiedy
mnie pan przy mował, to zaraz pierwszego dnia powieǳiał mi pan, że każdy pucybut est
złoǳie i podły drab. Więc gdy w te restaurac i dawali takie malutkie porc e, to byłby
pan mógł myśleć, że a naprawdę estem ednym z takich złoǳiei i podłych drabów i że
pożeram pańskie obiady…”

— Mó Boże miłosierny — wyszeptał Baloun, pochylił się nad kufereczkiem po-
rucznika Lukasza i odszedł z nim na bok.

— Potem oberle tnant Lukasz — mówił dale Szwe k — zaczął szukać po wszystkich
kieszeniach, a ponieważ nic nie zna dował, wy ął z kamizelki srebrny zegarek i dał mi
go. Był barǳo wzruszony i rzekł: „Gdy dostanę gażę, Szwe ku, to mi spiszecie, wiele
wydaliście na te podwó ne porc e… A ten zegarek zatrzyma cie osobno. Ale na drugi
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raz nie bałwańcie się”. Ale potem przyszła na nas obu taka wielka bieda, że ten srebrny
zegarek musiałem zanieść do lombardu…

— Co wy tam robicie, Balounie? — zapytał sierżant rachuby Vaniek.
Zamiast odpowieǳi Baloun się zakaszlał. Otworzył sobie mianowicie kuferek obe-

rle tnanta Lukasza i pożerał ego ostatnią bułkę…

*

Przez stac ę prze echał pociąg wo skowy bez zatrzymania się. Od ednego końca do
drugiego naładowany był deutschmeistrami, których wysyłano na serbski ont. Jeszcze
widać nie wytrzeźwieli ze swego zapału, który ogarnął ich w chwili żegnania się z Wied-
niem, więc od samego Wiednia ryczeli bezustannie:

Prinz Eugenius, der edle Ritter,
Wollt’ dem Kaiser wiedrum kriegen,
Stadt und Festung Belegrad.
Er liess schlagen einen Brucken,
Dass man kunnt’ hinüberrucken.
Mit der Armee wohl ür die Stadt.

Jakiś kapral z wo owniczo podkręconym wąsem wychylał się z wagonu, wsparty na ra-
mionach szeregowców, którzy bu ali nogami spuszczonymi z wagonu, wybĳał takt i śpie-
wał na całe gardło:

Als der Brucken war geschlagen,
Dass man kunnt’ mit Stuck und Wagen
Frei passier’n den Donaufluss.
Bei Semlin schlug man das Lager.
Alle Serben zu verjagen…

Raptem stracił równowagę, wyleciał z wagonu i naǳiał się brzuchem na dźwignię
zwrotnicy, na które zawisnął bezwładnie, podczas gdy pociąg pęǳił dale , a w dalszych
wagonach żołnierze śpiewali inną pieśń:

Graf Radetzky, edler Degen,
schwur’s des Kaisers Feind zu fegen
aus der falschen Lombardei.
In Verona Langes hoffen,
als mehr Truppen eingetroffen,
ühlt und rührt der Held sich frei…

Naǳiany na tępe zwrotnicy wo owniczy kapral był uż trupem i niebawem stał nad
ego zwłokami na straży akiś młoǳiutki żołnierzyk z bagnetem. Był to żołnierz komendy
stacy ne i obowiązki swo e traktował z wielką powagą. Stał przy zwrotnicy wyprostowany
ak świeca, a minę miał taką triumfu ącą, akby to on naǳiał kaprala na zwrotnicę.

Ponieważ był to Maǳiar, więc przez cały tor ryczał po maǳiarsku na wszystkich
żołnierzy eszelonu  pułku, którzy szli popatrzeć na trupa:

— Nem szabat! Nem szabat! Komision militär, nem szabat!
— Już po nim! — rzekł dobry wo ak Szwe k, który zna dował się także wśród cieka-

wych — a dobre i to, że skoro uż ma kawał żelaza w brzuchu, przyna mnie wszystkim
bęǳie wiadomo, gǳie zostanie pochowany. Jest to tuż koło stac i, więc nie trzeba bęǳie
szukać ego grobu gǳieś po dalekich pobo owiskach.

Naǳiał się akuratnie — rzekł eszcze Szwe k tonem znawcy obchoǳąc zwłoki kaprala
ze wszystkich stron. — Kiszki ma w spodniach.

— Nem szabat, nem szabat! — krzyczał młoǳiutki węgierski żołnierzyk. — Komision
militär Bahnhof, nem szabat!
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Za Szwe kiem odezwał się surowy głos:
— Co wy tu robicie?
Przed nim stał kadet Biegler. Szwe k zasalutował.
— Posłusznie meldu ę, że przyglądam się nieboszczykowi, panie kadecie.
— A co za agitac ę tu prowaǳicie? Co wy tu macie do roboty?
— Posłusznie meldu ę, panie kadecie — z dosto nym spoko em odpowiadał Szwe k

— że żadne agitac i tu nie prowaǳiłem.
Kilku żołnierzy sto ących za kadetem roześmiało się, a na czoło wystąpił sierżant ra-

chuby Vaniek.
— Panie kadet — rzekł sierżant — pan oberle tnant wysłał tuta ordynansa Szwe ka,

żeby zobaczył, co się tu stało. Byłem teraz koło wagonu sztabowego i ordynans batalio-
nu Matuszicz szuka pana z rozkazu dowóǳtwa batalionu. Ma pan natychmiast iść do
kapitana Sagnera.

Wszyscy rozchoǳili się do swoich wagonów, gdy rozległ się sygnał wzywa ący do
wsiadania. Vaniek, idąc ze Szwe kiem, rzekł do niego:

— Gdy się czasem zbierze gǳieś trochę luǳi, to schowa cie swo e rozumy dla siebie.
Moglibyście się czasem narazić na grube nieprzy emności. Ten kapral był od deutschme-
isterów, więc mogłoby wyglądać na to, że się z tego nieszczęścia cieszycie. Ten Biegler to
straszny czechożerca…

— Przecież a nic takiego nie powieǳiałem — odpowieǳiał Szwe k tonem wyłą-
cza ącym wszelkie wątpliwości. — Tyle tylko powieǳiałem, że się ten kapral naǳiał
akuratnie i miał kiszki w spodniach… Przecież on mógł…

— No, mó Szwe ku, da my uż spokó temu gadaniu — sierżant Vaniek splunął.
— To wszystko edno — zauważył eszcze Szwe k — czy kiszki ma ą mu wyleźć

z brzucha dla na aśnie szego pana, czy tak oto. I tak uż spełnił swó obowiązek… Bo
przecież on mógł…

— Patrzcie no, Szwe ku — przerwał mu Vaniek — ak się obładował ordynans bata-
lionu Matuszicz i akie dobre rzeczy taszczy do wagonu sztabowego. Aż ǳiw, że się nie
przewrócił na torach.

Tymczasem mięǳy kapitanem Sagnerem a uczynnym kadetem Bieglerem doszło do
barǳo ostre rozmowy.

— Barǳo się ǳiwię, panie kadecie Biegler — mówił kapitan Sagner — dlaczego
pan nie zameldował mi natychmiast, że się nie fasu e tych  deka salami. Dopiero a
sam musiałem wy ść z wagonu i przekonać się, dlaczego to żołnierze wraca ą z magazynu
z pustymi rękoma. A panowie oficerowie zachowu ą się tak, akby rozkaz nie był wca-
le rozkazem. Powieǳiałem przecie: do magazynu kompania za kompanią plutonami. To
znaczy, że eśli w magazynie nie dostało się nic, to wracać stamtąd trzeba także plutonami.
Panu, kadecie Biegler, nakazałem pilnować porządku, ale pan wszystko puścił kantem.
Byłeś pan kontent, że nie potrzebu esz się truǳić liczeniem porc i salami. Natomiast, ak
wiǳiałem z okna wagonu, poszedł pan popatrzeć na naǳianego deutschmeistra. A kiedy
następnie kazałem pana zawołać, to nie miał pan w swo e kadeckie fantaz i nic pilnie -
szego do zrobienia, ak tylko glęǳić o tym, że poszedł się pan przekonać, czy tam koło
tego naǳianego żołnierza nie prowaǳi się akie agitac i…

— Posłusznie meldu ę, że ordynans  kompanii, Szwe k…
— Da mi pan spokó ze Szwe kiem! — krzyknął kapitan Sagner. — Nie myśl pan,

panie kadet Biegler, że bęǳie tu pan intrygował przeciwko porucznikowi Lukaszowi.
Myśmy tam Szwe ka posłali… Patrzy pan na mnie, akby się panu wydawało, że się pa-
na czepiam… Zresztą, owszem, czepiam się pana, kadecie Biegler… Kiedy pan nie umie
uszanować swego przełożonego, usiłu e go blamować, to a panu urząǳę taką wo nę, że
nigdy nie zapomni pan o stac i Rabie…. Żeby to się tak chełpić swoimi teoretycznymi
wiadomościami… Poczeka pan, ak bęǳiesz na oncie… Jak a panu każę pó ść z patro-
lem oficerskim na zasieki z drutu… Pański raport? Nawet raportu nie złożył mi pan po
powrocie… Nawet teoretycznie, panie Biegler…

— Posłusznie meldu ę, panie kapitanie, że zamiast po  deka węgierskiego salami
szeregowcy otrzymali po dwie pocztówki. Proszę, panie kapitanie…

Kadet Biegler podał dowódcy batalionu dwie z tych pocztówek, akie wydawał zarząd
wo ennego archiwum w Wiedniu, gǳie naczelnikiem był generał piechoty Vo novich.
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Na edne stronie była karykatura żołnierza rosy skiego, mużyka z długą brodą, w uścisku
kościotrupa. Pod karykaturą był tekst:

„Der Tag, an dem das perfide Russland krepieren wird, wird ein Tag der
Erlösung fur ganze unsere Monarchie sein”.

Druga pocztówka pochoǳiła z Rzeszy Niemieckie . Był to prezent złożony żołnierzom
węgierskim przez Niemców.

U góry był napis: „Viribus unitis”, a pod tym napisem widać było szubienicę z wiszą-
cym na nie sir Edwardem Greyem. A na dole pod nim stali dwa żołnierze, austriacki
i niemiecki, uśmiechali się wesoło i salutowali.

Pod obrazkiem był wierszyk zaczerpnięty z książki Greinza Żelazny kułak. Był to e-
den z tych dowcipów, akie fabrykowano przeciw nieprzy aciołom Austrii. O wierszach
Greinza pisma niemieckie pisały, że są to chlaśnięcia biczem zawiera ące prawǳiwy, nie-
okiełznany humor i niedościgniony dowcip.

Tekst pod obrazkiem brzmiał tak:
Grey

Na szubienicy, dosyć wysoko,
Niech się pobu a Edward Grey.
Na wyższy uż po temu czas,
Ale pouczyć trzeba was,
Że żaden dąb się na to nie zgoǳi,
By na nim zawisł ten Judasz-złoǳie ,
Więc wisi na drzewie osiki
Z ancuskie republiki.

Kapitan Sagner nie doczytał eszcze tego wierszyka zawiera ącego „nieokiełznany hu-
mor i niedościgniony dowcip”, gdy do wagonu sztabowego wpadł ordynans batalionu
Matuszicz.

Został przez kapitana Sagnera wysłany do centrali telegraficzne dowóǳtwa stac i, czy
nie ma tam czasem akich nowych dyspozyc i, i przyniósł telegram z brygady. Nie trzeba
było sięgać po żaden klucz szyowy. Telegram brzmiał asno i zgoła nieta emmiczo:

„Rasch abkochen, damn Vermarsch nach Sokal”.
Kapitan Sagner zamyślił się i pokręcił głową.
— Posłusznie meldu ę — rzekł Matuszicz — że dowódca stac i prosi pana na roz-

mowę. U niego est eszcze eden telegram.
Doszło następnie do barǳo poufne rozmowy mięǳy dowódcą stac i a kapitanem

Sagnerem.
— Pierwsza depesza musiała zostać wręczona, chociaż treść e była zgoła niespoǳie-

wana dla odǳiału zna du ącego się na stac i Raba: „Szybko skończyć gotowanie i marsz
na Sokal”. Adres był nieszyowany do marszbatalionu  pułku z odpisem dla marszbata-
lionu  pułku, który był eszcze daleko. Podpis był właściwy: „Dowódca brygady Ritter
von Herbert”.

— W wielkie ta emnicy, panie kapitanie — ta emniczo mówił komendant stac i
— komuniku ę panu ta ny telegram wasze dywiz i. Dowódca wasze brygady oszalał.
Został wywieziony do Wiednia, gdy rozesłał z brygady kilka tuzinów podobnych depesz
na wszystkie strony. W Budapeszcie na pewno otrzyma pan nową depeszę. Oczywiście,
że wszystkie ego depesze trzeba unieważnić, ale co do tego nie otrzymaliśmy aszcze
żadne wskazówki. Mam, ak uż powieǳiałem, edynie rozkaz z dywiz i, żeby na telegramy
nieszyowane nie zwracać uwagi. Muszę e doręczać, ponieważ pod tym względem nie
otrzymałem od swoich właǳ odpowiednich rozkazów. Za pośrednictwem swoich właǳ
informowałem się w dowóǳtwie korpusu i za to oddany zostałem pod śleǳtwo… Jestem
oficerem czynne służby w korpusie inżynierii — dodał — pracowałem przy budowie
nasze strategiczne kolei w Galic i.

Panie kapitanie — rzekł po chwili — nam, starym żołnierzom, na lepie służyć na
oncie! ǲisia w Ministerstwie Wo ny pęta się tych cywilów, inżynierów kole owych,
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więce niż psów… Tyle że ma ą egzamin ednorocznych ochotników… Zresztą pan za
kwadrans eǳie dale . Pamiętam dobrze, że w szkole wo skowe w Praǳe pomagałem
panu przy gimnastyce ako eden ze starszego rocznika. Oba mieliśmy kiedyś areszt, bo
pan się też bił z Niemcami w swe klasie⁴. Był tam też i Lukasz. Oba byliście na lepszymi
towarzyszami. Jak tylko dostaliśmy depeszę ze spisem oficerów prze eżdża ącego batalio-
nu, zaraz sobie wszystko przypomniałem. Ładnych parę lat minęło od tamtych czasów…
Kadet Lukasz był mi wtedy barǳo sympatyczny…

Cała ta rozmowa wywarła na kapitanie Sagnerze wrażenie barǳo przykre. Oczywi-
ście, doskonale poznał oficera, który z nim rozmawiał, a który w szkole wo skowe prowa-
ǳił opozyc ę przeciwko wszystkiemu, co austriackie, chociaż późnie sze karierowiczostwo
kazało im wszystkim o te ich opozyc i zapomnieć. Na barǳie niemiła była wzmianka
o poruczniku Lukaszu, który zawsze i wszęǳie był spychany na bok, gdy choǳiło o Sa-
gnera.

— Porucznik Lukasz — rzekł z naciskiem — est barǳo dobrym oficerem. Kiedy
odchoǳi pociąg?

— Za sześć minut — odpowieǳiał wo skowy komendant stac i spo rzawszy na ze-
garek.

— Idę — rzekł Sagner.
— I nic mi nie powiecie, kolego?
— No to na zdar⁵ — odpowieǳiał Sagner i wyszedł przed gmach dowóǳtwa stac i.

*
Gdy przed ode ściem pociągu kapitan Sagner powrócił do wagonu sztabowego, znalazł

wszystkich oficerów na swoich mie scach. Grali w karty, we „frische viere”. Tylko kadet
Biegler nie grał.

Przerzucał kartki różnych zaczętych przez siebie rękopisów, opisu ących bitwy, bo
chciał się wyróżnić nie tylko na polu walki, ale także ako wspaniały pisarz, opisu ący
zdarzenia wo skowe. Posiadacz ǳiwnego herbu „bocianiego skrzydła z ogonem ryby”
pragnął stać się fenomenem śród pisarzy wo skowych. Jego próby literackie zaczynały się
wielce obiecu ącymi nagłówkami, w których odbĳał się militaryzm owych czasów, ale
były to zaledwie notatki, tak że na ćwiartkach papieru zna dowały się na razie dopiero
nagłówki prac, które miały powstać późnie :

„Charakterystyka żołnierzy wielkie wo ny”. — „Kto rozpoczął wo nę?” — „Polityka
austriacko-węgierska a wybuch wo ny światowe ”. — „Notatki z wo ny”. — „Austro-
-Węgry a wo na światowa”. — „Doświadczenia wo ny”. — „Odczyt popularny o wy-
buchu wo ny”. — „Uwagi wo enno-polityczne”. — „Sławny ǳień Austro-Węgier”. —
„Imperializm słowiański a wo na światowa”. — „Dokumenty z wo ny”. — „Dokumen-
ty do ǳie ów wo ny światowe ”. — „ǲiennik wo ny światowe ”. — „Kronika wo ny
światowe ”. — „Pierwsza wo na światowa”. — „Nasza dynastia w wo nie światowe ”. —
„Narody monarchii austro-węgierskie w wo nie światowe ”. — „Walka o panowanie nad
światem”. — „Mo e doświadczenia z wo ny światowe ”. — „Mó uǳiał w kampanii wo-
enne ”. — „Jak walczą wrogowie Austro-Węgier”. — „Kto zwycięży?” — „Nasi ofice-
rowie i nasi żołnierze”. — „Znakomite czyny moich żołnierzy”. — „Z czasów wielkie
wo ny”. — „O zapale walecznym”. — „Księga bohaterów austro-węgierskich”. — „Żela-
zna brygada”. — „Zbiór moich listów z ontu”. — „Bohaterowie naszego marszbatalio-
nu”. — „Książka podręczna dla żołnierzy ontu”. — „Dni walki i zwycięstwa”. — „Co
wiǳiałem i czego doznałem na oncie”. — „W rowach strzeleckich”. — „Oficer opo-
wiada…” — „Z synami Austro-Węgier naprzód!” — „Aeroplany nieprzy acielskie a nasza
piechota”. — „Po bitwie”. — „Nasza artyleria: wierni synowie o czyzny”. — „Choćby się
całe piekło sprzysięgło przeciw nam…” — „Wo na obronna i wo na zaczepna”. — „Krew
i żelazo”. — „Zwycięstwo lub śmierć”. — „Nasi bohaterowie w niewoli”.

Gdy kapitan podszedł do kadeta Bieglera i przeczytał te nagłówki, zapytał, na co
zastały one napisane i ak należy e rozumieć.

⁴pan się też bił z Niemcami w swej klasie — oba panowie rozmawiali ze sobą po niemiecku i ustęp ten brzmiał
w niemczyźnie: „Sie haben sich damals auch mit den deutschen Mitschülern gerauft”. [przypis autorski]

⁵No to na zdar — w niemieckie rozmowie brzmiało to: „Also! Na zdar!” [przypis autorski]
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Biegler odpowieǳiał mu w istnym natchnieniu, że każdy z tych nagłówków to tytuł
książki, która zostanie napisana. Ile nagłówków, tyle książek.

— Pragnę, panie kapitanie, żeby po mnie została pamiątka, gdy polegnę w walce.
Wzorem dla mnie est profesor niemiecki, Udo Kra. Uroǳił się w roku , teraz gdy
wybuchła wo na, zgłosił się na ochotnika i poległ dnia  sierpnia  roku pod Anloy.
Przed śmiercią wydał książkę: Jak przygotować się na śmierć za cesarza⁶.

Kapitan Sagner podprowaǳił kadeta Bieglera ku oknu.
— Niech pan pokaże, co pan ma eszcze, kadecie Biegler. Ogromnie interesu e mnie

pańska ǳiałalność — z ironią mówił kapitan Sagner. — Co to za zeszyt, który schował
pan pod bluzą?

— To nic osobliwego, panie kapitanie — z ǳiecięcym rumieńcem odpowieǳiał kadet
Biegler. — Służę panu.

Na zeszycie podanym kapitanowi był napis:

„Schematy wielkich i sławnych bitew, stoczonych przez wo ska austro-
-węgierskie, na podstawie studiów historycznych ułożone przez c. i k. oficera
Adolfa Bieglera.

Uwagami i ob aśnieniami zaopatrzył c. i k. oficer Adolf Biegler”.

Schematy te były straszliwie proste.
Od bitwy pod Nörlingen z  września r. , poprzez bitwę pod Zentą z  września

, pod Caldiero z  września , pod Aspern z  ma a , bitwę narodów pod
Lipskiem w roku , Santa Lucia w ma u , aż po bitwę pod Trutnovem  czerwca
 i zdobycie Sara ewa  sierpnia  — wszystkie schemaciki były ednakowe.

W każdym z nich kadet Biegler narysował pewną ilość kwadracików, przy czym po
edne stronie były puste, po drugie posiatkowane. Posiatkowane ukazywały, gǳie się ma
rzekomo zna dować nieprzy aciel. Po obu stronach było lewe skrzydło, centrum i pra-
we skrzydło. Następnie w tyle stały rezerwy i strzałki zwrócone tu i tam. Bitwa pod
Nördlingen tak samo ak zdobywanie Sara ewa podobna była do rozstawienia graczy fo-
otbalowych na akimkolwiek boisku, przy czym strzałki mogły barǳo dobrze oznaczać
kierunek kopnięte piłki.

Taka też myśl przyszła do głowy kapitanowi Sagnerowi. Dlatego zapytał:
— Panie kadecie, pan grywa w piłkę nożną?
Biegler zarumienił się eszcze barǳie i nerwowo zamrugał oczami. Przez chwilę, zda-

wało się, że zaraz wybuchnie płaczem.
Kapitan Sagner z uśmiechem odwracał kartki zeszytu i zatrzymał się nad schematem

bitwy pod Trutnovem podczas wo ny austriacko-pruskie . Kadet Biegler dopisał przy tym
schemacie uwagę:

„Bitwa pod Trutnovem nie powinna była zostać stoczona, ponieważ pa-
górkowata okolica uniemożliwiała rozwinięcie dywiz i generała Mazzucheli,
zagrożone przez potężne kolumny pruskie, zna du ące się na wyżynach ota-
cza ących lewe skrzydło nasze dywiz i”.

— A więc, zdaniem pańskim — rzekł z uśmiechem kapitan Sagner, odda ąc Biegle-
rowi zeszyt — bitwa pod Trutnovem mogła była zostać stoczona edynie w tym wypadku,
gdyby Trutnov leżał śród równin. Jesteś pan Benedek buǳie owicki. Barǳo to pięknie
z pańskie strony, kadecie Biegler, że w czasie tak krótkiego przebywania w wo sku starał
się pan przeniknąć wszystkie ta niki strategii, tylko że te usiłowania pańskie wypadły tak
samo, ak to się zdarza chłopcom, gdy się bawią w wo sko i nada ą sobie tytuły genera-
łów. Sam pan się tak szybko awansował na oficera, aż miło patrzeć. C. i k. oficer Adolf
Biegler! Zanim do ǳiemy do Pesztu, bęǳie pan marszałkiem polnym. Onegda sieǳiał
pan u swego tatusia i ważył pan skóry krowie, a ǳisia k. u. k. Leutnant Adolf Biegler!…
Człowieku, przecie panu eszcze daleko do oficera! Kadet to nie oficer. Wisisz pan w po-
wietrzu mięǳy podoficerami a podchorążymi. Jest pan akurat takim samym oficerem
ak a ter, który w kna pie każe się nazywać sierżantem sztabowym.

⁶wydał książkę: „Jak przygotować się na śmierć za cesarza” — Udo Kra, Selbsterziehung zum Tod ür Kaiser.,
C. F. Amelang’s Verlag, Leipzig. [przypis autorski]
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Słucha no, Lukasz — zwrócił się do porucznika — skoro masz w swo e kompanii
kadeta Bieglera, to go ćwicz, a zdrowo. Popisu e się ako oficer, więc niech sobie na ten
tytuł zasłuży w bitwie. Jak bęǳie ogień huraganowy, a my bęǳiemy atakowali, to niech
ze swoim plutonem iǳie przecinać zasieki z drutu kolczastego der gute Junge. A propos,
każe ci się kłaniać Zykan, est komendantem stac i w Rabie.

Kadet Biegler wiǳąc, że rozmowa z nim est skończona, zasalutował i zaczerwieniony
przeszedł przez cały wagon, aż zaszył się wreszcie w ego końcu.

Jak lunatyk otworzył drzwi klozetu i spogląda ąc na niemiecko-maǳiarski napis:
„Używanie klozetu dozwolone edynie podczas azdy pociągu”, załkał i rozpłakał się na
dobre. Potem rozpiął spodnie…. Potem sieǳiał ociera ąc łzy. Potem użył zeszytu z napi-
sem: „Schematy wielkich i sławnych bitew stoczonych przez wo ska austro-węgierskie,
ułożone przez c. i k. oficera Adolfa Bieglera”. Pohańbiony zeszyt zniknął w otworze
klozetu i spada ąc na tor, obĳał się eszcze przez chwilę mięǳy szynami pod pęǳącym
pociągiem wo skowym.

Kadet Biegler obmył sobie w umywalni klozetu zaczerwienione oczy i wyszedłszy na
korytarzyk postanowił być mocnym, cholernie mocnym. Już od rana bolała go głowa
i brzuch.

Przechoǳił obok końcowego przeǳiału, gǳie ordynans batalionu Matuszicz ze słu-
żącym dowódcy batalionu Batzerem grali w zechcyka.

Za rzał do wewnątrz przez uchylone drzwi i zakaszlał. Gracze spo rzeli na niego i grali
dale .

— Co to, nie wiecie, ak zagrać? — zapytał Biegler.
— Nie mogłem — odpowieǳiał służący kapitana Sagnera Batzer swo ą straszliwą

niemczyzną z Gór Kasperskich. — Mi’is’d Trump’ ausganga.
Należało wy ść w ǳwonki, panie kadecie — mówił dale — w wysokie ǳwonki,

a zaraz potem zagrać winnego króla… Tak należało…
Kadet Biegler nie rzekł uż ani słowa i zaszył się w kącie wagonu. Gdy późnie podszedł

do niego podchorąży Pleschner, żeby go poczęstować łykiem koniaku, którego butelkę
wygrał w karty, to się zǳiwił, że Biegler tak pilnie studiu e książkę profesora Udo Kraa:
Jak przygotowywać się na śmierć za cesarza.

Zanim do echali do Pesztu, kadet Biegler był taki pĳany, że wychylał się z wagonu
i wrzeszczał na całą pustą okolicę:

— Frisch drauf! Im Gottes Namen frisch drauf!
Na rozkaz kapitana Sagnera ordynans batalionu Matuszicz odciągnął go od okna i przy

pomocy służącego kapitana Sagnera ułożył na ławie. Kadet Biegler zasnął i miał taki sen:
Sen kadeta Bieglera przed Budapesztem.
Miał signum laudis, żelazny krzyż, był ma orem i echał na inspekc ę odcinka bryga-

dy, która była mu powierzona. Tylko że nie umiał sobie wytłumaczyć, dlaczego ciągle
est ma orem, gdy komenderował całą brygadą. Miał pode rzenie, że oczekiwał go awans
na generał-ma ora, ale słówko „generał” musiało się widać gǳieś zapoǳiać na poczcie
polowe .

W duchu musiał się śmiać z tego, że w pociągu, którym echali na ont, kapitan
Sagner groził, iż każe mu przecinać zasieki z drutu kolczastego. Zresztą kapitan Sagner
uż dawno został przeniesiony do innego pułku, i to na ego, Bieglera, życzenie wyrażone
w dowóǳtwie dywiz i. Przeniesiono go razem z porucznikiem Lukaszem do inne dywiz i
i do innego korpusu.

Ktoś mu potem opowiadał, że oba nęǳnie zginęli w akichś błotach podczas ucieczki.
Gdy autem pod eżdżał ku pozyc om dla obe rzenia odcinka swe brygady, wszystko

było asne i wyraźne. Właściwie był delegowany przez generalny sztab armii.
Koło niego przechoǳili żołnierze i śpiewali pieśń, którą czytał kiedyś w zbiorze au-

striackich pieśni wo ennych: Es gilt.
Halt euch brav, ihr tapf ’ren Brüder,

Werft den Feind nur herzhaft nieder,
Lasst des Kaisers Fahne weh’n…

Okolica była taka sama ak na obrazkach „Wiener Illustrierte Zeitung”.
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Po prawe stronie koło stodoły widać było artylerię ostrzeliwu ącą nieprzy acielskie
okopy przy szosie, po które pęǳił samochód. Z lewe strony stał dom, z którego strze-
lano, podczas gdy nieprzy aciel kolbami karabinów starał się wywalić drzwi. Przy szosie
płonął zestrzelony aeroplan nieprzy acielski. Na horyzoncie widać było kawalerię i palącą
się wieś, dale okopy marszbatalionu na małym wywyższeniu, skąd ostrzeliwano nieprzy-
aciela z karabinów maszynowych. Dale ciągnęły się okopy nieprzy acielskie wzdłuż szosy.
A szofer wiezie go dale szosą prosto ku nieprzy acielowi.

— Nie wiesz, gǳie mnie wieziesz? Tam est nieprzy aciel! — ryczy na szofera.
Ale szofer odpowiada mu zgoła spoko nie:
— Panie generale, to edyna porządna droga. Szosa est w stanie dobrym. Na drogach

bocznych opony nie wytrzymałyby te azdy.
Im bliże pozyc i nieprzy acielskich, tym wyraźnie słychać strzelanie. Po obu stronach

okopów ciągnie się ale a drzew owocowych i granaty niszczą tę ale ę.
A szofer spoko nie odpowiada na ego uwagi:
— Ta szosa est wyborna, panie generale, eǳie się po nie ak po maśle. Gdybyśmy

zboczyli w pole, to opony nie wytrzyma ą.
Niech pan spo rzy, panie generale — krzyczy szofer — ta szosa est tak świetnie

zbudowana, że nawet moźǳierze trzyǳiestocentymetrowe nic nam nie zrobią. Szosa ta
to istne boisko, ale na kamienistych polnych drogach popękałyby opony. A wracać też
nie możemy, panie generale.

Bzzz… ǳum! — słyszy Biegler wybuch i auto robi ogromny skok.
— A co? Czy nie mówiłem, panie generale⁈ — ryczy szofer. — Przecież to est

cholernie dobra szosa. Właśnie wybuchnął przed nami pocisk trzyǳiestoośmiocenty-
metrowy. Ale ǳiury nie ma. Szosa ak boisko. Lecz gdybym skręcił w pole, to zaraz
popęka ą opony. Teraz ostrzeliwu ą nas z odległości czterech kilometrów.

— Ale dokąd my eǳiemy?
— To się pokaże — odpowieǳiał szofer. — Dopóki bęǳie taka szosa ak dotąd, to

ręczę za wszystko.
Lot, ogromny lot i samochód przysta e.
— Panie generale — krzyczy szofer — czy nie ma pan mapy sztabowe ?
Generał Biegler zapala elektryczną lampkę i wiǳi, że trzyma mapę sztabową na ko-

lanach. Ale est to morska mapa wybrzeży Helgolandu z roku , z czasu wo ny au-
striacko-pruskie przeciw Danii o Szlezwig.

— Jesteśmy na rozsta ach — powiada szofer — a wszystkie drogi prowaǳą ku pozy-
c om nieprzy acielskim. Mnie choǳi o porządną szosę, żeby nie ucierpiały opony, panie
generale… Ja odpowiadam za automobil sztabowy…

Nagle huk, ogłusza ący huk i gwiazdy olbrzymie ak koła. Mleczna droga est gęsta
ak śmietana.

Płynie Biegler w bezkresach wszechświata, sieǳąc obok szofera. Tuż przed sieǳe-
niem auto zostało przecięte na pół, gładko, akby nożycami. Z całego auta pozostał tylko
napastliwy, zaczepny przód.

— Całe szczęście, że mi pan akurat pokazywał mapę — mówi szofer. — Przele-
ciał pan do mnie, a resztę diabli wzięli. To była czterǳiestodwucentymetrówka… Zaraz
wieǳiałem, że ak miniemy rozsta e, to szosa bęǳie diabła warta. Po trzyǳiestoósemce
mogła być tylko czterǳiestodwucentymetrówka. Nic lepszego nie wyrabia ą ak dotąd,
panie generale.

— Ale dokąd eǳiemy?
— Lecimy do nieba, panie generale, i trzeba omĳać komety. Takie komety są znacznie

gorsze od na większych granatów.
Teraz pod nami est Mars — rzekł szofer po długim milczeniu.
Biegler czuł się znowu spoko ny.
— Czy znasz pan ǳie e bitwy narodów pod Lipskiem? — zapytał. — Kiedy to mar-

szałek polny, książę Schwarzenberg, szedł na Libertkovice  paźǳiernika  roku i gdy
 paźǳiernika toczyła się walka o Lindenau? Wtedy generał Merweldt staczał swo e wal-
ki, wo ska austriackie były w Vachovie, a  paźǳiernika padł Lipsk.
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— Panie generale — rzekł szofer z wielką powagą — esteśmy właśnie przed niebieską
bramą, proszę wysiadać! Przez bramę niebieską prze echać nie podobna, bo est tu wielki
tłok. Sami żołnierze.

— Prze edź którego z nich, to nam poschoǳą z drogi! — krzyczy na szofera.
I wychyla ąc się z samochodu, woła:
— Achtung, sie Schweinbande! Co za bydło! Wiǳą generała, ale nie chce im się zrobić

rechts schaut.
— Ciężka sprawa, panie generale — odpowiada na to szofer głosem łagodnym —

prawie wszyscy ma ą poobrywane głowy.
Generał Biegler dopiero teraz zauważył, że ci, co się tłoczą w bramie niebieskie , to

na przeróżnie si inwaliǳi, którzy w wo nie potracili różne części ciała i dźwiga ą e z sobą
w plecakach. Głowy, ręce, nogi. Jakiś sprawiedliwy kanonier w podartym płaszczu, pcha-
ący się przez tłum przy niebieskie bramie, miał w tłomoczku cały swó brzuch razem
z dolnymi kończynami. Z innego tłomoka, dźwiganego przez akiegoś sprawiedliwego
landwerzystę, wyglądała na generała Bieglera połowa zadka, którą zacny ów człowiek
stracił pod Lwowem.

— To gwoli porządkowi — odezwał się szofer prze eżdża ąc przez gęsty tłum. —
Potrzebne to widać dla ra skie superrewiz i.

Przy bramie niebieskie odźwierni puszczali edynie na hasło, które i Bieglerowi od
razu przyszło do głowy: „Für Gott und Kaiser”.

Samochód w echał do ra u.
— Panie generale — rzekł akiś anioł-oficer ze skrzydłami u ramion, gdy prze eżdżali

koło koszar aniołów-rekrutów — musi pan się meldować w dowóǳtwie naczelnym.
Jechali dale koło akiegoś placu ćwiczeń, gǳie się roiło od rekrutów-aniołów, któ-

rych uczono wołać chóralnie: Allelu a!
Prze eżdżali akurat koło pewne grupy, gǳie rudy anioł-kapral obrabiał akurat akie-

goś ofermę anioła-rekruta, tłukł go pięścią po brzuchu i wołał:
— Gębę szerze otwiera , słoniu betle emski! Czy to tak się woła: Allelu a? Skrzeczysz,

akbyś miał kluski w gębie. Chciałbym a wieǳieć, co za wół wpuścił cię tuta do ra u,
ty bydlę edno. Więc eszcze raz…. Hlahlehluh a? Ach, ty bestio edna, eszcze nam tu
w ra u bęǳiesz krzyczał przez nos⁈ Powtórz mi zaraz, cedrze libański!

Pęǳili dale , ale eszcze długo słyszeli za sobą nosowe dźwięki biednego anioła-re-
kruta: „Hla… hle… hlu… h a”, i krzyk anioła-kaprala: „Alle… lu… a! Alle… lu… a! Ty
krowo ordańska!”

Potem za aśniało wielkie światło nad ogromną budowlą, podobną do Koszar Mariań-
skich w Buǳie owicach, a nad nią dwa aeroplany, eden z lewe strony, drugi z prawe ,
zaś pośrodku, mięǳy nimi, rozciągnięte było olbrzymie płótno z wielkim napisem:

„K. u. k. Gottes Hauptquartier”.

Do generała Bieglera podbiegli dwa aniołowie w uniformach żandarmów polowych,
wyciągnęli go z samochodu i u ąwszy za kołnierz, zaprowaǳili na pierwsze piętro wiel-
kiego gmachu.

— Zachowu cie się przyzwoicie przed Panem Bogiem — napomnieli go zatrzymu ąc
się przed pewnymi drzwiami, otworzyli te drzwi i wepchnęli go do środka.

Na środku poko u, na którego ścianach wisiały portrety Franciszka Józefa i Wilhelma,
następcy trenu Karola Franciszka Józefa, generała Wiktora Dankla, arcyksięcia Fryderyka
i szefa sztabu generalnego, Konrada Hötzendorfa, stał Pan Bóg.

— Kadecie Biegler — rzekł Pan Bóg z naciskiem — nie pozna esz mnie? Ja estem
twó były kapitan Sagner z  kompanii marszowe .

Biegler zdrętwiał.
— Kadecie Biegler — odezwał się znowuż Pan Bóg — akim prawem przywłasz-

czyłeś sobie tytuł generał-ma ora? Jakim prawem, kadecie Biegler, rozbĳałeś się autem
sztabowym po szosie i śród pozyc i nieprzy acielskich?

— Posłusznie meldu ę…
— Stul gębę, kadecie Biegler, gdy rozmawia z tobą Pan Bóg.
— Posłusznie meldu ę — wy ąkał Biegler eszcze raz.
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— Więc ty nie zamkniesz gęby? — krzyknął na niego Pan Bóg i otworzywszy drzwi
zawołał: — Dwóch aniołów! Żwawo!

Weszli dwa aniołowie z karabinami przewieszonymi przez lewe skrzydła. Biegler po-
znał w nich Matuszicza i Batzera.

Z ust Pana Boga zabrzmiał rozkaz:
— Wrzucić go do latryny!
Kadet Biegler zapadał się gǳieś w straszliwy smród.

*

Naprzeciwko śpiącego kadeta Bieglera sieǳiał Matuszicz ze służącym kapitana Sa-
gnera Batzerem i ciągle eszcze grali w zechcyka.

— Stink awer d’ Kerl wie a’ Stockfisch — rzucił Batzer, który z zainteresowaniem
przyglądał się, ak śpiący kadet zwĳa się na ławie i kręci. — Muss’ d’ Hosen voll ha’n.

— Taka rzecz może się zdarzyć każdemu — rzekł filozoficznie Matuszicz. — Da mu
spokó : przebierać go przecież nie bęǳiesz. Lepie rozda karty.

Nad Budapesztem widać uż było łunę świateł, a po Duna u przeskakiwały błyski
reflektora.

Kadetowi Bieglerowi śniło się teraz coś innego, bo przez sen mówił:
— Sagen sie meiner tapferen Armee, dass sie sich in meinem Herzen ein unvergängliches

Denkmal der Liebe und Dankbarkeit errichtet hat.
Ponieważ przy tych słowach znowuż zaczął się kręcić, pod nos Batzera zaleciał moc-

nie szy zapach. Splunął tedy i rzekł:
— Stink wie a’ Haizlputza, wie a’bescheissena Haizlputza.
A kadet Biegler kręcił się coraz niespoko nie , zaś nowy ego sen był wielce fanta-

styczny. Był obrońcą miasta Linzu w wo nie o sukces ę austriacką.
Wiǳiał reduty, szańce i palisady dokoła miasta. Jego kwatera główna przemieniona

była w ogromny szpital. Wszęǳie, gǳie okiem rzucić, leżeli chorzy i trzymali się za
brzuchy. Przed palisadami miasta harcowali dragoni Napoleona I.

Zaś on, dowódca miasta, stał nad tym mrowiem i także trzymał się za brzuch, a ed-
nocześnie krzyczał do akiegoś ancuskiego parlamentariusza:

— Powieǳcie swemu cesarzowi, że się nie poddam…
Potem ak gdyby ego ból brzucha nagle ustąpił, pęǳi on na czele batalionu z miasta

na drogę chwały i zwycięstwa i wiǳi, ak porucznik Lukasz gołą ręką odbĳa cios pałasza
ancuskiego dragona, który chciał ciąć ego, Bieglera, obrońcę oblężonego miasta Linzu.

Porucznik Lukasz umiera u ego stóp z okrzykiem:
— Ein Mann wie Sie, Herr Oberst, ist nötiger, als ein nichtsnutziger Oberleutnant!
Obrońca Linzu ze wzruszeniem odwraca się od umiera ącego, gdy wtem nadlatu e

kartacz i wali Bieglera w zadek.
Biegler odruchowo sięga ręką tam, gǳie go uderzył kartacz, i czu e wilgoć. Coś lep-

kiego rozmazu e mu się po ręku. Więc krzyczy:
— Sanität! Sanität! — i wali się z konia.
Batzer z Matusziczem podnieśli kadeta Bieglera z podłogi, na którą zwalił się z ławy,

i znowu ułożyli go na nie .
Następnie Matuszicz poszedł do kapitana Sagnera, aby mu zameldować, że z kadetem

Bieglerem coś est barǳo nie w porządku.
— To chyba nie od koniaku — rzekł. — Na pewno dostał kadet cholery. Wszęǳie

na stac ach pił wodę. W Mosonie wiǳiałem, że się…
— Cholera nie przychoǳi tak szybko. W sąsiednim przeǳiale est pan doktor, idźcie

do niego i powieǳcie mu, żeby obe rzał chorego.
Do batalionu został przyǳielony „wo enny doktor”, stary medyk i bursz, Welfer.

Umiał pić i bić się, a medycynę miał w małym palcu. Przestudiował swó fach na różnych
uniwersytetach austriacko-węgierskich, praktykę odbywał w na różnie szych szpitalach,
ale doktoratu nie robił po prostu dlatego, że w testamencie ego stry a była klauzula na-
kłada ąca na ego spadkobierców obowiązek wypłacania Fryderykowi Welferowi rocznego
stypendium tak długo, dopóki ów Fryderyk Welfer nie otrzyma dyplomu lekarskiego.
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To stypendium było przyna mnie cztery razy wyższe od wynagroǳenia, akie asy-
stenci otrzymu ą w szpitalach, więc medicinae universae candidatus, Fryderyk Welfer, rze-
telnie starał się o to, aby promowanie go na doktora medycyny było odsunięte w czasy
ak na barǳie odległe.

Spadkobiercy byli wściekli. Nazywali go idiotą, próbowali narzucić mu bogatą na-
rzeczoną, żeby się go pozbyć. Aby spadkobiercom dokuczyć eszcze barǳie , kandydat
medycyny Fryderyk Welfer, członek akichś dwunastu korporac i studenckich, wydał
kilka zbiorków barǳo ładnych wierszy w Wiedniu, w Lipsku i w Berlinie. Pisywał do
„Simplicissimusa” i dale studiował medycynę, akby nigdy nic.

Aż oto wybuchła wo na i podstępnie zarzuciła swo e zdraǳieckie sidła na Fryderyka
Welfera.

Poeta i autor książek Lachende Lieder, Krug und Wissenschaft, Märchen und Parabeln
musiał po prostu ruszyć na wo nę, a eden ze spadkobierców postarał się w Ministerstwie
Wo ny o to; że Fryderyk Welfer zrobił „wo enny doktorat”. Zrobił go na piśmie. Otrzymał
szereg pytań i na wszystkie odpowieǳiał stereotypowo: „Lecken Sie mir den Arsch!” Po
trzech dniach pułkownik ozna mił mu, że otrzyma dyplom doktora medycyny, że uż
dawno był do rzały do otrzymania doktoratu, że starszy lekarz sztabu przyǳiela go do
szpitala uzupełnień i że od ego własnego postępowania zależy szybki awans. Wprawǳie
wiadomo o nim, że w różnych miastach po edynkował się z oficerami, ale na wo nie
zapomina się o takich rzeczach.

Autor poez i ǲban i wieǳa zacisnął zęby i zaczął służyć w wo sku.
Ponieważ ustalono, że w kilku przypadkach doktor Welfer był barǳo uprze my dla

chorych żołnierzy i przedłużał im pobyt w szpitalu tak długo, ak tylko było można,
doktora tego wyprawiono z  kompanią marszową na ont. Bo wtedy obowiązywała
powszechna zasada co do chorych: „Ma się taki wylegiwać w szpitalu i zdychać na łóżku,
to niech lepie zdechnie w rowie strzeleckim albo w tyralierze”.

Oficerowie służby czynne całego batalionu uważali doktora Welfera za coś niższego
od siebie, a oficerowie rezerwy także nie zwracali na niego uwagi i nie zaprzy aźniali się
z nim w obawie, żeby się przez to eszcze barǳie nie pogłębiała przepaść mięǳy nimi
a oficerami służby czynne .

Oczywiście, że i kapitan Sagner czuł się niesłychanie wywyższony nad tego byłego
kandydata medycyny, który podczas swoich barǳo długich studiów szpetnie posiekał
kilku oficerów. Gdy doktor Welfer, „wo enny doktor”, przeszedł koło niego, kapitan na-
wet na niego nie spo rzał i dale rozmawiał z porucznikiem Lukaszem o czymś zgoła
obo ętnym, że w Budapeszcie hodu ą dynie, na co porucznik Lukasz odpowieǳiał, że
gdy był na trzecim roku szkoły wo skowe i bawił z kilku kolegami na Słowaczyźnie, to
przybyli oni raz w gościnę do pewnego ewangelickiego proboszcza, Słowaka. Gospodarz
uraczył ich wieprzową pieczenią i arzyną z dyni, a potem kazał im dać wina i mówił:

Dynia, świnia
Chce sa jej wina.

czym Lukasz poczuł się mocno urażony ⁷.
— Z Budapesztu niewiele zobaczymy — rzekł kapitan Sagner. — Ob eżdżamy miasto

bokiem. Według marszruty mamy tu stać dwie goǳiny.
— Sąǳę, że przesuną tu wagony — odpowieǳiał porucznik Lukasz — więc dosta-

niemy się na stac ę przeładunkową: Transport Militär-Bahnhof.
Obok nich przeszedł „wo enny doktor” Welfer.
— Nic osobliwego — rzekł z uśmiechem. — Tacy panowie, którzy z biegiem cza-

su chcą się stać oficerami i którzy eszcze w Brucku chełpią się swoimi wiadomościami
historyczno-strategicznymi, powinni wieǳieć, że to niebezpiecznie z eść od razu cały
transport słodyczy otrzymany od mamusi. Od chwili gdy wy echaliśmy z Brucku, kadet
Biegler z adł trzyǳieści ciastek z kremem, ak mi się przyznał, i wszęǳie po stac ach pił
tylko gotowaną wodę. Przypomina mi się pewien wiersz Schillera: „…Wer sagt von…”

⁷czym Lukasz poczuł się mocno urażony — kapitan Sagner i porucznik Lukasz prowaǳili rozmowę w ęzyku
czeskim. [przypis autorski]
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— Słucha pan, panie doktorze — przerwał mu kapitan Sagner — tu nie choǳi
o Schillera. Jak się ma kadet Biegler?

„Wo enny doktor” Welfer roześmiał się.
— Aspirant na oficera, pański kadet Biegler, się zerżnął… To nie cholera i nie czer-

wonka, ale prosty i powszedni kaktus. Pański aspirant na oficera wypił trochę więce
koniaku i zrobił w ma tki… Zresztą byłby to niezawodnie zrobił i bez koniaku. Obżarł się
tak dalece ciastkami z kremem, które przysłano mu z domu, że i tego było dosyć… Taki
ǳieciak… W kasynie, ak mi wiadomo, pĳał zawsze tylko edną ćwiartkę… Abstynent.

Doktor Welfer splunął.
— Kupował sobie cukierki i ptysie.
— A więc nic osobliwego? — zapytał kapitan Sagner. — Taka rzecz ednak… Ale

gdyby ta sprawa nabrała rozgłosu… Gdyby to było zaraźliwe…
Porucznik Lukasz powstał i rzekł:
— ǲięku ę za takiego plutonowego…
— Trochę go poratowałem — rzekł Welfer nie przesta ąc się uśmiechać — pan ka-

pitan wyda odpowiednie zarząǳenie… To est, a przekażę Bieglera do szpitala… Dam
mu świadectwo, że to dyzenteria. Ciężki przypadek dyzenterii. Izolac a… Kadet Biegler
dostanie się do baraku dezynfekcy nego.

Jest to bezwarunkowo lepsze — mówił dale Welfer ciągle z tym swoim wstrętnym
uśmiechem — niż gdyby trzeba było powieǳieć prawdę o zasranym kadecie. Dyzenteria
to sprawa barǳie honorowa niż taka pospolita przygoda.

Kapitan Sagner zwrócił się do porucznika Lukasza i rzekł tonem urzędowym:
— Panie poruczniku, kadet Biegler z pańskie kompanii zachorował na dyzenterię

i pozostanie na kurac i w Budapeszcie…
Kapitanowi Sagnerowi wydawało się, że Welfer śmie e się barǳo zaczepnie, ale gdy

spo rzał na „wo ennego doktora”, wiǳiał, że est on zgoła obo ętny.
— A więc wszystko w porządku, panie kapitanie — dodał Welfer — kandydaci na

oficerów…
Machnął ręką:
— Przy dyzenterii każdy zrobi w ma tki.
Tak więc się stało, że ǳielny kadet Biegler został zawieziony do wo skowego szpitala

izolacy nego w U Buda.
Jego powalane spodnie zginęły w zamęcie wo ny światowe .
Marzenia kadeta Bieglera o wielkich zwycięstwach zostały zamknięte w pokoiku izo-

lacy nego baraku.
Dowieǳiawszy się, że ma dyzenterię, kadet Biegler szczerze się uradował.
Wszystko edno, czy się otrzymu e rany za na aśnie szego pana, czy też zapada się na

akąś chorobę przy wykonywaniu obowiązków żołnierskich.
Potem przytrafiła mu się eszcze drobna przygoda. Ponieważ wszystkie mie sca w szpi-

talu dla chorych na dyzenterię były za ęte, więc kadeta Bieglera przeniesiono do baraku
cholerycznego.

Jakiś maǳiarski lekarz sztabowy pokręcił głową, gdy kadeta wykąpano i przy mierze-
niu temperatury stwierǳono, że ma akurat  stopni! Przy cholerze na gorszym ob awem
est poważny spadek temperatury. Chory sta e się apatyczny.

Kadet Biegler nie okazywał rzeczywiście na mnie szego wzburzenia. Był niezwykle
spoko ny i w duchu powtarzał sobie, że czy tak, czy owak, cierpi za na aśnie szego pana.

Lekarz sztabowy polecił tym razem wsunąć kadetowi Bieglerowi termometr do od-
bytnicy.

„Ostatnie stadium cholery — pomyślał w duchu — ob awy końcowe, na wyższe wy-
czerpanie, chory traci zainteresowanie dla swego otoczenia, a świadomość ego est przy-
ćmiona. Uśmiecha się w przedśmiertelnych kurczach”.

Kadet Biegler przy gruntownym mierzeniu temperatury uśmiechał się istotnie, ale
z miną męczennika, gdy wtykano mu termometr w mie sce tak niezwykłe. Nie ruszał się.

„Ob awy, które przy cholerze prowaǳą ku końcowi — myślał węgierski lekarz szta-
bowy. — Bierna pozyc a…”

Zapytał eszcze podoficera-sanitariusza, czy w kąpieli kadet Biegler wymiotował i miał
rozwolnienie.
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Otrzymawszy odpowiedź przeczącą, zapatrzył się w Bieglera.
Gdy przy cholerze mĳa rozwolnienie i kończą się wymioty, to te ob awy są oznaką

zbliża ącego się końca wypełnia ąc ostatnie goǳiny życia.
Kadet Biegler, zupełnie nagi, po wyniesieniu go z ciepłe wanny poczuł chłód i zaczął

szczękać zębami. Na całym ciele miał gęsią skórę.
— Wiǳisz pan — rzekł lekarz po maǳiarsku — okropne dreszcze. Kończyny zimne.

To uż koniec.
I pochyla ąc się nad kadetem, zapytał go po niemiecku:
— Also wie geht’s?
— S… s… se… hr… hr gu… gu… tt — zaszczękał zębami kadet Biegler. — Ei…

ei… ne De… deck… cke.
— Świadomość częściowo asna, częściowo przyćmiona — rzekł lekarz węgierski. —

Ciało ogromnie wychuǳone, wargi i paznokcie powinny być czarne… Już mam trzeci
taki przypadek, że umiera ą u mnie luǳie na cholerę bez czarnych paznokci i warg.

Pochylił się nad kadetem i mówił dale po maǳiarsku:
— Serce ledwie bĳe…
— Ei… ei… ne… ne De… de… de… deck… cke… cke — dygotał kadet Biegler.
— To, co teraz mówi, to ostatnie ego słowa — rzekł lekarz sztabowy do podoficera-

-sanitariusza po maǳiarsku. — Jutro pochowamy go razem z ma orem Kochem. Teraz
traci przytomność. Czy papiery ego są w kancelarii?

— Pewno są — odpowieǳiał spoko nie sanitariusz.
— Ei… ei… ne… ne De… de… de… deck… cke… cke — wołał za odchoǳącymi

kadet Biegler szczęka ąc zębami.
W całe sali na szesnaście łóżek było tylko pięciu luǳi. Jeden z nich był niebosz-

czykiem. Zmarł przed dwiema goǳinami, był przykryty prześcieradłem i nazywał się
tak samo ak odkrywca zarazków cholerycznych. Był to ma or Koch, o którym lekarz
sztabowy mówił, że utro bęǳie pochowany razem z kadetem Bieglerem.

Kadet Biegler uniósł się na łóżku i po raz pierwszy wiǳiał, ak to się umiera na cholerę
za na aśnie szego pana, bo z czterech pac entów dwa konali, dusili się i sinieli. Z ich ust
wyǳierały się akieś słowa, ale nie wiadomo było, co mówią i w akim ęzyku. Był to
racze charkot zdławionego głosu.

Dwa inni z ogromnie burzliwą reakc ą, będącą oznaką wyzdrowienia, przypomina-
li chorych na tyfus, breǳących w gorączce. Wykrzykiwali akieś niezrozumiałe słowa
i wierzgali chudymi nogami, wysuwa ąc e spod kołder. Nad nimi stał wąsaty sanitariusz,
mówiący narzeczem styry skim (co Biegler zauważył), i uspoka ał ich:

— Ja też miałem cholerę, moi złoci ludkowie, ale nie wierzgałem kulasami. Teraz uż
z wami dobrze. Dostaniecie urlop, ak tylko…

Nie rzuca mi się tu tak barǳo — wrzasnął na ednego z nich, który tak porządnie
wierzgnął nogą, że kołdra przeleciała mu przez, głowę. — Tego się u nas nie robi. Bądź
kontent, że masz gorączkę, bo cię nie będą stąd wywozili z muzyką. I tak uż na gorsze za
wami.

Roze rzał się dokoła.
— A tam oto znowu dwa zmarli. Można się było spoǳiewać — rzekł dobrodusznie.

— A wy bądźcie kontenci, że na gorsze uż za wami. Muszę skoczyć po prześcieradła.
Po chwili wrócił. Nakrył umrzyków z wargami całkiem sczerniałymi, wyprostował ich

ręce ze sczerniałymi paznokciami, którymi w agonii dusząc się darli naprężone przyro-
ǳenie, próbował wetknąć im ęzyki do ust, a potem ukląkł przy łóżku i zaczął odmawiać
pacierz: „Heilige Maria, Mutter Gottes…”, i stary styry ski sanitariusz spoglądał przy tym
na obu pac entów, których maligna oznaczała powrót do zdrowia i nowego życia.

— Heilige Maria, Mutter Gottes — mówił dale , gdy wtem, akiś nagus potrząsnął
go za ramię.

Był to kadet Biegler.
— Słucha cie no — mówił — a się kąpałem… To est, mnie kąpali… Potrzebna mi

kołdra… Mnie zimno…
— To ǳiwny przypadek — mówił po upływie pół goǳiny ten sam lekarz węgierski

pochyla ąc się nad kadetem Bieglerem, który odpoczywał pod kołdrą. — Pan est rekon-
walescentem, panie kadecie. Jutro wyprawimy pana do zapasowego szpitala do Tarnowa.
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Pan est siewcą bakterii cholerycznych… Wieǳa posunęła się tak daleko, że wszystko uż
wiemy. Pan est z  pułku…

— … marszbatalionu — dodał sanitariusz za kadeta Bieglera — kompania .
— Proszę pisać — rzekł lekarz wo skowy. — Kadet Biegler,  marszbatalion, 

kompania,  pułk piechoty, na obserwac ę do cholerycznego baraku w Tarnowie. Siewca
zarazków cholerycznych…

W taki sposób z kadeta Bieglera, entuz astycznego wo aka, stał się siewca bakterii
cholerycznych.
.  
Na stac i wo skowe w Budapeszcie Matuszicz przyniósł kapitanowi Sagnerowi telegram
z komendy stac i. Autorem tego telegramu był nieszczęśliwy dowódca brygady wypra-
wiony tymczasem do sanatorium. Telegram był nieszyowany ak na poprzednie stac i
i był te same treści:

„Szybko skończyć gotowanie i marsz na Sokal!”

Do tego był eszcze dodatek:

„Tabory zaliczyć do grupy wschodnie . Służba wywiadowcza zosta e znie-
siona.  marszbatalion budu e most przez Bug. Szczegóły w gazetach”.

Kapitan Sagner udał się natychmiast do dowóǳtwa stac i. Przywitał go mały grubawy
oficer przy aznym uśmiechem.

— Co ten nawyrabiał, ten wasz generał brygady — rzekł chichocząc na cały regu-
lator — ale musieliśmy doręczać te idiotyzmy, ponieważ z dywiz i eszcze nie przyszło
rozporząǳenie, że depesze ego nie powinny być wręczane adresatom. Wczora prze eż-
dżał tędy  marszbatalion  pułku, a dowódca batalionu otrzymał depeszę z rozkazem,
aby wszystkim szeregowcom wypłacono po sześć koron, ako osobne wynagroǳenie za
Przemyśl; w depeszy było również podane, żeby każdy żołnierz z tych sześciu koron zło-
żył w kancelarii dwie korony na pożyczkę wo enną… Według pewnych wiadomości ten
generał brygady ma paraliż postępowy.

— Panie ma orze — zapytał kapitan Sagner komendanta stac i wo skowe — czy
według rozkazu pułku po eǳiemy do Gödöllö, ak przewidu e marszruta? Szeregowcy
ma ą dostać po  deka sera szwa carskiego. Na stac i poprzednie mieli dostać po  deka
węgierskiego salami. Ale nic nie dostali.

— Tuta widać także nic nie dostaną — odpowieǳiał ma or nie przesta ąc się mile
uśmiechać. — Nie wiem nic o takim rozkazie, który dotyczyłby pułków z Czech. Zresztą
nie mo a to sprawa; niech się pan zwróci do komendy zaopatrzenia.

— Kiedy od eżdżamy, panie ma orze?
— Przed wami stoi pociąg z ciężką artylerią idącą do Galic i. Puścimy go za goǳinę,

panie kapitanie. Na trzecim torze stoi pociąg sanitarny. Odchoǳi w dwaǳieścia pięć
minut po pociągu z artylerią. Na torze dwunastym mamy pociąg z amunic ą. Od eżdża
w ǳiesięć minut po pociągu sanitarnym, a w dwaǳieścia minut po nim iǳie pański
pociąg. O ile, oczywiście, nie za dą akie zmiany — dodał z nieodmiennie miłym uśmie-
chem, który dla kapitana Sagnera stawał się wstrętny.

— Pan pozwoli, panie ma orze — rzekł kapitan Sagner — czy mógłby mi pan ob-
aśnić, ak to est, że pan nic nie wie o rozkazie dotyczącym  deka sera szwa carskiego
dla pułków z Czech?

— To sprawa ta na — odpowieǳiał z uśmiechem komendant stac i wo skowe w Bu-
dapeszcie kapitanowi Sagnerowi.

„A tom się ubrał — myślał kapitan Sagner wychoǳąc z gmachu komendy. — Tam
do diabła, po co a kazałem porucznikowi Lukaszowi, żeby zebrał wszystkich dowódców
i żeby razem z szeregowcami poszedł po  deka szwa carskiego sera na osobę”.

Zanim dowódca  kompanii marszowe porucznik Lukasz wydał według rozkazu
kapitana Sagnera rozporząǳenie dotyczące żołnierzy marszbatalionu ma ących pó ść do
magazynu po  deka sera szwa carskiego na osobę, podszedł do niego Szwe k razem
z nieszczęśliwym Balounem.

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



Baloun dygotał ze strachu.
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant — ze zwykłą uprze mością rzekł Szwe k —

że sprawa, o którą choǳi, est barǳo ważna. Prosiłbym, panie oberle tnant, żebyśmy tę
sprawę mogli załatwić gǳieś na uboczu, ak powieǳiał mó kamrat Szpatina ze Zhorza,
gdy był drużbą na weselu, a w kościele zachciało mu się nagle…

— Czego chcecie, Szwe ku? — przerwał mu porucznik Lukasz, który tak samo za-
tęsknił za Szwe kiem ak Szwe k za nim. — Chodźmy więc gǳieś na bok.

Baloun wlókł się za nimi nie przesta ąc drżeć. Ten poczciwy olbrzym stracił zupełnie
równowagę ducha i w akie ś rozpaczliwe beznaǳie ności kiwał się na wszystkie strony
i machał rękoma.

— Więc o co wam choǳi, Szwe ku? — zapytał porucznik Lukasz, gdy odeszli na
bok.

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant — rzekł Szwe k — że daleko lepie zawsze
przyznać się do wszystkiego, nim szydło wylezie z worka. Pan mi dał rozkaz, żeby Baloun
przyniósł panu pański pasztet i bułkę, ak tylko przy eǳiemy do Budapesztu. Dostałeś
taki rozkaz czy nie? — zapytał Szwe k zwraca ąc się do Balouna.

Baloun zaczął eszcze barǳie wymachiwać rękoma, akby się chciał obronić przed
naciera ącym nieprzy acielem.

— Rozkazu tego — mówił Szwe k — nie można było, niestety, wykonać, panie
oberle tnant, ponieważ a ten pański pasztet zeżarłem.

Zeżarłem go — rzekł z naciskiem, da ąc wystraszonemu Balounowi só kę w bok —
bo pomyślałem, że taki pasztet może się zepsuć. Ja kilka razy czytałem w gazetach, że całe
roǳiny potruły się takim pasztetem. Pewnego razu na Zderazie się potruli, potem znowuż
w Berounie, raz w Taborze i raz w Młode Boleslavi, a także w Przibramie. Wszyscy ci
otruci poumierali. Taki pasztet to drańska rzecz…

Baloun usunął się na bok, wsaǳił palec w usta i zaczął wymiotować.
— Co wam się stało, Balounie?
— Ja rzy… rzy… e… e… gam, panie ober… e… e… ober… le t… nant… e… e… —

mówił nieszczęsny Baloun korzysta ąc z przerw w wymiotowaniu. — To a… a… ee… go
zeżar… łłłem, a… e… e… a… eee sa… eemmm… e… e… e…

Z głębin biednego człowieka wyrywały się kawałki pasztetu razem ze staniolem,
w który pasztet był zawinięty.

— Jak pan wiǳi, panie oberle tnant — rzekł Szwe k ani na chwilę nie tracąc swe
równowagi ducha — każdy zeżarty pasztet wy ǳie na wierzch ak oliwa na wodę. Ja
chciałem tę rzecz wziąć na siebie, a ta małpa tak się oto wsypu e. On est człowiekiem na
ogół barǳo porządnym, ale wszystko zeżre, co ma pod opieką. Znałem ednego takie-
go człowieka, był służącym w pewnym banku. Można było pozostawiać tysiące na ego
opiece. Pewnego razu pode mował pieniąǳe w innym banku i dostał o tysiąc koron za
dużo. Oddał e natychmiast, ale ak mu dali  gra carów, żeby przyniósł węǳonki, to
połowę e po droǳe zeżarł. Taki uż był nienażarty, że gdy urzędnicy posyłali go po kieł-
baski, to e ǳiurawił scyzorykiem i wydłubywał po trosze, a ǳiurki zalepiał plasterkiem
angielskim, który przy pięciu kiełbaskach więce go kosztował niż edna cała kiełbaska.

Porucznik Lukasz westchnął i oddalił się.
— Czy ma pan dla mnie akie rozkazy, panie oberle tnant? — wołał za nim Szwe k,

podczas gdy niefortunny Baloun wciąż eszcze wtykał sobie palec w usta.
Porucznik machnął ręką i podążył ku magazynom zaopatrzenia, przy czym do gło-

wy przyszła mu myśl osobliwa, że skoro żołnierze pożera ą swoim oficerom pasztety, to
Austria wo ny wygrać nie może.

Szwe k odprowaǳił tymczasem Balouna na drugą stronę toru wo skowego i pocieszał
go, że razem za rzą do miasta i stamtąd przyniosą dla pana oberle tnanta debreczyńskich
parówek. Szwe kowi wydawało się, że Budapeszt pełen est debreczyńskich parówek.

— Jeszcze by nam pociąg uciekł — biadał Baloun, który był nie tylko wiecznie głod-
ny, lecz i chciwy zarazem.

— Gdy się eǳie na ont, to nigdy spóźnić się nie można — zadecydował Szwe k —
bo każdy taki pociąg, zanim ruszy z mie sca, dobrze się zastanowi, czy opłaciłoby mu się
do echać na mie sce z połową eszelonu. Zresztą, rozumiem cię, mó Balounie, masz węża
w kieszeni.
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Do miasta się, oczywiście, nie wybrali, ponieważ ozwał się sygnał wzywa ący do wsia-
dania do wagonów. Szeregowcy poszczególnych kompanii powracali z magazynów za-
opatrzenia znowu z pustymi rękoma. Zamiast  deka sera szwa carskiego, który miał
być wydawany, każdy żołnierz dostał pudełko zapałek i pocztówkę, wydaną przez ko-
mitet opieki nad wo ennymi grobami Austrii. Zamiast  deka sera szwa carskiego każdy
trzymał w ręku obrazek ednego z galicy skich cmentarzy żołnierskich z pomnikiem zbu-
dowanym ku czci nieszczęsnych landwerzystów przez deku ącego się rzeźbiarza sierżanta
Scholza, ednorocznego ochotnika.

Koło wagonu sztabowego panowało także niezwykłe wzburzenie. Oficerowie mar-
szbatalionu zebrali się dokoła kapitana Sagnera, który był barǳo zdenerwowany i coś
im tłumaczył. Powrócił właśnie z komendy stac i i trzymał w ręku prawǳiwy, barǳo
ta ny telegram ze sztabu brygady, ogromnie długi i naǳiany wskazówkami, ak należy
postępować wobec nowe sytuac i, w akie znalazła się Austria dnia  ma a  roku.

Dowóǳtwo brygady telegrafowało, że Italia wypowieǳiała Austrii wo nę.
Jeszcze w Brucku nad Litawą w oficerskim kasynie barǳo często rozmawiano przy

obiadach i kolac ach o ǳiwnym postępowaniu Italii, ale na ogół nikt nie oczekiwał, że
spełnią się prorocze słowa tego idioty kadeta Bieglera, który pewnego wieczoru przy
kolac i odsunął talerz z makaronem i rzekł:

— Makaronu na em się eszcze do syta pod bramami Werony.
Kapitan Sagner przestudiował instrukc e, otrzymane właśnie z dowóǳtwa brygady,

i kazał trąbić na alarm.
Gdy się wszyscy szeregowcy marszbatalionu zebrali, ustawiono ich w czworobok,

a kapitan Sagner głosem ogromnie uroczystym odczytał żołnierzom dostarczony mu te-
legraficznie rozkaz dowóǳtwa brygady:

„W bezprzykładne zdraǳie i chciwości zapomniał król włoski o tych
bratnich związkach, które łączyły go ako sprzymierzeńca z naszym mocar-
stwem. Od chwili wybuchu wo ny, w które winien był stanąć przy boku
naszych ǳielnych wo sk, odgrywał zdraǳiecki król włoski rolę zamasko-
wanego napastnika zachowu ąc się dwuznacznie, a ednocześnie prowaǳąc
sekretne układy z naszymi wrogami. Zdrada ego doszła do szczytu w no-
cy z dnia  na  ma a przez wypowieǳenie wo ny naszemu mocarstwu.
Nasz wóǳ na wyższy est przekonany, że nasza zawsze ǳielna i sławna armia
odpowie na nikczemną zdradę niewiernego wroga takim ciosem, iż zdra ca
zrozumie, że sam siebie zgubił, rozpoczyna ąc wo nę haniebnie i zdradliwie.
Ufamy niezachwianie, że z pomocą bożą rychło nade ǳie ǳień, w którym
równiny italskie znowuż u rzą zwycięzców spod Santa Lucia, Vicenzy, No-
varry, Custozzy. Chcemy zwyciężyć, musimy zwyciężyć i z pewnością zwy-
ciężymy!”

Potem było zwykłe „dreimal hoch!” i wo sko powsiadało znowuż do wagonów, ǳiwnie
milczące. Zamiast  deka sera szwa carskiego otrzymało nową wo nę — z Italią.

*
W wagonie, w którym sieǳiał Szwe k z sierżantem rachuby Vańkiem, telefonistą

Chudounskim, Balounem i kucharzem Jura dą, zawiązała się interesu ąca rozmowa o przy-
łączeniu się Włoch do wo ny.

— Przy ulicy Taborskie w Praǳe było kiedyś takie samo zdarzenie — zaczął Szwe k.
— Był tam sobie kupiec, nie aki Horze szi, a nieco dale naprzeciwko miał sklep kupiec
Poszmourny, a w samym środku mięǳy nimi miał kramik sklepikarz Havlasa. Więc ten
kupiec Horze szi wpadł któregoś dnia na taki koncept, żeby się złączyć z tym sklepika-
rzem Havlasą przeciw kupcowi Poszmournemu, i zaczął się z nim umawiać co do tego,
że oba sklepy mogłyby istnieć pod wspólną firmą: „Horze szi i Havlasa”. A ten sklepi-
karz Havlasa zaraz poleciał do kupca Poszmournego i powiada mu, że Horze szi da e mu
dwanaście setek za ego sklepik i chce z nim zrobić spółkę. Ale eśli Poszmourny da mu
o sześć setek więce , to woli zrobić spółkę z nim przeciwko Horze szemu. Więc się z sobą
ugoǳili, a ten Havlasa przez akiś czas ciągle się kręcił koło tego Horze szego, którego
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zdraǳił, i udawał ak na lepszego przy aciela, a gdy się czasem zgadało o połączeniu obu
interesów, to zawsze mawiał: „No, uż niedługo się połączymy. Czekam tylko, aż klienci
wrócą z letniska”. A kiedy klienci przy echali, to sprawa rzeczywiście była uż załatwio-
na, ak to obiecywał Havlasa kupcowi Horze szemu, co do tego połączenia. Gdy mó
Horze szi pewnego poranka otwierał swó sklep, u rzał wielki napis nad sklepem swego
konkurenta, firma ak byk:

POSZMOURNY I HAVLASA
— U nas — zauważył głupawy Baloun — też się zdarzył wypadek podobny. We wsi

sąsiednie chciałem kupić ałówkę. Już była stargowana, a rzeźnik z Votic zabrał mi ą
sprzed nosa.

— Teraz, kiedy mamy nową wo nę — mówił dale Szwe k — kiedy mamy o edne-
go wroga więce i nowy ont, bęǳiemy musieli oszczęǳać amunic i. „Im więce ǳieci
w roǳinie, tym więce zużywa się rózeg” — mawiał ǳiadek Chovanec w Motole, który
karcił wszystkie ǳieci okolicznych roǳin i pobierał za to wynagroǳenie ryczałtowe.

— Ja się tylko ednego bo ę — rzekł Baloun trzęsąc się na całym ciele — że przez tę
Italię porc e będą mnie sze.

Sierżant rachuby Vaniek zamyślił się głęboko i rzekł po chwili:
— Wszystko to być może, bo teraz na zwycięstwo wypadnie trochę poczekać.
— Teraz przydałby się nam nowy Radetzky — zawyrokował Szwe k. — Bo Radetzky

znał uż doskonale tamte okolice i wieǳiał o wszystkich stronach tych Włochów, wie-
ǳiał, co trzeba szturmować i z które strony. Chociaż to nie takie proste wleźć na dobre
do akiegoś kra u, bo taką rzecz każdy potrafi, ale wydostać się stamtąd, to est dopiero
prawǳiwy kunszt wo enny. Jeśli uż człowiek gǳieś wlezie, to winien wieǳieć o wszyst-
kim, co się ǳie e dokoła niego, żeby czasem nie wpadł w aką brynǳę, która nazywa się
katastrofą. Pewnego razu w naszym domu, tam gǳie eszcze dawnie mieszkałem, złapali
na strychu złoǳie a, ale chłopisko było sprytne; gdy tam wlazł, wypatrzył, że właśnie
murarze poprawia ą mur od strony ślepego podwórka, więc też wyrwał się, powalił na
ziemię dozorczynię domu i zesunął się po rusztowaniu na dół, na to ślepe podwórko. Ale
stamtąd ani rusz dale . Natomiast nasz tatuś Radetzky znał każdą ścieżkę i nigǳie go
dogonić nie mogli. W edne ciekawe książce o tym generale było to wszystko barǳo
ładnie opisane, ak to on uciekł spod Santa Lucia, a znowuż Italiany uciekły w drugę
stronę i dopiero na drugi ǳień ten generał zmiarkował, że właściwie bitwę wygrał, kiedy
przez lornetę nie dopatrzył się ani ednego nieprzy aciela. Więc zaraz się wrócił i za ął
opuszczoną Santa Lucię. Od tego czasu był marszałkiem.

— Italia, tak czy owak, kra ładny — wtrącił kucharz Jura da. — Byłem kiedyś w We-
nec i i wiem dobrze, że Włoch każdego nazwie świnią. Gdy się rozzłości, to wszystko dla
niego est „porco maladetto”. Nawet papież est dla niego porco i „Madonna mia è porco”,
„papa è porco”.

Natomiast sierżant rachuby Vaniek wyraził się o Italii z wielką sympatią. W Kralupach
przy swo e drogerii ma fabryczkę soku cytrynowego wyrabianego z gnĳących cytryn,
barǳo tanio kupowanych w Italii. Teraz kończy się przesyłanie cytryn z Włoch do Kralup.
Nie ma co mówić: wo na z Włochami obfitować musi w różne niespoǳianki, bo Austria
bęǳie chciała zemścić się.

— Łatwo powieǳieć! Zemścić się! — uśmiechnął się Szwe k. — Nie eden myśli
sobie, że się mści, a tymczasem wszystko zwali się raptem na takiego, którego sobie ten
mściciel wybrał za narzęǳie swe zemsty. Kiedy przed laty mieszkałem na Vinohradach,
to w ednym domu był dozorca, a u tego dozorcy mieszkał akiś drobny urzędniczyna z a-
kiegoś tam banku, który choǳił stale do kna pki przy ulicy Crameriusa i w te kna pce
pokłócił się z akimś panem, który miał na Vinohradach akiś taki zakład do analizo-
wania moczu. Ten pan o niczym innym nie myślał i nie mówił, tylko o tych analizach,
i zawsze nosił przy sobie flaszeczki z uryną, wszystkim wtykał te swo e naczynia do rąk,
żeby naurynowali, to on zanalizu e, bo to rzecz barǳo ważna, od które zależy często
dobrobyt całe roǳiny i szczęście, a kosztu e taka rzecz tylko sześć koron. Wszyscy go-
ście te kna pki, nawet gospodarz, kazali sobie mocz zanalizować, tylko ów urzędniczyna
eszcze się opierał, aczkolwiek ten pan od analizy łaził za nim zawsze, gdy tamten wy-
choǳił do pisuaru, i zawsze go troskliwie napominał: „E , panie Skorkowsky, mnie się
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pańska uryna akoś nie podoba. Naurynu pan do buteleczki, zanim nie bęǳie za póź-
no”. Nareszcie go namówił. Kosztowało to owego urzędniczka sześć koron, a analiza była
dokumentna i akuratna, ak wszystkie poprzednie, które zrobił dla gości, dla gospoda-
rza i dla gospodyni. Gospodarz patrzył na tego analizatora krzywo, bo mu psuł interes.
Przy każde analizie wywoǳił, że to przypadek barǳo poważny, że nikt nie powinien
nic pić prócz wody, że nie wolno palić, że ten a ten nie powinien się żenić, a wszyscy
powinni adać tylko arzyny. Więc gdy takich rzeczy nagadał i temu urzędniczynie, to ów
barǳo się na niego rozgniewał i wybrał sobie za narzęǳie zemsty swego dozorcę, u któ-
rego mieszkał, ponieważ wieǳiał, że to człowiek brutalny. Więc razu pewnego mówi do
tego pana od analiz, że ten dozorca nie czu e się dobrze i że go prosi, żeby utro rano
o siódme przyszedł do niego po urynę, bo chce, żeby była zbadana. No i tamten poszedł.
Dozorca eszcze spał, a ten go buǳi i mówi do niego po przy acielsku:, „Mo e uszano-
wanie, panie Malek. ǲień dobry panu! Oto est buteleczka, niech pan do nie naurynu e
i da mi pan sześć koron”. Istny dopust boży nastał wtedy, gdy ten dozorca wyskoczył
w gaciach z łóżka, złapał swego gościa za kark, grzmotnął nim o szafę i wpakował go do
nie ! Potem wyciągnął go z sza, złapał bykowca i sam w gaciach pęǳił go przed sobą
ulicą Czelakovskiego, a ten skowyczał ak pies, gdy mu nadepnąć na ogon, i dopiero na
ulicy Havliczka wskoczył do tramwa u, a dozorcę złapał strażnik. Dozorca pobił się z po-
lic antem, a ponieważ był w gaciach i było widać co nie trzeba, więc z powodu takiego
publicznego zgorszenia wsaǳili go do plecionki i zawieźli na polic ę, a on eszcze w te
plecionce ryczał ak tur: „Ach, wy draby, a wam pokażę analizę moczu!”. Sieǳiał sześć
miesięcy za zgorszenie publiczne i obrazę polic i, a potem eszcze, po ogłoszeniu wyroku,
dopuścił się obrazy domu panu ącego, więc może sieǳi eszcze ǳisia za kratami. Mówię
tedy, że gdy się eden mści na drugim, to cierpi z tego powodu człowiek niewinny.

Tymczasem Baloun rozmyślał nad czymś barǳo usilnie i wreszcie z wielkim strachem
zadał Vańkowi pytanie:

— Proszę pana, panie rechnungsfeldfebel, więc pan przypuszcza, że przez tę wo nę
porc e będą mnie sze?

— To przecież całkiem asne — odpowieǳiał Vaniek.
— Jezus Maria! — krzyknął Baloun, ukrył twarz w dłoniach i cicho sieǳiał w kącie.
Na tym skończyła się ostatecznie dyskus a o Italii.

*

W wagonie sztabowym rozmowa o nowe sytuac i na ontach wo ny światowe , wy-
nikłe na skutek przystąpienia Włoch do wo ny, byłaby zapewne barǳo nudna, skoro
śród rozmawia ących nie było sławnego teoretyka wo ennego, kadeta Bieglera, ale sytu-
ac ę ratował podporucznik Dub z  kompanii.

Jako cywil podporucznik Dub był nauczycielem ęzyka czeskiego w gimnaz um i po-
dobnie ak teraz, tak i dawnie korzystał z każde sposobności, aby popisać się swo ą
prawomyślnością. W zadaniach piśmiennych wymagał od swoich uczniów opracowań na
tematy z ǳie ów rodu Habsburgów. W klasach niższych straszył uczniów cesarz Mak-
symilian, który wlazł na skałę i nie umiał z nie zleźć, dręczył ich Józef II ako oracz
i Ferdynand Łaskawy. W klasach wyższych tematy były, oczywiście, barǳie powikłane.
W klasie siódme zadawał np. tematy takie: „Cesarz Franciszek Józef, przy aciel wieǳy
i sztuki”. Temat ten stał się przyczyną wykluczenia ednego z gimnazistów ze wszystkich
austriackich gimnaz ów, ponieważ napisał on, że na pięknie szym czynem tego monarchy
było założenie mostu cesarza Franciszka Józefa I w Praǳe.

Barǳo pilnował swoich uczniów, aby w ǳień uroǳin cesarza i w czasie innych uro-
czystości, związanych z domem panu ącym, z zapałem śpiewali hymn austriacki. W to-
warzystwie nie lubiono go, ponieważ wszyscy wieǳieli o nim, że denunc u e swoich ko-
legów. W mieście, w którym nauczał, był ednym z tró ki na większych osłów i idiotów,
do które prócz niego należał starosta powiatowy i dyrektor gimnaz um. W tym małym
kółeczku nauczył się politykować o sprawach mocarstwa austro-węgierskiego. Oczywi-
ście, że i teraz zaczął się popisywać swoimi mądrościami, wykłada ąc e głosem i akcentem
skostniałego bela:
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— Prawdę mówiąc, mnie wystąpienie Italii nie zaskoczyło wcale. Oczekiwałem cze-
goś podobnego uż przed trzema miesiącami. Rzecz prosta, że Italia, skutkiem zwycięskie
wo ny z Turc ą o Trypolis, barǳo est w sobie zadufana. Prócz tego liczy barǳo na swo ą
flotę i na nastro e mieszkańców w naszych kra ach nadmorskich i w Tyrolu południo-
wym. Jeszcze przed wo ną rozmawiałem o tym z naszym starostą, żeby właǳe nasze nie
lekceważyły ruchu irredentystycznego na Południu. Zgoǳił się ze mną bez zastrzeżeń,
ponieważ każdy przewidu ący człowiek, któremu zależy na pomyślności tego państwa,
uż dawno zdawać sobie musiał sprawę z tego, że niedaleko byśmy zaszli, gdybyśmy byli
zbyt wyrozumiali dla takich żywiołów. Pamiętam dobrze, że przed akimiś dwoma laty
podczas wo ny bałkańskie , gdy wynikła sprawa naszego konsula Prohazki, wyraziłem się
do starosty, iż Włochy czeka ą tylko sposobności, aby na nas napaść zdraǳiecko.

No i stało się! — zawołał takim głosem, akby mu słuchacze przeczyli, aczkolwiek przy
ego wywodach wszyscy oficerowie myśleli w duchu, żeby ich ten cywil-gaduła pocałował
w nos.

— Przyznać trzeba — mówił dale tonem uż nieco łagodnie szym — że w większo-
ści wypadków zapomniano o naszym dawnie szym stosunku do Italii także i w zadaniach
szkolnych, że nie pamiętano o owych sławnych dniach naszych ǳielnych i pełnych chwały
wo sk oraz o zwycięstwach roku tysiąc osiemset czterǳiestego ósmego i sześćǳiesiąte-
go szóstego, o których est mowa w ǳisie szych rozkazach brygady. Co do mnie, to
spełniałem zawsze swó obowiązek i eszcze przed zakończeniem roku szkolnego, że tak
powiem na samym początku wo ny, zadałem uczniom temat: „Unsere Helden in Italien
von Vicenza bis zur Custozza, oder…”

I cymbał podporucznik Dub dodał uroczyście:
„…Blut und Leben ür Habsburg! Für ein Oesterreich, ganz, einig, gross!…”
Zamilkł oczeku ąc, że w wagonie sztabowym wszyscy zabiorą się do omawiania sytu-

ac i wo enne , wytworzone przez wystąpienie Włoch, i że on eszcze raz udowodni im, że
o wszystkim wieǳiał uż przed pięciu laty i przepowieǳiał, ak się Italia zachowa wobec
swo ego so usznika. Ale podporucznik Dub zawiódł się barǳo, bo kapitan Sagner, któ-
remu Matuszicz przyniósł ze stac i wieczorowe wydanie „Pester Lloyd”, za rzał do gazety
i rzekł:

— Wiecie, panowie, ta Weinerowa, którą wiǳieliście w Brucku na gościnnym wy-
stępie, grała wczora tuta na scenie Teatru Małego.

Na tym się dyskus a o Italii skończyła także w wagonie sztabowym…

*

Prócz tych, którzy sieǳieli nieco dale , ordynans batalionu Matuszicz i służący ka-
pitana Sagnera Batzer patrzyli na wo nę z Włochami ze stanowiska czysto praktycznego,
ponieważ uż dawno temu, przed laty, gdy odbywali służbę wo skową, oba uczestniczyli
w manewrach wo skowych w Tyrolu południowym.

— Kiepsko się bęǳie właziło na włoskie kopczyki — rzekł Batzer — bo kapitan Sa-
gner ma kuferków sporo. Wprawǳie a pochoǳę z gór, ale to co innego, gdy człowiek
bierze flintę pod kapotę i iǳie upatrzyć akiego za ączka na gruntach księcia Schwarzen-
berga.

— Oczywiście pytanie, czy przerzucą nas na Południe, do Włoch. Mnie także nie
podobałoby się łażenie po kopcach i lodowcach z rozkazami. No i żarcie tam ma ą psia-
krewskie: nic tylko polenta i oliwa — ze smutkiem wywoǳił Matuszicz.

— A skąd pewność, że nas właśnie nie zapęǳą mięǳy włoskie góry — sierǳił się
Batzer. — Nasz pułk był uż w Serbii, w Karpatach, włóczyłem kuy pana kapitana po
różnych górach i dwa razy uż e zgubiłem: w Serbii i w Karpatach podczas niezgorszego
piekła. Kto wie, może po raz trzeci spotka mnie to samo we Włoszech. A co do tego
żarcia na Południu… — Splunął i z wielkim zaufaniem przysiadł się bliże Matuszicza.
— Wiesz, u nas w Górach Kasperskich robią takie małe kluseczki z tartych surowych
kartofli, gotu e się e, nurza w a ku, posypu e tartą bułką, a następnie opieka się e na
słoninie…

Ostatnie słowo wymówił głosem uroczystym, namaszczonym.
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— Na lepie smaku ą takie kluseczki z kiszoną kapustą. W porównaniu z tymi klu-
seczkami to taki makaron włoski est do dupy! — dodał melancholĳnie.

Tymi słowy i tuta zakończyła się rozmowa o Italii.

Ponieważ pociąg stał uż ze dwie goǳiny i nie ruszał, żołnierze z innych wagonów
byli święcie przekonani, że batalion bęǳie cofnięty i wysłany do Włoch.

W przekonaniu takim utwierǳiła żołnierzy i ta okoliczność, że z eszelonem ǳiały się
tymczasem przeǳiwne rzeczy. Znowuż wszystkich żołnierzy powyganiano z wagonów,
przyszła inspekc a sanitarna z personelem dezynfekcy nym i wykropiła pięknie wszyst-
kie wagony lizolem, co zostało przy ęte z wielkim niezadowoleniem, osobliwie w tych
wagonach, w których wieziono duże zapasy komiśniaka.

Ale rozkaz to rozkaz: komis a sanitarna wydała rozkaz zdezynfekowania wszystkich
wagonów eszelonu , więc z na większym spoko em wykropiono lizolem kupy komi-
śniaka i worki z ryżem. Z tego można było ostatecznie wywnioskować, że ǳie e się coś
wy ątkowego.

Potem znowu pozapęǳano wszystkich żołnierzy do wagonów, ale nie dano im spo-
ko u, bo po upływie pół goǳiny akiś staruszek generał przyszedł obe rzeć batalion. Ge-
nerał był taki stary i zwiędły, że Szwe k nie mógł się powstrzymać, aby go nie nazwać po
swo emu. Sto ąc z tyłu za pierwszym szeregiem, zwrócił się do sierżanta rachuby Vańka
i rzekł:

— Taki biedny zdechlaczek.
Zaś staruszek generał dreptał przed ontem w towarzystwie kapitana Sagnera i za-

trzymał się przed pewnym młodym żołnierzem, aby rozmową z nim wzbuǳić zapał
w reszcie szeregowców. Jął go więc pytać, skąd pochoǳi, ile ma lat i czy posiada zegarek.
Żołnierz wprawǳie zegarek posiadał, ale ponieważ myślał, że generał chce go obdaro-
wać, więc odpowieǳiał, że nie ma, na co stary zdechlaczek-generał z takim głupkowatym
uśmiechem, akim oǳnaczał się Franciszek Józef, gdy w podróżach swoich wdawał się
w rozmowy z burmistrzami, odpowieǳiał:

— To dobrze, to dobrze.
Następnie zwrócił się do sto ącego obok kaprala zaszczyca ąc go pytaniem, czy ego

żona est zdrowa.
— Posłusznie meldu ę — wrzasnął ǳiesiętnik — że estem nieżonaty.
Na to staruszek generał odpowieǳiał z miłym uśmiechem:
— To dobrze, to dobrze.
Potem zǳiecinniały staruszek wezwał kapitana Sagnera, żeby mu zaprezentował, ak

żołnierze odlicza ą, gdy ma ą ustawiać się dwó kami, i po chwili słychać było:
Raz — dwa, raz — dwa, raz — dwa…
Barǳo się to staruszkowi podobało. Miał nawet w domu dwóch pucybutów, których

ustawiał zwykle przed sobą i kazał im odliczać: „Raz — dwa, raz — dwa…”
Takich generałów miała Austria barǳo wielu.
Kiedy przegląd skończył się szczęśliwie, przy czym pan generał nie skąpił pochwał

kapitanowi Sagnerowi, dano szeregowcom swobodę ruchu w granicach stac i, bo nadeszła
wiadomość, że pociąg ode ǳie dopiero za trzy goǳiny. Żołnierze łazili tedy po stac i
i gapili się, a ponieważ na dworcach zawsze bywa dużo publiczności, więc nie eden żołnierz
zdołał wyżebrać papierosa.

Widać było, że pierwotny entuz azm, wyraża ący się w uroczystym witaniu eszelonów
po wszystkich stac ach, barǳo się obniżył; była to uż często żebranina.

Do kapitana Sagnera przybyła deputac a Stowarzyszenia Witania Bohaterów, złożona
z dwóch starszych strasznie zmęczonych dam, które wręczyły kapitanowi prezent prze-
znaczony dla eszelonu, a mianowicie  pudełek pachnących pastylek do dezynfekc i ust.
Była to reklama pewne peszteńskie fabryki cukierków, a pudełka wykonane były barǳo
ładnie z blachy; na wieczku wymalowany był honwed węgierski ściska ący rękę austriac-
kiemu landszturmiście, a nad nimi aśniała korona świętego Szczepana. Dokoła wił się
napis maǳiarski i niemiecki: „Für Keiser, Gott und Vaterland”.
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Fabryka cukrów była tak lo alna, że cesarzowi dawała pierwszeństwo przed Panem
Bogiem.

W każdym pudełku było osiemǳiesiąt pastylek, tak że na ogół pięć pastylek przypa-
dło na trzech szeregowców. Prócz tego umęczone damy przyniosły paczkę drukowanych
modlitw dla żołnierzy, napisanych przez peszteńskiego arcybiskupa, Geze Szatmar-Bu-
dafala. Modlitwy te były w ęzykach niemieckim i maǳiarskim i zawierały na straszliw-
sze przekleństwa pod adresem wszystkich nieprzy aciół. Były one napisane ęzykiem tak
ędrnym, że zdawało się, iż na końcu brak edynie zawiesistego węgierskiego: „Baszom
a Kristusmarját!”

Według życzenia czcigodnego arcybiskupa dobrotliwy Bóg winien był Ros an, Angli-
ków, Serbów, Francuzów, Japończyków rozsiekać na makaron i na paprykowany gulasz.
Dobrotliwy Bóg winien był nurzać się we krwi nieprzy aciół i wymordować ich wszyst-
kich tak samo, ak brutal Herod wymordował niewinne ǳiatki.

Dosto ny arcybiskup peszteński w modlitwach swoich używał na przykład takich
wzrusza ących zwrotów: „Niech Bóg błogosławi wasze bagnety, aby głęboko wbĳały się
w brzuchy waszych nieprzy aciół. Niech pan na sprawiedliwszy kieru e ogień artylery ski
na głowy sztabów nieprzy acielskich. Miłosierny Bóg niecha uczyni to, aby wrogowie
nasi utonęli we własne krwi z ran, które wy im zadacie!”

Toteż, ak się rzekło, do zakończenia tych modlitw brakło tylko plugawego przekleń-
stwa węgierskiego: „Baszom a Kristusmarját!”

Gdy paniusie wręczyły kapitanowi Sagnerowi swo e prezenty, zwróciły się do niego
z rozpaczliwym życzeniem asystowania przy rozdawaniu podarków. Jedna z nich okazała
nawet tak wielką odwagę, iż wyraziła ochotę wygłoszenia przy te sposobności przemowy
do żołnierzy, których nie nazywała inacze , ak tylko „unsere braven Feldgrauen”.

Obie uczuły się ogromnie dotknięte, gdy kapitan Sagner odmówił ich życzeniu. Tym-
czasem prezenty, przyniesione przez obie panie, powędrowały do wagonu, w którym mie-
ścił się magazyn. Czcigodne damy przeszły środkiem szeregu żołnierzy, a edna z nich nie
oparła się pokusie i poklepała po twarzy akiegoś brodatego żołnierza. Był to nie aki Szy-
mek z Buǳie owic, który, nie wieǳąc nic o wzniosłym posłannictwie tych dam, rzekł
do swoich towarzyszy, gdy damy wędrowały dale :

— Nachalne są te kurwy i zuchwałe. Żeby eszcze taka małpa była podobna do luǳi!
Ale suche to ak bocian, niczego na nie nie widać prócz tych kulasów, gęba, akby ą na
męki brali, i eszcze taka stara raszpla bierze się do żołnierzy!

Na stac i panował wielki ruch. Wystąpienie Italii spowodowało tu pewną panikę, po-
nieważ zatrzymane zostały dwa eszelony z artylerią i skierowano e do Styrii. Był tu także
eszelon Bośniaków, którzy czekali nie wieǳieć na co uż dwa dni i czuli się zupełnie za-
pomniani i zagubieni. Już od dwóch dni ci zacni Bośniacy nie fasowali chleba i włóczyli
się żebrząc po Nowym Budapeszcie. Niczego też nie było tu słychać prócz wzburzonych
głosów tych zagubionych Bośniaków, żywo gestykulu ących i klnących żwawo i bezu-
stannie:

— Jeben ti boga… jeben ti duszu… jeben ti majku.
Potem  batalion został znowu spęǳony do kupy i żołnierze powsiadali do wagonów.

Ale po chwili ordynans batalionu Matuszicz wrócił z dowóǳtwa stac i z wiadomością, że
pociąg po eǳie dopiero po trzech goǳinach. Więc szeregowcy, których właśnie zapę-
ǳono do wagonów, ponownie zostali wypuszczeni na stac ę. Przed samym od azdem do
wagonu, w którym mieścił się sztab, wtargnął wzburzony podporucznik Dub i domagał
się od kapitana Sagnera, aby natychmiast kazał aresztować Szwe ka. Podporucznik Dub,
stary znany denunc ant mieszkańców miasta, w którym pracował ako nauczyciel gim-
naz um, barǳo lubił wdawać się w rozmowy z żołnierzami, przy czym badał ich sposób
myślenia, a ednocześnie korzystał ze sposobności, aby każdego z nich pouczać, dlaczego
walczy i o co walczy.

W czasie swego obchodu u rzał z tyłu za budynkiem stacy nym w pobliżu latarni
Szwe ka, który z wielkim zainteresowaniem przyglądał się afiszowi akie ś loterii dobro-
czynne i wo skowe zarazem. Afisz przedstawiał żołnierza austriackiego, który przybĳał
bagnetem do muru wystraszonego brodatego Kozaka.

Podporucznik Dub poklepał Szwe ka po ramieniu i zapytał go, czy mu się obrazek
podoba.
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— Posłusznie meldu ę, panie le tnant — odpowieǳiał Szwe k — że to idiotyzm.
Wiǳiałem uż dużo idiotycznych afiszów, ale takiego cymbalskiego afisza eszcze nigdy
nie wiǳiałem.

— Cóż wam się na tym afiszu tak dalece nie podoba? — zapytał podporucznik Dub.
— Mnie się, panie le tnant, nie podoba na tym afiszu to, że ten żołnierz tak nieostroż-

nie używa powierzone mu broni. Przecież on może ten bagnet złamać o mur, a w dodatku
bez na mnie sze potrzeby, i na pewno byłby za to ukarany, bo ten Moskal podniósł ręce
do góry i podda e się. To est eniec, a z eńcami trzeba się obchoǳić porządnie, bo tak
czy owak oni także są ludźmi.

Podporucznik Dub dale badał Szwe ka i zapytał go:
— Wam pewno żal tego Moskala, co?
— Mnie żal, panie le tnant obu, i tego Moskala, że est przekłuty, i tego żołnierza,

bo za taką rzecz dostałby się do ula. Bo przecież, panie le tnant, on musiał swó bagnet
złamać przy takie okaz i, na to nie ma rady. Tu twardy mur, a ten się pcha z bagnetem,
akby nie wieǳiał, że stal est krucha. Kiedyś przed laty, gdy służyłem w wo sku, to
mieliśmy pewnego le tnanta w nasze kompanii. Nawet stary feldfebel nie potrafił się tak
wyrazić, ak ten pan le tnant. Podczas ćwiczeń mawiał do nas: „Jak komenderu ę habacht,
to masz eden z drugim wytrzeszczać gały ak kocur, gdy sra w sieczkę”. Ale poza tym był
to człowiek porządny. Pewnego razu na Gwiazdkę zwariował i kupił dla kompanii pełen
wóz orzechów kokosowych i właśnie od te chwili wiem, ak te bagnety są kruche. Pół
kompanii połamało bagnety przy otwieraniu tych orzechów, a nasz podpułkownik kazał
zaaresztować całą kompanię i przez trzy miesiące nie wolno nam było wychoǳić poza
koszary. A ten le tnant dostał areszt domowy…

Podporucznik Dub ze złością patrzył w beztroską twarz dobrego wo aka Szwe ka i za-
pytał go:

— Znacie wy mnie?
— Znam pana, panie le tnant.
Podporucznik Dub wytrzeszczał oczy i tupał.
— A a wam mówię, że mnie eszcze nie znacie.
Szwe k odpowieǳiał z takim samym beztroskim spoko em, akby składał raport:
— Znam pana, panie le tnant. Pan est, posłusznie meldu ę, z naszego marszbatalionu.
— Wy mnie eszcze nie znacie! — wrzeszczał podporucznik Dub — wy mnie znacie

może z dobre strony, ale eszcze mnie poznacie i ze złe strony. Nie myślcie sobie, że nie
umiem być zły! Ja potrafię doprowaǳić luǳi do płaczu. Więc znacie mnie czy nie znacie?

— Znam, panie le tnant.
— Mówię wam ostatni raz, że mnie nie znacie, wy ośle! Czy macie braci?
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że mam ednego brata.
Podporucznik Dub był wściekły i spogląda ąc na beztroską twarz Szwe ka nie panował

uż nad sobą i wołał:
— Też pewno takie bydlę ak i wy! Czym est ten wasz brat?
— Profesorem, panie le tnant. Służył także w wo sku i zdał egzamin oficerski.
Podporucznik Dub spo rzał na Szwe ka, akby go chciał przebić spo rzeniem. Z do-

sto eństwem i powagą wytrzymał Szwe k złe spo rzenie podporucznika Duba, tak że cała
rozmowa skończyła się na razie komendą:

— Abtreten!
Każdy poszedł własną drogą z własnymi myślami.
Podporucznik Dub myślał o tym, że pó ǳie do kapitana Sagnera i poprosi go, że-

by kazał Szwe ka aresztować, a znowuż Szwe k myślał, że wiǳiał uż wielu idiotycznych
oficerów, ale takiego ak podporucznik Dub należy uważać za osobliwość.

Postanowiwszy stać się wychowawcą żołnierzy, podporucznik Dub włócząc się po sta-
c i znalazł sobie nowe ofiary swe pedagogii. Byli to dwa żołnierze z tego samego pułku,
ale z inne kompanii, targu ący się z dwiema ulicznymi ǳiewczynami, akich całe tuziny
włóczyły się koło dworca.

Oddala ący się Szwe k słyszał eszcze całkiem wyraźnie ostry głos podporucznika Du-
ba:

— Znacie mnie⁈… A a wam mówię, że mnie eszcze nie znacie!… Ale poznacie wy
mnie!… Znacie mnie pewno tylko z dobre strony… Przy ǳie czas, że poznacie mnie
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i ze złe strony!… Ja was nauczę płakać, wy osły!… Macie braci?… Też pewno takie same
bydlęta ak i wy!… Czym są?… Przy taborach?… No, uż dobrze… Ale pamięta cie, że
esteście żołnierzami… Czesi?… A wiecie wy, co powieǳiał Palacky, że gdyby Austrii nie
było, to należałoby ą stworzyć?… Abtreten!

Tropienie nieprawomyślności przez podporucznika Duba nie wydało pożądanych owo-
ców. Zatrzymał po kolei ze trzy grupki żołnierzy, ale ego pedagogiczne usiłowania przy-
muszania luǳi do płaczu były daremne. Luǳie, których chciał wychowywać, należeli
do takich, których oczy mówiły na wyraźnie , że każdy z nich myśli sobie o nim rzeczy
barǳo nieprzy emne. Czuł się dotknięty w swe pysze, a rezultat tego był taki, że przed
ode ściem pociągu prosił kapitana Sagnera, aby kazał Szwe ka aresztować. Uzasadnia ąc
konieczność aresztowania, mówił o barǳo ǳiwnym i zuchwałym zachowaniu się Szwe -
ka, którego ostatnie słowa odpowieǳi uważał za złośliwe docinki. Wywoǳił, że gdyby
miało iść tak dale , to wszyscy oficerowie stracą w oczach swoich podwładnych na po-
waǳe, o czym chyba żaden z panów oficerów nie wątpi. Sam on eszcze przed wo ną
rozmawiał o tym z panem starostą, że każdy przełożony wobec podwładnych musi umieć
zachować autorytet.

Pan starosta był tego samego zdania. Osobliwie teraz, gdy coraz barǳie zbliżamy się
ku nieprzy acielowi, trzeba żołnierzy trzymać w strachu. Żąda tego, aby Szwe k został
dyscyplinarnie ukarany.

Kapitan Sagner, który ako oficer służby czynne nienawiǳił wszystkich oficerów re-
zerwy, wywoǳących się z różnych branż cywilnych, zwrócił uwagę podporucznika Duba,
że podobne żądania mogą być podawane edynie w postaci raportów, a nie w taki ǳi-
waczny, sklepikarski sposób, akby się targowało o cenę kartofli. O ile choǳi o Szwe ka,
to pierwszą instanc ą, które Szwe k podlega prawnie, est porucznik Lukasz. Takie rzeczy
robi się porządnie, w formie raportu. Z kompanii iǳie taka rzecz do batalionu, o czym
chyba pan podporucznik wie. Jeśli Szwe k dopuścił się czegoś takiego, to musi stanąć do
raportu przed kompanią, a eśli się odwoła, to stanie przed batalionem. Gdyby wszakże
porucznik Lukasz uważał opowiadanie pana podporucznika Duba za wystarcza ące i gdy-
by sobie życzył na podstawie tego opowiadania ukarać Szwe ka, to on, kapitan Sagner,
nie ma nic przeciwko temu, aby Szwe k został wezwany i przesłuchany.

Porucznik Lukasz też nie miał nic przeciwko temu, zaznaczył edynie, że z opowiadań
Szwe ka sam wie barǳo dobrze, że brat ego był istotnie profesorem i oficerem rezerwy.

Podporucznik Dub zachwiał się wobec tego i rzekł, że domaga się ukarania edy-
nie w sensie ogólnie szym i że barǳo być może, odnośny Szwe k nie umie się należycie
wyrażać i że dlatego odpowieǳi ego wydały się zuchwałymi docinkami i brakiem sza-
cunku dla przełożonego. Prócz tego z całego wyglądu odnośnego Szwe ka widać, że est
to człowiek nietęgiego rozumu.

W taki sposób burza przeleciała nad głową Szwe ka nie wyrząǳa ąc mu szkody.
W wagonie, w którym była kancelaria i magazyn batalionu, sierżant rachuby batalionu

Bautanzel z wielką przy emnością rozdawał dwóm pisarzom po garści dezynfeku ących
cukierków z tych pudełek, które miały zostać rozdane całemu batalionowi. Było to zresztą
z awiskiem stałym, że wszystko, co było przeznaczone dla szeregowców, musiało prze ść
przez taką samą manipulac ę w kancelarii batalionu ak owe nieszczęsne cukiereczki.

Zwycza na rzecz w czasie wo ny. Jeśli kiedy podczas inspekc i zostało stwierǳone, że
tu czy tam nie ma złoǳie stwa, to i tak ci na przeróżnie si sierżanci rachuby i pisarze
kancelarii byli stale pode rzewani, że przekracza ą budżet i że dopuszcza ą się różnych
nadużyć, żeby edno z drugim wyrównać.

Toteż tuta , gǳie wszyscy obżerali się cukiereczkami, żeby tego świństwa użyć do
sytości, skoro pod ręką nie było niczego lepszego, co można by było skraść szeregowcom,
Bautanzel zaczął mówić o smutnych stosunkach panu ących podczas te podróży:

— Byłem uż w dwóch marszbatalionach, ale takie nęǳy, ak podczas te podróży,
eszcze nie zaznałem. Wtedy, zanim do echaliśmy do Preszova, to mieliśmy całe stosy
wszystkiego, czego tylko dusza zapragnęła. Miałem na boku ǳiesięć tysięcy papierosów
„Memfis”, dwie olbrzymie bryły sera szwa carskiego, trzysta puszek konserw, a potem,
gdy szliśmy na Barde ov do okopów i gdy Ros anie odcięli nas od Musziny i przerwali ko-
munikac ę z Preszovem, robiło się interesiki aż miło! Tak na oko oddałem z tego wszyst-
kiego ǳiesiątą część dla marszbatalionu, że niby uciułałem, a całą resztę rozprzedałem
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w taborach. Mieliśmy u nas ma ora So kę, a ten ma or to był wielka świnia. Oczywiście
nie żaden bohater i na chętnie przesiadywał u nas przy taborach, gdy na górze gwiz-
dały kule i pękały szrapnele. Zawsze się do nas przypętał, że niby musi się przekonać,
czy się dla szeregowców gotu e, ak się należy. Zazwycza przychoǳił do nas na dół, gdy
się rozchoǳiła wiadomość, że Moskale znowu coś szyku ą. Drżał na całym ciele, trzeba
było dawać mu w kuchni araku i dopiero potem zabierał się do przeglądania wszystkich
kuchni polowych, akie zna dowały się w sąsieǳtwie taborów, ponieważ droga na pozy-
c e w górze była niedostępna i eǳenie wydawano w nocy. Stosunki były wtedy takie,
że o akie ś osobne kuchni oficerskie nawet mowy być nie mogło. Jedyną drogę, aka
eszcze była wolna i łączyła nas z tyłami, obsaǳili Niemcy z Rzeszy, a ci Niemcy zatrzy-
mywali wszystko lepsze dla siebie, nam zaś posyłali tylko to, czego sami nie chcieli. Było
krucho, kuchni oficerskie być nie mogło. Przez cały ten czas nie udało mi się nic więce
zaoszczęǳić w kancelarii prócz prosiątka, które kazaliśmy sobie uwęǳić, a ze strachu,
żeby ten ma or So ka nie wpadł na nie, przechowywaliśmy e o milę drogi przy artyle-
rii, gǳie mieliśmy zna omego kanoniera. Więc ten ma or, ak tylko do nas przyszedł,
to zaraz zaczął próbować w kuchniach zupy. Rzecz prosta, że mięsa nie mogliśmy dużo
gotować, bo w okolicy rzadko trafiła się aka świnia lub chuda krówka. A Prusacy ro-
bili nam eszcze wielką konkurenc ę i płacili przy rekwizyc ach bydła dwa razy tyle co
my. Przez cały czas, gdy staliśmy pod Barde ovem, nie mogłem wiele więce zaoszczęǳić
przy kupowaniu bydła ak akieś tysiąc dwieście koron, i to eszcze przeważnie dawałem
zamiast pienięǳy asygnatę ze stemplem batalionu, osobliwie w ostatnich czasach, kiedy
uż było wiadomo, że na wschoǳie przed nami Ros anie są uż w Radvaniu, a na zacho-
ǳie za nami w Podolinie. Na gorze mieć do czynienia z takim narodem ak tamte szy,
nie umie ący czytać i pisać. Każdy z takich gospodarzy podpisywał się trzema krzyży-
kami, o czym nasza intendentura barǳo dobrze wieǳiała, tak że gdy się posyłało do
intendentury po pieniąǳe, nie można było załączać kwitów podrabianych. Subtelnie sze
machlo ki z wypłatami można robić tylko tam, gǳie naród est barǳie oświecony i umie
się podpisywać. No i ak uż powieǳiałem, Prusacy przelicytowywali nas i płacili gotów-
ką, więc gdy się gǳiekolwiek z awiliśmy, to luǳiska spoglądali na nas ak na bandytów,
a intendentura wydała nadto rozkaz, że kwity podpisane krzyżykami będą przekazywane
rachubie do kontrolowania. A tych drabów kontrolerów było zatrzęsienie. Przyszedł taki
pieski syn, nażarł się i napił, a naza utrz zrobił donos. Ten ma or So ka włóczył się ciągle
po kuchniach i próbował tak gorliwie, że razu pewnego powyciągał z kotła całe mięso
przeznaczone dla całe  kompanii. Słowo honoru. Zaczął od głowizny wieprzowe , że
niby, powiada, nie dogotowana i trzeba ą eszcze trochę pogotować; mięsa się wtedy
co prawda gotowało niewiele i na całą kompanię wypadało wszystkiego akieś dwana-
ście dawnych, rzetelnych porc i. A ma or wszystko z adł. Potem wziął się do próbowania
polewki i zaczął robić piekło, że est wodnista. „Co to, powiada, za porządek, mięsna po-
lewka bez mięsa!” Kazał ą zaprawić prażoną mąką i wrzucił do nie mó ostatni makaron,
który udało mi się zaoszczęǳić przez cały ten czas. Ale na barǳie mnie złościło to, że na
tę zaprażkę poszło dwa kilo masła śmietankowego, uciułanego eszcze za czasów kuchni
oficerskie . Miałem to masło na półce nad pryczą, a ten z pyskiem na mnie, czy e to masło.
Mówię mu, że według budżetu na utrzymanie żołnierzy, zgodnie z ostatnim rozkazem
dywiz i, na ednego żołnierza wypada po piętnaście gramów masła na odżywianie albo
dwaǳieścia eden gramów słoniny, a ponieważ to, co est, nie wystarcza dla wszystkich,
więc się przechowu e, dopóki nie bęǳie tyle, żeby wszyscy żołnierze otrzymali, co im
się należy według przepisane wagi. Ma or So ka rozgniewał się okrutnie i zaczął na mnie
krzyczeć, że pewno czekam, aż przy dą Moskale i zabiorą nam ostatnie dwa kilo masła.
Natychmiast kazał wrzucić masło do polewki, skoro nie ma w nie mięsa. W taki sposób
straciłem wszystkie swo e zapasy. Ten ma or miał uż coś takiego do siebie, że gǳie się
po awił, przynosił z sobą akąś biedę. Stopniowo tak sobie węch wykształcił, że od razu
wytropił każdy mó na skromnie szy zapasik. Pewnego razu zaoszczęǳiłem wołowe cy-
nadry i chciałem e sobie udusić, gdy wtem przyszedł ma or, za rzał pod pryczę i znalazł
e. Zaczął wrzeszczeć, więc mu powieǳiałem, że te cynadry są przeznaczone do zakopa-
nia, bo są zepsute, co stwierǳił ǳisia przed południem konował artylerii, który est po
kursie weterynary nym. Ma or zabrał z sobą żołnierza z taboru i razem z tym żołnierzem
gotowali sobie te cynadry na górce pod skałami w kociołkach. To przypieczętowało los
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ma ora: Ros anie u rzeli blask płomienia, dali ognia z osiemnastki w kociołek i w ma ora,
i szlus. Ale gdy poszliśmy potem popatrzeć w to mie sce, nie podobna było rozpoznać,
czy po skałach są rozmazane cynadry wołowe, czy nerki pana ma ora.

*
Następnie przyszła wiadomość, że pociąg ruszy dopiero za cztery goǳiny, bo tor pro-

waǳący na Hatvan est za ęty pociągami z rannymi. Rozeszła się też wiadomość, że pod
Chebem zderzył się pociąg sanitarny, pełen chorych i rannych, z pociągiem wiozącymi
artylerię.

Z Budapesztu miano tam wyprawić dwa pociągi pomocnicze.
Po chwili wyobraźnia całego batalionu była w ruchu. Mówiono o dwustu zabitych

i rannych, a także o tym, że to zderzenie było rozmyślne, dla zatarcia śladów różnych
nadużyć popełnianych przy zaopatrywaniu chorych.

To było bodźcem do ostre krytyki niedostatecznego zaopatrywania batalionu i zło-
ǳie stw popełnianych w kancelarii i w magazynie.

Większość żołnierzy była zdania, że feldfebel rachuby batalionu Bautanzel wszystkim
ǳieli się sumiennie z oficerami.

W wagonie sztabowym kapitan Sagner oświadczył, że według marszruty właściwie
powinni uż być na granicy galicy skie . W Chebie mieli fasować chleb i konserwy na
trzy dni dla szeregowców. Do Cheba est eszcze ǳiesięć goǳin azdy. Ma tam być tyle
pociągów z rannymi po ofensywie za Lwowem, że podług depeszy nie ma tam ani bo-
chenka chleba, ani edne puszki konserw. Otrzymał rozkaz, aby wypłacić szeregowcom
po  koron i  halerze na głowę zamiast chleba i konserw, co ma być uskutecznione
przy wypłacaniu żołdu za ostatnie  dni, o ile oczywiście nade dą tymczasem pieniąǳe
z brygady. W kasie est zaledwie akieś dwanaście tysięcy koron.

— Świństwo ze strony pułku — rzekł porucznik Lukasz — żeby nas puszczać w świat
tak bez grosza.

Podchorąży Wolf i porucznik Kolarz zaczęli szeptać mięǳy sobą o tym, że pułkownik
Schröder w ciągu ostatnich trzech tygodni przekazał na swo e konto do banku w Wiedniu
szesnaście tysięcy koron.

Porucznik Kolarz opowiadał następnie, w aki sposób robi się oszczędności. Okrada
się pułk na sześć tysięcy koron, chowa się e do własne kieszeni i z żelazną konsekwenc ą
i logiką wyda e się rozkaz wszystkim kuchniom, żeby zmnie szyły rac ę grochu po trzy
gramy ǳiennie na szeregowca.

Miesięcznie czyni to  gramów oszczędności na szeregowcu, a w każde kuchni przy
kompanii oszczędność musi wynosić co na mnie  kilogramów, czym kucharz musi się
na żądanie wykazać.

Porucznik Kolarz i podchorąży Wolf opowiadali sobie o wypadkach konkretnych
i będących na porządku ǳiennym, i przez nich samych zauważonych.

Wszyscy wieǳieli, że takie rzeczy ǳiały się stale w całe administrac i wo skowe .
Zaczynało się od akiegoś sierżanta rachuby marne kompanĳki, a kończyło się na zapo-
biegliwym generale, który skrzętnie robił zapasy na czarną goǳinę.

Wo na wymagała ǳielności także w kraǳieży.
Intendenci spoglądali po sobie z miłością, akby chcieli rzec: „Jesteśmy ednym ciałem

i edną duszą, kradniemy, kolego, dopuszczamy się oszustw, bracie, ale cóż my na to
poraǳimy? Trudno płynąć przeciwko prądowi. Jeśli my nie weźmiemy, to wezmą inni,
i eszcze o nas powieǳą, że nie kradniemy dlatego, iż nakradliśmy uż dość!”

Do wagonu wszedł pan z czerwonymi i złotymi lampasami. Był to znowuż eden z tych
generałów, którzy eźǳili po wszystkich szlakach na inspekc ę.

— Siada cie, panowie — rzekł uprze mie, ciesząc się szczerze, że znowu przyłapał akiś
eszelon, o którym nie wieǳiał, czy w ogóle się z nim spotka.

Gdy kapitan Sagner chciał mu złożyć raport, generał machnął tylko ręką:
— Pański eszelon nie est w porządku. Pański eszelon nie śpi. Pański eszelon powi-

nien uż spać. Eszelony powinny spać, gdy sto ą na torze, tak samo ak w koszarach, od
ǳiewiąte wieczór.

Mówił urywanymi zdaniami:
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— Przed ǳiewiątą wyprowaǳa się szeregowców do latryny za stac ą, a potem iǳie
się spać. Inacze szeregowcy w nocy zanieczyszcza ą tor. Rozumie pan, panie kapitanie?
Niech pan powtórzy. Albo niech pan tego nie powtarza i zrobi tak, ak a sobie życzę.
Zatrąbić na apel, zapęǳić do latryny, zatrąbić sztrajch i spać! I kontrolować, kto nie śpi.
Karać. Tak! To wszystko! Kolac ę wydawać o szóste .

Mówił o czymś nieistotnym, o czymś, co się uż nie ǳie e, co było kiedyś. Stał przed
oficerami niby upiór z czwartego wymiaru.

— Kolac ę wydawać o szóste — mówił spogląda ąc na zegarek, który wskazywał
ǳiesięć minut po edenaste w nocy. — Um halb neune Appel, Latrinenscheissen, dann
schlafen gehen. Na kolac ę tuta o szóste gulasz z kartoflami zamiast  deka sera szwa -
carskiego.

Potem wydał rozkaz pokazania mu pogotowia. Znowuż tedy kapitan Sagner kazał
zatrąbić na alarm, a inspekcy ny generał przygląda ąc się batalionowi sto ącemu w szere-
gach, spacerował z oficerami, bezustannie mówił do nich o tym samym i stuka ąc palcem
w tarczę zegarka, powtarzał swo e słowa, akby miał do czynienia z akimiś idiotami, któ-
rzy nic zrozumieć nie mogą:

— Also, sehen Sie. Um halb neune scheissen, und nach einer halben Stunde schlafen. Das
genügt vollkommen. W tych czasach prze ściowych szeregowcy ma ą i tak rzadki stolec.
Główna rzecz: spać! Jest to pokrzepienie do dalszego marszu. Dopóki szeregowcy sie-
ǳą w pociągu, winni wypocząć. O ile nie ma dość mie sca w wagonach, szeregowcy
śpią partienweise. Trzecia część szeregowców kłaǳie się wygodnie i śpi od ǳiewiąte do
północy, reszta szeregowców stoi tymczasem i czeka. Następnie ci, co się wyspali, robią
mie sce partii następne , która śpi od północy do goǳiny trzecie rano. Trzecia partia śpi
od trzecie do szóste . Potem pobudka i szeregowcy się my ą. Podczas azdy nie pozwalać
szeregowcom na wyskakiwanie z wagonów! Gdy żołnierzowi złamie nogę nieprzy aciel…
— generał postukał się przy tych słowach w nogę — …to est to powodem do słuszne
dumy, ale niepotrzebne kaleczenie się przy wyskakiwaniu z wagonów est karygodne.

— A więc to est pański batalion? — pytał kapitana Sagnera przygląda ąc się żołnie-
rzom ospałym i ociężałym. Nie eden, zbuǳony ze snu, nie mógł się opanować i ziewał
na chłodnym nocnym powietrzu od ucha do ucha. — To est, panie kapitanie, batalion
ziewa ący. Szeregowcy powinni spać od goǳiny ǳiewiąte .

Generał zatrzymał się przed kompanią , gǳie na lewym skrzydle stał Szwe k. Ziewał
ak lew na pustyni, ale elegancko zasłaniał usta, chociaż spod osłania ące dłoni oǳywa-
ło się takie buczenie, że porucznik Lukasz drżał ze strachu, żeby generał nie poświęcił
temu buczeniu żywsze uwagi. Wydało mu się, że Szwe k ziewa z rozmyślną ostentac ą.
A generał, akby wieǳiał o strachu porucznika, podszedł do Szwe ka i zapytał:

— Böhm oder Deutscher?
— Böhm, melde gehorsam, Herr Generalmajor!
— Dobrze — rzekł generał, który był Polakiem i umiał trochę po czesku. — Buczysz

ak krowa na siano. Stul pysk, zamknĳ gębę, nie bucz. Byłeś uż w latrynie?
— Posłusznie meldu ę, panie generale, że nie byłem.
— Dlaczego nie poszedłeś wysrać się razem z innymi?
— Posłusznie meldu ę, panie generale, że podczas manewrów pod Piskiem, gdy sze-

regowcy rozłazili się po życie, to pan pułkownik Wachtl mówił nam, że żołnierz nie po-
winien myśleć ciągle o scheisserei, żołnierz powinien myśleć o walczeniu. I eszcze meldu ę
posłusznie, że nie ma po co choǳić do latryny. I tak się nic nie zrobi. Podług marszruty
uż na kilku stac ach mieliśmy dostać kolac ę, a nie dostaliśmy nic. Z pustym żołądkiem
nie ma co pchać się do latryny.

Ob aśniwszy panu generałowi powikłaną sytuac ę słowy nader prostymi, Szwe k spo -
rzał na niego okiem pełnym takiego zaufania, że generał wziął to spo rzenie za prośbę po-
ratowania żołnierzy. Oczywiście, gdy uż wyda e się rozkaz marszu do latryny odǳiałami,
to rozkaz taki musi być poparty realnymi faktami.

— Niech im pan każe wsiadać do wagonów — rzekł generał do kapitana Sagnera. —
Jak to est, że szeregowcy nie dostali kolac i? Wszystkie eszelony prze eżdża ące przez tę
stac ę winny otrzymać kolac ę. Jest to stac a zaopatrzenia. Istnie e ściśle określony plan.

Generał rzekł to z taką pewnością siebie i takim tonem, akby chciał powieǳieć, że
skoro teraz uż est goǳina edenasta w nocy, a żołnierze nie dostali kolac i o szóste

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



wieczorem, to nie pozosta e nic innego, ak tylko zatrzymać tu pociąg przez noc i ǳień
następny aż do wieczora, aby żołnierze mogli otrzymać gulasz z kartoflami.

— Nie ma nic gorszego — rzekł z wielką powagą — nad zapominanie podczas trans-
portu o zaopatrywaniu żołnierzy. Obowiązkiem moim est dowieǳieć się, ak sto ą spra-
wy dowóǳtwa stac i. Albowiem, moi panowie, czasem dowódcy eszelonów winni są sa-
mi. Podczas rewiz i stac i Subotiszcze na południowe kolei bośnieńskie stwierǳiłem, że
sześć eszelonów nie otrzymało kolac i dlatego, iż dowódcy tych eszelonów zapomnieli e
zażądać. Sześć razy przyrząǳano na stac i gulasz z kartoflami i nikt go nie zażądał. Trzeba
było eǳenie wyrzucać na kupę. Proszę panów, były istne pagórki gulaszu z kartoflami,
a o trzy stac e dale żołnierze żebrali, właśnie ci żołnierze, którzy w Subotiszczu prze e-
chali obok kopców gulaszu i kartofli. Żebrali o kawałek chleba. Jak panowie wiǳicie,
winę ponosiła nie administrac a wo skowa. — Machnął energicznie ręką. — Dowódcy
eszelonów nie spełnili swoich obowiązków. Chodźmy do kancelarii.

Oficerowie poszli za nim myśląc w duchu, że wszyscy generałowie się zbłaźnili.
W komenǳie stac i okazało się, że o gulaszu nic tu nie wiadomo. Prawda, że miano tu

gotować kolac ę dla wszystkich prze eżdża ących eszelonów, ale potem przyszedł rozkaz,
żeby w rachubie wewnętrzne zaopatrzenia wo sk pozaliczać po  halerze na żołnierza, tak
że każdy odǳiał prze eżdża ący ma na swoim koncie po  halerze na szeregowca i sumę
tę otrzyma przy na bliższe wypłacie żołdu. O ile choǳi o chleb, to żołnierze otrzyma ą
go w Vatianie na stac i, po pół bochenka na żołnierza.

Dowódca punktu zaopatrzenia nie bał się generała. Rzekł mu prosto w oczy, że roz-
kazy co chwila są zmieniane. Czasem miewa przygotowane pożywienie dla eszelonów, ale
przy eżdża pociąg sanitarny, legitymu e się rozkazem wyższym, i koniec. Eszelon sta e
przed problematem pustych kotłów.

Generał gorliwie potakiwał, że tak est, ale że stosunki się poprawią, bo na początku
było znacznie gorze . Wszystkiego nie podobna zrobić od razu, potrzebne est doświad-
czenie, praktyka. Teoria przeszkaǳa właśnie praktyce. Im dłuże trwać bęǳie wo na, tym
lepsze zapanu ą porządki.

— Mogę panom dać przykład z życia — rzekł z wielkim zadowoleniem, że przy-
pomniał sobie coś kapitalnego. — Przed dwoma dniami eszelony, prze eżdża ące przez
stac ę Hatvan, nie dostały chleba, a wy go utro bęǳiecie fasowali. Teraz chodźmy do
restaurac i dworcowe .

W restaurac i pan generał znowu zaczął mówić o latrynie i o tym, że to barǳo nie-
ładny widok, gdy wszęǳie na torze widać kaktusy. Jadł przy tym befsztyk i wszystkim
się wydawało, że pan generał przeżuwa taki kaktus.

Na latryny kładł tak wielki nacisk, akby od nich zależały losy monarchii.
Wobec sytuac i, aka się wytworzyła skutkiem wystąpienia Włoch, zadeklarował, że

właśnie w latrynach wo skowych spoczywa niezaprzeczona przewaga naszego żołnierza
w kampanii włoskie .

Wydawało się niemal, że zwycięstwo Austrii spoczywa w latrynie.
Dla pana generała wszystko było niesłychanie proste. Droga do sławy wo enne pro-

waǳiła według recepty: „O szóste wieczorem żołnierze dosta ą gulasz z kartoflami, o pół
do ǳiewiąte iǳie wo sko do latryny, żeby się wyknocić, o ǳiewiąte iǳie spać. Przed
takim wo skiem nieprzy aciel pierzcha ze zgrozą”.

Pan generał zadumał się, zapalił cygaro „Operas” i barǳo długo spoglądał w sufit.
Namyślał się, co by tak eszcze powieǳieć i o czym by tak pouczyć oficerów, skoro raz
uż wdał się z nimi w rozmowę.

— Rǳeń pańskiego batalionu est zdrowy — rzekł niespoǳiewanie, gdy wszyscy by-
li przekonani, że eszcze patrzeć bęǳie w sufit i milczeć. — Wszystko est w zupełnym
porządku. Ten żołnierz, z którym rozmawiałem, rzuca ak na lepsze światło na cały bata-
lion swo ą szczerością i postawą. To est poręką, że batalion walczyć bęǳie do ostatnie
kropli krwi.

Zamilkł i znowuż się zapatrzył w sufit opiera ąc się wygodnie o poręcz krzesła. W te
pozyc i mówił dale , przy czym edynie podporucznik Dub z niewolniczą uległością spo-
glądał na sufit razem z panem generałem.

— Ale batalion pański winien dbać o to, aby czyny ego nie zostały zapomniane.
Bataliony wasze brygady ma ą uż swo ą historię, a wasz batalion winien tworzyć dalszy
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ciąg te historii. Ale nie macie człowieka, który by prowaǳił dokładną kronikę czynów
batalionu i tworzył ego historię. W ręku takiego kronikarza winny być wszystkie nici
tego, co która kompania wykonała. Trzeba na to człowieka inteligentnego: osioł i bydlę
nie zda się tu na nic. Panie kapitanie, musi pan zamianować bataillonsgeschichtsschreibera.

Potem spo rzał na zegar ścienny, który całemu ospałemu towarzystwu przypominał,
że uż czas się roze ść.

Na generała czekał na torze spec alny pociąg inspekcy ny; generał poprosił panów
oficerów, aby go odprowaǳili do wagonu sypialnego.

Komendant stac i westchnął, bo generał ani pomyślał, że trzeba zapłacić za befsztyk
i butelkę wina. Znowuż bęǳie musiał wszystko zapłacić sam. Takie wizyty zdarza ą się
po kilka razy ǳiennie. Poszły na to uż wagony siana, które kazał przesunąć na ślepy
tor i sprzedał e firmie „Lowenstein”, wo skowym dostawcom siana w taki sam sposób,
w aki sprzeda e się żyto na pniu. Intendentura znowu kupiła te dwa wagony siana od
firmy „Lowenstein”, ale dowódca stac i dla pewności pozostawił e dale na ślepym torze.
Nie wiadomo było, czy nie wypadnie mu eszcze raz odprzedać e te firmie.

Za to wszakże wszystkie wo skowe inspekc e, zawaǳa ące o tę stac ę, chwaliły sobie
komendanta, że da e dobrze eść i pić.

*

Rano eszelon stał eszcze na torze. Po pobudce żołnierze myli się przy pompach czer-
piąc wodę do menażek, a pan generał, który eszcze nie od echał, poszedł osobiście re-
widować latryny, do których według ǳiennego rozkazu kapitana Sagnera żołnierze cho-
ǳili „schwarmweise unter Kommando der Schwarmkommandanten”, żeby pan generał miał
uciechę. Aby zaś uciechę miał także podporucznik Dub, kapitan Sagner zakomunikował
mu, że ma ǳisia dyżur.

Podporucznik Dub pilnował tedy latryn.
Były one długie, dwurzędowe i mieściły się w nich na raz dwie drużyny żołnierzy.
W te chwili żołnierze grzecznie i ładnie sieǳieli w kucki eden przy drugim nad

wykopanymi rowami ak askółki na drutach telegraficznych, kiedy esienią wybiera ą się
w podróż do dalekie Ayki.

Białe kolana sterczały ze spuszczonych spodni, każdy żołnierz miał pas rzemienny
przerzucony przez kark, akby się chciał powiesić i tylko czekał na rozkaz.

I w tym widać było żelazną dyscyplinę wo skową, organizac ę.
Na lewym skrzydle sieǳiał Szwe k, który przyplątał się tu także i z wielkim zaintere-

sowaniem odczytywał kawałek papieru, wyrwanego z akie ś powieści Różeny Jasenskie :

… te szym pens onacie, niestety, damy
em nieokreślone, naprawdę zapewne więce
tkie przeważnie zamknięte koło
ały menu do swoich poko ów albo też
charakterystyczne zabawie. A eśli czasem i
człowiek, to tylko próżne tęsknoty buǳ
się poprawiła albo nie chciała tak skutecznie
czyć, akby sobie życzyły,
nic nie było dla młodego Krzyczki…

Podniósłszy oczy znad świstka Szwe k bezwiednie spo rzał ku wy ściu z latryny i zǳi-
wił się. W pełne gali stał tam wczora szy pan generał ze swoim adiutantem, zaś obok
nich wyprostowany podporucznik Dub gorliwie im coś tłumaczył.

Szwe k roze rzał się dokoła siebie. Wszyscy sieǳieli spoko nie nad rowami i tylko
szarże stały ak skostniałe, bez ruchu.

Szwe k zrozumiał powagę sytuac i.
Zerwał się tak, ak był, ze spuszczonymi spodniami, z rzemiennym pasem na karku,

szybko użył papieru, który trzymał w ręku, i wrzasnął:
— Einstellen! Auf! Habtacht! Rechtsschaut!
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I zasalutował. Dwa długie rzędy żołnierzy ze spuszczonymi spodniami i z rzemiennymi
pasami na karkach stanęły nad latrynami.

Generał uśmiechnął się uprze mie i rzekł:
— Ruht! Weiter machen.
ǲiesiętnik Malek pierwszy dał przykład swemu odǳiałowi, że winien wrócić do

pozyc i pierwotne . Tylko Szwe k stał i salutował dale , bowiem z edne strony podchoǳił
ku niemu z groźną miną podporucznik Dub, z drugie — z uśmiechem pan generał.

— Ja was wiǳiał w nocy — ozwał się generał do Szwe ka, żołnierza zaiste barǳo
ǳiwne postaci.

— Ich melde gehorsam, Herr Generalmajor — tłumaczył wzburzony podporucznik
Dub zwraca ąc się do generała — der Mann ist blödsinnig und als Idiot bekannt, säghafter
Dummkopf.

— Was sagen Sie, Herr Leutnant? — wrzasnął nagle generał na podporucznika Duba
i zaczął mu tłumaczyć, że est właśnie całkiem przeciwnie. Żołnierz, który wie, co trzeba
zrobić, gdy wiǳi przełożonego, nie est taki głupi ak szarże, które tego nie wieǳą, czy
uda ą, że nie wieǳą. Jest tu tak samo ak w polu. W chwili niebezpieczeństwa prosty
żołnierz prze mu e dowóǳtwo. Podporucznik Dub sam powinien był skomenderować:
„Einstelen! Auf! Habacht! Rechtsschaut!”

— Podtarłeś sobie Arsch? — zapytał generał Szwe ka.
— Posłusznie meldu ę, panie generale, że wszystko w porządku.
— Więce srać nie bęǳiesz?
— Posłusznie meldu ę, panie generale, że estem fertig.
— No to zapnĳ spodnie ak się patrzy i stań na baczność. Ponieważ ostatnie słowo

generał wymówił nieco głośnie , na bliżsi żołnierze zaczęli stawać nad latryną. Ale generał
ak na uprze mie skinął im ręką i tonem o cowskie życzliwości mówił:

— Aber nein, ruht, ruht, nur weiter machen.
Szwe k stał tymczasem przed generałem w pełne gali, a pan generał wygłosił do niego

po niemiecku krótkie przemówienie:
— Szacunek dla przełożonych, zna omość regulaminu służbowego i przytomność

umysłu znaczy w wo sku barǳo wiele. A eśli z tym łączy się eszcze ǳielność, to nie ma
takiego nieprzy aciela, którego musielibyśmy się obawiać.

Zwraca ąc się do podporucznika Duba i szturcha ąc Szwe ka palcem w brzuch, generał
mówił:

— Niech pan sobie zapamięta: żołnierza tego natychmiast po przybyciu na ont ko-
niecznie awansować, a przy na bliższe sposobności przedstawić go do oǳnaczenia brą-
zowym medalem za ścisłe pełnienie służby i zna omość… Wissen Sie doch, was ich schon
meine… Abtreten!

Generał oddalał się od latryny, a podporucznik Dub wydawał tymczasem rozkazy tak
głośne, aby mógł być słyszany przez generała:

— Erster Schwarm auf! Doppelreihen… Zweiter Schwarm…
Szwe k opuszczał tymczasem latrynę, a gdy przechoǳił obok podporucznika Du-

ba, zasalutował z wielką energią, ale podporucznik i tak zatrzymał go i Szwe k musiał
salutować eszcze raz; podporucznik Dub powtarzał przy tym swo e:

— Znasz mnie? Nie znasz mnie! Ty mnie znasz z dobre strony, ale ak mnie poznasz
ze złe strony, to się rozpłaczesz!

Szwe k oddalił się wreszcie, aby wsiąść do wagonu, a po droǳe myślał:
„Kiedyśmy stali w Karlinie w koszarach, był u nas le tnant Chudavy, który gdy się

rozzłościł, to wygadywał inacze : »Pamięta cie, chłopcy, że a potrafię być wielką świnią
i taką świnią pozostanę, dopóki wy bęǳiecie w nasze kompanii«”.

Kiedy przechoǳił koło wagonu sztabowego, skinął na niego porucznik Lukasz i ka-
zał powieǳieć Balounowi, żeby mu prędko przyniósł kawę i żeby mleko skondensowane
zamknął porządnie, bo się może zepsuć. Baloun gotował właśnie kawę dla porucznika na
małe maszynce spirytusowe u sierżanta rachuby Vańka. Idąc z poleceniem porucznika
do Balouna, Szwe k zauważył, że w tym czasie, kiedy go nie było, cały wagon zaczął pić
kawę.
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Puszka z kawą i puszka z mlekiem były uż do połowy opróżnione, a Baloun, popi-
a ąc ciepły napó , grzebał łyżeczką w mleku skondensowanym, żeby sobie kawę eszcze
poprawić.

Jura da, kucharz-okultysta, i sierżant rachuby Vaniek obiecywali, że ak tylko nade dą
konserwy mleczne i kawowe, to się panu porucznikowi Lukaszowi wszystko odda.

Szwe kowi także zaproponowano kawę, ale on odmówił i rzekł do Balouna:
— W te chwili ze sztabu armii przyszedł rozkaz, żeby każdego pucybuta, który swemu

oficerowi ukradnie konserwę mleczną kawową, wieszać w przeciągu dwuǳiestu czterech
goǳin. Kazał ci to powieǳieć pan oberle tnant, który życzy sobie natychmiast otrzymać
kawę.

Wystraszony Baloun wyrwał telefoniście Chodounskiemu ego porc ę, daną mu przed
chwilą, przystawił ą do ognia, żeby się ogrzała, dodał zgęszczonego mleka i pęǳił z fili-
żanką do wagonu sztabowego.

Z oczami wytrzeszczonymi podał kawę porucznikowi Lukaszowi, przy czym przez
głowę przeleciała mu myśl, że porucznik Lukasz czyta mu w oczach, ak to on gospoda-
rował w ego konserwach.

— Trochę się spóźniłem — ąkał się Baloun — ponieważ nie mogłem puszki otwo-
rzyć.

— Pewnoś znowu mleko rozlał, co? — pytał porucznik Lukasz upĳa ąc trochę kawy.
— A może żarłeś mleko łyżkami ak zupę? Wiesz, co cię czeka?

Baloun westchnął i zaczął lamentować:
— Mam tro e ǳieci, posłusznie meldu ę, panie oberle tnant.
— Mie się na baczności, mó Balounie. Jeszcze raz ostrzegam cię przed skutkami

twe żarłoczności. Czy Szwe k nie mówił ci nic?
— W przeciągu dwuǳiestu czterech goǳin mogę zostać powieszony — smutnie

odpowieǳiał Baloun kiwa ąc się na wszystkie strony.
— Nie kiwa mi się tu, idioto — rzekł z uśmiechem porucznik Lukasz — i popraw

się. Pozbądź się uż raz tego obżarstwa i powieǳ Szwe kowi, żeby się tu gǳie na stac i
czy w okolicy roze rzał za czymś dobrym do z eǳenia. Masz tu na to ǳiesiątaka. Wręcz
go Szwe kowi, bo ciebie nie poślę. Ciebie wtedy dopiero poślę, gdy bęǳiesz tak nażarty,
że o mało nie pękniesz. Czyś mi aby nie zeżarł ostatniego pudełka sardynek? Mówisz, że
nie; przynieś mi e i pokaż.

Baloun wręczył Szwe kowi pieniąǳe, powieǳiał mu, że oberle tnant życzy sobie
otrzymać za nie coś dobrego do z eǳenia i z westchnieniem wy ął z porucznikowego
kuferka pudełko sardynek. Serce ściskało mu się na myśl, że musi e pokazać swemu
przełożonemu.

Tak barǳo cieszył się biedak, że porucznik może o tych sardynkach zapomniał, a tu
masz! Porucznik zatrzyma e niezawodnie przy sobie i tyle z tego bęǳie. Baloun miał
wrażenie, że został okraǳiony.

— Posłusznie meldu ę, że przyniosłem sardynki, panie oberle tnant — rzekł głosem
cierpkim poda ąc Lukaszowi pudełko. — Czy każe e pan otworzyć?

— Dobrze, Baloun. Nie otwiera ich, ale zanieś e tam, gǳie były. Chciałem się tylko
przekonać, czy do nich nie za rzałeś. Gdyś mi podawał kawę, to mi się zdawało, że masz
usta tłuste od oliwy. Czy Szwe k uż poszedł?

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że uż poszedł — odpowieǳiał Baloun
z twarzą roz aśnioną. — Powieǳiał, że pan oberle tnant bęǳie barǳo zadowolony, że
panu oberle tnantowi wszyscy będą zazdrościli. Poszedł w okolice dworca i powieǳiał, że
tuta wszystko dobrze zna aż do Rokosz Palaty. A gdyby pociąg odszedł bez niego, to się
przyłączy do kolumny automobilowe i na na bliższe stac i dogoni nas. Powiada, że nie
trzeba się o niego kłopotać, bo on zna swo e obowiązki. Dopęǳi nas, choćby mu wypadło
gonić nas w dorożce na własny koszt aż do Galic i. Zgaǳa się, aby mu to potem potrącać
z żołdu. W ogóle niech się pan o niego nie martwi, panie oberle tnant.

— Idź uż sobie — głosem przygnębionym rzekł porucznik Lukasz.
Z kancelarii dowóǳtwa przyszła wiadomość, że pociąg ruszy dopiero po południu

o goǳinie drugie na Gödölö–Aszód i że na dworcu fasu e się dla oficerów po dwa litry
czerwonego wina i po butelce koniaku. Mówiono, że ma to być akaś zagubiona przesyłka
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Czerwonego Krzyża. Tak czy owak, spadło to wino z koniakiem akby z nieba i w wa-
gonie sztabowym zrobiło się wesele . Koniak miał trzy gwiazdki, a wino — było marki
Gumpoldskirchen.

Tylko porucznik Lukasz nie oǳyskał dobrego humoru. Minęła goǳina, a Szwe k
eszcze ciągle nie wracał. Po upływie dalsze pół goǳiny do wagonu sztabu zbliżał się
ǳiwaczny pochód, który wyszedł z kancelarii dowóǳtwa stac i.

Na przeǳie kroczył Szwe k z wielką powagą i tak akoś wzniośle, ak niezawodnie
chaǳali pierwsi chrześcĳanie-męczennicy, gdy prowaǳono ich na arenę.

Po obu stronach szli honweǳi z bagnetami na karabinach. Na lewym skrzydle szedł
plutonowy z komendy stac i, a za nim akaś niewiasta w czerwone sukni z falbanką i męż-
czyzna w ciżmach i okrągłym kapelusiku. Mężczyzna ten miał podbite oko i niósł żywą
kurę, wystraszoną i gdaczącą.

Wszystko to pchało się do wagonu sztabowego, ale plutonowy wrzasnął po maǳiarsku
na chłopa i babę, żeby poczekali na dworze.

U rzawszy porucznika Lukasza, Szwe k zaczął mrugać barǳo znacząco.
Plutonowy pragnął się rozmówić z dowódcą  kompanii marszowe . Porucznik ode-

brał od niego pismo komendy stac i i blednąc czytał:

Do dowódcy  kompanii marszowe , N marszbatalionu,  pułku pie-
choty dla dalszego przeprowaǳenia sprawy.

Przysyła się szeregowca Józefa Szwe ka, rzekomo ordynansa te że kom-
panii, N marszbatalionu,  pułku piechoty, oskarżonego o kraǳież, akie
dopuścił się na małżonkach Istvan w Isatarcza, w re onie komendy stac i.

Dowody: Szeregowiec Józef Szwe k, schwytawszy kurę za domem mał-
żonków Istvan w Isatarcza, w re onie komendy stac i, która to kura est
własnością małżonków Istvan (w oryginale było nowo utworzone słowo nie-
mieckie: Istvangaten), a zatrzymany przez właściciela, który kurę chciał mu
odebrać, sprzeciwił się temu, uderzył właściciela Istvana kurą w prawe oko,
a u ęty przez przywołaną straż, zosta e przekazany swemu odǳiałowi. Kura
została oddana właścicielowi.

Podpis oficera dyżurnego

Gdy porucznik Lukasz podpisywał potwierǳenie o przy ęciu Szwe ka, kolana ugięły
się pod nim.

Szwe k stał tak blisko niego, iż wiǳiał, że ego przełożony zapomniał dopisać datę.
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant — odezwał się Szwe k — że mamy ǳisia

dwuǳiestego czwartego. Wczora było dwuǳiestego trzeciego ma a, bo nam akurat Italia
wypowieǳiała wo nę. Teraz, kiedym był za dworcem, to słyszałem, że o niczym innym
się nie mówi, tylko o te wo nie.

Honweǳi z plutonem oddalili się, a na torze pozostali edynie małżonkowie Istvan,
którzy bezustannie chcieli we ść do wagonu.

— Gdyby pan miał przy sobie eszcze piątaka, to moglibyśmy tę kurę kupić. Ten gał-
gan chce za nią piętnaście złotych, ale wlicza w to uż i ǳiesiątaka za siniec pod okiem —
mówił Szwe k tonem pogodnego opowiadania. — Ale mnie się zda e, że ǳiesięć złotych
za takie parszywe oko to za wiele. „Pod Starą Panią” wybili cegłą tokarzowi Mate owi całą
szczękę z sześciu zębami za dwaǳieścia złotych, a wtedy pieniąǳe miały wartość większą
niż ǳisia . Nawet kat Wolschläger wiesza za cztery złocisze.

Pó dź tu — kiwnął Szwe k na człowieka z podbitym okiem i kurą, a ty, babo, czeka .
Chłop wszedł do wagonu.
— On rozumie coś niecoś po niemiecku — wtrącił Szwe k — szczególnie , gdy się

wymyśla, i sam też umie wymyślać niezgorze .
— Also zehn Gulden — zwrócił się do chłopa. — Fünf Gulden Henne, ünf Auge. Öt

forint, wiǳisz, kikiriki, öt forint kukuk, igen? Tuta est wagon sztabowy, złoǳie u. Dawa
tu zaraz kurę!
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Wetknął zgłupiałemu chłopu ǳiesiątaka w rękę, wziął kurę, ukręcił e łeb, a e wła-
ściciela wypchnął z wagonu podawszy mu uprzednio rękę i potrząsnąwszy nią mocno, po
przy acielsku:

— Jó napot, barátom adieu, idź sobie do swo e baby, bo cię przepęǳę na zbity łeb.
— Sam pan wiǳi, panie oberle tnant, że z ludźmi dogadać się można — rzekł Szwe k

do porucznika Lukasza. — Na lepie , gdy się wszystko uda e załatwić bez skandalu, bez
wielkich ceremonii. Teraz z Balounem ugotu emy panu takiego rosołu z kury, że w Sied-
miogroǳie poczu ą ego zapach.

Porucznik Lukasz nie wytrzymał, wytrącił Szwe kowi nieszczęsną kurę z rąk i krzyknął
na niego:

— Wiecie, Szwe ku, na co zasługu e taki żołnierz, który w czasie wo ny łupi spoko -
nych mieszkańców?

— Na honorową śmierć od kuli i prochu — uroczyście odpowieǳiał Szwe k.
— Wy zasługu ecie tylko na stryczek, mó Szwe ku, boście poszli łupić ak zbó .

Wyście, drabie eden, nawet nie wiem, ak was nazwać, zapomnieli o przysięǳe. Przecież
z wami można rozum stracić!

Szwe k spo rzał na porucznika okiem pyta ącym i szybko wyrecytował:
— Posłusznie meldu ę, że o przysięǳe nie zapomniałem i pamiętam, co żołnierz

przysięga. Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że uroczyście przysięgałem swemu na -
aśnie szemu królowi i panu, Franciszkowi Józefowi I, że wierny i posłuszny będę także
generałom ego cesarskie mości i w ogóle wszystkim przełożonym swoim, że będę ich
szanować i chronić, a ich rozkazy i rozporząǳenia we wszystkich służbach spełniać gorli-
wie przeciwko wszelkiemu nieprzy acielowi, ktokolwiek byłby nim i gǳiekolwiek zażąda
tego ode mnie wola ego cesarskie i królewskie mości, na woǳie, pod wodą, na ziemi,
w powietrzu, we dnie i w nocy, w bitwach, natarciach, w potyczkach i w akichkolwiek
innych przedsięwzięciach, w ogóle na każdym mie scu…

Szwe k podniósł kurę i sto ąc wyprostowany, patrzył w oczy porucznikowi Lukaszowi
i recytował dale :

— …każdego czasu i we wszystkich okolicznościach mężnie i ǳielnie walczyć, wo sk
swoich, sztandarów i chorągwi oraz ǳiał nigdy nie opuszczać, z nieprzy acielem nigdy
w żadne porozumienia nie wchoǳić, a zawsze tak postępować, ak tego prawa wo enne
wymaga ą i ak ǳielni żołnierze czynić powinni, że takim obycza em żyć pragnę i umierać.
Tak mi dopomóż Bóg. Amen. A te kury to a, proszę pana, nie złupiłem, ale zachowy-
wałem się przysto nie pamięta ąc o przysięǳe swo e .

— Rzucisz tę kurę, bydle edno, czy nie? — wrzasnął na niego porucznik Lukasz
i zǳielił go akimiś papierami przez rękę, w które Szwe k trzymał nieboszczkę. — Spó rz
na te papiery! Masz tu czarne na białym: „Przysyła się szeregowca Józefa Szwe ka, rzekomo
ordynansa te że kompanii… oskarżonego o kraǳież”. A teraz powieǳ mi, ty maruderze,
ty hieno! nie, a cię ednak kiedy zabĳę, zabĳę, rozumiesz? Powieǳ mi, ty idioto, zbó u,
ak mogłeś był upaść tak nisko?

— Posłusznie meldu ę — rzekł uprze mie Szwe k — że stanowczo o nic innego cho-
ǳić nie może, eno o pomyłkę. Kiedym otrzymał pański rozkaz, żeby panu zbębnić coś
dobrego do z eǳenia, tom się zaczął zastanawiać, co est na lepsze. Koło stac i nie było
nic, tylko końskie salami i akieś suszone ośle mięso. Więc posłusznie meldu ę, panie
oberle tnant, wszystko sobie dobrze rozważyłem. Na wo nie trzeba się odżywiać dobrze
i pożywnie, żeby można było znosić wszystkie wysiłki marszów. Więc chciałem panu
zrobić wielką uciechę i postanowiłem, panie oberle tnant, ugotować panu rosół z kury.

— Rosół z kury! — powtórzył porucznik chwyta ąc się za głowę.
— Tak est, posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, rosół z kury. Kupiłem cebu-

lę i pięć deka makaronu. Wszystko, proszę pana, mam. W te kieszeni cebula, w te
makaron. Sól mamy w kancelarii i pieprz także. Potrzebna była eszcze tylko kura. Więc
poszedłem za stac ę, do Isatarczy. Właściwie est to taka sobie wioska, a nie żadne miasto,
chociaż zaraz na pierwsze ulicy est tam taki napis: „Iszatarcza városz”. Idę edną ulicą
z ogródkami, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, ǳiewiątą, ǳiesiątą,
edenastą, aż na trzynaste ulicy na samym końcu, gǳie za małym domkiem zaczynały
się łąki, łaziło sobie stado kurek. Podszedłem do nich i wybrałem na lepszą, na cięższą
i na większą, niech pan spo rzy, panie oberle tnant, sam tłuszcz. Nie trzeba e nawet
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obmacywać, bo to się wiǳi na pierwsze spo rzenie, że kokoszka dostawała ziarno. Więc
wziąłem ą do rąk publicznie i na oczach wszystkich mieszkańców, którzy coś tam po
maǳiarsku wykrzykiwali. Trzymam tę kurkę za nogi i pytam się kilku luǳi, po cze-
sku i po niemiecku, czy a to est kura, żebym ą mógł kupić od właściciela. W te same
chwili z owego domku na skra u wybiega chłop z babą i zaczyna pyskować po maǳiar-
sku, a potem po niemiecku, że w biały ǳień ukradłem mu kurę. Mówię mu, żeby nie
krzyczał, bo zostałem wysłany, żeby kurę kupić. I mówię mu, ak się rzeczy ma ą. Ale
kura, którą trzymałem za nogi, zaczęła się raptem trzepotać i machać skrzydłami, a po-
nieważ trzymałem ą lekko, więc mi uniosła rękę i chciała widać usiąść na nosie swego
pana. A ten zaraz z pyskiem na mnie, żem go tą kurą siepnął w zęby. A ego baba w pisk
i ciągle woła na kokoszkę: puta, puta, puta, A tu akieś cymbały, nie wieǳąc wcale o co
choǳi, przyprowaǳiły honwedów, których też poprosiłem, żeby mnie odprowaǳili na
Bahnhofskommando, żeby niewinność mo a wypłynęła oliwa na wodę. Ale z tym panem
le tnantem dyżurnym nie można się było dogadać, chociaż go prosiłem, żeby się sam
przekonał, że mnie pan posłał po coś dobrego do z eǳenia. Jeszcze na mnie zaczął krzy-
czeć, żebym stulił gębę, bo i tak, powiada, patrzy mi z oczu dobra gałąź z porządnym
postronkiem. Musiał być w barǳo kiepskim humorze, bo mi nawet powieǳiał, że ta-
kim opasem może być tylko żołnierz, który kradnie i łupi. Mówił eszcze, że do komendy
stac i wpłynęło uż wiele innych skarg: onegda gǳieś tam zapoǳiał się na przykład in-
dyk. Ja mu na to, że onegda byłem eszcze w Rabie, a on swo e, że takie wykręty nic nie
znaczą. Więc mnie posłali do pana i eszcze się tam na mnie rzucił akiś a ter, które-
go nie zauważyłem; czy, powiada, nie wiǳę, kogo mam przed sobą. Powieǳiałem mu,
że est Gefreiter, gdyby służył w pułku strzelców, to byłby Patroll ührer, a przy artylerii
Oberkanonier.

— Szwe ku — rzekł po chwili porucznik Lukasz — mieliście uż tyle przygód i przy-
padków, tyle, ak wy mawiacie, „pomyłek” i „omyłek”, że z wszystkich tych tarapatów
wyratu e was kiedyś chyba tylko solidny postronek z całą wo skową paradą i honorami
w czworoboku. Rozumiecie?

— Owszem, panie oberle tnant, czworobok, z tak zwanegoGeschlossenbataillon, składa
się z czterech, czasem wy ątkowo z trzech lub pięciu kompanii. Czy pan rozkaże włożyć
do rosołu trochę więce makaronu, żeby był gęstszy?

— Ja wam tylko rozkazu ę, żebyście znikli razem z tą kurą, bo wam ą rozbĳę o wasz
idiotyczny łeb, cymbale eden…

— Rozkaz, panie oberle tnant, ale seleru, posłusznie meldu ę, nie znalazłem i mar-
chewki też nie napotkałem. Włożę kartof…

Szwe k nie dokończył zdania i razem z kurą wyleciał z wagonu sztabowego. Porucznik
Lukasz sięgnął po butelkę z koniakiem i napił się porządnie.

Szwe k zasalutował przed oknami wagonu i oddalił się.
Po szczęśliwie zakończone walce duchowe Baloun zdecydował się ostatecznie, że

otworzy pudełko sardynek swego porucznika, gdy w te chwili wszedł Szwe k z kurą,
co oczywiście wzbuǳiło wielkie zainteresowanie wśród wszystkich obecnych w wago-
nie. Spoglądali na Szwe ka z takim wyrazem, akby chcieli zapytać: „Gǳieś ą, bratku,
buchnął?”

— Kupiłem dla pana oberle tnanta — odpowieǳiał Szwe k wy mu ąc z kieszeni ce-
bulę i makaron. — Chciałem mu ugotować rosół z kury, ale on te kury uż nie chce,
więc podarował ą mnie.

— Może była zdechła? — zapytał pode rzliwie sierżant rachuby Vaniek.
— Sam e łeb ukręciłem — odpowieǳiał Szwe k wy mu ąc z kieszeni nóż.
Baloun spo rzał na Szwe ka z wǳięcznością i szacunkiem i w milczeniu zaczął przygo-

towywać maszynkę spirytusową pana porucznika. Potem sięgnął po garnuszki i poleciał
z nimi po wodę.

Do Szwe ka podszedł telegrafista Chodounsky i zaofiarował swo ą pomoc przy sku-
baniu kury, przy czym zwrócił się do niego i zapytał go szeptem.

— Czy to daleko stąd? Czy trzeba przełazić przez płot, czy też łażą na wolności?
— Ja ą kupiłem.
— Da spokó , kolego. Wiǳieliśmy, ak cię prowaǳili.
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Przy skubaniu kury był barǳo pomocny. Do wielkich i uroczystych przygotowań
przyłączył się także kucharz-okultysta Jura da, który kra ał kartofle i cebulę do rosołu.

Pierze wyrzucone z wagonu wzbuǳiło zainteresowanie podporucznika Duba, który
obchoǳił wagony.

Krzyknął tedy, żeby się pokazał ten, który skubie kurę, i we drzwiach wagonu ukazała
się okrągła, zadowolona twarz Szwe ka.

— Co to est? — wrzasnął podporucznik podnosząc z ziemi kurzą głowę.
— To est, posłusznie meldu ę — odpowieǳiał Szwe k — głowa kury gatunku czar-

nych włoszek. Barǳo nośne kury, panie le tnant. Znoszą w ciągu roku do  a ek.
Raczy pan spo rzeć, aki miała duży a nik. — Szwe k podsuwał podporucznikowi Du-
bowi pod nos różne wnętrzności kury.

Dub splunął i oddalił się, ale po chwili wrócił.
— Dla kogo ma być ta kura?
— Dla nas, posłusznie meldu ę, panie le tnant. Niech pan popatrzy, ile miała sadła.
— Pod Filipi się spotkamy — mruczał podporucznik oddala ąc się.
— Co on mówił? — zapytał Szwe ka Jura da.
— Że się niby mamy spotkać gǳieś tam u Filipy. Ci uczeni panowie miewa ą takie

rozmaite gusta.
Kucharz-okultysta oświadczył, że tylko esteci są homoseksualistami, co wynika z sa-

me istoty estetyzmu.
Sierżant rachuby opowiadał następnie o nadużywaniu ǳieci przez pedagogów w klasz-

torach hiszpańskich.
Podczas gdy woda gotowała się na maszynce i bulgotała, Szwe k przypomniał sobie, ak

to pewnemu wychowawcy oddano kolonię opuszczonych wiedeńskich ǳieci pod opiekę,
a on nadużył zaufania wszystkich tych ǳieci.

— Ano, taka uż namiętność, ale na gorze bywa, gdy to się trafi kobiecie. W Pra-
ǳe II były przed laty dwie paniusie, opuszczone rozwódki, bo to były z przeproszeniem
polatuchy. Jedna się nazywała Mourkova, a druga Szouskova. Pewnego wieczoru, gdy
kwitły czereśnie, obie te paniusie złapały w alei roztockie stuletniego impotentnego ka-
taryniarza, zawlokły go do pobliskiego gaiku i zgwałciły. Okropnych rzeczy dopuszczały
się na tym biedaku. Na Żiżkovie est nie aki profesor Axamit, który poszuku e starożyt-
nych mogił i wykopał dużo dołów w Roztokach. Do ednego z takich dołów zawlokły te
opuszczone rozwódki naszego kataryniarza i dręczyły go i nadużywały. Naza utrz profe-
sor Axamit wiǳi, że w edne z rozkopanych mogiłek coś leży. Ucieszył się, że to może
zdobycz naukowa, a to był ten kataryniarz, umęczony przez owe dwie rozwieǳione paniu-
sie. Dokoła niego leżało pełno takich akichś patyczków. Ten kataryniarz umarł piątego
dnia, a te megiery były eszcze takie zuchwałe, że poszły na ego pogrzeb. To uż czysta
perwers a.

— Soli wsypałeś? — zwrócił się Szwe k do Balouna, który, korzysta ąc z powszech-
nego zainteresowania, z akim śleǳono opowiadanie Szwe ka, chował coś w swoim to-
bołku. — Pokaż no, bratku, co ty tam masz i co robisz? Co ty chcesz zrobić z tym
kurzym udem, mó Balounie? — rzekł Szwe k z wielką powagą. — Patrzcie więc, pań-
stwo, skradł nam kurze udo, żeby e sobie potem w sekrecie ugotować. Wiesz, Balounie,
czegoś się dopuścił? Wiesz, ak karani bywa ą ci, co w polu okrada ą swoich towarzyszy?
Takiego przywiązu e się do wylotu ǳiała i strzela się szrapnelem. Teraz wzdychasz, ale uż
za późno. Jak tylko napotkamy po droǳe artylerię, to się meldu pierwszemu z brzegu
oberfeuerwerkerowi. A tymczasem bęǳiesz ćwiczył za karę. Wyłaź z wagonu!

Nieszczęśliwy Baloun wylazł z wagonu, a Szwe k, sieǳąc we drzwiach, komenderował:
— Habt acht! Ruht! Habt acht! Rechtsschaut! Habt acht! Patrz znowuż przed siebie!

Ruht!
— Teraz bęǳiesz wykonywał ruchy na mie scu. Rechts um! Człowieku! Ruszasz się ak

krowa. Two e nogi powinny znaleźć się tam, gǳie przedtem miałeś prawe ramię. Herstellt!
Rechts um! Links um! Halbrechts! Nie tak, wole! Herstellt! Halbrechts! No wiǳisz, słoniu,
że potrafisz! Halblinks! Links um! Links! Front! Front, idioto! Nie wiesz, co to est ont?
Gradaus! Kehrt euch! Kniet! Nieder! Setzen! Auf! Setzen! Nieder! Auf! Nieder! Auf! Setzen!
Ruht! Auf! Ruht!

— Wiǳisz, Balounie, taka rzecz est barǳo zdrowa i przyśpiesza trawienie.
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Żołnierze zaczęli się zbierać dokoła nich i wybuchali wesołym śmiechem.
— Zróbcie z łaski swo e mie sce! — krzyczał Szwe k — Baloun bęǳie maszero-

wał. No, mó Balounie, uważa dobrze, żebym nie musiał cię hersztelować. Nie lubię
dręczyć luǳi niepotrzebnie. Baczność! Direktion Bahnhof! Patrz, gǳie ci wskazu ę kie-
runek. Marschieren marsch! Glied halt! Stó , do diabła, albo cię każę zamknąć!Glied halt!
Nareszcie, idioto, stanąłeś. Kurzer Schritt! Nie wiesz, co to est kurzer Schritt! Jak a ci
pokażę, to zsinie esz! Voller Schritt! Wechselt Schritt! Ohne Schritt! Bawole eden! Jak ci
mówię: ohne Schritt, to przekładasz kulasami na mie scu!

Koło nich zebrały się uż dwie kompanie. Baloun się pocił i zapomniał o całym świecie,
a Szwe k komenderował dale :

— Gleicher Schritt! Glied rückwärts marsch! Glied halt! Laufschritt! Glied marsch!
Schritt! Glied halt! Ruht! Habt acht! Direktion Bahnhof; Laufschritt marsch! Halt! Kehrt
euch! Direktion Wagon, Laufschritt marsch! Kurzer Schritt! Glied halt! Ruht! Teraz sobie
przez chwilkę odpoczniesz! A potem zaczniemy na nowo. Przy dobre woli dużo można
zrobić.

— Co się tu ǳie e? — odezwał się głos podporucznika Duba, który zbliżył się za-
niepoko ony.

— Posłusznie meldu ę, panie le tnant — rzekł Szwe k — że się troszeczkę ćwiczymy,
żebyśmy nie wyszli z wprawy i żebyśmy nie marnowali na próżno drogiego czasu.

— Wyłaźcie z wagonu — rozkazał podporucznik Dub — mam tego uż dosyć. Za-
prowaǳę was do pana batalionskomendanta.

Gdy Szwe k znalazł się w wagonie sztabowym, porucznik Lukasz drugimi drzwiami
wyszedł z wagonu na peron.

Podporucznik Dub meldował panu kapitanowi Sagnerowi o ǳiwnych zbytkach Szwe -
ka w chwili, gdy dowódca batalionu był w barǳo dobrym usposobieniu, ponieważ wino
marki „Gumpoldskirchen” było naprawdę świetne.

— Aha, więc wy nie chcecie marnować drogiego czasu? — roześmiał się złośliwie.
— Matuszicz, chodźcie no tu!

Ordynans batalionu otrzymał rozkaz, że ma zawołać feldfebla  kompanii Nasaklo,
który ak wiadomo, był na większym tyranem. Szwe kowi kazano dać karabin.

— Ten oto szeregowiec — rzekł kapitan Sagner do feldfebla Nasaklo — nie chce
marnować na próżno drogiego czasu. Zabrać go za wagon i przez goǳinę ćwiczyć z nim
chwyty. Ale bez miłosierǳia i bez odpoczynku. Przede wszystkim raz za razem: Setzt ab,
an, setzt ab!

— Przekonacie się, mó , Szwe ku, że nuǳić się nie bęǳiecie — rzekł mu kapitan na
odchodnym. I po chwili oǳywała się za wagonem szorstka komenda, rozbrzmiewa ąca
uroczyście mięǳy szynami torów. Feldfebel Nasaklo, który grał w oko i akurat trzymał
bank, ryczał ak wściekły na cały boży świat:

— Beim Fuss! Schultert! Beim Fuss! Schultert!
Potem komenda ucichła na chwilę i słychać było głos Szwe ka, spoko ny, pełen po-

wagi:
— Tego wszystkiego uczyłem się przed laty przy odbywaniu służby wo skowe . Na

komendę „Beim Fuss!” — flintę opiera się o prawy bok. Koniec kolby zna du e się na
edne linii z palcami nóg. Prawa ręka est bez wysiłku oparta na lufie, a mianowicie tak,
że duży palec obe mu e lufę z tyłu, a inne palce obe mu ą lufę z przodu. Przy „Schultert!”
— flinta wisi swobodnie na rzemieniu na prawym ramieniu, a wylot lu zwrócony est
ku tyłowi…

— Dość tego glęǳenia — odezwał się znowuż głos feldfebla Nasaklo. — Habt ach!
Rechtsschaut! Herrgott, ak wy to robicie!

— Mam „Schultert!”. Więc przy „Rechtsschaut!” mo a prawa ręka z eżdża po rzemieniu
na dół, obe mu e szy kę, a a podrzucam głowę na prawo. Potem „Habt acht!”, więc prawą
ręką chwytam rzemień, a głowa mo a zwraca się prosto na pana.

I znowuż oǳywał się głos feldfebla:
— In die Balanz! Beim Fuss! In die Balanz! Schul-tert! Bajonett auf! Bajonett ab! Fällt

das Bajonett! Zum Gebet! Vom Gebet! Kniet nieder zum Gebet! Laden! Schiessen! Schiessen
halbrechts! Ziel Stabswagon! Distanz  Schritt… Fertig! An! Feuer! Setzt ab! An! Feuer!
An! Feuer! Setzt ab! Aufsatz normal! Patronen versorgen! Ruht!
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Feldfebel skręcał papierosa, Szwe k zaś oglądał tymczasem numer karabinu i zaczął
mówić:

— ! Akurat taki sam numer miała pewna lokomotywa w Pęczkach na szesnastym
torze szlaku. Mieli ą wyprawić do depo w Łyse nad Łabą do remontu, ale sprawa nie była
wcale taka prosta, ak się zda e, bo ten maszynista, panie feldfebel, co ą miał prowaǳić,
nie umiał zachowywać w pamięci liczb. Więc inspektor szlaku wezwał go do kancelarii
i mówi: „Na szesnastym torze est lokomotywa numer . Ja wiem, że pan nie ma
dobre pamięci do liczb, a gdy się panu aką liczbę wypisze na kartce, to pan kartkę gubi.
Skoro więc mą pan taką słabą pamięć do liczb, to proszę uważać, a a panu dowiodę, że
to barǳo łatwo zapamiętać sobie akąkolwiek liczbę. Patrz pan: lokomotywa, którą ma
pan odstawić do Łyse nad Łabą, ma numer . Więc baczność: pierwsza liczba —
czwórka, druga — dwó ka. Możesz pan uż zapamiętać , to est dwa razy dwa, o ile
bierze się rzecz od dwó ki, albo też mamy  poǳielone przez  równa się dwom i znowuż
masz pan  i  obok siebie. A teraz tylko nic się pan nie bó , ile to bęǳie dwa razy cztery?
Osiem, nieprawdaż? Więc wbĳ pan sobie w pamięć, że ósemka z te liczby est ostatnią
w tym szeregu. Gdy więc uż pan wie, że pierwsza liczba est , potem iǳie , a czwarta
est , to i trzecią zapamiętać nietrudno, eśli się sprytnie zabrać do rzeczy. Strasznie to
proste, bo choǳi o . Pierwsza , druga , czyli że razem . Murowane i pewne, że te
szóstki z trzeciego mie sca zapomnieć nie można. I oto masz pan liczbę  utkwioną
w głowie na zawsze. Albo też może pan do ść do tych samych wyników w sposób eszcze
prostszy…”

Feldfebel przestał palić i wytrzeszczył oczy na Szwe ka.
— Kappe alb! — zamruczał pod nosem, a Szwe k z wielką powagą mówił dale :
— Więc zaczął mu ob aśniać ten łatwie szy sposób, żeby numer lokomotywy 

nie wyleciał z pamięci. Gdy się od  ode mu e , zosta e . A więc uż masz . Sześć
mnie dwa równa się cztery, est więc i czwórka, czyli –, a gdy się wstawi na drugie
mie sce dwó kę, to się ma całą liczbę: –––. Można tę rzecz zrobić eszcze łatwie , przy
pomocy mnożenia i ǳielenia, a rezultat est taki sam. Pamięta pan tylko tyle, że dwa razy
 równa się . Rok ma dwanaście miesięcy. Odliczamy więc dwanaście od  i pozosta e
nam , od tego odliczamy eszcze  miesięcy, mamy . Szóstka est uż murowana,
a zero odrzucamy. Wiemy uż , , . Kiedyśmy uż skreślili zero, to skreślimy i tę
czwórkę na końcu i znowuż ogromnie asno i wyraźnie otrzymu emy , czyli numer
lokomotywy, którą trzeba odstawić do depo w Łyse nad Łabą. A z ǳieleniem sprawa
też est nietrudna. Wyliczam sobie koefic ent według tary celne . Czy panu słabo, panie
feldfebel? Jeśli pan chce, to mogę zacząć od general de charge. Fertig! Hoch an! Feuer! E,
do pioruna! Pan kapitan nie powinien był wysyłać nas na takie ostre słońce. Trzeba lecieć
po nosze.

Przywołany lekarz stwierǳił porażenie słoneczne albo też ostre zapalenie opon mó-
zgowych.

Kiedy feldfebel oǳyskał przytomność, Szwe k, sto ąc nad nim, rzekł:
— Muszę to panu dokończyć. Czy pan myśli, panie feldfebel, że ten maszynista sobie

to zapamiętał? Wszystko pomieszał i poplątał, i pomnożył przez trzy, ponieważ przypo-
mniał sobie o Tró cy Boże . No i nie znalazł te lokomotywy, która zapewne eszcze ciągle
stoi na torze .

Feldfebel znowuż zamknął oczy.
Szwe k wrócił do wagonu i na pytanie, gǳie bawił tak długo, odpowieǳiał:
— Kto innych uczy laufszrytu, sam musi robić sto razy „Schultert!”
Na końcu wagonu, w kącie trząsł się ze strachu Baloun. Pod nieobecność Szwe ka,

kiedy się kura dogotowywała, zeżarł pół ego porc i.

*

Jeszcze przed od azdem eszelonu nadszedł inny pociąg wo skowy z żołnierzami, nale-
żącymi do przeróżnych odǳiałów. Byli to żołnierze zapóźnieni, a także rekonwalescenci
ze szpitali, dogania ący swo e odǳiały, i inne pode rzane indywidua, wraca ące z mie sca
odkomenderowania lub z aresztów.
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Z pociągu tego wysiadł także ednoroczny ochotnik Marek, który swego czasu oskar-
żony był o bunt, ponieważ nie chciał czyścić wychodków, ale sąd dywizy ny go uniewinnił,
dochoǳenie przeciwko niemu zostało umorzone i dlatego Marek z awił się w wagonie
sztabowym, aby się zameldować swemu dowódcy batalionu. Jednoroczny ochotnik Ma-
rek dotychczas nie był nigǳie przyǳielony, ponieważ wędrował z aresztu do aresztu.

Kapitan Sagner, u rzawszy ednorocznego ochotnika Marka i przy ąwszy od niego
papiery dotyczące ego powrotu, skrzywił się, bo na papierach była uwaga: „Politisch ver-
dächtig! Vorsicht!”. Nie ucieszył się z przybycia ednoroczniaka, ale na szczęście przypo-
mniał sobie latrynowego generała, który tak interesu ąco zalecał mu uzupełnienie bata-
lionu przez batalionsgeschichtsschreibera.

— Jesteś pan barǳo opieszały, ednoroczny ochotniku — rzekł kapitan Sagner. —
W szkole ednoroczniaków byłeś pan istną plagą. Zamiast starać się o to, aby się wybić
i za ąć mie sce, akie się panu przy pańskie inteligenc i należy, wędrował pan z aresztu do
aresztu. Pułk wstyǳić się musi za pana, panie ednoroczny ochotniku, ale błędy swo e
może pan naprawiać przez gorliwe spełnianie swoich obowiązków. Zna ǳie pan znowuż
mie sce wśród porządnych żołnierzy. Niech pan siły swo e z zapałem odda batalionowi.
Zrobię próbę z panem. Jest pan inteligentnym człowiekiem i zapewne ma pan zdolności
literackie, umie pan pisać. Czynię panu propozyc ę. Każdemu batalionowi podczas wo ny
potrzebny est kronikarz, który zapisywałby wiernie wszystkie czyny batalionu na polu
chwały. Trzeba zapisywać wszystkie zwycięskie marsze, wszystkie wy ątkowe i uroczyste
chwile z życia batalionu, notować wydarzenia, w których batalion odgrywa wybitną rolę,
i w ten sposób pomału gromaǳić materiał do ǳie ów armii. Rozumie pan?

— Posłusznie meldu ę, że rozumiem, panie kapitanie. Choǳi tu o epizody z ży-
cia wszystkich odǳiałów. Batalion ma swo e ǳie e. Pułk na podstawie ǳie ów swoich
batalionów układa ǳie e własne. Historia pułków składa się na ǳie e brygady, historia
brygad na ǳie e dywiz i itd. Dołożę wszelkich starań, panie kapitanie.

Jednoroczny ochotnik Marek położył rękę na sercu.
— Będę zapisywał z prawǳiwą miłością wszystkie uroczyste dni naszego batalionu,

osobliwie teraz, gdy ofensywa rozwĳa się w całe pełni i gdy niebawem nasz batalion
zaściele pobo owiska swoimi bohaterskimi synami. Sumiennie zapisywać będę wszystkie
wielkie wydarzenia, których nie braknie, aby karty ǳie ów naszego batalionu usiane były
wawrzynami.

— Bęǳie pan się zna dował przy sztabie batalionu, panie ednoroczny ochotniku,
i zwróci pan uwagę na to, kto był przedstawiony do oǳnaczenia, bęǳie pan zapisywał,
oczywiście według naszych wskazówek, wszystkie marsze i wypadki, które charaktery-
zowałyby w sposób osobliwy waleczność batalionu i ego żelazną dyscyplinę. Niełatwa
to praca, ale mam naǳie ę, że posiada pan tyle talentu obserwacy nego, że przy od-
powiednich wskazówkach z mo e strony zdoła pan wynieść nasz batalion ponad inne
odǳiały. Wyprawiam depeszę do pułku, że mianowałem pana batalionsgeschichtschre-
iberem. Niech pan się zgłosi do sierżanta rachuby Vańka z  kompanii, żeby panu dał
mie sce w wagonie. U niego est eszcze względnie na więce mie sca. I niech mu pan
powie, żeby do mnie przyszedł. Oczywiście, że zaliczony pan bęǳie do sztabu batalionu.
Zrobi się to rozkazem do batalionu.

*

Kucharz-okultysta spał. Baloun drżał ciągle, ponieważ otworzył uż także sardynki
porucznika Lukasza, sierżant rachuby Vaniek udał się do kapitana Sagnera, a telegrafista
Chodounsky, zbębniwszy gǳieś na stac i butelkę ałowcówki, wypił ą i zna du ąc się teraz
w barǳo sentymentalnym nastro u, śpiewał:

Póki w słodkich dniach błąǳiłem,
Wierność wszystko przyrzekało,
Pierś ma wiarą oddychała,
Serce wszystko kochało.
Lecz gdym spostrzegł, że ta ziemia
Jest fałszywa niby szakal,
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Zwiędła wiara, zwiędła miłość,
A a z żalu gorzkom płakał.

Potem wstał, podszedł do stołu sierżanta rachuby Vańka i na ćwiartce papieru wypisał
wielkimi literami:

„Ninie szym proszę uprze mie o mianowanie mnie i awansowanie na
trębacza batalionu. Chodounsky — telegrafista”.

*

Kapitan Sagner niezbyt długo rozmawiał z sierżantem rachuby Vańkiem. Zwrócił mu
edynie uwagę na to, że tymczasem batalionsgeschichtsschreiber, ednoroczny ochotnik
Marek, zna dować się bęǳie w wagonie razem ze Szwe kiem.

— Mogę panu powieǳieć tylko tyle, że ten Marek, że tak powiem, est pode rzany.
Politisch verdächtig. Ale, miły Boże, ǳisia to nic osobliwego. Kogóż to nie uważa się za
pode rzanego⁈ Istnie ą różne pode rzenia. Pan mnie chyba rozumie. Więc tyle tylko panu
powiem, że gdyby zaczął coś wygadywać, ednym słowem, coś takiego, to trzeba go zaraz
przywołać do porządku, żebym i a nie miał z tego przykrości. Powie mu pan po prostu,
żeby dał spokó i nie gadał, i bęǳie dobrze. Oczywiście, nie choǳi o to, żeby pan zaraz
leciał do mnie ze skargą. Przy acielskie napomnienie est zawsze lepsze niż akiś głupi
donos. Jednym słowem, nie życzę sobie dowiadywać się o niczym, ponieważ… Rozumiesz
pan. Takie rzeczy rzuca ą zawsze cień na cały batalion.

Po powrocie od kapitana Sagnera sierżant Vaniek pociągnął ednorocznego ochotnika
Marka na bok i rzekł do niego:

— Człowieku! Pan esteś pode rzany, ale to nic nie szkoǳi. Tylko niech pan tu dużo
nie wygadu e przed tym Chodounskim, telegrafistą.

Ledwo wyrzekł te słowa, Chodounsky przyplątał się do nich, rzucił się sierżantowi
rachuby na szy ę i łka ąc po pĳacku, zaczął śpiewać:

Gdy mnie wszyscy opuścili,
Ja na pierś twą głowę schylę,
Na twym wiernym, dobrym sercu
Mo a żałość spocznie chwilę.
W oku twoim ogień płonie
Niby gwiazda w czystym niebie,
A twe usta szepczą słodko:
Nigdy nie opuszczę ciebie!

— My się nigdy nie opuścimy! — wrzeszczał Chodounsky. — Co tylko usłyszę przez
telefon, zaraz wam powiem. Ja sram na przysięgę.

Baloun sieǳący w kącie przeżegnał się ęty zgrozą i głośno zaczął się modlić.
— Matko Boska, nie odrzuca mego żałosnego wołania, ale wysłucha mnie miło-

ściwie i pociesz mnie dobrocią swo ą. Wspomóż mnie biednego, który wołam do Ciebie
z tego padołu płaczu z żywą wiarą, mocną naǳie ą i gorącą miłością. O Królowo Niebie-
ska, wesprzy mnie orędownictwem Twoim i uczyń, abym w miłości boże i pod ochroną
Two ą aż do końca życia mego wytrwał….

Błogosławiona Panna Maria widocznie u ęła się za nim, bowiem ednoroczny ochotnik
z niewielkiego swego tobołka wy ął po chwili kilka pudełek sardynek i każdemu dał po
ednym.

Baloun natychmiast otworzył kuferek porucznika Lukasza i włożył tam z powrotem
pudełko sardynek, które akby z nieba spadło dla niego.

Ale gdy wszyscy pootwierali swo e pudełka i delektowali się smacznymi rybkami,
Baloun nie oparł się pokusie. Wy ął pudełko z kuferka, otworzył e i z wielką żarłocznością
pochłonął ego zawartość.
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I wtedy niebo i błogosławiona Panna Maria odwróciła się od niego, bo właśnie
w chwili gdy dopĳał oliwę z blaszanki, przed wagonem ukazał się ordynans batalionu
Matuszicz i wołał:

— Balounie, pan oberle tnant kazał, żebyś mu natychmiast zaniósł ego sardynki.
— No, dostanie on teraz po gębie! — rzekł sierżant Vaniek.
— Z próżnymi rękoma lepie wcale nie chodź do niego — rzekł Szwe k. — Weź

przyna mnie ze sobą pięć pustych pudełek.
— Co też mogliście zrobić takiego, że Bóg was tak karze? — rzekł ednoroczny

ochotnik. — W przeszłości wasze musieliście popełnić akiś wielki grzech. Czy nie do-
puściliście się czasem świętokraǳtwa? Czy nie skradliście proboszczowi szynki, gdy się
węǳiła? Czy nie dobraliście się do ego mszalnego wina w piwnicy? Czy ako pacholę nie
właziliście na grusze w plebańskim ogroǳie?

Kiwa ąc się na wszystkie strony, Baloun oddalił się z wyrazem akie ś rozpaczliwe
beznaǳie ności w oczach. Jego umęczona twarz zdawała się mówić: „Kiedyż nareszcie
skończą się te wszystkie udręki?”

— Wyście, mó bracie, zapomnieli o Bogu — rzekł ednoroczny ochotnik słysząc
westchnienia Balouna — wy nawet nie umiecie pomodlić się porządnie, żeby Pan Bóg
uczynił koniec waszemu nęǳnemu żywotowi.

Szwe k dodał do tych słów:
— Bo nasz Baloun ciągle eszcze nie może się zdecydować, żeby całe swo e życie

żołnierskie, swó charakter, słowa, czyny i śmierć swo ą poświęcić miłosierǳiu bożemu,
ak mawiał mó feldkurat Katz, gdy wypił za wiele i przypadkowo wlazł na ulicy na akiegoś
żołnierza.

Baloun ęknął, że uż utracił ufność w Boga, bo tyle razy nadaremnie modlił się, żeby
mu Bóg dał siły przetrzymać i żeby mu akoś skurczył ten żołądek.

— Już est tak od dawna — narzekał. — To uż stara choroba ten głód nienasycony.
Z tego powodu żona mo a z ǳiećmi odbywała pielgrzymkę do Klokot.

— Znam Klokoty — zauważył Szwe k — to w pobliżu Tabora. Ma ą tam barǳo
bogaty obraz Przena świętsze Panienki z fałszywymi brylantami i pewien kościelny ze
Słowac i chciał ten obraz okraść. Człowiek to był barǳo pobożny. Przy echał więc i po-
myślał, że może mu się uda lepie , gdy naprzód oczyści się ze wszystkich starych grzechów,
a przy spowieǳi napomknął także o tym, że zamierza okraść Przena świętszą Panienkę.
Oczywiście nie tylko że nie zdążył odmówić tych trzystu Ojcze nasz, które mu ksiąǳ dał
na pokutę, aby mu zaraz nie uciekł, ale nawet słowa nie wymówił, uż go słuǳy kościoła
prowaǳili ze świątyni prosto na posterunek żandarmerii.

Kucharz-okultysta zaczął się sprzeczać z telegrafistą Chodounskim, czy zachoǳi tu
straszliwy, woła ący o pomstę do nieba wypadek zdrady ta emnicy spowieǳi, czy też
w ogóle rzecz niewarta gadania, skoro brylanty były fałszywe. Wreszcie wszakże kucharz
przekonał Chodounskiego, że to była karma, a więc los predestynowany z dalekie niezna-
ne przeszłości, kiedy to ten kościelny ze Słowac i był eszcze głowonogiem na akie ś nie-
znane planecie. Tak samo przypieczętowany był los spowiednika. Temu paterowi z Klokot
było pisane, że zdraǳi ta emnicę spowieǳi, kiedy był eszcze, da my na to, gryzoniem
z gatunku torbaczy, ǳisia uż zaginionych. Aczkolwiek ze stanowiska prawnego podług
ustaw kanonicznych uǳiela się rozgrzeszenia nawet wtedy, gdy choǳi o kraǳież mienia
klasztornego.

Do tych wywodów dodał Szwe k taką barǳo prostą uwagę:
— Tak to, tak, żaden z nas nie wie, co bęǳie wyrabiał za parę milionów lat, i dlatego

niczego nie powinniśmy się wyrzekać. Oberle tnant Kvasniczka za czasów, kiedy esz-
cze służył w Ergänzungskommando w Karlinie, mawiał do nas podczas swoich wykładów
szkolnych: „Nie myślcie sobie, wy gówniarze, wy gnuśne krowy oraz wieprze, że służba
wo skowa skończy się dla was uż na tym świecie. My się eszcze po śmierci spotkamy
z sobą, a a wam spreparu ę taki czyściec, że zbaranie ecie na czysto, wy bando świńska!”

Tymczasem Baloun, który w beznaǳie ne swo e rozpaczy był przekonany, że mówią
tylko o nim i że każde słowo dotyczy ego osoby, spowiadał się dale ze swo e biedy:

— Nawet Klokoty nic mi na mó wieczny głód nie pomogły. Żona z ǳiećmi wraca
z pielgrzymki i zaraz zaczyna liczyć kury. Nie doliczyła się edne czy dwóch. Ale cóż a
na to mogłem poraǳić? Wieǳiałem przecież, że kury są potrzebne do znoszenia a , ale
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wychoǳę na podwórze, popatrzę na kury i nagle czu ę w żołądku otchłań, ale po goǳinie
uż lepie , bo kura z eǳona. Pewnego razu, gdy żona z ǳiećmi znowuż była w Klokotach
i wszyscy modlili się, żeby tatuś tymczasem nic nie zeżarł i nie narobił nowe szkody,
choǳę sobie po podwórzu i nagle napatoczył mi się pod nogi indyk. Wtedy omal że nie
przypłaciłem tego życiem. W gardle utkwiła mi kość z uda tego indyka i gdyby nie mó
mały młynarczyk, chłopczyna żwawy i roztropny, który mi ten gnacik z gardła wy ął, to
uż bym ǳisia nie sieǳiał tu z wami i nie byłbym się te światowe wo ny doczekał…
Tak, tak, ten mó młynarczyk to był chłopczyk barǳo roztropny. Malutki był, szelma,
ruchliwy, tłuściutki, okrąglutki…

Szwe k podszedł do Balouna i rzekł:
— Wysuń ęzyk.
Baloun wywalił na Szwe ka ęzyk, a Szwe k obe rzawszy go zwrócił się do wszystkich

obecnych w wagonie i mówił:
— Zaraz wieǳiałem, że zeżarł i tego młynarczyka. Przyzna się, kiedyś go zeżarł!

Pewno znowuż wtedy, gdy żona z ǳiećmi odprawiała pielgrzymkę do Klokot.
Baloun zrozpaczony składał ręce i błagał:
— Da cie mi spokó , koleǳy! Jeszcze takie drwiny ze strony kolegów…
— My was z tego powodu nie potępiamy — rzekł ednoroczny ochotnik. — Prze-

ciwnie, bo widać, że bęǳie z was dobry żołnierz. Gdy Francuzi w czasach wo en napole-
ońskich oblegali Madryt, to hiszpański dowódca twierǳy madryckie przed poddaniem
fortecy z adł swego adiutanta bez soli.

— No to uż wielkie poświęcenie, ponieważ adiutant nasolony byłby stanowczo straw-
nie szy. Jak też ma na imię, panie rechnungsfeldfebel, ten nasz adiutant batalionowy?
Ziegler? Chuderlawa bestia. Z niego nie dałoby się zrobić porc i nawet na edną kompa-
nię.

— Patrzcie, państwo, Baloun ma w ręku różaniec — rzekł Vaniek, sierżant rachuby.
Rzeczywiście, Baloun u szczytu swe rozpaczy szukał ratunku w drobnych kulkach

pistac owych, z fabryki „Moritz i Löwenstein” w Wiedniu.
— Ten różaniec też z Klokot — rzekł smutny Baloun. — Wtedy, gdy mi go przynieśli,

zeżarłem dwie gąski, ale to nie żadne mięso, to galareta.
Po chwili w całym pociągu powtarzano rozkaz, że za kwadrans się eǳie. Ponieważ

nikt w to nie wierzył, więc pomimo całe ostrożności zdarzyło się, iż ten i ów gǳieś się
zabłąkał. Gdy pociąg ruszył, brakowało osiemnastu szeregowców. Brakowało też feldfe-
bla Nasaklo z  kompanii, bo kiedy pociąg uż dawno znikł za Isatarczą, pan feldfebel
w małym akac owym gaiku za stac ą w niewielkie dolince ciągle eszcze targował się z a-
kąś uliczną ǳiewką, która gwałtem domagała się od niego pięciu koron, podczas gdy on
proponował e za wyświadczoną mu grzeczność koronę albo parę razy w pysk. Ostatecz-
nie doszło do tego drugiego wyrównania i to z takim rozmachem, że na e ryk zaczęli
się zbiegać luǳie ze wszystkich stron.
.     
Przez cały czas podróży batalionu, który miał zbierać sławę wo enną dopiero po prze -
ściu pieszo szlaku od Laborca do Galic i wschodnie , w wagonie, w którym zna dował
się ednoroczny ochotnik i Szwe k, bezustannie prowaǳono rozmowy mnie więce ta-
kie, akie przy odrobinie dobre woli można zawsze zakwalifikować ako zdradę stanu.
W mnie szych nieco rozmiarach takie same rozmowy prowaǳono we wszystkich in-
nych wagonach, a nawet w wagonie sztabowym, gǳie panowało duże niezadowolenie,
ponieważ we Füzesabony przyszedł z pułku rozkaz dotyczący zresztą całe armii i ob-
niża ący oficerom porc ę wina o ósemkę litra. Rzecz prosta, że przy takie sposobności
nie zapomniano i o szeregowcach, którym porc ę sago pomnie szono o edno deka dla
szeregowca, co było tym barǳie zagadkowe, że nikt nigdy saga w wo sku nie wiǳiał.

Tym niemnie trzeba było powiadomić o tym sierżanta rachuby Bautanzla, który takim
rozkazem czuł się żywo dotknięty i akby osobiście okraǳiony. Wyraził się też, że sago
est ǳisia rzeczą rzadką i że za kilogram można by dostać przyna mnie osiem koron.

We Füzesabony zauważono także i to, że edna z kompanii zgubiła kuchnię polową,
a zauważono to dlatego, że na te stac i miano wreszcie gotować gulasz z kartoflami, na
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który taki nacisk kładł „latrinengeneral”. Dochoǳenie ustaliło, że owe nieszczęsne po-
lowe kuchni w ogóle z Brucku nie zabrano i że niezawodnie dotychczas stoi ona gǳieś
za barakiem nr , opuszczona i zimna.

Personel te kuchni został mianowicie na ǳień przed wy azdem aresztowany i osa-
ǳony na odwachu za awantury na mieście, a umiał się tak sprytnie urząǳić, że eszcze
ciągle sieǳiał, podczas gdy ego kompania marszowa uż dawno prze eżdżała przez Węgry.

Kompania bez kuchni została więc przyǳielona do drugie kuchni polowe , co oczy-
wiście musiało doprowaǳić do zatargów. Mięǳy szeregowcami, których wyznaczono
z obu kompanii do skrobania kartofli, doszło do ostre kontrowers i, ponieważ edni
i druǳy twierǳili, że nie myślą być takimi osłami, żeby harować na innych. Ale w koń-
cu pokazało, się, że ten gulasz z kartoflami to tylko manewr, żeby żołnierzy zawczasu
przyzwyczaić do tego, co się podczas wo ny często zdarza, a mianowicie, że gdy się gu-
lasz przyrząǳa, raptem przychoǳi rozkaz „alles zurück!” — gulasz się z kotłów wylewa
i wszyscy muszą obyć się smakiem.

Było to więc coś w roǳa u ćwiczenia, nie takiego znowu tragicznego, ale w każdym
razie poucza ącego. Kiedy miano gulasz rozdawać, przyszedł rozkaz wsiadania do wago-
nów i po chwili pociąg pęǳił do Miszkovca. Nawet tam nie rozdano gulaszu, bo na torze
stały rosy skie wagony i szeregowcom nie pozwolono wysiadać. Żywa wyobraźnia żołnie-
rzy ustaliła natychmiast, że gulasz bęǳie rozdawany dopiero w Galic i, po opuszczeniu
pociągu, gdy okaże się, że est zepsuty i gdy trzeba bęǳie wylać go ako niezdatny do
użytku.

Następnie wieźli gulasz na Tiszalac, Sambor, a gdy uż nikt nie przypuszczał, że gulasz
bęǳie rozdawany, pociąg zatrzymał się w Nowym Mieście pod Satoraǉau hely, gǳie
znowu rozpalono ogień pod kotłami, gulasz ogrzano i rozdano go w końcu.

Stac a była przepełniona, naprzód miały być wyprawione dwa pociągi z amunic ą,
po nich dwa eszelony artylerii i pociąg z odǳiałem pontonierów. W ogóle na stac i te
zgromaǳiły się pociągi z wo skami różnych roǳa ów broni.

Za stac ą huzarzy-honweǳi wzięli w obroty dwóch polskich Żydków, którym odebrali
całe kosze wódki, a teraz w dobrych humorach, zamiast zapłacić, bili ich po twarzy, na
co prawdopodobnie mieli zezwolenie, ponieważ w pobliżu stał ich rotmistrz i z miłym
uśmiechem przyglądał się całe te scenie. Jednocześnie zaś za magazynem kilku innych
huzarów zabawiało czarnookie córeczki bitych Żydów sięga ąc im pod sukienki.

Stał tu także pociąg z odǳiałem lotniczym. Na dalszych zaś torach stały wagony ze
zniszczonym sprzętem wo ennym. Widać tu było zestrzelone aeroplany, porozrywane lu
armat. Podczas gdy nowy sprzęt wo enny kierowany był na plac bo u, te oto szczątki siły
i chwały powracały do kra u dla naprawy i rekonstrukc i.

Podporucznik Dub oczywiście tłumaczył żołnierzom, którzy zna dowali się w pobliżu,
że te szczątki to zdobycz wo enna; zauważył też, że w pobliżu stoi Szwe k i mówi o czymś
z wielkim ożywieniem. Podszedł tedy ku niemu i usłyszał stateczne wywody Szwe ka:

— Czy tak, bratku, czy owak, a zawsze to zdobycz wo enna. Szpetna to wprawǳie
i niemiła sprawa, że tu i ówǳie czytasz na lawecie „k. u. k. Artillerie-Division”, ale to
niezawodnie est tak, że taka armata wpadła kiedyś w ręce Moskali, a my odebraliśmy ą
sobie. Taka zdobycz wo enna est daleko cennie sza, ponieważ…

Ponieważ — rzekł uroczyście zauważywszy podporucznika Duba — nieprzy acielowi
nie należy pozostawiać w ręku nic a nic. Rzecz ma się tak samo ak z Przemyślem albo
ak z tym żołnierzem, któremu nieprzy aciel w bitwie wyrwał z rąk manierkę. Było to
eszcze za czasów wo en napoleońskich, a ten żołnierz udał się w nocy do obozu nieprzy-
acielskiego po swo ą manierkę i eszcze na czysto zarobił, ponieważ nieprzy aciel fasował
na noc wódkę.

— Mó Szwe ku, wynoście mi się stąd i stara cie się, żebym was tu więce razy nie
spotkał — rzekł podporucznik Dub.

— Rozkaz, panie le tnant — odpowieǳiał Szwe k i poszedł ku drugie grupie wago-
nów. Gdyby podporucznik Dub usłyszał, co Szwe k eszcze dodał, to byłby niezawodnie
wyskoczył z uniformu, aczkolwiek Szwe k zacytował tylko ów niewinny biblĳny werset:
„Maluczko, a nie u rzycie mnie, i znowuż maluczko, a u rzycie mnie”.
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Podporucznik Dub pomimo wszystko był eszcze taki głupi, że zwracał uwagę żoł-
nierzy na pewien aeroplan ako na zdobycz wo enną, chociaż na kadłubie tego aeroplanu
widać było wyraźny napis: „Wiener Neustadt”.

— Ten aeroplan zestrzeliliśmy Ros anom pod Lwowem — rzekł podporucznik Dub.
Słowa te usłyszał porucznik Lukasz, przechoǳący tamtędy, i dodał głośno:
— Przy czym oba rosy scy lotnicy spadli prosto na główkę.
I szybko szedł dale , myśląc w duchu, że podporucznik Dub to porządne bydlę.
Za innymi wagonami spotkał się Lukasz ze Szwe kiem; próbował go ominąć, bo na

twarzy Szwe ka widać było wyraźnie, że człowiek ten dużo ma na sercu różnych spraw,
którymi chciał się z nim poǳielić. Ale Szwe k ruszył prosto ku niemu.

— Ich melde gehorsam, Kompanieordonnanz Szwe k prosi o dalsze rozkazy. Posłusznie
meldu ę, panie oberle tnant, że uż pana szukałem w wagonie sztabowym.

— Słucha cie, Szwe ku — rzekł porucznik Lukasz tonem zdecydowanie wrogim i od-
pycha ącym. — Wiecie, kim esteście i ak was nazwałem?

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że o takie rzeczy nie zapomniałem, bo nie
estem znowuż taki ak nie aki ednoroczny ochotnik Żelezny. Było to eszcze na długo
przed tą wo ną i staliśmy w Koszarach Karlińskich, a tam był oberstem nie aki Flieder
von Bumerang czy tak akoś.

Porucznik Lukasz mimo woli uśmiechnął się słysząc oryginalne nazwisko, a Szwe k
szybko opowiadał dale :

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że ten nasz oberst był dużo niższy od pa-
na, nosił brodę à la książę Lobkowitz, tak że barǳo był podobny do małpy, a gdy się
rozzłościł, to skakał dwa razy wyże , niż wynosił ego wzrost, więc wszyscy nazywaliśmy
go kauczukowym ǳiadygą. Był wtedy akiś pierwszy ma , a my mieliśmy ostre pogoto-
wie, zaś ten pułkownik w wigilię tego dnia wygłosił do nas wielką mowę, że niby dlatego
mamy utro sieǳieć wszyscy w koszarach i nie wychoǳić na miasto, żebyśmy w razie
potrzeby na na wyższy rozkaz całą tę soc alistyczną bandę mogli powystrzelać. Tak sa-
mo więc, eśli który żołnierz ma ǳisia wychodne, a nie wróci na czas i zasieǳi się na
mieście aż do dnia następnego, to taki est zdra cą o czyzny, bo ak się porządnie upĳe,
to nie trafi w żadnego soc alistę i przy salwach bęǳie strzelał w powietrze. Więc ten
ednoroczniak Żelezny wrócił do izby i powiada, że kauczukowy ǳiadyga zrobił ednak
dobrze, iż zwrócił uwagę na ǳień utrze szy. „Nikogo — powiada — do koszar i tak
nie wpuszczą, więc na lepie nie wracać”. Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że ak
powieǳiał, tak też zrobił. Ale ten oberst Flieder to był znowuż drań nie byle aki, Panie,
świeć nad ego duszą, więc naza utrz łaził po Praǳe i rozglądał się, czy nie zobaczy kogo
z naszego pułku, kto się odważył przekroczyć ego nakaz. Koło Bramy Prochowe spotkał
naszego ednoroczniaka i zaraz na niego z wielkim krzykiem: „Ja ci dam, a cię nauczę,
popamiętasz!” Nagadał mu w tym guście eszcze więce , zabrał go z sobą i wlecze go do
koszar, a po droǳe urąga mu brzydko i ciągle go się pyta o nazwisko. „Sielesny, Sielesny,
ty się teraz posrać, a kontent, że złapać ciebie, a tobie pokazać den ersten Mai! Siele-
sny, Sielesny, ty uż mó , a cię wsaǳić do aresztu, tsimać w areszt!” Żeleznemu uż było
wszystko edno. Więc gdy szli przez Porzecze koło piwiarni Rozvarzilów, Żelezny skoczył
w bramę, znikł ak kamfora i popsuł ǳiadyǳe uciechę osaǳenia go w areszcie. Pana
obersta tak to rozsierǳiło, iż mu ten delikwent zwiał, że ze złości zapomniał na dobre
ego nazwisko. Pomieszało się mu w głowie i gdy przybył do koszar, to zaczął skakać aż
pod sufit i wrzeszczał, zaś oficer dyżurny nie wieǳiał, dlaczego to kauczukowy ǳiadyga
zaczął raptem mówić łamaną czeszczyzną: „Mieǳiany aresztować, nie Mieǳiany, Oło-
wiany aresztować, Cynkowy!” I tak się pan oberst męczył ǳień w ǳień i ciągle pytał,
czy uż aresztowali Mieǳianego, Ołowianego, Cynowego. Kazał nawet całemu pułkowi
stanąć do przeglądu, ale ponieważ było wiadomo, o co choǳi, więc Żeleznego umieścili
w szpitalu, ako że był technikiem dentystycznym. Aż oto stała się rzecz taka: ednemu
z naszego pułku udało się przebić akiegoś dragona w gospoǳie „U Bucków”, który to
dragon choǳił za ego ǳiewczyną. Cały pułk musiał stanąć do przeglądu, nawet chorzy
z lazaretu, kto był słaby, tego dwa koleǳy podtrzymywali. Musiał więc chcąc nie chcąc
pokazać się także Żelazny. I wtedy na ǳieǳińcu czytali nam rozkaz do pułku, mnie
więce w ten sens, że dragoni to także żołnierze i że nie należy przebĳać ich bagnetem,
dlatego że są to nasi Kriegskameraden. Jeden z ochotników tłumaczył ten rozkaz, a nasz
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oberst rozglądał się dokoła ak tygrys. Na przód choǳił przed ontem, potem poszedł za
szeregi i nagle odkrył Żeleznego, chłopa ak góra. Barǳo to, panie oberle tnant, było ko-
miczne, gdy go wciągnął do środka czworoboku. Tamten ednoroczny ochotnik przestał
tłumaczyć rozkaz do pułku, a nasz pułkownik zaczął skakać przed Żeleznym ak nie przy-
mierza ąc pies, gdy szczeka na kobyłę, i ryczał: „Ty mi nie ucieknąć, ty się nie schować!
Ty Sielesny, Sielesny, a a furt mówić Mieǳiany, Ołowiany, Cynowy. A on est Sielesny,
ten łobuz est Sielesny, a ci nauczyć, Ołowiany! Cynowy! Mieǳiany! Du Mistvieh! Du
Schwein! Du Sielesny!” Potem wlepił mu za to miesiąc, ale po akich dwóch tygodniach
zaczęły go boleć zęby, a on przypomniał sobie, że Żelezny est dentystą, więc z aresz-
tu kazał go przyprowaǳić do lazaretu, żeby mu wyrwał ząb. Żelezny rwał mu ten ząb
z pół goǳiny, tak że ǳiadygę musieli coś ze trzy razy obmywać. Jakoś go to ułagoǳiło,
tak że darował Żeleznemu dwa tygodnie aresztu. Tak to bywa, panie oberle tnant, gdy
przełożony zapomni nazwiska swego podwładnego. Ale podwładny nigdy nie powinien
zapomnieć nazwiska swego przełożonego, ak nas napominał pan oberst. I rzeczywiście,
eszcze po wielu latach pamiętamy dobrze, że mieliśmy obersta Fliedera. Może ta opo-
wieść była przydługa, panie oberle tnant.

— Wiecie, Szwe ku — odpowieǳiał porucznik Lukasz — że im dłuże słucham
waszych opowiadań, tym głębie estem przekonany, że nie macie szacunku dla swoich
przełożonych. Żołnierz nawet po wielu latach powinien o przełożonych swoich mówić
z szacunkiem i tylko dobrze.

Porucznik Lukasz zaczynał oǳyskiwać humor.
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant — przerwał mu Szwe k i zaczął się tłuma-

czyć — przecież pan oberst Flieder uż dawno nie ży e, ale eśli pan oberle tnant sobie
życzy, to mogę opowieǳieć o nim wiele dobrego. Bo on, panie oberle tnant, był dla żoł-
nierzy ak ten anioł. On był taki poczciwy ak święty Marcin, który rozdawał biednym
i głodnym luǳiom świętomarcińskie gęsi. Z pierwszym napotkanym żołnierzem ǳielił
się swoim oficerskim obiadem, a gdy prze adły się nam knedle drożdżowe z powidła-
mi, to kazał nam dawać na obiad wieprzowy gulasz z kluskami kartoflanymi. Podczas
manewrów był uosobieniem dobroci dla nas wszystkich. Gdyśmy przybyli do Królewic
Dolnych, to wydał rozkaz, abyśmy wypili cały tamte szy browar na ego koszt, a na swo e
imieniny albo uroǳiny kazał napiec za ęcy w śmietanie dla całego pułku i do tego knedle
z bułki. To był taki zacny człowiek, że razu pewnego, panie oberle tnant…

Porucznik Lukasz po przy acielsku trzepnął Szwe ka przez ucho i rzekł:
— No idź uż, stary łobuzie, i przestań gadać.
— Zum Befel, Herr Oberleutnant!
Szwe k oddalał się w kierunku swego wagonu, a tymczasem przed eszelonem bata-

lionu, tam gǳie w wagonie zna dowały się aparaty telefoniczne i druty, odgrywała się
następu ąca scena. Przed wagonem stał posterunek, ponieważ z rozporząǳenia kapitana
Sagnera wszystko musiało być feldmässig. Wartowników rozstawiono więc po obu stro-
nach wagonów, a każdemu z nich podano z kancelarii batalionu „Feldruf ” i „Losung”.

Tego dnia Feldruf był „Kappe”, a Losung „Hatvan”. Przy wagonie telefonicznym, war-
townikiem, który miał sobie zapamiętać oba te słowa, był Polak z Kołomyi; do  pułku
dostał się akimś ǳiwnym trafem.

Oczywiście, że nie miał po ęcia, co to est „Kappe”, ale ponieważ miał aką taką skłon-
ność do mnemotechniki, więc zapamiętał sobie tyle przyna mnie , iż słowo zaczyna się
na „k” i brzmi ak: kawa. Gdy więc podporucznik Dub podszedł do niego i zapytał o fel-
druf, wartownik z wielką dumą odpowieǳiał: „Kafe”. Było to rzeczą całkiem naturalną,
bo Polak z Kołomyi, słysząc to słowo, przypomniał sobie kawę, otrzymywaną w obozie
w Brucku na śniadanie i na kolac ę.

Więc gdy eszcze raz wrzasnął: „Kafe”, a podporucznik Dub, niezadowolony z od-
powieǳi, zbliżał się do niego coraz barǳie , wówczas wartownik, pamiętny przysięgi
i obowiązku strażu ącego żołnierza, krzyknął groźnie: „Halt!” — a gdy podporucznik
zrobił eszcze dwa kroki, ciągle domaga ąc się feldrufu, żołnierz wymierzył przeciw nie-
mu karabin, a nie umie ąc dobrze po niemiecku, krzyczał przeǳiwną polsko-niemiecką
mieszaniną:

— Będę sza su, będę sza su.
Podporucznik Dub zrozumiał, że się nie dogada, i zaczął się cofać.
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— Wachtkommandant! Wachtkommandant! — krzyczał głośno.
Przybiegł plutonowy Jelinek, który rozstawiał warty, i zapytał o feldruf, a za nim

znowu powtórzył pytanie podporucznik Dub. W odpowieǳi brzmiało po całe stac i wciąż
to samo słowo: „Kafe! Kafe!”

Z wagonów zaczęli wyskakiwać żołnierze z menażkami w przekonaniu, że bęǳie wy-
dawana kawa, i skończyło się na popłochu i zamieszaniu, a poczciwego wartownika roz-
bro ono i zaprowaǳono do wagonu aresztanckiego.

Ale podporucznik Dub miał w pode rzeniu Szwe ka, że to on wywołał całe zamiesza-
nie, bo ego pierwszego wiǳiał wychoǳącego z wagonu z menażką i słyszał ego głos:

— Z menażkami po kawę! Z menażkami po kawę!
Po północy pociąg ruszył na Ladovce i Trebiszov, gǳie z rana przywitało go sto-

warzyszenie weteranów, które pomieszało sobie ten marszbatalion z  marszbatalionem
węgierskiego pułku honwedów. Honweǳi prze echali przez stac ę eszcze w nocy. We-
terani podpili sobie z samego rana i swoim wrzaskiem „Isten, áldmeg a kiraly” — zbuǳili
ze snu cały batalion. Kilku barǳie uświadomionych żołnierzy wychyliło się z wagonu ze
słowem powitania:

— Cału cie nas w dupę! Eǉen!
Na co znowu weterani odpowieǳieli wrzaskiem, aż okna w wagonach brzęczały:
— Eǉén! Eǉén a tizenégyedik regiment!
Po pięciu minutach pociąg echał dale na Humienne. Tu uż asno i wyraźnie widać

było ślady walk z czasów, gdy Ros anie ciągnęli ku dolinie Cisy. Na zboczach były pry-
mitywne rowy strzeleckie, a tu i ówǳie sterczały zgliszcza sieǳib, a świeżo przylega ące
do nich bruzdy świadczyły, że właściciele uż wrócili.

Gdy pociąg przybył na stac ę, i na nie widać było ślady walk. Poczyniono szybko
przygotowania do obiadu, a żołnierze mieli tymczasem sposobność przekonać się, ak
właǳe austriackie postępu ą z mieszkańcami po ustąpieniu Ros an spokrewnionych z tymi
mieszkańcami religią i ęzykiem.

Na peronie w otoczeniu węgierskich żandarmów stała gromadka zaaresztowanych
Rusinów węgierskich. Śród nich było kilku popów, nauczycieli i chłopów z całe okoli-
cy. Wszyscy mieli ręce powiązane z tyłu i spętani byli parami. Luǳie ci mieli przeważnie
posiniaczone nosy i poranione głowy, bo zaraz po aresztowaniu zostali doraźnie obici
przez żandarmów.

O parę kroków dale eden z żandarmów węgierskich bawił się aresztowanym popem.
Uwiązał go na postronku za lewą nogę, postronek trzymał w ręku i kolbą popęǳał popa,
aby tańczył czardasza. Żandarm szarpał postronkiem, pop padał na nos, a ponieważ ręce
miał związane w tyle, więc nie mógł wstać, robił rozpaczliwe wysiłki, aby się przewrócić
na plecy i w ten sposób wstać z ziemi. Żandarma tak serdecznie bawił ten widok, iż
zaśmiewał się do łez, a gdy pop uż się podnosił, znowu szarpał postronkiem i pop znowu
padał na nos.

Koniec te scenie położył oficer żandarmerii, który rozkazał żandarmom, aby zanim
nade ǳie pociąg, zaprowaǳili aresztantów do pobliskie szopy, gǳie mogą ich bić do
woli, a nikt tego wiǳieć nie bęǳie,

O tym epizoǳie w wagonie sztabowym zawiązała się rozmowa i rzec można, że na
ogół większość była przeciwko takiemu znęcaniu się nad ludźmi.

Podchorąży Kraus był zdania, że skoro uż ci aresztowani są zdra cami, to trzeba wie-
szać ich na mie scu bez znęcania się nad nimi, natomiast podporucznik Dub nie miał
nic przeciwko wiǳiane scenie i tłumaczył ą tak, że żandarmi mszczą się właśnie za za-
mach sara ewski, którego ofiarą padł arcyksiążę Franciszek Ferdynand i ego małżonka.
Dla dodania powagi swoim słowom powieǳiał, że prenumerował pewne pismo, a w tym
piśmie eszcze przed wybuchem wo ny w lipcowym numerze był artykuł o tym, iż bez-
przykładna zbrodnia sara ewska pozostawia w sercach luǳkich niezago oną ranę, tym
boleśnie szą, że zbrodnia ta zniszczyła życie nie tylko przedstawiciela właǳy wykonaw-
cze państwa, lecz także pozbawiła życia ego wierną i ukochaną małżonkę. Zbrodnia ta
zniszczyła szczęśliwe, przykładne życie roǳinne i osierociła ǳieci przez wszystkich uko-
chane.
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Porucznik Lukasz mruknął pod nosem, że widać i tuta ci żandarmi prenumerowali
to samo pismo i czytywali ów wzrusza ący artykuł. W ogóle wszystko zaczynało buǳić
w nim głębokie uczucie wstrętu. Postanowił upić się, żeby uciec od weltschmerzu. Wy-
szedł z wagonu i szukał Szwe ka.

— Słucha cie, Szwe ku — rzekł do niego — nie wiecie, gǳie można by tu dostać
butelkę koniaku? Czu ę się akoś niedobrze.

— To wszystko, posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, z powodu zmiany pogody.
Może się zdarzyć, że gdy przybęǳiemy na ont, to pan się bęǳie czuł eszcze gorze .
Im barǳie oddala się człowiek od swo e pierwotne bazy wo enne , tym mu słabie we
wnętrzu. Pewien ogrodnik ze Strasznic, Józef Kalenda, też się kiedyś oddalił od domu,
poszedł ze Strasznic na Vinohrady, zatrzymał się w gospoǳie „Na Przystanku” i czuł
się eszcze ako tako, ale gdy się znalazł na ulicy Koronne , to począwszy od samego
wodociągu nie opuszczał ani edne gospody aż poza kościół Św. Ludmiły i słabł coraz
barǳie . Ale się tym nie zrażał, bo w wigilię tego dnia założył się w kna pie „Pod Remizą”
w Strasznicach z ednym tramwa arzem, że obe ǳie świat dokoła w ciągu trzech tygodni.
Oddalał się więc coraz barǳie od swego domu, aż dotarł do „Czarnego Browaru” na
Placu Karola, a stamtąd poszedł na Małą Stranę do Św. Tomasza do piwiarni, następnie
do restaurac i „U Montagów”, do „Króla Brabanckiego”, a w końcu do browaru klasztoru
strahovskiego. Ale w tych okolicach zmiana klimatu uż mu się na dobre dawała we znaki.
Dotarł aż do Placu Loretańskiego, a tam ogarnęła go nagle taka tęsknota za stronami
roǳinnymi, że rzucił się na ziemię, tarzał się na chodniku i wrzeszczał: „Luǳie kochane,
a uż dale nie pó dę, a, powiada, przepraszam pana oberle tnanta, na całą podróż dokoła
świata gwiżdżę”. Ale eśli pan sobie życzy, panie oberle tnant, to za koniakiem roze rzeć
się mogę. Tylko żeby mi tymczasem pociąg nie uciekł.

Porucznik Lukasz zapewnił go, że pociąg ruszy dopiero za dwie goǳiny, i powieǳiał
mu, że koniak sprzeda ą pota emnie na butelki tuż za stac ą, że kapitan Sagner posyłał
tam uż Matuszicza, który za  koron przyniósł butelkę przyzwoitego trunku. Więc da e
mu oto  koron, ale w razie czego niech nie mówi, że to dla porucznika Lukasza, bo
właściwie est to rzecz zakazana.

— Niech pan bęǳie spoko ny, panie oberle tnant — rzekł Szwe k — wszystko zrobię
ak się patrzy, ponieważ a barǳo lubię rzeczy zakazane. Tak mi się zawsze zdarzało, iż
sam nie wiem ak, a znalazłem się raptem w czymś zakazanym. Pewnego razu w Koszarach
Karlińskich nakazali nam…

— Kehrt euch — marschieren — marsch! — przerwał mu porucznik Lukasz.
Szwe k ruszył tedy przed siebie i wyszedł poza budynki stacy ne powtarza ąc sobie

szczegóły swe wyprawy, a mianowicie, że koniak ma być dobry, więc naprzód trzeba go
skosztować, że ta rzecz est właściwie zakazana, więc trzeba być ostrożnym.

Gdy właśnie skręcał za peron, zetknął się znowu z podporucznikiem Dubem.
— Po co się tu szwendasz? Znasz mnie? — zapytał Szwe ka.
— Posłusznie meldu ę — odpowieǳiał Szwe k salutu ąc — że nie życzę sobie poznać

pana ze złe strony.
Podporucznik Dub zdrętwiał ze zgrozy, ale Szwe k stał spoko nie z ręką przy daszku

czapki i mówił dale :
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że pragnę poznać pana tylko z pańskie dobre

strony, żeby mnie pan nie zmusił do płaczu, ak mi to pan obiecywał.
Od takiego zuchwalstwa podporucznikowi Dubowi aż się w głowie zakręciło, ale

zdobył się tylko na słowa pogróżki:
— Idź na zbity łeb, gałganie! Jeszcze z sobą pogadamy!
Szwe k wyszedł ze stac i, a podporucznik Dub, ochłonąwszy nieco, poszedł za nim.

Za stac ą, tuż przy szosie, stał szereg koszy ustawionych dnem do góry, na których leża-
ły koszałki, w koszałkach były różne niewinne przysmaki, akie zazwycza kupu ą ǳieci
szkolne. Były tam karmelki i cukierki różnych kształtów i rozmiarów, a także kawał-
ki ciemnego chleba z plasterkami salami, na niewątpliwie końskiego pochoǳenia. Ale
pod koszami stały butelki z różnymi napo ami alkoholowymi: z koniakiem, arakiem,
arzębinówką i z innymi likierami i wódkami.
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Tuż za rowem przydrożnym zna dowała się buda i właśnie w te buǳie załatwiano
wszystkie niedozwolone transakc e alkoholowe.

Żołnierze umawiali się o wszystko przy tych koszach-kramikach, po czym Żyd wy -
mował spod niewinnego kosza butelkę z wódką i pod kapotą przenosił ą do owe budy,
gǳie znowu żołnierz chował ą w kieszeń u spodni lub pod bluzę.

Do ednego z tych kramików podszedł także Szwe k nie wieǳąc, że est śleǳony
przez detektywa tak utalentowanego ak podporucznik Dub.

Transakc ę załatwił Szwe k natychmiast przy pierwszym kramiku. Kupił sobie na -
pierw cukierków, zapłacił za nie i schował do kieszeni, przy czym słyszał oczywiście, co
mu mówił Żydek:

— Schnaps hab’ich auch, gnädiger Herr Soldat.
Targ był krótki. Szwe k wszedł do budy, ale nie śpieszył się z płaceniem, dopóki Żyd

butelki nie otworzył i nie dał mu skosztować. Był wszakże z koniaku zadowolony, zapłacił
i schowawszy butelkę pod bluzą, wracał na stac ę.

— Gǳieś ty się włóczył, łobuzie? — zapytał podporucznik Dub zastępu ąc mu drogę.
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że kupiłem sobie cukierków — Szwe k sięgnął

do kieszeni i wy ął garść zakurzonych cukierków. — Gdyby się pan le tnant nie brzyǳił…
Ja uż próbowałem, są nie na gorsze. Ma ą taki przy emny osobliwy smak, akby były
naǳiewane powidłami, panie le tnant.

Pod bluzą widać było obłe kształty butelki. Podporucznik Dub poklepał Szwe ka po
bluzie:

— Co ty tu niesiesz, łobuzie eden? Pokaż no!
Szwe k wy ął spod bluzy butelkę ze złocistym płynem i niedwuznaczną etykietą: „Co-

gnac”.
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant — odpowieǳiał Szwe k nie tracąc równowagi

— że do te butelki od koniaku nabrałem trochę wody do picia. Po tym gulaszu, cośmy go
wczora edli, mam eszcze ciągle straszliwe pragnienie. Tylko że woda w tamte pompie
est, ak pan wiǳi, taka żółtawa, widać żelazista. Takie żelaziste wody są barǳo zdrowe
i pożyteczne.

— Jeśli masz takie pragnienie, Szwe ku — rzekł podporucznik Dub uśmiecha ąc się
szatańsko i przedłuża ąc scenę, którą, zdaniem ego, Szwe k przegrać musiał — to się
napĳ, ale porządnie. Wypĳ wszystko od razu!

Podporucznik Dub był przekonany, że po paru łykach Szwe k nie bęǳie mógł pić
dale , a wówczas on, podporucznik, zatriumfu e nad nim i powie: „Poda i mnie butelkę,
abym się napił, bo i a mam pragnienie”.

Co za minę zrobi w takie chwili ten gałgan Szwe k i ak się bęǳie kręcił, gdy zostanie
na niego złożony raport!

Szwe k odkorkował butelkę, przyłożył ą do ust i opróżniał łyk za łykiem. Podporucz-
nik Dub zdrętwiał, bo Szwe k w ego oczach wypił całą butelkę koniaku nie skrzywiwszy
się nawet, pustą butelkę wrzucił przez szosę do stawu, splunął i rzekł, akby wypił szkla-
neczkę wody mineralne :

— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że ta woda ma naprawdę smak żelazisty. W Ka-
myku nad Wełtawą pewien szynkarz robił dla swoich gości żelazistą wodę w ten sposób,
że do studni wrzucał stare podkowy.

— Ja ci dam stare podkowy! Chodź razem ze mną i pokaż zaraz mi tę studnię, z które
brałeś wodę.

— To niedaleko stąd, panie le tnant, zaraz za tą drewnianą budą.
— Idź naprzód, ty nicponiu, żebym wiǳiał, czy iǳiesz prosto.
„ǲiwna rzecz — pomyślał podporucznik Dub. — Na tym niegoǳiwcu nie znać, że

wypił tyle koniaku”.
Szwe k szedł tedy naprzód, zdany na wolę bożą, ale nie tracił naǳiei, że tam gǳieś

studnia bęǳie; i rzeczywiście była. Co więce , była tam nawet pompa, a gdy do nie po-
deszli i Szwe k zaczął pompować, popłynęła z rury żółtawa woda. Szwe k oǳyskał zupełną
pewność siebie i wołał triumfu ąc:

— To tu est ta żelazista woda, panie le tnant!
Wystraszony handlarz zbliżył się do nich, a Szwe k rzekł do niego po niemiecku, żeby

przyniósł szklaneczkę, bo pan le tnant chce się napić.
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Podporucznik Dub zgłupiał z tego wszystkiego, więc wypił pełną szklankę wody, po
które miał w ustach wyraźny smak końskiego moczu i gno ówki. Ale tak dalece stracił
równowagę ducha, że za tę szklaneczkę wody dał Żydowi pięć koron, a zwraca ąc się do
Szwe ka, fuknął na niego:

— Co się tu włóczysz? Marsz na stac ę!
Po pięciu minutach Szwe k ukazał się w wagonie sztabowym, ta emniczymi znakami

wyciągnął porucznika Lukasza na dwór i zameldował mu:
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że za pięć, a na dale za ǳiesięć minut

będę kompletnie pĳany i będę leżał w swoim wagonie, więc proszę pana, żeby pan mnie
przyna mnie przez trzy goǳiny nie wołał i nie uǳielał mi żadnego rozkazu, dopóki się
nie wyśpię. Wszystko w porządku, ale mnie przyłapał pan podporucznik Dub, powie-
ǳiałem mu, że to woda, więc musiałem przed nim tę całą butelkę koniaku wypić, żeby
go przekonać, że to woda. Wszystko est więc w porządku, niczego nie zdraǳiłem, ak
mi to pan oberle tnant nakazał, i byłem barǳo ostrożny, ale teraz czu ę uż, że mi no-
gi drętwieć zaczyna ą. Oczywiście, posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że estem do
picia przyzwycza ony, bo z panem feldkuratem Katzem…

— Idź precz, bestio! — krzyknął porucznik Lukasz, ale bez cienia gniewu. Natomiast
podporucznik Dub stał mu się daleko barǳie nienawistny niż dotąd.

Szwe k wlazł ostrożnie do swego wagonu i układa ąc się na swoim płaszczu i tobołku,
rzekł do sierżanta rachuby i do pozostałych:

— Pewnego razu schlał się eden człowiek i prosił, żeby go nie buǳili…
Po tych słowach przewrócił się na drugi bok i zaczął chrapać.
Gazy, akie wyǳielał ego organizm, szybko napełniły cały wagon. Kucharz Jura da

pociągnął nosem i delektu ąc się zapachem, zadeklarował:
— Psiamać, tu koniak pachnie.
Przy składanym stole sieǳiał ednoroczny ochotnik Marek, który po szeregu na róż-

nie szych prze ść dochrapał się stanowiska kronikarza batalionu.
W te chwili opisywał na zapas bohaterskie czyny batalionu, a po ego minie było

widać, że to wybieganie w przyszłość sprawia mu wielką przy emność.
Sierżant rachuby Vaniek z zainteresowaniem przyglądał się piszącemu Markowi, który

śmiał się przy pisaniu od ucha do ucha. Wstał więc i pochylił się nad piszącym, który
począł mu tłumaczyć:

— Okropny to szpas pisanie ǳie ów batalionu na zapas. Rzecz główna trzymać się
systemu i postępować metodycznie. We wszystkim musi być ład i porządek.

— Systematyczny system — rzucił Vaniek uśmiecha ąc się dość wzgardliwie.
— Tak est — rzekł niedbale ednoroczny ochotnik — usystematyzowany systema-

tyczny system potrzebny est koniecznie przy pisaniu ǳie ów batalionu. Nie można od
razu zaczynać wielkimi zwycięstwami. Wszystko musi iść pomalutku, według określo-
nego planu. Nasz batalion nie może przecie wygrać tak raptownie te wo ny światowe .
Nihil nisi bene. Dla takiego historyka, ak a, rzeczą główną est zrobienie naprzód planu
naszych zwycięstw. Tuta na przykład opisu ę, ak nasz batalion, da my na to za dwa mie-
siące, o mały figiel że nie przekroczył granicy rosy skie , mocno strzeżone przez pułki,
przypuśćmy, dońskie, podczas gdy kilka nieprzy acielskich pułków okrążało nasze pozy-
c e. Zrazu zda e się, że nasz batalion est zgubiony, ale w te chwili kapitan Sagner wyda e
rozkaz do batalionu: „Bóg nie chce, abyśmy tuta zginęli. Ucieka my!” Nasz batalion bie-
rze więc nóżki za pas, ale nieprzy acielska dywiz a, która uż była na naszych tyłach wiǳąc,
że właśnie pęǳimy za nią, rzuca się do paniczne ucieczki i bez wystrzału wpada w ręce
rezerw nasze armii. Od tego właśnie zacznie się cała historia naszego batalionu. Z tych
skromnych wydarzeń, iż wyrażę się stylem proroczym, rozwiną się rzeczy doniosłe. Ba-
talion nasz pó ǳie od zwycięstwa do zwycięstwa. Ciekawe bęǳie, ak to nasz batalion
zaskoczy śpiącego nieprzy aciela. Do opisu takich wydarzeń potrzeba stylu ilustrowa-
nego „Sprawozdawcy Wo ennego”, który wychoǳił podczas wo ny rosy sko- apońskie
nakładem Wilimka. Nasz batalion zaskoczy więc śpiącego nieprzy aciela. Każdy żołnierz
upatrzy sobie ednego z nieprzy aciół i z całe siły wbĳe mu bagnet w piersi. Ba ecznie
wyostrzony bagnet w eǳie w pierś ak w masło i tylko tu i ówǳie trzaśnie łamane żebro,
śpiący nieprzy aciele miota ą się i wĳą, wytrzeszcza ą zǳiwione oczy, charczą i sztywnie ą.
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Śpiącym nieprzy aciołom pokazu ą się na ustach krwawe śliny, sprawa est załatwiona,
nasz batalion odniósł zwycięstwo. Jeszcze lepie bęǳie za akie trzy miesiące, gdy batalion
nasz weźmie do niewoli rosy skiego cara. Szczegóły tego wydarzenia opowiem wszakże
nieco późnie , bo tymczasem muszę sobie przygotować na zapas nieco epizodów świad-
czących o bezprzykładnym bohaterstwie naszych żołnierzy. Będę musiał stworzyć zgoła
nowe terminy wo enne. Jeden taki termin uż sobie wymyśliłem. Będę pisał o ofiarne
ǳielności naszych żołnierzy, naszpikowanych odłamkami granatów. Skutkiem wybuchu
nieprzy acielskie miny eden z naszych plutonowych, powieǳmy  czy  kompanii,
straci głowę.

Ale, a propos — rzekł ednoroczny ochotnik uderza ąc się w czoło — bez mała był-
bym zapomniał, panie rechnungsfeldfebel, czyli po luǳku mówiąc, panie Vaniek, że ma
mi pan dostarczyć spisu wszystkich szarż. Proszę mi wymienić akiego plutonowego 
kompanii. Houska? Dobrze, niech sobie bęǳie Houska. To on straci głowę przy wy-
buchu miny. Głowa odleci na bok, ale ciało ego zrobi eszcze parę kroków i zestrzeli
nieprzy acielski aeroplan. Rzecz prosta, że takie zwycięstwa będą obchoǳone w roǳin-
nym kółku cesarskim w Schönbrunnie. Austria ma barǳo wiele batalionów, ale tylko
eden batalion się wyróżni, to est nasz, i właśnie na ego cześć odbęǳie się mała roǳinna
uroczystość w domu cesarskim. Wyobrażam to sobie w swoich zapiskach tak, że arcy-
książęca roǳina Marii Walerii przeprowaǳi się w tym celu z Wallsee do Schönbrunnu.
Uroczystość ta bęǳie zgoła intymna i odbywać się bęǳie w sali sąsiadu ące z sypialnią
cesarską, oświetloną białymi świecami woskowymi, albowiem, ak wiadomo, na dwo-
rze nie lubią lampek elektrycznych obawia ąc się krótkiego spięcia. O goǳinie szóste
wieczorem zacznie się ta uroczystość ku czci i chwale naszego batalionu. W te chwili
do sali zosta ą wprowaǳone wnuki ego cesarskie mości, a sala ta należy właściwie do
apartamentów zmarłe cesarzowe . Powsta e kwestia, kto ma być obecny prócz roǳiny
cesarskie . Oczywiście, że musi być obecny i bęǳie obecny generał adiutant monarchy,
hrabia Paar. Ponieważ podczas takich roǳinnych uroczystości zrobi się czasem któremu
z uczestników słabo, chociaż nie chcę byna mnie twierǳić, że hrabia Paar porzyga się
koniecznie, pożądana est obecność lekarza przybocznego, radcy dworu doktora Kerzla.
Dla porządku, aby na przykład loka e dworscy nie pozwolili sobie na akieś poufałości
w stosunku do dam dworu, biorących uǳiał w uroczystości, przybywa na wyższy och-
mistrz, baron Lederer, podkomorzy hrabia Bellegarde i na wyższa dama dworu hrabina
Bombelles, która śród dam dworu odgrywa taką samą rolę, aką w zamtuziku „U Szu-
hów” odgrywa madam. Gdy dosto ne towarzystwo uż się zebrało, powiadomiono o tym
cesarza, który ukazał się następnie w towarzystwie swoich wnuków, zasiadł przy stole
i wzniósł toast na cześć naszego marszbatalionu. Po nim zabrała głos arcyksiężna Maria
Waleria, która z wielkimi pochwałami oǳywa się osobliwie o panu, panie rechnungsfeld-
febel. Oczywiście, że według notatek moich nasz marszbatalion ponosi ciężkie i dotkliwe
straty, ponieważ batalion bez zabitych to nie żaden batalion. Trzeba bęǳie napisać esz-
cze nowy artykuł o naszych poległych. ǲie e batalionu nie mogą się składać edynie
z suchych relac i o zwycięstwach, których przygotowałem uż przeszło czterǳieści. Pan,
panie Vańku, zginiesz na przykład nad małą rzeczułką, a znowuż Baloun, który tak ǳiw-
nie wytrzeszcza na nas oczy, nie zginie ani od kuli karabinowe , ani od szrapnela, czy też
granatu, lecz umrze śmiercią zgoła osobliwą. Uduszony zostanie za pomocą lassa, zarzu-
conego mu na szy ę z aeroplanu nieprzy acielskiego w chwili, gdy pożerać bęǳie obiad
swego oberle tnanta Lukasza,

Baloun cofnął się, rozpaczliwie zamachał rękoma i westchnąwszy powieǳiał:
— Czy a temu winien, że mam taki charakter? Jeszcze za dawnych czasów, kiedym

odsługiwał wo sko, to nieraz po kilka razy choǳiłem do kuchni po obiad, dopóki mnie
nie wsaǳili do paki. Pewnego razu wyfasowałem na obiad trzy żeberka i z powodu tych
żeber sieǳiałem miesiąc. Niech się ǳie e wola boża.

— Nie bó cie się, Balounie — pocieszał go ednoroczny ochotnik — w ǳie ach
batalionu nie bęǳie mowy o tym, że zginęliście w droǳe z kuchni oficerskie do okopów.
Bęǳiecie wymieniony razem z innymi bohaterami naszego batalionu ako eden z tych,
którzy polegli na chwałę monarchii, ak na przykład sierżant rachuby Vaniek.

— A aką śmierć przeznacza pan mnie, panie Marek?
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— Niech pan się tak barǳo nie śpieszy, panie rechnungsfeldfebel, bo tak szybko nie
można.

Jednoroczny ochotnik zamyślił się i mówił dale :
— Pochoǳisz pan z Kralup, prawda? Więc pisz pan do domu do Kralup, że znik-

niesz pan bez śladu, ale pisz pan ostrożnie. Czy może pragniesz pan otrzymać ciężką ranę
i leżeć przed zasiekami z drutu kolczastego? Możesz pan sobie z przetrąconą nogą w taki
sposób przeleżeć ślicznie i ładnie cały ǳień. W nocy nieprzy aciel reflektorem oświetli
nasze pozyc e i zauważy pana. Pomyśli, że pan pełni służbę wywiadowczą, i zacznie wa-
lić w pana granatami i szrapnelami. Dokona pan dla naszego wo ska niesłychanie wiele,
ponieważ nieprzy aciel zuży e na pana taką masę amunic i, akie potrzeba na cały bata-
lion, a szczątki pańskie, rozlatu ące się w powietrzu na wszystkie strony, śpiewać będą
pieśń wielkiego zwycięstwa. Jednym słowem, każdy doczeka się swe kole ki i każdy się
oǳnaczy, tak że karty ǳie ów naszego batalionu aśnieć będą zwycięstwami pełnymi
chwały. Nie chciałbym gromaǳić zbyt wiele materiału, ale trudna rada, wszystko musi
być wykonane dokładnie, aby pozostała po nas aka taka pamiątka, zanim, powieǳmy,
w miesiącu wrześniu nie pozostanie po nas zgoła uż nic, prócz tych świetnych kart, które
przemawiać będą do serc Austriaków, że wszyscy ci, którzy uż nigdy nie u rzą swoich
stron roǳinnych, bili się ǳielnie i mężnie. Zakończenie tego nekrologu uż ułożyłem,
panie Vańku. Cześć i chwała poległym. Ich miłość dla monarchii est miłością na święt-
szą, albowiem nie cofnęła się przed śmiercią. Imiona ich niecha będą wymawiane ze
czcią, ak na przykład imię Vaniek. Ci zaś, którzy w poległych stracili żywicieli, niecha
z uczuciem dumy otrą łzy, albowiem polegli należą do bohaterów naszego batalionu.

Telefonista Chodounsky i kucharz Jura da z wielkim zainteresowaniem słuchali zmy-
ślone a sławne historii batalionu.

— Przybliżcie się, panowie — rzekł ednoroczny ochotnik przerzuca ąc kartki swoich
zapisków. — Oto stronica piętnasta: „Telefonista Chodounsky poległ  września rów-
nocześnie z kucharzem batalionu Jura dą”. A oto dalsze mo e zapiski: „Bezprzykładne
bohaterstwo. Chodounsky z narażeniem własnego życia uratował druty telefonu w swo-
im schronie, pełniąc służbę przez trzy dni bez przerwy. Jura da natomiast, wiǳąc nie-
bezpieczeństwo okrążenia odǳiału przez nieprzy aciela zachoǳącego od skrzydła, z ko-
tłem gotu ące się zupy rzuca się na wrogów sie ąc śród nich zgrozę i oparzeliny. Piękną
śmierć ponieśli. Pierwszy został rozszarpany przy wybuchu miny, drugiego udusiły gazy
tru ące, które podsunięto mu pod sam nos, gdy biedak uż nie miał czym się bronić.
Oba giną z okrzykiem: »Es lebe unser Bataillonskommandant!« Dowóǳtwo armii ǳień
w ǳień wyda e rozkazy z poǳiękowaniem dla nas, aby i inne odǳiały wo ska dowie-
ǳiały się o ǳielności naszego batalionu i brały nas sobie za przykład”. Mogę wam prze-
czytać wy ątek z rozkazu do armii, który odczytywany bęǳie po wszystkich odǳiałach
armii, a który barǳo est podobny do owego rozkazu arcyksięcia Karola, gdy w roku 
stał z wo skiem pod Padwą i naza utrz po tym rozkazie dostał porządne lanie. Słucha -
cie więc, co się bęǳie odczytywało o naszym batalionie ako o przykładnie bohaterskim
odǳiale: „…Mam naǳie ę, że cała armia weźmie sobie przykład z wyże wymienione-
go batalionu, osobliwie zaś, że przyswoi sobie tego ducha samoǳielności i zaufania we
własne siły, przezwycięża ące wszystkie niebezpieczeństwa, że prze mie się duchem bez-
przykładnego bohaterstwa, miłości i zaufania względem swoich przełożonych, które to
cnoty, wyróżnia ące ów batalion, prowaǳą go do czynów godnych poǳiwu, ku szczęściu
i pomyślności naszego państwa. Niech wszyscy idą za tym przykładem!”

Z mie sca, na którym leżał Szwe k, ozwało się ziewnięcie i dały się słyszeć słowa mó-
wione przez sen:

— Ma pani rac ę, pani Müllerowo, że luǳie są do siebie podobni. W Kralupach
budował pompy nie aki pan Jarosz, a ten Jarosz podobny był do zegarmistrza Le hanza
z Pardubic, akby był ego bratem roǳonym, a ten zegarmistrz przypominał znowu pana
Piskora z Jiczina, a wszyscy razem podobni byli do nieznanego samobó cy, którego mocno
uż zgniłego znaleziono w stawie koło Jindrzichova Hradca, akurat koło kolei, gǳie się
ten samobó ca zapewne rzucił pod pociąg. — Dało się słyszeć nowe ziewnięcie i takie
oto słowa: — Potem ich wszystkich skazali na wysoką grzywnę, a utro niech mi pani
Müllerowa ugotu e na obiad makaron.
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Szwe k przewrócił się na drugi bok i chrapał dale , gdy mięǳy kucharzem-okultystą
Jura dą a ednorocznym ochotnikiem wywiązała się dyskus a dotycząca rzeczy przyszłych.
Okultysta Jura da był zdania, że chociaż na pierwsze spo rzenie wyda e się to być głup-
stwem, gdy człowiek pisze o rzeczach przyszłych, to ednak pewne est, że i takie głupstwa
zawiera ą fakty prorocze, gdy człowiek okiem ducha przenika ta emnicze siły, przesłania-
ące przyszłość. Od tego słowa poczyna ąc Jura da mówił dużo o akichś ta emniczych
zasłonach. Co zdanie, to zasłona przyszłości, aż wreszcie przeszedł do tematu regenerac i,
czyli do odnawiania się luǳkiego ciała, zmieszał to ze zdolnością odnawiania ciała u wy-
moczków i zakończył wywodem, że każdy może urwać aszczurce ogon, a ogon odrośnie.

Na to zauważył telefonista Chodounsky, że luǳie obrywaliby się po ka-
wałeczku, gdyby u nich było tak samo, ak est z ogonem aszczurki. Byłoby
dobrze. Na przykład dla administrac i wo skowe byłoby to barǳo pożądane:
ednemu kula urwie głowę, drugiemu inną część ciała i pełno est inwalidów,
a tak uż by żadnych inwalidów nie było. Jeden taki austriacki żołnierz, któ-
remu stale odrastałyby ręce, nogi, głowa, byłby więce wart niż cała brygada.

Jednoroczny ochotnik zadeklarował, że ǳisia skutkiem udoskonalone techniki wo-
enne można nieprzy aciela rozerwać gładko i składnie na dwie, a nawet trzy części
w poprzek. Śród wymoczków każda rozdwo ona część zaczyna żyć całkiem samoǳielnie;
otrzymu e własny organizm i ży e sobie na własną ręką. Gdyby tak samo było z ludźmi,
to po każde bitwie austriackie wo sko stawałoby się dwukrotnie, trzykrotnie, a nawet
ǳiesięciokrotnie licznie sze, bo do każde oderwane nogi przyrósłby nowy szeregowiec.

— Gdyby tę rozmowę słyszał Szwe k — zauważył sierżant rachuby Vaniek — to na
pewno przytoczyłby nam nie eden stosowny przykład.

Szwe k zareagował na dźwięk swego imienia mruknięciem: „Hier”, i chrapał dale ,
uczyniwszy zadość dyscyplinie wo skowe .

W uchylonych drzwiach wagonu ukazała się głowa podporucznika Duba.
— Czy est tu Szwe k? — zapytał.
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że śpi — odpowieǳiał ednoroczny ochotnik.
— Gdy pytam o Szwe ka, panie ednoroczny ochotniku, to masz pan skoczyć i zawołać

mi go.
— Tego uczynić nie mogę, panie le tnant, bo on śpi.
— To go trzeba obuǳić. Aż mi ǳiwno, że ednoroczny ochotnik sam na taki koncept

nie wpadnie. Trzeba przecie okazywać swoim przełożonym więce usłużności. Jeszcze wy
mnie nie znacie, ale gdy mnie poznacie…

Jednoroczny ochotnik zaczął buǳić Szwe ka.
— Wstawa , Szwe ku, pali się.
— Jak się onego czasu paliły młyny odkolkovskie — mruczał Szwe k przewraca ąc się

na drugi bok — to strażacy przy echali aż z Vysoczan…
— Sam pan wiǳi, panie le tnant — rzekł uprze mie ednoroczniak zwraca ąc się do

podporucznika Duba — że go buǳę, ale to ciężka sprawa.
Podporucznik Dub się rozzłościł.
— Jak się nazywacie, ednoroczny ochotniku? — zapytał. — Marek? Aha, to ten

ednoroczny ochotnik Marek, co to ciągle sieǳiał w areszcie, prawda?
— Prawda, panie le tnant. Odbyłem swó ednoroczny kurs, że tak powiem, w kry-

minale, ale zostałem zdegradowany, to est uwolniono mnie przez sąd dywizy ny, gǳie
niewinność mo a wyszła na aw, zostałem mianowany batalionsgeschichtsschreiberem
z pozostawieniem mnie w ranǳe ednorocznego ochotnika.

— Zbyt długo nim nie bęǳiecie — rzekł podporucznik Dub purpurowie ąc ze złości,
akby mu twarz czerwieniała po niedawnym obiciu — uż a się o to postaram.

— Proszę pana, panie le tnant, o wezwanie mnie do raportu — rzekł z powagą ed-
noroczny ochotnik.

— Tylko ze mną nie igra cie! — rzekł podporucznik Dub. — Ja wam dam raport.
My się z sobą eszcze spotkamy, ale miło wam nie bęǳie, bo mnie wtedy poznacie, eśli
mnie eszcze nie znacie.

Podporucznik Dub oddalał się od wagonu rozzłoszczony zapomniawszy we wzburze-
niu o Szwe ku, aczkolwiek eszcze przed chwilą miał zamiar zbuǳić Szwe ka, kazać mu
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stanąć przed sobą i rzec: „Chuchnĳ na mnie!” — aby spróbować ostatniego sposobu
ustalenia ego nielegalnego alkoholizmu. Potem było uż za późno; gdy bowiem po pół
goǳinie podporucznik znowu podszedł do wagonu, szeregowcom rozdano tymczasem
czarną kawę z arakiem, Szwe k uż nie spał i na wezwanie podporucznika Duba ak elonek
wyskoczył z wagonu.

— Chuchnĳ na mnie! — wrzasnął na niego podporucznik Dub.
Szwe k wionął na niego całym zapachem swoich płuc, akby na pola powiał wiatr od

gorzelni.
— Czym ciebie, drabie, czuć?
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że mnie czuć arakiem.
— Więc wiǳisz, mó gagatku — zwycięsko zawołał podporucznik Dub — że na-

reszcie cię złapałem.
— Tak est, panie le tnant — rzekł Szwe k bez akiegokolwiek zaniepoko enia — bo

akurat fasowaliśmy arak do kawy, a a naprzód wypiłem arak. A eśli wyszło akie nowe
rozporząǳenie, że naprzód trzeba pić kawę, a dopiero potem arak, to przepraszam pana
i na przyszłość zastosu ę się do rozkazu.

— A czemuś tak chrapał, kiedym przed półgoǳiną był przed wagonem? Nie można
było zbuǳić cię.

— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że całą noc nie spałem, ponieważ wspomi-
nałem sobie czasy, kiedyśmy mieli manewry pod Vesprimem. Wtedy pierwszy i drugi
korpus armii maszerował przez Styrię i Węgry zachodnie, a nas okrążył czwarty korpus,
który obozował w Wiedniu i okolicach, gǳie mieliśmy umocnienie, ale oni nas okrążyli
i dostali się aż do mostu zbudowanego przez pontonierów z prawego brzegu Duna u.
My mieliśmy robić ofensywę, a na pomoc miały nade ść wo ska z północy, a następnie
także z południa, od Os aku. Odczytali nam w rozkazie, że na pomoc zdąża nam trzeci
korpus armii, żebyśmy nie zostali rozbici mięǳy eziorem Błotnem a Preszburgiem, gdy
wyruszymy przeciwko drugiemu korpusowi armii. Ale na nic nam się to nie zdało; wła-
śnie wtedy, kiedyśmy uż uż wygrywali, trębacze zatrąbili i zwyciężyli tamci, z białymi
opaskami.

Podporucznik Dub nie rzekł ani słowa i oddalił się zakłopotany. Kręcił głową, ale
niebawem zawrócił od wagonu sztabowego i rzekł do Szwe ka:

— Zapamięta cie sobie wszyscy, że przy ǳie taki czas, iż bęǳiecie skowyczeć przede
mną.

Na nic więce się nie zdobył i poszedł do wagonu oficerskiego, gǳie kapitan Sagner
przesłuchiwał akurat akiegoś nieszczęśnika z  kompanii, przyprowaǳonego przez sier-
żanta Strnada. Ów badany nieszczęśnik uż obecnie zaczął się troszczyć o swo e bezpie-
czeństwo w okopach i skądś ze stac i przywlókł sobie drzwiczki od świńskiego chlewu
obite blachą. Stał przed kapitanem wystraszony, z wytrzeszczonymi oczami, tłumacząc
się, że chciał zabrać te drzwiczki z sobą do okopów ako ochronę przeciwko szrapnelom,
bo chciał się zabezpieczyć.

Sposobności te użył podporucznik Dub do wygłoszenia wielkiego kazania o tym, ak
się ma zachowywać żołnierz, akie są ego obowiązki wobec o czyzny i monarchy, który est
na wyższym woǳem i panem armii. Skoro istnie ą w batalionie takie żywioły, to trzeba
e wytępić, ukarać i aresztować. Glęǳenie podporucznika było tak dalece wstrętne, że
kapitan Sagner poklepał przestępcę po ramieniu i rzekł:

— No, zamiar był dobry, ale głupi. Na przyszłość takich głupstw nie róbcie, drzwiczki
odnieście na swo e mie sce i wynoście mi się do wszystkich diabłów.

Podporucznik Dub zacisnął zęby i postanowił czuwać uważa ąc, że uż od niego tylko
zależy zabezpieczenie rozkłada ące się dyscypliny batalionu. Dlatego eszcze raz obszedł
wszystkie okolice stac i i koło magazynu, na którym był napis, że nie wolno tam palić,
znalazł żołnierza czyta ącego gazetę. Żołnierz sieǳiał i tak był osłonięty gazetą, że nie było
widać, co to za eden. „Habtacht!” — krzyknął na niego podporucznik Dub, ale nie zdało
się to na nic, bo żołnierz należał do pułku węgierskiego sto ącego tam w rezerwie.

Wściekły podporucznik zatrząsł żołnierzem, ten podniósł się, ale nie uznał za po-
trzebne nawet zasalutować, wsaǳił gazetę do kieszeni i powlókł się w stronę szosy. Pod-
porucznik Dub ruszył za nim oszołomiony, ale węgierski żołnierz przyśpieszył kroku,
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a następnie odwróciwszy się, z drwiącym uśmiechem podniósł ręce do góry, aby pod-
porucznik ani przez chwilę nie wątpił, iż został poznany ako oficer ednego z pułków
czeskich. Po chwili żwawy Maǳiar zniknął mięǳy bliskimi domami przy szosie.

Podporucznik Dub, pragnąc widać pokazać, że z tą sceną nie ma nic wspólnego,
ma estatycznie wszedł do małego kramiku przy szosie, zmieszany wskazał dużą szpulkę
czarnych nici, wsaǳił ą do kieszeni, zapłacił i powrócił do wagonu sztabowego, gǳie
ordynansowi batalionu kazał, aby mu przyprowaǳił ego służącego Kunerta.

— O wszystkim muszę pamiętać a sam. Z pewnością zapomniałeś o niciach — rzekł
poda ąc służącemu szpulkę.

— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że mamy cały tuzin szpulek.
— Natychmiast mi e pokażcie, i to na edne noǳe! Czy wy myślicie, że a wam

wierzę?
Kiedy Kunert wrócił z całym pudełkiem nici białych i czarnych, podporucznik Dub

rzekł do niego:
— Przy rzy się, drabie, dobrze tym niciom. Popatrz na szpuleczki, któreś ty kupował,

i na tę dużą szpulkę, którą a przyniosłem. Wiǳisz, akie two e niteczki są cienkie i ak
łatwo e przerwać, a mo e grube i mocne? W wo sku nie potrzebna tandeta, bo wszystko
musi być ak się patrzy. Więc zabierz te wszystkie nici, czeka moich rozkazów i pamięta ,
żebyś mi na drugi raz nic nie robił na własną rękę i żebyś się o wszystko pytał, gdy chcesz
coś kupować. Nie pragnĳ mnie poznać. Jeszcze mnie nie znasz ze złe strony.

Kiedy Kunert odszedł, podporucznik Dub zwrócił się do porucznika Lukasza:
— Mó pucybut est człowiekiem barǳo inteligentnym. Czasem zrobi akiś błąd, ale

na ogół est barǳo po ętny. Na ważnie sze, że est bezwzględnie uczciwy. Szwagier mó
mieszka ący na wsi przysłał mi do Brucku kilka pieczonych gąsek. Kunert nie tknął ich,
a ponieważ nie zdążyłem z eść ich sam, zepsuły się, zaśmierdły. Jest to oczywiście sprawa
dyscypliny. Oficer musi swoich żołnierzy wychowywać.

Porucznik Lukasz, chcąc okazać, że nie słucha glęǳenia tego idioty, odwrócił się ku
oknu i rzekł:

— Istotnie, ǳisia środa.
Podporucznik Dub, odczuwa ąc potrzebę gadania, zwrócił się do kapitana Sagnera

i zaczął tonem koleżeńskim i poufałym:
— Słucha cie, panie kapitanie, co sąǳicie…
— Przepraszam na chwileczkę — rzekł kapitan Sagner i wyszedł z wagonu.

*

Tymczasem Szwe k z Kunertem opowiadali sobie o podporuczniku Dubie.
— Gǳie sieǳiałeś tak długo, że cię wcale widać nie było? — pytał Szwe k.
— Co tu dużo gadać — odpowieǳiał Kunert. — Z tym moim starym idiotą mam

dużo roboty. Co chwila woła człowieka i pyta o rzeczy, które nikogo nic nie obchoǳą.
Pytał mnie także, czy się z tobą przy aźnię, a a mu odpowieǳiałem, że widu emy się
barǳo rzadko.

— To barǳo pięknie z ego strony, że pyta o mnie. Ja go barǳo lubię, tego two ego
le tnanta. Taki est miły, poczciwy i dla żołnierzy ak ten o ciec roǳony — mówił Szwe k
z wielką powagą.

— Tak ci się zda e — zastrzegał się Kunert — ale to niezgorsza świnia, a głupi ak
gówno. Już go mam po ǳiurki w nosie, bo mnie stale szykanu e.

— Dałbyś spokó , bracie — uspoka ał go Szwe k. — Myślałem zawsze, że to napraw-
dę taki zacny, poczciwy człowiek, a ty tak akoś ǳiwnie się wyrażasz o swoim le tnancie.
Ale to uż wroǳone u wszystkich pucybutów. Taki na przykład pucybut ma ora Wenzla,
to się o swoim panu nie wyrazi inacze , tylko wciąż powtarza, że ten ego ma or to kawał
idiotycznego bałwana, a gdy pucybut pułkownika Schrödera mówi o swoim przełożo-
nym, to go nazywa zaszczaną pokraką i cuchnącym śmierǳielem. Pochoǳi to stąd, że
każdy ordynans nauczył się takich rzeczy od swego pana. Gdyby panowie nie pyskowa-
li, toby służący ich wyzwisk nie powtarzali. W Buǳie owicach był w służbie aktywne
le tnant Prochazka, który pucybuta nie wyzywał, ale mówił do niego krótko: „Ty krowo
wspaniała”. Innego wyzwiska ego pucybut, nie aki Hibman, nigdy z ego ust nie słyszał.
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Otóż ten Hibman tak się do tego wyzwiska przyzwyczaił, że gdy powrócił z wo ska do
domu, to do o ca, matki i sióstr mówił: „Ty krowo wspaniała”. Tak samo odezwał się
do swo e narzeczone , która się o to na niego pogniewała, zerwała z nim i zaskarżyła go
do sądu o obrazę, ponieważ takimi słowy odezwał się do nie , do o ca i matki na akie ś
zabawie publiczne . I nie darowała mu, a przed sądem wywoǳiła, że gdyby ą był na-
zwał krową gǳieś na uboczu, toby poszła na zgodę, ale takie publiczne słowo to wstyd
europe ski. Mięǳy nami mówiąc, Kunercie, nigdy bym sobie nie wyobrażał, że i twó
le tnant taki sam ak inni. Na minie zrobił ogromnie dobre wrażenie uż wówczas, gdy
rozmawiałem z nim po raz pierwszy; był taki miły ak kiełbaski prosto z węǳarni. Przy
drugie rozmowie wydał mi się człowiekiem barǳo oczytanym, pełnym życia i polotu.
A ty skąd właściwie pochoǳisz? Prosto z Buǳie owic? Barǳo lubię, gdy ktoś pochoǳi
prosto skądciś. A gǳie mieszkasz? W podcieniach? No to dobrze, bo w lecie masz cień.
Żonatyś? Żona, powiadasz, i tro e ǳieci? No toś szczęśliwy, kolego, przyna mnie bęǳie
miał kto ciebie opłakiwać, ak mawiał zawsze w swoich kazaniach feldkurat Katz. Feldku-
rat miał rac ę, bo taką samą mowę wygłosił pewien oberst do landwerzystów w Brucku,
gdy od eżdżali do Serbii. Dowoǳił, że gdy taki landwerzysta polegnie, to zrywa wpraw-
ǳie wszystkie stosunki łączące go z roǳiną, ale to nic nie szkoǳi. Ten pan oberst mówił
mnie więce tak: „Kiedy solnirsz sabita, to familie sabita, uż nie ma solnirsz roǳina
ani swionski szadny, ale ma fiency, bo est Held, ponieważ on hat swó sicie geopfert
za fięksi familia za Vaterland”. Na czwartym piętrze mieszkasz czy na pierwszym? Ano,
masz rac ę, teraz sobie przypominam, że na buǳie owickim rynku nie ma ani ednego
domu czteropiętrowego. Gǳie tak lecisz? Aha, twó pan oficer stoi przed sztabowym
wagonem i spogląda tuta . Gdyby cię zapytał, czy o nim nie mówiłem, to mu powieǳ
szczerą prawdę, że i owszem, ale nie zapomnĳ dodać, że mówiłem o nim barǳo ładnie
i że mało kiedy spotykałem takich oficerów, którzy zachowaliby się wobec żołnierzy tak
po przy acielsku i po o cowsku ak on. Nie zapomnĳ mu powieǳieć, iż zda e mi się być
barǳo oczytany i taki, uważasz, inteligentny. I doda eszcze, że cię napominałem, żebyś
był grzeczny i żebyś szybko spełniał wszystkie życzenia, akie wyczytasz w ego oczach.
Nie zapomnisz?

Szwe k wrócił do wagonu, a Kunert z nićmi poszedł do swego legowiska.
Po kwadransie pociąg echał dale do Nowe Czabyni przez pogorzeliska wsi Brestov

i Wielki Radvan. Widać było, że walczono tu do upadłego.
Podnóża i zbocza gór karpackich były pobrużdżone rowami strzeleckimi, ciągnącymi

się z doliny do doliny wzdłuż toru, którego szyny poukładane były na nowych podkładach.
Po obu stronach widniały głębokie wyrwy od granatów. Tu i ówǳie na rzeczułkach
i strumieniach, będących dopływami Mezilaborca, widać było nowe mosty i opalone belki
starych mostów. Pociąg biegł równolegle z rzeką.

Cala dolina Mezilaborca była rozorana i skopana, akby tu pracowały wielkie stada
olbrzymich kretów. Szosa za rzeką była poszarpana i zryta na wszystkie strony, tylko
mie scami widać było udeptane drogi, którymi waliły wo ska.

Nawałnice i deszcze potworzyły w wyrwach saǳawki, a dokoła nich wszęǳie leżały
strzępy austriackich uniformów.

Za Nowa Czabynią na stare , opalone sośnie wisiał środ plątaniny gałęzi but akiegoś
austriackiego piechura z częścią goleni.

Wiǳiało się tu lasy bez liści i bez igliwia, bo wszystko pozmiatał ogień artylery ski;
tu i ówǳie stały drzewa bez koron, popalone samotne gospodarstwa.

Pociąg echał powoli, bo tory kole owe były świeżo zbudowane na nowych nasypach,
więc batalion miał czas dokładnie przypatrzeć się skutkom uciech wo ennych. Spogląda-
ąc na cmentarze wo skowe, usiane białymi krzyżami po płaszczyznach i spustoszonych
zboczach, batalion przygotowywał się powoli, ale nieodmiennie do wkroczenia na pole
chwały, która to chwała kończy się zabłoconą austriacką czapką, powiewa ącą strzępami
na białym krzyżu.

Niemcy z Kasperskich Gór, ulokowani w ostatnich wagonach, eszcze w Michalo-
vcach na stac i ryczeli: „Wann ich kumm, wann ich wieda kumm…” — ale od Humiennego
zamilkli i zamyślili się snadź nad tym, że nie eden z tych, których czapki widać na gro-
bach, także śpiewał o tym, ak to bęǳie ładnie, gdy się wróci do domu, aby na zawsze
pozostać przy swo e wybrane .
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Koło Mezilaborca był przystanek za rozbitym i spalonym dworcem, z którego zgliszcz
sterczały poskręcane żelazne trawersy.

Nowy długi drewniany barak, naprędce zbudowany koło spalonego dworca, był oble-
piony plakatami we wszystkich ęzykach: „Subskrybu cie austriacką pożyczkę wo enną”.

W drugim podobnym baraku zna dował się nawet punkt Czerwonego Krzyża. Wyszły
stamtąd dwie siostry z otyłym lekarzem wo skowym i śmiały się hałaśliwie z dowcipów
pana doktora, który naśladował różne głosy zwierzęce i nieudanie chrząkał ak świnia.

Pod nasypem kole owym, w dolinie nad potokiem, leżała rozbita kuchnia. Wskazu ąc
na nią, rzekł Szwe k do Balouna:

— Patrza cie, Balounie, co nas czeka w niedalekie przyszłości. Właśnie mieli wydawać
eǳenie, gdy wtem nadleciał granat i oto tak kuchenkę urząǳił.

— To straszne! — westchnął Baloun. — Nigdy dotychczas nie pomyślałem, że spo-
tka mnie coś podobnego, ale mo a to wina, bo sobie, drań stary, kupiłem ostatnie zimy
w Buǳie owicach skórkowe rękawice. Taka pycha mnie rozparła. Nie dość mi było no-
sić na dwóch wie skich łapskach stare plecione rękawice, akie nosił nieboszczyk o ciec,
i ciągle mi się zachciewało takich mie skich rękawiczek skórkowych. O ciec adał pęczak,
a a na takie rzeczy, ak na przykład groch, nawet patrzeć nie mogę, tylko drobiu mi się
zachciewa. Zwycza ny schab też mi się nie barǳo podobał i mo a stara musiała mi go
przyrząǳać, Boże odpuść winy, na piwie.

Z wyrazem na czarnie sze rozpaczy Baloun zaczął odprawiać generalną spowiedź.
— Ja przecież bluźniłem świętym Pańskim wybrańcom i wybrankom na Malszy

w karczmie, a w Dolnym Zaga u sprałem wikarego. W Boga eszcze wierzyłem, to trze-
ba powieǳieć, ale co do świętego Józefa, to uż zaczynałem powątpiewać. Wszystkich
świętych eszcze ścierpiałem w mieszkaniu, ale obrazek świętego Józefa kazałem wyrzu-
cić, więc teraz karze mnie Pan Bóg za mo e grzechy i za mo ą niemoralność. Ilu i akich
niemoralnych uczynków nadopuszczałem się w swoim młynie, ak często prze echałem
się po teściu, czyniąc gorzkim ego dożywocie, i ak barǳo szykanowałem żonę.

— Wyście młynarz, prawda? — rzekł Szwe k w zamyśleniu. — To powinniście byli
wieǳieć, że młyny boże mielą powoli, ale nieodmiennie, i że z wasze winy wybuchnie ta
wo na światowa.

Do rozmowy wtrącił się ednoroczny ochotnik Marek:
— Na tych bluźnierstwach, Balounie, i na nieuznawaniu wszystkich wybrańców i wy-

branek Pańskich wy ǳiecie kiepsko, bo trzeba przecie pamiętać, że nasza armia austriacka
est uż od wielu lat armią czysto katolicką, ma ącą na aśnie szy przykład w naszym na -
wyższym woǳu i panu. Co za zuchwalstwo ruszać do bo u z trucizną powątpiewania
o niektórych wybrańcach i wybrankach Pańskich, skoro nasze ministerstwo wprowaǳi-
ło dla dowóǳtwa załóg, to est panów oficerów, ezuickie egzorty i skoro braliśmy uǳiał
w wo skowe rezurekc i? Zrozumieliście, Balounie? Czy po mu ecie, że dopuszczacie się
właściwie czegoś przeciwko samemu duchowi nasze sławne armii? Co do świętego Jó-
zefa, którego obrazek kazaliście wyrzucić z izby, to zrobiliście wielkie głupstwo, bo on,
Balounie, est właściwie patronem wszystkich tych, którzy pragną z wo ny powrócić,
wymigać się z nie . Był on cieślą, a każdy zna przecie przysłowie: „Patrza , gǳie cieśla
zostawił ǳiurę”. Iluż to luǳi z takim hasłem poszło do niewoli. Wiǳąc sytuac ę bez
wy ścia i okrążenie ze wszystkich stron przez nieprzy aciela, starali się oni ratować nie
tyle z pobudek egoistycznych, ale ratować siebie ako członka armii, aby następnie, po
powrocie z niewoli, mogli rzec na aśnie szemu panu, że oczeku ą ego dalszych rozkazów.
Rozumiecie więc, Balounie?

— Nie rozumiem — z westchnieniem odpowieǳiał Baloun — a mam w ogóle łeb
tępy. Mnie wszystko trzeba powtarzać ǳiesięć razy.

— Akurat ǳiesięć razy? Może mnie wystarczy? — pytał Szwe k. — Ja ci w każdym
razie eszcze raz wytłumaczę. Słyszałeś tu, że masz się trzymać tego ducha, aki panu e
w armii, że powinieneś wierzyć w świętego Józefa, a gdy bęǳiesz okrążony przez nieprzy-
aciela, masz pamiętać o przysłowiowe ǳiurze pozostawione przez cieślę, abyś się ocalił
dla na aśnie szego pana do następne wo ny. Teraz chyba uż wszystko rozumiesz i po-
wiesz nam nieco dokładnie , akich to niemoralności dopuszczałeś się w swoim młynie.
Tylko, uważasz, bez wykrętów, żeby nie było tak ak z pewną ǳiewczyną, która się spo-
wiadała, a gdy uż wszystkie grzechy wyliczyła, to dopiero zaczęła się wstyǳić i dodała,
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że co noc dopuszczała się wszeteczeństwa. Naturalnie, że gdy pleban usłyszał takie słowo,
to go ęzyk zaswęǳiał i rzekł: „No, nie wstydź się, mo a córko, bo a tu zastępu ę Pana
Boga, i opowieǳ mi szczegółowo o tych wszeteczeństwach”. A ǳiewczyna w bek, że się
strasznie wstyǳi, bo takie okropne wszeteczeństwa, a on znowuż ą napominał, że on
est o cem duchownym. Po długim wzdraganiu zaczęła wreszcie od tego, że co wieczór
się rozbierała i kładła do łóżka. Ale dale mówić nie mogła, tylko ryczała eszcze głośnie .
Więc on znowuż dodawał e otuchy, że człowiek est naczyniem grzesznym z natury
swo e , ale miłosierǳie boże nie ma granic. Więc się ǳiewczyna wreszcie zdecydowała
i z wielkim płaczem mówiła: „Gdy się rozebrana w łóżku ułożyłam, to spomięǳy palców
u nóg wydłubywałam brud i wąchałam go”. Takich więc dopuszczała się ta ǳiewczyna
wszeteczeństw. Ale a mam naǳie ę, Balounie, żeś ty we młynie takich rzeczy nie robił
i że nam opowiesz coś rzetelnie szego, akieś porządnie sze wszeteczeństwo.

Okazało się, że Baloun, według swego wyrażenia, dopuszczał się wszeteczeństw z go-
spodyniami wie skimi, a wszeteczeństwa te polegały na fałszowaniu mąki, co Baloun
w prostocie swego ducha uważał za niemoralne. Na barǳie był rozczarowany telegrafista
Chodounsky i pytał go, czy aby naprawdę nie miał akich sprawek z gospodyniami na
worach z mąką, na co Baloun wymachu ąc rękoma odpowieǳiał:

— Na takie rzeczy byłem za głupi.
Żołnierzom ogłoszono, że obiad bęǳie wydawany za Palotą w Przełęczy Łupkowskie .

Istotnie, do Mezilaborca wyruszył sierżant rachuby batalionu z kucharzami kompanii,
z podporucznikiem Ca thamlem, który za mował się sprawami gospodarczymi batalionu.
Czterech szeregowców dodano im ako patrol.

Powrócili w niespełna pół goǳiny z trzema wieprzami uwiązanymi za zadnie łapy
i z wrzeszczącą roǳiną mie scowego Rusina, któremu wieprza zarekwirowano, oraz z oty-
łym wo skowym lekarzem z baraku Czerwonego Krzyża, który barǳo gorliwie tłumaczył
coś podporucznikowi Ca thamlowi wzrusza ącemu ramionami.

Przed wagonem sztabowym spór stał się barǳo ostry; lekarz wo skowy zaczął prze-
konywać kapitana Sagnera, że wieprze te przeznaczone są dla szpitala Czerwonego Krzyża,
o czym ednakże chłop nie chciał nic wieǳieć, domagał się, aby mu ego wieprze oddano,
wywoǳił, że to ego ostatnie mienie i że stanowczo nie może e oddać za tę cenę, aką
mu wypłacono.

Przy tych słowach wtykał kapitanowi Sagnerowi pieniąǳe, które otrzymał za wieprze,
zaś gospodyni trzymała kapitana za drugą rękę i obcałowywała ą z uniżonością, aką kra
ten zawsze się wyróżniał.

Kapitan Sagner nie wieǳiał, co ma robić, i dopiero po chwili udało mu się odepchnąć
starą gospodynię. Nie na wiele to się przydało, bo zamiast nie obstąpiły go ǳieci, które
także rzuciły się do obcałowywania ego rąk.

Podporucznik Ca thaml wywoǳił przy tym tonem zgoła kupieckim:
— Ten drab ma eszcze dwanaście świń i otrzymał zapłatę zgodnie z ostatnim rozka-

zem dywiz i numer , referat gospodarczy. Według paragrafu  tego rozkazu należy
kupować wieprze w mie scowościach przez wo nę nie dotkniętych nie droże ak po  ko-
rony i  halerzy za kilogram żywe wagi; w mie scowościach przez wo nę nawieǳonych
należy dodać  halerzy na kilogram żywe wagi, czyli że należy płacić za kilogram  koro-
ny  halerze. I est eszcze taka uwaga: „O ile w mie scowościach przez wo nę dotkniętych
zna du ą się gospodarstwa z niepomnie szonym stanem nierogacizny, która może być za-
ęta dla celów zaopatrywania przechoǳących wo sk, należy wypłacać za zabrane wieprze
takie ceny, akie się wypłaca w mie scowościach przez wo nę nie dotkniętych, z osobną
dopłatą  halerzy za kilogram żywe wagi. Gdyby sytuac a nie była zupełnie asna, na-
leży natychmiast na mie scu powoływać spec alną komis ę, składa ącą się z interesanta,
dowódcy przechoǳącego odǳiału i z tego oficera lub sierżanta rachuby (o ile choǳi
o formac e mnie sze), którzy za mu ą się sprawami gospodarczymi odǳiału”.

Wszystko to przeczytał podporucznik Ca thaml z kopii rozkazu do dywiz i, którą
to kopię stale nosił przy sobie i znał e treść na pamięć, wieǳąc na przykład, że na
terytorium przyontowym cenę za marchew podnosi się do ,  halerzy za kilogram,
a dla „Offiziersmenageküchenabteilung” za kalafior na terytorium przyontowym płaci się
 koronę i  halerzy za kilogram.
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Ci, którzy w Wiedniu te cenniki układali, wyobrażali sobie niezawodnie, że terytorium
przyontowe est krainą opływa ącą w marchew i kalafiory.

Podporucznik Ca thaml przeczytał to wszystko wzburzonemu gospodarzowi w ęzyku
niemieckim i zapytał go w tym samym ęzyku, czy go zrozumiał. Gdy chłop zakręcił
głową, ryknął na niego:

— Więc chcesz komis ę?
Chłopek zrozumiał słowo „komis a”, bo kiwnął głową, i podczas gdy wieprze ego

zostały tymczasem zawleczone do kuchni polowych na stracenie, obstąpili go przyǳie-
leni do rekwirowania żołnierze z bagnetami na karabinach i komis a udała się do ego
gospodarstwa, aby ustalić, czy chłop ma otrzymać  korony  halerze za kilogram, czy
też tylko  korony  halerzy.

Nim doszli do drogi prowaǳące ku wsi, od strony kuchen polowych doleciał potró -
ny śmiertelny kwik wieprzy i chłop zrozumiał, że wszystko skończone, więc w rozpaczy
tylko zawołał:

— Dawajtie mnie za każduju swiǌu dwa rynskĳa!
Cztere żołnierze otoczyli go z bliska, a cała roǳina zagroǳiła drogę kapitanowi Sa-

gnerowi i porucznikowi Ca thamlowi, ukląkłszy przed nim na środku szosy.
Matka z dwiema córkami obe mowała kolana obu oficerów, nazywa ąc ich dobroǳie-

ami, aż gospodarz wrzasnął na nie w narzeczu Rusinów, mieszka ących na Węgrzech, aby
wstały. Niech żołnierze zeżrą wieprze i pozdycha ą po nich.

Nie powołano więc komis i, a ponieważ chłop się nagle zbuntował i zaczął grozić
pięścią, więc od ednego z żołnierzy dostał kolbą tak porządnie, aż pod ego kożuchem
zadudniło, a cała roǳina się przeżegnała i razem z o cem wzięła nogi za pas.

W ǳiesięć minut późnie sierżant rachuby batalionu razem z ordynansem batalio-
nu Matusziczem delektowali się móżdżkiem wieprzowym. Sieǳieli w swoim wagonie
i obżerali się statecznie, docina ąc pisarzowi adowitymi uwagami:

— Żarlibyście i wy, co? Ba, takie rzeczy to tylko dla szarż. Dla kucharzy cynader-
ki i wątróbka, móżdżek i głowizna dla panów rechnungsfeldfeblów, a dla pisarzy tylko
podwó ne porc e mięsa z tych, co przeznaczone są dla szeregowców.

Kapitan Sagner uż też wydał rozkaz dotyczący kuchni oficerskie :
„Pieczeń wieprzowa na kminku: wybrać mięso co na lepsze, żeby nie było barǳo

tłuste!”
Stało się więc, że kiedy w Łupkowskie Przełęczy rozdawano szeregowcom eǳenie, na

dnie menażki w porc i polewki zna dował piechur dwa malutkie kawałeczki mięsa, a eśli
się który uroǳił pod planetą eszcze gorszą, to zna dował tam tylko kawałek szperki.

W kuchni panował zwykły nepotyzm wo skowy, obǳiela ący tych wszystkich, którzy
byli blisko kliki panu ące . Pucybuty w Łupkowskie Przełęczy łazili z zatłuszczonymi
gębami, a każdy ordynans miał brzuch twardy ak kamień. ǲiały się rzeczy woła ące
o pomstę do nieba.

Jednoroczny ochotnik Marek zrobił w kuchni skandal, bo chciał być sprawiedliwy.
Kiedy kucharz wrzucił mu do menażki z zupą porządny kawał gotowane szynki i dodał:
„To dla naszego geschichtsschreibera” — Marek zadeklarował, że w wo sku wszyscy,
którzy służą w szeregach, są sobie równi, co zostało przy ęte wyrazami głośnego uznania
i stało się pobudką do wymyślania na kucharzy.

Jednoroczniak rzucił otrzymany kawał mięsa z powrotem do kotła i oświadczył, że
nie uzna e żadne protekc i. Ale w kuchni tego nie zrozumieli i sąǳili, że batalionsge-
schichtsschreiber nie est zadowolony, więc mu kucharz rzekł, żeby przyszedł późnie ,
gdy eǳenie bęǳie rozdane, to mu da kawał nogi.

Pisarze też mieli pyski na glanc, sanitariusze posapywali z nadmiernego dobrobytu,
a dokoła tego wielkiego błogosławieństwa bożego widać było wszęǳie ślady niedawnych
ciężkich walk. Wszęǳie leżały magazyny od nabo ów, puste blaszane pudełka od konserw,
strzępy rosy skich, austriackich i niemieckich uniformów, części zdruzgotanych wozów,
długie pokrwawione pasma gazy i waty.

W stare sośnie koło dawnego dworca kole owego, z którego pozostała tylko ku-
pa rumowisk, tkwił granat, który nie wybuchł. Wszęǳie widać było skorupy granatów,
a gǳieś w bezpośrednie bliskości musiano pochować zwłoki żołnierzy, ponieważ zalaty-
wało straszliwym odorem zgnilizny.
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O tym, że tędy przechoǳiły masy wo sk i że tu krótko lub długo obozowały, świad-
czyły kupki luǳkich nieczystości pochoǳenia mięǳynarodowego, należące do wszyst-
kich narodów Austrii, Niemiec i Ros i. Te kupki po żołnierzach wszystkich narodowości
i wszystkich wyznań religĳnych leżały obok siebie lub warstwiły się edne na drugich
i ani myślały bić się z sobą.

Zru nowany wodociąg kole owy, drewniana budka stróża i wszystko w ogóle, co miało
aką taką ścianę, było poprzewiercane kulami karabinowymi ak rzeszoto.

Gwoli pełnie szemu wrażeniu uciech wo ennych, za niedalekim szczytem górskim
wznosiły się kłęby dymu, akby się paliła cała wieś i akby tam był ośrodek operac i wo-
ennych. Spalono tam baraki choleryczne i biegunkowe ku wielkie radości pewnych
panów, którzy przykładali ręce do urząǳania owych szpitali pod protektoratem arcy-
księżne Marii, a którzy kradli i nabĳali sobie kieszenie przedstawieniem rachunków za
nieistnie ące baraki.

Teraz właśnie ta grupa baraków paliła się za wszystkie inne i w smroǳie palących się
sienników wznosiło się ku niebu arcyzłoǳie stwo arcyksiążęcego protektoratu.

Za dworcem, na skale, Niemcy z Rzeszy pokwapili się uż z ustawieniem pomnika
na cześć poległych brandenburskich żołnierzy czcząc ich napisem: „Den Helden von Lup-
kapass”, i wielkim orłem cesarstwa odlanym w brązie. U dołu na cokole zna dowała się
barǳo rzeczowa uwaga, że ten symbol odlany został z armat rosy skich, zdobytych przez
pułki niemieckie przy wyzwalaniu Karpat.

W te ǳiwne i dla żołnierzy niezwykłe atmosferze batalion odpoczywał po obieǳie
w wagonach, a kapitan Sagner z adiutantem batalionu eszcze ciągle nie mogli dogadać
się za pomocą szyowanych telegramów z bazą brygady co do dalszego marszu batalionu.
Wiadomości przychoǳiły takie ǳiwne, że wyglądało na to, iż batalion nie powinien był
w ogóle przybywać do Przełęczy Łupkowskie i miał echać zgoła inną drogą do Nowego
Miasta pod Sziatorem, bo w telegramach wymienione były mie scowości: Csap-Ungvar,
Kis-Berezna-Uzsok.

Po ǳiesięciu minutach okazało się, że w brygaǳie sieǳi akiś pętak sztabowy, bo
oto nadszedł szyowany telegram z zapytaniem, czy to mówi  marszbatalion  puł-
ku (szy wo skowy G. ). Pętak z brygady est zǳiwiony, gdy otrzymu e odpowiedź, że
choǳi o  marszbatalion  pułku, i pyta, kto dał rozkaz azdy na Mukaczev, szlakiem
wo skowym na Stry , kiedy marszruta prowaǳić ma przez Przełęcz Łupkowską na Sanok
do Galic i. Pętak strasznie się ǳiwi, że mu telegrafu ą z Łupkowskie Przełęczy, i wysyła
szy: „Marszruta niezmieniona, na Łupkowską Przełęcz–Sanok, gǳie dalsze rozkazy.

Po powrocie kapitana Sagnera powsta e w wagonie sztabowym dyskus a o czyimś
tam bezhołowiu i pada ą przytyki, że gdyby nie Niemcy z Rzeszy, to wschodnia grupa
wo skowa byłaby zupełnie bez głowy.

Podporucznik Dub próbował usprawiedliwiać ten chaos w sztabie austriackim i glęǳił
coś o tym, że tute sza okolica była barǳo spustoszona niedawnymi walkami i że tor
kole owy nie mógł zostać doprowaǳony do należytego porządku.

Wszyscy oficerowie spoglądali na niego ze współczuciem, akby chcieli powieǳieć,
że ten pan za swó idiotyzm nie odpowiada. Ponieważ nikt mu nie przeczył, więc pod-
porucznik Dub glęǳił dale o potężnym wrażeniu, akie wywarła na nim ta spustoszona
okolica, świadcząca o tym, ak potrafi walić żelazna pięść naszego wo ska. Znowuż nikt
mu nie odpowiada, on zaś mówi:

— Tak to, tak, naturalnie, Ros anie cofali się tu w szalone panice.
Kapitan Sagner postanawia sobie w duchu, że wyśle podporucznika Duba przy na -

bliższe sposobności ako patrol oficerski, gdy sytuac a w okopach stanie się w na wyższym
stopniu niebezpieczna. Niech iǳie na zasieki z drutu kolczastego rozpoznawać pozyc e
nieprzy acielskie. Kapitan Sagner i porucznik Lukasz wychyla ą się z okna wagonu, przy
czym Sagner szepcze Lukaszowi do ucha:

— Diabli nadali nam tych cywilów. Im większy inteligent, tym większe bydlę.
Ma się wrażenie, że podporucznik w ogóle nie przestanie mówić. Opowiada dale

wszystkim oficerom, co czytał w gazecie o tych walkach karpackich i o zmaganiach
o przełęcze karpackie podczas ofensywy austriacko-niemieckie na linii Sanu.

Opowiada o tym tak, akby nie tylko uczestniczył w tych walkach, ale akby nimi
osobiście kierował. Osobliwie wstrętne są na przykład takie ego zdania:
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— Potem szliśmy na Bukovsko, aby sobie zabezpieczyć linię Bukovsko–Dynov, ma ąc
połączenie z grupą barde ovską pod Wielką Polanką, gǳie rozbiliśmy samarską dywiz ę
nieprzy aciela.

Porucznik Lukasz nie wytrzymał i rzekł do podporucznika Duba:
— O czym niezawodnie rozmawiałeś ze swoim starostą powiatowym eszcze przed

wo ną.
Podporucznik Dub spo rzał na Lukasza nienawistnie i wyszedł z wagonu.
Pociąg wo skowy stał na nasypie, a pod nim na kilkumetrowym zboczu widniały róż-

ne przedmioty porzucone przez ustępu ące wo ska rosy skie, które na widocznie cofały
się tędy. Widać tu było zarǳewiałe cza niki, akieś garnki, ładownice. Obok na różnie -
szych rzeczy leżały tu także zwo e drutu kolczastego i znowu dużo tych pokrwawionych
strzępów waty i gazy. Nad tym zboczem stała w pewnym mie scu gromada żołnierzy,
a podporucznik Dub natychmiast wypatrzył, że mięǳy nimi zna du e się Szwe k i o czymś
mówi.

Podszedł więc do te grupy.
— Co tu się stało? — zapytał podporucznik Dub głosem surowym sta ąc prosto przed

Szwe kiem.
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant — odpowieǳiał Szwe k za wszystkich — że się

przypatru emy.
— A czemu wy się tu przypatru ecie? — wrzasnął podporucznik Dub.
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że patrzymy z nasypu na dół.
— A kto wam na to pozwolił?
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że takie est życzenie naszego pana obersta

Schlagera z Brucka. Gdy od eżdżaliśmy na ont, a on się z nami żegnał, to w przemó-
wieniu swoim wezwał nas, żebyśmy się wszystkiemu dobrze przypatrywali, gdy bęǳiemy
prze eżdżali przez opuszczone pobo owiska, żebyśmy wieǳieli, ak to się tam wo owało,
i żebyśmy się z tego uczyli. Więc my teraz patrzymy, panie le tnant, na ten rów i wi-
ǳimy, ile to różnych rzeczy musi porzucić ucieka ący żołnierz. My tu wiǳimy, panie
le tnant, akie to głupie, gdy żołnierz zabiera z sobą różne niepotrzebne rzeczy i dźwiga
nad siły. Zmęczy się takim dźwiganiem, gdy wlecze tyle tobołów, i potem nie może lekko
wo ować.

Podporucznikowi Dubowi błysnęła nagle iskierka naǳiei, że nareszcie zdoła może
pociągnąć Szwe ka przed sąd polowy za propagandę antymilitarną, więc zapytał go prosto
z mostu:

— Więc wy sąǳicie, że żołnierz powinien porzucać ładownice, które tu leżą, albo
i bagnety, które tam wiǳimy?

— O, byna mnie , o nie, posłusznie meldu ę, panie le tnant — odpowieǳiał Szwe k
uśmiecha ąc się przy emnie. — Raczy pan le tnant spo rzeć tuta w rów na ten porzucony
nocnik blaszany.

Istotnie, pod nasypem wyzywa ąco leżał nocnik z poobtłukiwaną emalią, zżarty rǳą,
a dokoła niego pełno było akichś potłuczonych garów, które to naczynia, nie nada ące
się uż do użytku domowego, układał tu zawiadowca stac i ako ewentualny materiał do
dyskus i archeologicznych przyszłych stuleci. Po odkryciu tych garnków archeologowie
zgłupie ą, a w szkole ǳieci uczyć się będą o epoce nocników emaliowanych.

Podporucznik Dub zapatrzył się na ten przedmiot, ale nie zdołał stwierǳić nic po-
nadto, że est to istotnie eden z tych inwalidów, których młodość upłynęła pod łóżkiem.

Spostrzeżenie Szwe ka wywarło na wszystkich ogromne wrażenie, więc gdy podpo-
rucznik Dub milczał, głos zabrał znowu Szwe k:

— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że z takim samym nocnikiem był kiedyś ładny
szpas w Podiebradach. Opowiadano sobie o tym u nas na Vinobradach, w gospoǳie.
W owym czasie zaczęto wydawać w Podiebradach-Zdro u taką sobie gazecinę „Nieza-
wisłość”, a głową e był podiebraǳki aptekarz, zaś redaktorem zrobili nie akiego Wła-
dysława Ha ka z Domażlic. A ten pan aptekarz był to sobie taki ǳiwak, że zbierał stare
garnki i inne takie drobiazgi, aż sobie uzbierał całe muzeum. Otóż pewnego razu ten
domażlicki Ha ek zaprosił do wód podiebraǳkich akiegoś kolegę, który także pisywał
do gazet, i oba wstawili się porządnie, bo się uż z tyǳień nie wiǳieli, no i gość obiecał
gospodarzowi redaktorowi, że za tę fetę napisze mu felieton do ego niezawisłe gazetki,
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niby do „Niezawisłości”, od które ednak sam był zależny. Więc napisał ten ego kolega
taki felieton o akimś zbieraczu, który znalazł w piasku na brzegu Łaby stary blaszany
nocnik i myślał, że to przyłbica świętego Wacława, i narobił tyle hałasu, że na mie sce
z echał aż biskup Brynych z Hradca z proces ą i z chorągwiami. Ten aptekarz wziął to
wszystko do serca, że to niby przytyk do niego, więc i on, i ten pan Ha ek zaczęli się
boczyć na siebie.

Podporucznik Dub byłby na chętnie strącił Szwe ka na łeb z nasypu, ale się opanował
i tylko wrzasnął na wszystkich:

— Mówię wam, żebyście się tu nie gapili. Wy mnie wszyscy eszcze nie znacie, ale
poznacie wy mnie eszcze…

A wy zostaniecie tuta ! — wrzasnął na Szwe ka głosem srogim, gdy ten razem z in-
nymi chciał się oddalić.

Stali tak naprzeciw siebie i podporucznik Dub zaczął się zastanawiać, co by tak po-
wieǳieć straszliwego. Uprzeǳił go Szwe k:

— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że byłoby dobrze, gdyby ta ładna pogoda trwała
dale . Za dnia nie bywa zbyt gorąco, a noce są także dość przy emne, tak że pogoda do
wo owania est w sam raz.

Podporucznik Dub wy ął rewolwer i zapytał:
— Znasz to?
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, znam to. Pan oberle tnant Lukasz ma taki sam.
— Więc sobie, ty łobuzie, zapamięta — powieǳiał podporucznik chowa ąc rewolwer

— że mogłoby cię spotkać coś barǳo nieprzy emnego, gdybyś w dalszym ciągu uprawiał
tę swo ą propagandę.

Podporucznik Dub oddalał się zadowolony i myślał w duchu;
„Teraz powieǳiałem mu ak się należy: propagandę, tak est, propagandę”.
Przed we ściem do wagonu Szwe k przechaǳał się eszcze przez chwilę i mruczał pod

nosem:
— Jak takiego nazwać?
Myślał długo i intensywnie, aż wreszcie wyłoniła się z tego myślenia nazwa na odpo-

wiednie sza: „Wicepierdoła”.
W słowniku wo skowym słowo „pierdoła” było od dawna używane z wielką miło-

ścią, osobliwie gdy choǳiło o pułkowników lub starych kapitanów i ma orów, a było
stopniem wyższym ulubionego epitetu: „Pieski ǳiadyga”. Bez tego przymiotnika sło-
wo „ǳiadyga” było racze uprze mością w stosunku do starego pułkownika czy ma ora,
który dużo ryczał, ale pomimo to żołnierzy swoich lubił i stawał w ich obronie wobec
innych pułków, osobliwie zaś gdy choǳiło o obce patrole, które wyławiały ego żołnierzy
z różnych spelunek, gdy ci żołnierze nie mieli zezwolenia na pozostawanie na mieście po
capstrzyku. ǲiadyga troszczył się o swoich żołnierzy, eǳenie musieli dostawać ak się
patrzy, ale miewał także swo e ǳiwactwa. Czepiał się tego czy owego i dlatego nazywano
go ǳiadygą.

Ale gdy ǳiadyga niepotrzebnie szykanował żołnierzy i szarże kombinu ąc na przykład
ćwiczenia nocne i podobne rzeczy, to mówiono o nim „pieski ǳiadyga”.

Z „pieskiego ǳiadygi” awansowano zwolenników idiotycznych szykan i głupich za-
czepek na „pierdołów”. To słowo znaczyło barǳo wiele i trzeba podkreślić, że mięǳy
pierdołą cywilnym a pierdołą wo skowym est różnica ogromna.

Pierdoła cywilny to także akiś pan przełożony w urzęǳie, plaga niższych urzędników
i woźnych. Jest to filister-biurokrata, który potrafi zrobić piekło o to, że akiś papierek nie
est należycie osuszony bibułą itp. Jest to w ogóle idiotyczna i bydlęca postać w luǳkim
społeczeństwie, ponieważ taki cymbał uda e uosobienie roztropności, est przekonany, że
na wszystkim się zna, że wszystko umie wytłumaczyć, i wszystkim czu e się dotknięty.

Kto służył w wo sku, temu nie potrzeba mówić, aka istnie e różnica mięǳy pierdołą-
-cywilem, a pierdołą w uniformie. W wo sku słowo to oznaczało „ǳiadygę pieskiego”,
naprawdę „pieskiego”, który wszystkiego się czepiał, o wszystko zrzęǳił, ale cofał się
przed na mnie szymi przeszkodami; żołnierzy nie lubił i niepotrzebnie ich szykanował, bo
o pozyskaniu ich szacunku czy zaufania, którym mógł się eszcze poszczycić „ǳiadyga”,
w tym wypadku nie mogło być w ogóle mowy.
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W niektórych garnizonach, ak na przykład w Trydencie, zamiast „pierdoła” mówi-
ło się „nasza stara dupa”. W każdym z tych wypadków choǳiło o osobę starszą, więc
gdy Szwe k nazwał podporucznika Duba „wicepierdołą”, to doskonale wyraził istotę rze-
czy, ustala ąc, że zarówno co do wieku, ak i co do stanowiska całego „pierdoły” brak
podporucznikowi Dubowi  procent.

Wraca ąc do swego wagonu Szwe k myślał o tych rzeczach i zgoła niespoǳianie spo-
tkał się z pucybutem podporucznika Duba, Kunertem, który miał spuchniętą twarz i coś
tam pod nosem bełkotał, że akurat spotkał się ze swoim podporucznikiem, który bez
na mnie szego powodu obił go po twarzy za to, że akoby zada e się ze Szwe kiem.

— W takim razie — rzekł Szwe k z dosto eństwem — pó ǳiemy do raportu. Au-
striacki żołnierz powinien dać się bić po gębie w określonych wypadkach. Ale ten twó
Dub przekroczył wszelkie granice, ak mawiał stary Eugeniusz Sabauǳki: „Stąd — do-
tąd”. Więc teraz sam musisz iść do raportu, a eśli, nie pó ǳiesz, to i ode mnie dostaniesz
po gębie, żebyś wieǳiał, co to est dyscyplina w armii. W Karlińskich Koszarach mie-
liśmy nie akiego le tnanta Hausnera, a ten le tnant też miał pucybuta, którego bił po
twarzy i kopał. Pewnego razu ten pucybut był tak mocno obity po twarzy, że zgłupiał
z tego wszystkiego i stanął do raportu, a przy raporcie meldował, że został skopany, tak
mu się to wszystko w głowie poplątało, a tymczasem ego pan bez trudu dowiódł, że ten
pucybut kłamie, bo go owego dnia nie skopał, lecz tylko obił po twarzy, więc zacnego
pucybuta za fałszywe oskarżenie wsaǳili na trzy tygodnie do paki.

Ale to nie ma nic do rzeczy — mówił Szwe k dale — bo to wszystko edno, ak
mawiał medyk Houbiczka, czy w zakłaǳie medycyny sądowe kra esz człowieka, który
się powiesił, czy też takiego, który się otruł. Pó dę z tobą. I w mordobiciu musi być
umiarkowanie.

Kunert zgłupiał do reszty i ruszył za Szwe kiem do wagonu sztabowego. Podporucznik
Dub wyglądał akurat oknem i wrzasnął:

— Czego tu szukacie eden z drugim, wy draby?
— Zachowa się z godnością — strofował Szwe k Kunerta wpycha ąc go do wagonu.
Na korytarzu ukazał się porucznik Lukasz, a za nim szedł kapitan Sagner.
Porucznik Lukasz, który miał uż tyle razy do czynienia ze Szwe kiem, ogromnie się

zǳiwił, bo twarz Szwe ka nie miała tego zwykłego wyrazu poczciwości, ale była tak akoś
zacięta w sobie i poważna, że wyraz ten można było wziąć za zapowiedź akichś niemiłych
wydarzeń.

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant — rzekł Szwe k — że sprawa iǳie do
raportu.

— Tylko mi się tu nie bałwań, mó Szwe ku, bo a też mam tego dosyć.
— Raczy pan pozwolić — rzekł Szwe k — a estem ordynansem pańskie kompanii,

pan raczy być dowódcą kompanii . Ja wiem, że to est rzecz barǳo ǳiwna, ale i to wiem,
że pan podporucznik Dub est pod panem.

— Tyś, mó Szwe ku, w ogóle zgłupiał — przerwał mu porucznik Lukasz. — Jeśli
się upiłeś, to zrobisz na lepie , gdy, pó ǳiesz co rychle na zbity łeb. Rozumiesz, ty bydlę
edno? Ty idioto⁈

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant — mówił Szwe k popycha ąc przed sobą
Kunerta — że to est tak samo, ak pewnego razu robili w Praǳe próbę z ramą ochronną,
zabezpiecza ącą od prze echania przez tramwa elektryczny. Ten pan, co tę ramę wynalazł,
sam się ofiarował na próbę, ak ta rama ǳiałać bęǳie, a potem miasto musiało płacić
odszkodowanie ego wdowie.

Kapitan Sagner nie wieǳąc, co ma powieǳieć, kiwał głową, a twarz porucznika Lu-
kasza wyrażała beznaǳie ną rozpacz.

— Wszystko musi być załatwiane drogą służbową, przez raport, posłusznie meldu ę,
panie oberle tnant — mówił nieustępliwy Szwe k dale . — Jeszcze w Brucku mawiał pan
do mnie, panie oberle tnant, że skoro estem ordynansem kompanii, to mam na głowie
inne eszcze obowiązki, nie tylko akieś tam rozkazy. Że niby powinienem być o wszystkim
poinformowany, co się w kompanii ǳie e. Na podstawie tego rozporząǳenia pozwalam
sobie zameldować panu, panie oberle tnant, że pan le tnant Dub spotkał swego ordynansa
i obił go po twarzy bez wystarcza ące przyczyny. Ja bym tego, posłusznie meldu ę, panie
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oberle tnant, może i nie mówił, ale skoro wiǳę, że pan le tnant Dub est oddany pod
pańską komendę, więc myślę sobie, że to trzeba pociągnąć do raportu.

— To akaś osobliwa sprawa — rzekł kapitan Sagner. — Czemu wleczecie tuta tego
Kunerta?

— Posłusznie meldu ę, panie batalionskommandant, że wszystko musi iść do rapor-
tu. On zgłupiał, bo został obity po twarzy przez pana le tnanta Duba, a nie może sobie
pozwolić na to, żeby sam poszedł do raportu. Posłusznie meldu ę, panie hauptman, żeby
pan spo rzał na niego, ak mu się trzęsą kolana. On est na pół żywy, że musi iść do tego
raportu. I żeby nie a, toby się do tego raportu wcale może nie dostał ak ten Kudela
z Bytouchova, który podczas służby w wo sku tak długo choǳił do raportu, aż został
przeniesiony do marynarki, stał się kornetem, a na akie ś wyspie na Oceanie Spoko nym
został ogłoszony ako dezerter. On się potem ożenił na te wyspie i rozmawiał z podróż-
nikiem Havlasą, który go uż nie odróżnił od tubylców. W ogóle est to rzecz barǳo
smutna, gdy ktoś dla takiego głupiego mordobicia musi stawać do raportu. Ale on wca-
le nie chciał iść tuta , ponieważ mówił, że nie pó ǳie. W ogóle est to taki mordobity
pucybut, że nawet nie wie, o które mordobicie tuta choǳi. On by tu w ogóle nie przy-
szedł, on w ogóle nie chciał się ruszyć do tego raportu, on nieraz da się eszcze mocnie
sprać. Posłusznie meldu ę, panie hauptman, niech pan spo rzy na niego, że on z tego
wszystkiego est uż cały zafa dany. Z drugie strony powinien był natychmiast skarżyć
się, że dostał po gębie, ale się nie odważył, bo uważał, że lepie być skromnym fiołkiem,
ak powieǳiał pewien poeta. Bo on est służącym pana le tnanta Duba.

Popycha ąc Kunerta przed sobą, rzekł Szwe k do niego:
— Nie trzęś się tak, mazga u, ak dąb na osice!
Kapitan Sagner zapytał Kunerta, ak się rzeczy miały.
Ale Kunert drżąc na całym ciele zadeklarował, że wszyscy mogą zapytać pana le tnanta

Duba, że go w ogóle nie zbił po twarzy.
Zdra ca Kunert trzęsąc się na całym ciele oświadczył nawet, że wszystko w ogóle

zmyślił sobie Szwe k.
Sytuac a była wysoce kłopotliwa i nie widać było wy ścia z nie , ale ak na zawołanie

przypatoczył się podporucznik Dub i wrzasnął na Kunerta:
— Chcesz eszcze raz dostać po pysku?
Sprawa została więc całkowicie wy aśniona i kapitan Sagner, zwraca ąc się do podpo-

rucznika Duba, rzekł krótko i węzłowato:
— Od ǳisia Kunert przechoǳi do kuchni batalionu, co zaś do nowego służącego,

to pan podporucznik Dub zwróci się do sierżanta rachuby Vańka.
Podporucznik Dub zasalutował i oddala ąc się, warknął pod adresem Szwe ka:
— Założę się, że bęǳiecie kiedyś wisieć.
Gdy podporucznik Dub odszedł, Szwe k zwrócił się do porucznika Lukasza i rzekł do

niego tonem przy emnym i przy acielskim:
— W Mnichovie-Hradiszczu też był taki eden pan i też w taki sposób rozmawiał

z drugim panem, a tamten mu odpowieǳiał: „Na szafocie się spotkamy”.
— Szwe ku — rzekł porucznik Lukasz — esteście piramidalnie głupi, ale nie ważcie

mi się odpowieǳieć, ak macie w zwycza u: „Posłusznie meldu ę, że estem głupi!”
— Frapant! — odezwał się kapitan Sagner wychyla ąc się z okna. Na chętnie byłby

się cofnął, ale uż nie było czasu na ucieczkę przed biedą: podporucznik Dub stał tuż pod
oknem.

Zaczął od tego, że est mu barǳo przykro, iż kapitan Sagner oddalił się nie wysłu-
chawszy ego wywodów o ofensywie na wschodnim oncie.

— Jeśli chcemy zrozumieć tę olbrzymią ofensywę — wołał podporucznik Dub wspi-
na ąc się ku oknu wagonu — to musimy sobie uświadomić, ak rozwĳała się ofensywa
pod koniec kwietnia. Musieliśmy przerwać ont rosy ski i za na dogodnie szy punkt dla
te operac i uznaliśmy mie sce mięǳy Karpatami a Wisłą.

— Ja się z twymi wywodami na zupełnie zgaǳam — odpowieǳiał kapitan Sagner
i oddalił się od okna.

Kiedy po upływie pół goǳiny pociąg ruszył dale na Sanok, kapitan Sagner wyciągnął
się na sieǳeniu i udawał, że śpi, aby podporucznik Dub mógł tymczasem zapomnieć
o swoich oklepanych poglądach na ofensywę.
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W wagonie, którym echał Szwe k, nie było Balouna. Na ego prośbę pozwolono mu
mianowicie wytrzeć chlebem kocioł po gulaszu. Zna dował się na platformie z kuchniami
polowymi w sytuac i barǳo nieprzy emne , bo gdy pociąg ruszył, zacny Baloun wpadł do
kotła głową na dół, tak że tylko nogi wystawały z gulaszowego naczynia. Ale Baloun
przystosował się do te sytuac i i z kotła oǳywało się takie forsowne mlaskanie, akie
bywa słychać, gdy eż polu e na prusaki. Po chwili ozwało się nawet wołanie:

— Koleǳy, na miłość boską, rzućcie mi tu kawałek chleba, bo w kotle est eszcze
sporo sosu.

Ta sielanka trwała aż do następne stac i, a rezultat był taki, że wnętrze kotła  kom-
panii błyszczało ak nowe.

— Bóg wam zapłać, koleǳy — ǳiękował Baloun serdecznie. — Od czasu, ak estem
na wo nie, szczęście uśmiechnęło się do mnie po raz pierwszy.

Rzeczywiście, Baloun mógł mówić o szczęściu. W Łupkowskie Przełęczy dostał
aż dwie porc e gulaszu, a porucznik Lukasz zadowolony, że ego służący przyniósł mu
z kuchni oficerskie obiad nietknięty, dał mu za to dobrą połowę tego obiadu. Baloun
czuł się więc całkiem szczęśliwy, bu ał nogami spuszczonymi z wagonu i nagle cała ta
wo na wydała mu się czymś miłym, pełnym roǳinnego ciepła.

Kucharz kompanii zaczął sobie z niego pokpiwać, że po przybyciu do Sanoka bęǳie
się gotowało kolac ę i eszcze eden obiad, a mianowicie obiad zaległy, którego nie dostali
w droǳe. Baloun potakiwał głową z wielkim zadowoleniem i powtarzał co chwila:

— Zobaczycie, koleǳy, że Pan Bóg nas nie opuści.
Wszyscy śmieli się serdecznie, a kucharz sieǳąc na kuchni zaśpiewał:

Niech się duch wszelki wesoło śmie e,
Chyba nas Pan Bóg nie zapoǳie e.
A choćbyśmy się gǳieś zapoǳieli,
To i tak dobrze bęǳiemy się mieli.
Choćbyśmy się zapoǳieli w rowie,
To i z rowu wyleziemy, panowie…

Za stac ą Szczawna, w dolinach, znowu zaczęły się pokazywać cmentarze żołnierskie.
Koło stac i widać było wielki krzyż przydrożny z Chrystusem, któremu pocisk w czasie
ostrzeliwania torów urwał głowę.

Pociąg biegł coraz szybcie z górki na pazurki ku Sanokowi, horyzont stawał się coraz
szerszy, a po obu stronach toru widać było coraz więce spustoszonych wsi.

Pod Kulaśną widać było na dole w rzeczułce zdruzgotany pociąg Czerwonego Krzyża,
który runął z nasypu kole owego.

Baloun wytrzeszczył na ten widok oczy. Osobliwie ǳiwiły go części lokomotywy po-
rozrzucane na wszystkie strony. Komin maszyny wtłoczony był w nasyp kole owy i ster-
czał zeń niby lufa ǳiała -centymetrowego.

Widok ten wzbuǳił także zainteresowanie w wagonie, w którym zna dował się Szwe k.
Na barǳie oburzył się kucharz Jura da.

— Czyż to wolno strzelać do wagonów Czerwonego Krzyża?
— Nie wolno, ale można — rzekł Szwe k. — Wycelowali akuratnie, a wytłuma-

czyć się nietrudno, że to było w nocy i że znaków Czerwonego Krzyża nie było widać.
W ogóle dużo est na świecie takich rzeczy, których robić nie wolno, ale można. Na -
ważnie sze to, żeby spróbować, czy zakazane rzeczy zrobić nie można. Podczas cesarskich
manewrów w okolicy Pisku przyszedł rozkaz, że nie wolno wiązać żołnierzy w kĳ. Ale
nasz kapitan wymiarkował, że robić to można, bo taki rozkaz był strasznie śmieszny: każ-
dy przecie mógł łatwo wymiarkować, że żołnierz związany w kĳ nie mógłby maszerować.
Więc się nad tym befelem nie zastanawiał tak barǳo, żołnierzy związanych w kĳ kazał
wrzucać na wóz taborowy i maszerowało się dale aż miło. Albo weźmy taki przypadek,
który zdarzył się u nas przed sześciu laty. Na nasze ulicy mieszkał nie aki pan Karlik
na pierwszym piętrze. A na drugim piętrze mieszkał barǳo porządny człowiek, student
konserwatorium, Mikesz. Ogromnie lubił kobiety i mięǳy innymi zaczął się też zale-
cać do córki tego pana Karlika, który był właścicielem domu transportowego i cukierni,
a gǳieś na Morawach miał podobno zakład introligatorski pod akąś obcą firmą. Otóż,

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



gdy ten Karlik dowieǳiał się, że ten student zaleca się do ego córki, poszedł do niego do
mieszkania i powiada: „Z córką mo ą żenić się panu nie wolno, mó panie łapserdaku, bo
e panu nie dam!” „No, dobrze — odpowieǳiał pan Mikesz — eśli żenić mi się z nią
nie wolno, to się przecież na kawałki nie rozszarpię”. Po dwóch miesiącach pan Karlik
przyszedł znowu do tego Mikesza, przyprowaǳił z sobą nawet swo ą małżonkę i obo e
rzekli ednogłośnie: „Pan, panie łapserdaku, pozbawił naszą córkę honoru”. „Tak est —
odpowieǳiał Mikesz — pozwoliłem sobie zhańbić ą, szanowna pani”. Ten pan Karlik
zaczął na niego niepotrzebnie wrzeszczeć i przypominać mu, że przecie powieǳiał, że
z ego córką żenić mu się nie wolno, bo mu e nie da, ale mu tamten całkiem rzeczowo
odpowieǳiał, że ani myśli się z nią żenić, skoro nie wolno. Wtedy zaś nie było mowy
o tym, co wolno. A ponieważ o tym nie było mowy, więc on dotrzyma słowa i prosi,
żeby się nie niepokoili, bo on est człowiekiem charakteru, nie żadna chorągiewka, bo
zawsze dotrzymu e słowa, to co powie, to est święte, więc córki państwa Karlików nie
chce i nigdy chcieć nie bęǳie. A gdyby z te rac i miał być narażony na prześladowania,
to także nie robi sobie z tego nic, bo sumienie ma czyste, a ego nieboszczka mamusia
eszcze na łożu śmiertelnym zaklinała go, żeby nigdy w życiu nie kłamał, on zaś przy-
rzekł e to uroczyście, a takie przyrzeczenie obowiązu e. W ego roǳinie w ogóle nikt
nie kłamał, on zaś miewał w szkole zawsze stopnie celu ące z zachowania. Wiǳicie więc
— wywoǳił Szwe k — że wielu rzeczy czynić nie wolno, ale ostatecznie można. Drogi
luǳkie mogą być różne, byle cel był wzniosły.

— Droǳy przy aciele — rzekł ednoroczny ochotnik, który notował coś z wielką
gorliwością — nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ten oto pociąg Czerwonego
Krzyża, wysaǳony w powietrze, na poły spalony i zrzucony z nasypu, wzbogaca dawne
ǳie e naszego batalionu nowym bohaterskim czynem przyszłości. Wyobrażam sobie, że
około  września, ak to sobie uż zaznaczyłem w notatniku, z każde kompanii naszego
batalionu zgłosi się na ochotnika kilku prostych żołnierzy pod woǳą kaprala, aby wysaǳić
w powietrze pancerny pociąg nieprzy acielski, który nas ostrzeliwu e i nie pozwala nam
prze ść przez rzekę. Zaszczytnie spełnili swo e zadanie przebrani za wieśniaków…

Co a wiǳę! — zawołał ednoroczny ochotnik zagląda ąc w swo e notatki. — W aki
sposób dostał się do moich notatek nasz pan Vaniek?

Słucha pan, panie rechnungsfeldfebel — zwrócił się do Vańka — co za piękny arty-
kulik bęǳie o panu w ǳie ach batalionu, zda e mi się, że uż pana gǳieś opisałem, ale
to bęǳie stanowczo lepsze i barǳie przekonywa ące. — I ednoroczny ochotnik zaczął
czytać głosem podniesionym i uroczystym:

„Bohaterska śmierć sierżanta rachuby Vańka.
Do ryzykowne wyprawy, ma ące na celu wysaǳenie w powietrze pan-

cernego pociągu nieprzy acielskiego, przyłączył się także sierżant rachuby
Vaniek w przebraniu wieśniaczym ak i inni uczestnicy te wyprawy. Wy-
wołanym przez siebie wybuchem został ogłuszony, a gdy oǳyskał przytom-
ność, u rzał się otoczonym przez nieprzy aciela i niebawem zaprowaǳono
go do sztabu nieprzy acielskie dywiz i, gǳie w obliczu śmierci odmówił
akichkolwiek wy aśnień co do sytuac i i liczebności naszego wo ska. Po-
nieważ u ęty został w przebraniu, przeto ako szpiega skazano go na śmierć
przez powieszenie, którą to karę przez wzgląd na ego wysokie stanowisko
zamieniono mu na śmierć przez rozstrzelanie. Egzekuc a została wykona-
na natychmiast pod murem cmentarnym, a ǳielny sierżant Vaniek prosił,
aby mu nie zawiązywano oczu. Na pytanie, czy nie ma akiego spec alne-
go życzenia, odpowieǳiał: »Przekażcie za pośrednictwem parlamentariusza
mo emu batalionowi ostatnie pozdrowienie ode mnie oraz donieście mu, że
umieram przekonany, iż nasz batalion kroczyć bęǳie nadal drogą zwycię-
stwa«. Dale donieście panu kapitanowi Sagnerowi, że według ostatniego
rozkazu brygady ǳienna porc a konserw została podniesiona do pół trzecie
puszki na ednego szeregowca. Tak umarł nasz sierżant rachuby wzbuǳa ąc
ostatnim swoim zdaniem popłoch u nieprzy aciela, który był przekonany,
że broniąc prze ścia przez rzekę, odcina nas od punktów zaopatrywania, że
więc doprowaǳi do rychłego wygłoǳenia nas, a tym samym do zdemo-
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ralizowania. O ego spoko u, z akim spoglądał śmierci w oczy, świadczy
i ta okoliczność, że przed straceniem grał w zechcyka z nieprzy acielskimi
oficerami sztabowymi. »Kwotę przeze mnie wygraną proszę wręczyć rosy -
skiemu Czerwonemu Krzyżowi« — rzekł sto ąc przed lufami karabinów. Ta
szlachetna wspaniałomyślność wzruszyła obecnych wo skowych aż do łez”.

Niech mi pan wybaczy, panie Vańku — mówił dale ednoroczny ochotnik — że
pozwoliłem sobie w taki sposób rozporząǳić się pienięǳmi przez pana wygranymi. Za-
stanawiałem się nad tym, czy nie należałoby racze oddać e austriackiemu Czerwonemu
Krzyżowi, ale wreszcie doszedłem do wniosku, że ze stanowiska luǳkiego wszystko to
edno, która humanitarna instytuc a te pieniąǳe otrzyma.

— Mógł ten nasz nieboszczyk przeznaczyć swo e pieniąǳe na kuchnię dla ubogich
w Praǳe — rzekł Szwe k — ale właściwie lepie się stało, bo burmistrz praski mógłby tę
sumę prze eść sam w akim barze.

— Trudna rada, luǳie kradną wszęǳie — rzekł telefonista Chodounsky.
— Na więce kradną luǳiska w Czerwonym Krzyżu — z wielkim gniewem zawo-

łał kucharz Jura da. — Miałem w Brucku zna omego kucharza, który gotował dla sio-
strzyczek pracu ących w baraku, i ten kucharz powieǳiał mi, że przełożona i starsze
pielęgniarki wysyła ą do domu całe skrzynki malagi i czekolady. Do kraǳieży zachę-
ca człowieka okaz a; powieǳiałbym, że takie uż est przeznaczenie człowieka. Każdy
człowiek w ciągu swego nieskończonego istnienia przebył niezliczone przemiany, więc
przyna mnie raz musi z awić się na tym świecie ako złoǳie w określonych fazach swe
ǳiałalności. Sam uż przebyłem edną taką fazę.

Kucharz-okultysta Jura da wy ął ze swego tobołka butelkę koniaku.
— Oto est nieomylny dowód mego twierǳenia — rzekł otwiera ąc butelkę. — Za-

brałem tę butelkę przed od azdem z kuchni oficerskie . Koniak ten est na lepsze marki
i przeznaczony był ako dodatek do lukrów na torty i ptysie. Ale przeznaczeniem ego
było, aby go ukraǳiono, podobnie ak przeznaczeniem moim było, abym się stał złoǳie-
em.

— Byłoby nieźle, gdyby przeznaczenie nasze skazywało nas na współwinowa ców pań-
skich. Nawet mi się zda e, że tak est istotnie — rzekł Szwe k.

Przeznaczenie było rzeczywiście nieubłagane. Butelka krążyła z rąk do rąk pomimo
protestów sierżanta rachuby Vańka, który twierǳił, że koniak trzeba pić kubkiem i że
należy poǳielić się nim sprawiedliwie, bo wszystkich est pięciu, więc przy takie niepa-
rzyste liczbie łatwo może się zdarzyć, iż ten albo ów pociągnie o łyk więce , niż mu się
należy.

Na to odpowieǳiał Szwe k:
— Całkiem słusznie. Jeśli pan Vaniek chce mieć liczbę parzystą, to niech się wyłączy

ze spółki, a bęǳie po sporach i kłopotach.
Vaniek cofnął więc swó pro ekt i zaproponował wielkodusznie, aby ofiarodawca Ju-

ra da ustawił się tak, iżby miał możność napić się dwa razy, co wywołało burzę protestów,
bo ofiarodawca uż się raz napił próbu ąc koniak przy otwieraniu butelki.

Wreszcie przy ęty został pro ekt ednorocznego ochotnika Marka, żeby pić podług
alfabetu; uzasadniał to tym, że pisownia nazwiska przesąǳa losy człowieka.

Resztę koniaku dopił Chodounsky, który był pierwszy według abecadła. Towarzyszyło
mu gniewne spo rzenie Vańka, który liczył na to, że ponieważ est ostatnim, więc bęǳie
miał o eden łyk więce , co oczywiście było grubym błędem matematycznym, bo łyków
było dwaǳieścia i eden.

Potem grali w stukułkę, a ednoroczniak Marek wygłaszał przy dokupywaniu kart
mnóstwo nabożnych sentenc i zaczerpniętych z Pisma świętego.

Gdy dostał waleta, wołał:
— Panie mó , poniecha mi tego waleta i tym razem, aby mi owoce dobrego przyniósł,

zanim nawozić i orać będę.
A gdy wszystkich ogarniał gniew, że dobiera ąc karty stale dostawał atu, nawet gdy

wyciągał ósemkę, wtedy ednoroczny ochotnik Marek wołał wielkim głosem:
— Azali niewiasta, ma ąca groszy ǳiesięć, a zgubiwszy eden, nie zapaliłaby świecy,

nie przetrząsnęłaby domu swego, póki nie zna ǳie grosza onego? A skoro znalazła, zwoła
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sąsiady swe i przy aciółki serca swego, woła ąc: „Radu cie się, albowiem dostałam ósemkę
i dokupiłam atutowego króla wraz z asem”. Da cie uż te karty, wszyscyście wpadli.

Jednoroczny ochotnik Marek miał doprawdy wy ątkowe szczęście w kartach. Podczas
gdy inni przebĳali sobie nawza em atuty, on bił te przebite uż lewy zawsze na wyższym
atu, tak że eden za drugim niesłusznie wpadali, a ednoroczny ochotnik Marek brał lewę
za lewą i wołał do przegrywa ących:

— I nastanie po miastach wielkie trzęsienie ziemi i głód, i zaraza, a ogniste znaki na
niebie pokazywać się będą.

Wreszcie wszyscy mieli uż tego dość; przestali więc grać, gdy telefonista Chodounsky
oświadczył, że przegrał swó żołd za całe półrocze naprzód. Był tym barǳo zgnębiony,
a Marek domagał się rewersów, aby przy wypłacie żołdu należność wypłacana była nie
Chodounskiemu, lecz emu.

— Nie martw się, Chodounsky — pocieszał go Szwe k — eśli bęǳiesz miał szczęście,
to polegniesz w pierwsze potyczce, a Marek dostanie figę, nie twó żołd. Podpisz mu
rewers i kpĳ sobie z niego.

Uwaga o możliwości padnięcia w pierwsze potyczce dotknęła Chodounskiego barǳo
niemile. Odpowieǳiał z całą stanowczością:

— Ja paść nie mogę, bo estem telefonistą; telefoniści sieǳą zawsze w mie scu bez-
piecznym, a druty się przeprowaǳa albo poprawia dopiero po bitwie.

Jednoroczniak Marek wywoǳił, że telefoniści wręcz przeciwnie narażeni są na wiel-
kie niebezpieczeństwo, bo nieprzy acielska artyleria szuka zawsze przede wszystkim te-
lefonistów. Żaden telefonista w swoim schronie nie est bezpieczny. Choćby się schron
zna dował ǳiesięć metrów pod ziemią, to i tam go nieprzy acielska artyleria zna ǳie.
Że telefoniści giną ak muchy, o tym świadczy fakt, że gdy opuszczał Bruck, to właśnie
urząǳali tam dwuǳiesty ósmy kurs dla telefonistów.

Chodounsky spoglądał na mówiącego okiem posmutniałym, co pobuǳiło Szwe ka
do przy acielskie uwagi:

— Całe telefonowanie to też ładna bu da i szwindel.
— Nie gada cie, kumie — odpowieǳiał Chodounsky.
— Za rzę do swoich notatek dotyczących ǳie ów batalionu — rzekł Marek. — Co

też tam est pod literą „Ch”?… Chodounsky, Chodounsky. Aha, est. „Telefonista Cho-
dounsky zasypany przy wybuchu miny. Ze swego grobu telefonu e do sztabu: »Umieram,
i winszu ę batalionowi zwycięstwa«”.

— Powinieneś być zadowolony — rzekł Szwe k. — Czy może pragniesz dodać coś
od siebie? Pamiętasz tego telegrafistę z „Titanica”, który gdy statek uż tonął, ciągle te-
legrafował na dół do zanurza ące się kuchni pyta ąc, kiedy nareszcie bęǳie obiad.

— Mnie na szczegółach nie zależy — rzekł ednoroczny ochotnik. — Ewentualnie
można przedśmiertne zdanie Chodounskiego uzupełnić na przykład okrzykiem: „Po-
zdrówcie ode mnie naszą żelazną brygadę!”

. Marchieren! Marsch!
Po przy eźǳie do Sanoka okazało się, że ci, co echali razem z Balounem, który puszczał
wiatry po wielkie wyżerce, mieli rac ę. Bęǳie kolac a, a oprócz kolac i rozdawany bęǳie
komiśniak za te wszystkie dni, w których żołnierze chleba nie otrzymywali. Okazało się
także, że właśnie w Sanoku zna du e się sztab „żelazne brygady”, do które przyǳielony
został batalion  pułku piechoty. Ponieważ linia kole owa, prowaǳąca stąd pod sam
Lwów, a w kierunku północnym na Wielkie Mosty, nie była uszkoǳona, przeto było
zagadką, dlaczego sztab wschodniego odcinka wydał dyspozyc ę, aby „żelazna brygada”
ze swoim sztabem koncentrowała się sto pięćǳiesiąt kilometrów za ontem, skoro prze-
biegał on w owym czasie od Brodów w stronę Bugu, a potem wzdłuż rzeki na północ ku
Sokalowi.

Ta wysoce interesu ąca kwestia strategiczna została rozstrzygnięta w sposób wy ątko-
wo prosty, gdy kapitan Sagner składał w Sanoku meldunek o przybyciu batalionu.

Adiutantem brygady był tam kapitan Tayrle.
— Barǳo się ǳiwię — rzekł kapitan Tayrle — że nie otrzymaliście dokładnych wia-

domości. Marszruta est przecież z góry podana. O trasie swego marszu powinniście byli,
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rzecz prosta, powiadomić nas zawczasu. Podług dyspozyc i sztabu głównego przybyliście
o dwa dni za wcześnie.

Kapitan Sagner zaczerwienił się z lekka, ale nie przyszło mu na myśl, aby się legi-
tymować tymi wszystkimi telegramami szyowanymi, akie otrzymywał w ciągu całe
azdy.

— Ja się panu barǳo ǳiwię — rzekł adiutant Tayrle.
— Zda e mi się, że wszyscy oficerowie są z sobą na „ty” — odpowieǳiał kapitan

Sagner.
— Niech i tak bęǳie — zgoǳił się kapitan Tayrle. — Powieǳ mi, czyś ty w służbie

czynne , czy rezerwista? Ach tak, aktywny! A, to całkiem co innego… Tu panu e taki za-
męt, że sam diabeł się nie rozezna w tym wszystkim. Prze echało tędy barǳo wielu takich
idiotów-podporuczników rezerwy. Kiedyśmy się cofali spod Kraśnika i od Limanowe ,
to wszyscy ci niby-podporucznicy potracili głowy, ak tylko zobaczyli patrol kozacki. My
w sztabie nie lubimy takich pasożytów. Taki fu ara po skończeniu gimnaz um wstępu e
do wo ska albo ako ednoroczniak zda egzamin oficerski, a potem głupie e dale ako
cywil, a gdy trzeba ruszyć na wo nę, to taki pan robi ze strachu w ma tki.

Kapitan Tayrle splunął i poufale poklepał kapitana Sagnera po ramieniu:
— Zabawicie tu ze dwa dni. Postaram się, żeby wam się nie przykrzyło. Mamy tu takie

ładne kurewki, „Engelhuren”. Potańcu emy sobie. Jest tu także córka ednego generała,
która dawnie uprawiała miłość lesbĳską. Przebieramy się wszyscy w suknie kobiece i bywa
wesoło; zobaczysz, co ona potrafi. Taka sucha małpa, że trudno sobie wyobrazić, ale zna się
na rzeczy, przy acielu. Ananas pierwsze klasy, zresztą sam zobaczysz. Pardon! — zawołał
nagle. — Będę znowu wymiotował. Powtarza się to uż trzeci raz.

Kiedy po chwili wrócił, tłumaczył się Sagnerowi, że to skutki wczora szego wieczoru,
w którym uczestniczył także odǳiał inżyniery ny. Tłumaczył się zaś tylko dlatego, aby
kapitan Sagner wiǳiał, ak tu bywa wesoło.

Z dowódcą odǳiału inżyniery nego, który miał także stopień kapitana, zapoznał się
kapitan Sagner barǳo szybko. Do kancelarii wpadł chłop ak tyka chmielowa, niby
w półśnie przeoczył obecność kapitana Sagnera i w tonie na familiarnie szym zwrócił
się do kapitana Tayrle:

— Co robisz, stara świnio? Wczora wieczorem ładnie urząǳiłeś naszą hrabiankę! —
Usadowił się na krześle i waląc się trzciną po łydkach, wołał: — Pękam ze śmiechu, gdy
sobie przypominam, żeś e porzygał całe łono…

— Masz rac ę — odpowieǳiał Tayrle — wczora było rzeczywiście barǳo wesoło.
Dopiero potem zapoznał kapitana Sagnera z przybyłym oficerem, następnie wszyscy

trze przeszli przez kancelarię administracy nego wyǳiału brygady i udali się do kawiarni,
która powstała w ciągu edne nocy z dawne piwiarni.

Gdy przechoǳili przez kancelarię, kapitan Tayrle wziął z ręki oficera inżynierii trzcinę
i uderzył nią w długi stół, dokoła którego ustawiło się na komendę dwunastu pisarzy
wo skowych. Byli to wyznawcy dekowania się przy spoko ne i zgoła bezpieczne pracy na
tyłach armii, mieli ładne, okrągłe brzuszki i ubrani byli w odświętne uniformy.

Do tych dwunastu spasionych apostołów dekowania rzekł kapitan Tayrle chcąc się
widocznie popisać przed kapitanem Sagnerem i drugim kapitanem:

— Nie wyobraża cie sobie, że trzymamy was tuta niby w karmniku. Wy świnie!
Trzeba mnie żreć i chlać, a więce biegać!

— Teraz pokażę wam eszcze inną tresurę — rzekł kapitan Tayrle do towarzyszy.
Znowu uderzył trzciną w stół i zapytał pisarzy sto ących przy stole:
— Kiedy popękacie, prosięta?
— Według rozkazu pana kapitana.
Śmie ąc się z własnego błazeństwa i idiotyzmu kapitan Tayrle wyszedł z kancelarii.
Gdy znaleźli się w kawiarni, kapitan Tayrle kazał podać butelkę arzębiaku i przysłać

kilka wolnych panienek. Okazało się, że cała ta kawiarnia to po prostu na zwycza nie szy
zamtuz. Ponieważ żadna z panienek nie była wolna, kapitan Tayrle rozzłościł się okrutnie,
w sieni zwymyślał od ostatnich zarząǳa ącą madam i głośno rozpytywał się, kto est
u panny Elly. Kiedy mu odpowieǳiano, że sieǳi u nie akiś podporucznik, Tayrle krzyczał
eszcze głośnie .

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



U panny Elly sieǳiał tymczasem podporucznik Dub, który gdy uż batalion roz-
lokowany był w gimnaz um, zwołał swó odǳiał i w długim przemówieniu wywoǳił,
że Ros anie przy odwrocie wszęǳie zakładali domy rozpusty z personelem pozarażanym
chorobami płciowymi, aby tym podstępem narazić armię austriacką na wielkie straty.
Ninie szym ostrzega przeto żołnierzy przed udawaniem się do takich domów rozpusty.
Sam osobiście przekona się, czy żołnierze usłuchali ego rozkazu, który est surowy dlate-
go, że wo sko zna du e się uż w strefie przyontowe . Każdy żołnierz przyłapany w domu
rozpusty bęǳie pociągnięty przed sąd polowy.

Podporucznik Dub poszedł przekonać się osobiście, czy żołnierze nie wykracza ą prze-
ciwko ego rozkazowi i dlatego za punkt oparcia dla swo e kontroli wybrał sobie kanapkę
panny Elly w pokoiku na pierwszym piętrze tak zwane mie skie kawiarni. Na kanapce
owe bawił się barǳo mile.

Tymczasem kapitan Sagner powrócił uż do swego batalionu. Towarzystwo kapitana
Tayrle rozlazło się, bo Tayrla wezwali do brygady, gǳie generał dowoǳący uż od goǳiny
szukał swego adiutanta.

Przyszły nowe rozkazy z dywiz i i trzeba było wyznaczyć ostatecznie marszrutę dla
przybyłego  pułku, ponieważ trasą, która była dla niego pierwotnie wyznaczona, ma
obecnie według nowych dyspozyc i echać marszbatalion  pułku.

Wszystko było beznaǳie nie poplątane, Ros anie wycowali się z północno-wschod-
niego zakątka Galic i barǳo szybko, tak że niektóre odǳiały armii austriackie pomieszały
się tam ze sobą, a w tę mieszaninę wbĳały się klinem odǳiały armii niemieckie tworząc
chaos potęgowany eszcze przybywaniem na ont nowych marszbatalionów i różnych
formac i wo skowych. Tak samo było na odcinkach ontowych, zna du ących się eszcze
dale na tyłach, ak i tuta w Sanoku, do którego przybyły nagle rezerwy niemieckie dy-
wiz i hanowerskie pod dowóǳtwem pułkownika o tak ponurym spo rzeniu, że dowódca
brygady stracił ostatecznie głowę. Pułkownik rezerw niemieckich pokazał mianowicie
dyspozyc e swego sztabu, według których miał rozlokować swoich żołnierzy w gmachu
gimnaz um, za ętym właśnie przez pułk . Dla ulokowania swego sztabu zażądał opróż-
nienia domu Banku Krakowskiego, w którym właśnie przebywał sztab brygady.

Dowódca brygady połączył się bezpośrednio z dywiz ą i przedstawił e sytuac ę ak
na ściśle , następnie rozmawiał z dywiz ą ponury hanowerczyk, w wyniku czego do bry-
gady przyszedł następu ący rozkaz:

„Brygada wychoǳi z miasta o szóste wieczorem na Turową – Wolską –
Liskowiec – Starą Sól – Sambor, gǳie otrzyma dalsze rozkazy. Razem z nią
iǳie marszbatalion  pułku ako ochrona, według poǳiału opracowanego
w brygaǳie. Przednia straż wychoǳi na Turową o goǳinie pół do szó-
ste , mięǳy strażą boczną na południowym skrzydle i północnym odległość
trzech i pół kilometra. Straż tylna wyrusza o goǳinie kwadrans po szóste ”.

W gimnaz um wszczął się z tego powodu wielki ruch; do rozpoczęcia konferenc i
oficerów batalionu brakło tylko podporucznika Duba i Szwe kowi polecono odszukać go.

— Mam naǳie ę, że zna ǳiecie go bez wielkiego trudu, bo stale coś ze sobą macie
— rzekł porucznik Lukasz.

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że proszę o pisemny rozkaz dowóǳtwa
kompanii. Właśnie dlatego, że zawsze coś ze sobą mamy.

Podczas gdy porucznik Lukasz na kartce notatnika wypisywał wezwanie, aby podpo-
rucznik Dub przybył natychmiast na konferenc ę, Szwe k meldował dale :

— Tak est, panie oberle tnant, i tym razem, ak zawsze, może pan być o wszystko
spoko ny. Już a go zna dę. Ponieważ żołnierzom nie wolno choǳić do burdelów, więc
pan podporucznik Dub na pewno sieǳi w ednym z nich, aby się przekonać, czy za
przekroczenie tego zakazu nie udałoby się pociągnąć którego z żołnierzy przed sąd polowy,
którym zawsze wszystkich straszy. On sam uprzeǳił żołnierzy swego odǳiału, że zbada
wszystkie burdele i że biada przyłapanym, bo go potem pozna ą ze złe strony. Zresztą a
wiem, gǳie on est. Sieǳi w te kawiarni naprzeciwko, bo wszyscy żołnierze patrzyli za
nim, aby wieǳieć, który z tych domów zbada na pierw.

„Połączone Domy Rozrywek” i „Kawiarnia Mie ska”, czyli przedsiębiorstwo, o któ-
rym Szwe k wspominał, było poǳielone na dwie części. Kto nie chciał przechoǳić przez
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kawiarnię, wchoǳił od tyłu, gǳie wygrzewała się na słońcu akaś stara kobieta. Po nie-
miecku, po polsku i po węgiersku przemawiała ona do przybywa ących mnie więce tymi
słowami:

— Niech pan pozwoli, panie żołnierzu, mamy tu barǳo ładne panienki.
Gdy pan żołnierz przy mował zaproszenie, prowaǳiła go korytarzem do akiegoś

przedpoko u czy poczekalni i wołała edną z panienek, która przybiegała natychmiast
w koszuli. Naprzód żądała pienięǳy, które z kolei inkasowała madam, podczas gdy pan
żołnierz odpinał bagnet.

Oficerowie wchoǳili przez kawiarnię. Droga panów oficerów była nieco trudnie sza,
bo prowaǳiła obok gabinetów w tyle kawiarni, gǳie był bogaty wybór panienek lepsze
kategorii, przeznaczone dla szarż oficerskich; były tam też koronkowe koszulki, pĳano
tam wino i likiery. Madam surowo przestrzegała obycza ów i na nic tu nie zezwalała;
wszystko odbywało się na górze w pokoikach. W ednym z takich ra ów na kanapie pełne
pluskiew leżał w kalesonach podporucznik Dub, a panna Elly opowiadała mu zmyśloną,
ak to uż zawsze bywa, tragedię swego życia. Je o ciec, wywoǳiła, był fabrykantem, ona
zaś sama nauczycielką w liceum w Budapeszcie, a puściła się z nieszczęśliwe miłości.

Za podporucznikiem Dubem na stoliku pod ręką stała butelka arzębiaka i kieliszki.
Ponieważ butelka była opróżniona dopiero do połowy, a podporucznik Dub i panna Elly
mówili uż od rzeczy, widać było, że podporucznik nie ma tęgie głowy. Ze słów ego
łatwo też można było wywnioskować, że mu się w głowie wszystko pomieszało i że pannę
Elly uważa za swego służącego Kunerta. Nazywał ą też Kunertem i zwycza em swoim
groził e stale:

— Kunert, Kunert, bestio edna, poznasz ty mnie kiedyś ze złe strony…
Szwe ka chciano poddać te same procedurze, akie poddawano wszystkich innych

żołnierzyków, którzy przybywali tu wchoǳąc tylnym we ściem, ale on wyrwał się sta-
tecznie akie ś ǳiewoi w koszuli. Na e krzyk przybiegła ta polska madam i w żywe oczy
łgała, że nie bawi tuta żaden pan le tnant.

— Niech szanowna pani nie wy eżdża na mnie z pyskiem — rzekł uprze mie Szwe k
uśmiecha ąc się słodko — bo trzasnę w zęby. U nas przy ulicy Płatnerskie pewnego razu
sprali taką madam tak dokumentnie, że straciła przytomność. Syn tam szukał o ca swego,
nie akiego Vondraczka, handel pneumatykami. Tamta madam nazywała się Krzovanova,
ale gdy ą ocucili i pytali e się o imię, to odpowieǳiała, że nazywa się akoś na „Ch”.
A aka godność szanowne pani?

Czcigodna matrona zaczęła straszliwie wrzeszczeć, gdy po tych słowach Szwe k ą
odepchnął i z wielką powagą szedł po drewnianych schodach na pierwsze piętro.

Na dole z awił się sam właściciel tego domu, akiś podupadły polski szlachcic. Poleciał
za Szwe kiem po schodach i zaczął go szarpać za bluzę wykłada ąc mu po niemiecku, że
na piętro wchoǳić mu nie wolno, bo to dla panów oficerów, a dla wo ska na dole.

Szwe k powieǳiał mu, że przybywa tuta w interesie całe armii i że szuka pewnego
pana le tnanta, bez którego armia nie może wyruszyć w pole. Gdy zaś właściciel poczynał
sobie coraz napastliwie , Szwe k zepchnął go po schodach na dół, a sam zabrał się do
przeglądania poko ów. Przekonał się, że wszystkie poko e są puste i dopiero na samym
końcu korytarza, gdy zapukał, u ął za klamkę i uchylił nieco drzwi, odezwał się wrzaskli-
wy głos panny Elly: „Besetzt!”, a w ślad za nią przemówił podporucznik Dub, któremu
zdawało się widać, że est eszcze w swoim poko u w obozie: „Herein!”

Szwe k wszedł do poko u, zbliżył się do kanapy i odda ąc kartkę z wezwaniem podpo-
rucznikowi Dubowi, rozglądał się po poko u, gǳie porozrzucane były części garderoby
pana podporucznika, i meldował:

— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że ma się pan ubrać i stawić natychmiast po-
dług tego rozkazu, który panu wręczam, w naszych koszarach, w gimnaz um, bo odby-
wamy tam wielką naradę wo enną.

Podporucznik Dub wytrzeszczył na niego oczy o malutkich źrenicach, ale był pra-
wie przekonany, że nie est znowu tak dalece wstawiony, żeby nie mógł poznać Szwe ka.
Przyszło mu ednak na myśl, że posyła ą mu Szwe ka do raportu, rzekł do niego:

— Zaraz zabiorę się do ciebie. Zobaczysz… co… z tego… bęǳie…
— Nale mi eszcze eden, Kunert — zwrócił się do panny Elly.
Napił się i drąc pisemny rozkaz, śmiał się:
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— To ma być… pisemne usprawiedliwienie? U… nas… żadne… usprawiedliwienie…
nic… nie znaczy… Teraz… est… wo na… a nie… szkoła… No, bratku… złapaliśmy… cię…
w burdelu… co? Chodź… no tu… Szwe ku… bliże … dostaniesz… po… pysku. W któ-
rym… roku… Filip… Macedoński… pobił… Rzymian… tego… nie… wiesz… ty… ogierze!

— Posłusznie meldu ę, panie le tnant — nastawał Szwe k nieubłaganie dale — że
to est na wyższy rozkaz z brygady, że panowie oficerowie ma ą się ubrać i pó ść na kon-
ferenc ę batalionową, bo ruszamy w pole, a teraz ma być zadecydowane, która kompania
bęǳie strażą przednią, boczną lub tylną. Teraz bęǳie o tym mowa, a a sąǳę, że i pan
le tnant powinien zabrać głos w te sprawie.

To dyplomatyczne przemówienie trochę oprzytomniło podporucznika Duba. Zaczy-
nał się orientować, że ednak nie est w koszarach, ale dla pewności zapytał:

— Gǳież to a estem?
— Raczy pan się zna dować w burdelu, panie le tnant. Luǳie bowiem różnymi cha-

ǳa ą drogami.
Podporucznik Dub odsapnął ciężko, wstał z kanapy i zaczął zbierać części swego uni-

formu, przy czym Szwe k mu pomagał. Gdy podporucznik był uż ubrany, wyszli oba
razem z poko u, ale po chwili Szwe k wrócił i nie zwraca ąc uwagi na pannę Elly, która
na swó sposób tłumaczyła ten ego powrót i z nieszczęśliwe miłości natychmiast ułożyła
się w łóżku, wypił resztę arzębinówki i pośpieszył za podporucznikiem.

Na ulicy znowu wódka uderzyła podporucznikowi Dubowi do głowy, ponieważ był
wielki upał. Opowiadał Szwe kowi na większe głupstwa bez akiegokolwiek związku. Mó-
wił, że w domu ma markę pocztową z Helgolandu i że natychmiast po maturze poszli
z kolegami grać w bilard i nie ukłonili się wychowawcy swe klasy. Przy każdym zdaniu
dodawał:

— Sąǳę, że mnie należycie rozumiecie.
— Tak est, rozumiem pana należycie — odpowiadał Szwe k. — Mówił pan le tnant

mnie więce tak samo, ak blacharz Pokorny w Buǳie owicach. Gdy go luǳie zapytywali,
czy się tego roku kąpał w Malszy, odpowiadał: „Nie kąpałem się, ale za to uroǳi się tego
roku dużo węgierek”. Albo go pytali: „Czy adł pan tego roku grzyby?”. A on odpowiadał:
„Nie adłem tego roku grzybów, ale ten nowy sułtan marokański ma być podobno barǳo
porządnym człowiekiem”.

Podporucznik Dub przystanął i zawołał:
— Sułtan marokański? Ten facet uż nic nie znaczy. — Otarł pot z czoła i spogląda ąc

na Szwe ka zamglonymi oczyma mruczał: — Nawet zimą nie pociłem się tak ak teraz.
Zgaǳasz pan się ze mną? Zrozumiałeś pan?

— Rozumiem, panie le tnant. Do nasze gospody „Pod Kielichem” choǳił pewien
starszy pan, nie aki radca emerytowany z Komis i Kra owe , i twierǳił słowo w słowo
to samo. Mawiał zawsze, że mu ǳiwno, iż taka est różnica mięǳy temperaturą letnią
a zimową. I barǳo się ǳiwił, że luǳie te przyczyny eszcze nie poznali.

W bramie gimnaz um Szwe k opuścił podporucznika Duba, który zatacza ąc się wszedł
po schodach na piętro do auli, gǳie odbywała się narada wo enna, i natychmiast zamel-
dował się kapitanowi Sagnerowi ako zupełnie pĳany. Podczas obrad sieǳiał ze spusz-
czoną głową, a w czasie dyskus i wstawał od czasu do czasu i wołał:

— Wasze poglądy są słuszne, moi panowie, ale a estem kompletnie pĳany.
Gdy wszystkie dyspozyc e były uż opracowane, a kompanii porucznika Lukasza wy-

znaczone zostało zadanie straży przednie , zerwał się Dub na równe nogi i rzekł:
— Pamiętam, panowie, naszego profesora-wychowawcę w ósme klasie! Sława mu!

Sława mu! Sława mu!
Porucznikowi Lukaszowi przyszło na myśl, że bęǳie na lepie , gdy podporucznika

Duba ułoży ego służący Kunert w gabinecie fizycznym, gǳie stała straż pilnu ąca, aby
ktoś nie ukradł reszty nie rozkraǳionych eszcze minerałów, zna du ących się w gabinecie.
Na pilnowanie tego gabinetu stale zwracało uwagę dowóǳtwo brygady.

Troskliwość dowóǳtwa zroǳiła się w chwili, gdy eden z batalionów honwedów,
ulokowany w gimnaz um, zabrał się do rabowania gabinetu. Honwedom podobał się
osobliwie zbiór minerałów, barwne kryształy i kamyki, więc ponapychali sobie nimi tor-
nistry.
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Na ednym z okolicznych cmentarzyków zna du e się biały krzyż z napisem: „Laszlo
Gargany”. Pod tym krzyżem śpi snem wiecznym eden honwed, który podczas rabowania
tego gabinetu wypił wszystek denaturowany spirytus z naczynia, w którym zna dowały
się różne płazy.

Wo na światowa wymordowywała pokolenie luǳkie nawet przy pomocy spirytusu
konserwu ącego węże.

Gdy się wszyscy porozchoǳili, porucznik Lukasz wezwał służącego podporucznika
Duba, Kunerta, i kazał mu ułożyć pĳanego na kanapie w gabinecie.

Podporucznik Dub stał się nagle grzeczny ak małe ǳiecko. U ął Kunerta za rękę,
zaczął się przyglądać ego dłoni i zapewniał go, że z dłoni wyczyta imię ego przyszłe
małżonki.

— Jak pan się nazywa? Niech pan wy mie notatnik i ołówek z kieszeni me bluzy.
Więc nazywa się pan Kunert. No to przy dź pan za kwadrans, a a zostawię tu dla pana
kartkę z imieniem pańskie małżonki.

Ledwie wymówił te słowa, zasnął i chrapał, ale rychło się przebuǳił i zaczął coś pisać
w swoim notatniku. Co napisał, to wyrywał i rzucał na podłogę, a kładąc palec na ustach,
mamrotał:

— Teraz eszcze nie, dopiero za kwadrans. Na lepie bęǳie szukać papierka z zawią-
zanymi oczyma.

Kunert był takim zdeklarowanym poczciwcem, że po kwadransie przyszedł istotnie,
zbierał papierki i na ednym z nich odcyował bazgroły podporucznika Duba:

„Imię pańskie przyszłe małżonki — pani Kunertowa”.

Gdy po chwili karteczkę pokazywał Szwe kowi, ten poraǳił mu, aby ą sobie dobrze
schował, bo na wo nie takie dokumenty, pochoǳące od panów oficerów, są osobliwie
cenne. Dawnie tego nigdy nie było, żeby oficer korespondował ze swoim służącym i żeby
się do niego oǳywał per „panie”.

*

Gdy wszystkie przygotowania do wymarszu były wykonane według ustalonych dys-
pozyc i, generał brygady, który tak ładnie został wystrychnięty na dudka przez hanower-
skiego pułkownika, kazał cały batalion ustawić w czworobok i wygłosił do niego prze-
mowę. Ten pan w ogóle barǳo lubił wygłaszać mowy, więc glęǳił piąte przez ǳiewiąte,
a gdy uż nie wieǳiał, co by tak eszcze powieǳieć, przypomniał sobie pocztę polową.

— Żołnierze! — grzmiał ego głos na cały batalion. — Obecnie zbliżamy się ku
ontowi nieprzy acielskiemu, od którego ǳieli nas kilka marszów ǳiennych. Dotychczas,
żołnierze, nie mieliście możności przesłać swoim bliskim, których opuściliście, adresu, aby
wieǳieli, ak do was pisać trzeba, iżby was uradowali domownicy wasi listami pełnymi
dobrych wiadomości.

Jakoś nie wieǳiał, co ma powieǳieć dale , i z ǳiesięć razy powtarzał słowa o ukocha-
nych krewnych, drogich domownikach, opuszczonych, bliskich itd., aż wreszcie wyrwał
się z tego zaczarowanego koła potężnym okrzykiem:

— Od tego mamy poczty polowe na oncie!
Dalszy ciąg ego mowy wyglądał tak, akby wszyscy ci luǳie w szarych uniformach

powinni byli pó ść na śmierć z na większą uciechą edynie dlatego, że na oncie istnie ą
poczty polowe i że eśli komuś granat oberwie obie nogi, to śmierć musi być dla takiego
nieszczęśnika wielką przy emnością, gdy pomyśli, że ego poczta polowa ma numer  i że
na te poczcie leży może list z domu od ego dalekich krewnych, a przy liście est paczka
z kawałem węǳonki, słoniny i sucharów domowych.

Po mowie te , gdy orkiestra wo skowa odegrała hymn cesarski i gdy wzniesiono trzy-
krotny okrzyk na cześć cesarza, poszczególne grupy tego mięsa luǳkiego, przeznaczonego
dla armat gǳieś tam za Bugiem, ruszyły po kolei w drogę.

Kompania  wyszła o pół do szóste na Turową-Wolską. Szwe k wlókł się w tyle
ze sztabem kompanii i z sanitariuszami, a porucznik Lukasz ob eżdżał całą kolumnę i co
chwila za eżdżał ku sanitariuszom, aby się przekonać, czy dobrze został przez nich ułożony
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na sanitarnym wózku podporucznik Dub, wieziony ku bohaterskim czynom nieznane
przyszłości. Dla zabicia nudy porucznik Lukasz wdawał się w rozmowę ze Szwe kiem,
który cierpliwie dźwigał swó plecak i karabin i opowiadał sierżantowi rachuby Vańkowi
o tym, ak to się ładnie maszerowało onego czasu na manewrach koło Wielkiego Mię-
ǳyrzecza.

— Okolica była zupełnie taka sama ak tuta , tylko że nie maszerowali tak „feld-
mässig”, bo wtedy nawet nikt nie wieǳiał, co to są zapasowe konserwy. Jeśliśmy czasem
fasowali konserwy, tośmy e na na bliższym noclegu zeżarli, a zamiast puszki wkładaliśmy
do plecaka cegłę. W edne wsi przybyła inspekc a i powyrzucała nam cegły z plecaków,
a było ich tyle, że z tych cegieł akiś człowiek wybudował sobie późnie domek roǳinny.

Po chwili Szwe k maszerował przy koniu porucznika Lukasza i opowiadał o pocztach
polowych:

— Ładna była ta mowa i każdemu est barǳo przy emnie, gdy mu do wo ska poślą
aki ładny list z domu. Ale gdy a służyłem przed laty w wo sku w Buǳie owicach, to
dostałem całego kramu tylko eden list, który noszę zawsze przy sobie.

Szwe k wy ął z brudnego i wymiętego portfelu zatłuszczony list i dotrzymu ąc kroku
koniowi porucznika Lukasza, który popęǳał swego wierzchowca, czytał:

„Ty łobuzie obrzydliwy, ty morderco i łotrze! Pan kapral Krzyż przy e-
chał do Pragi na urlop, więc z nim tańcowałam »Pod Indykami«, a on mi
opowiadał, że ty w Buǳie owicach tańcu esz »Pod Zieloną Żabą« z akąś
głupią flądrą i że mnie uż na dobre puściłeś kantem. Żebyś wieǳiał, że list
ten piszę w wychodku na desce koło ǳiury i uż koniec z nami. Two a daw-
na Bożena. Aha, żebym nie zapomniała. Ten kapral to ma ster i bęǳie cię
szykanował porządnie, bo go o to prosiłam. I eszcze muszę ci napisać, że
mnie nie zna ǳiesz śród ży ących, ak przy eǳiesz na urlop”.

Naturalnie — wywoǳił Szwe k biegnąc łagodnym truchcikiem — kiedy przy echa-
łem na urlop, to była mięǳy ży ącymi, i eszcze mięǳy akimi ży ącymi! Spotkałem się
z nią także „Pod Indykami”, gǳie ubierali ą dwa żołnierze z akiegoś obcego pułku,
a eden z nich był taki żwawy, że publicznie sięgał pod e sukienkę, akby chciał, po-
słusznie meldu ę, panie oberle tnant, wydostać stamtąd puszek e niewinności, ak się
wyraża powieściopisarka, pani Winczesława Lużicka, albo też ak to w podobny sposób
odezwała się na lekc i tańca pewna szesnastoletnia panienka do gimnazisty, który w tań-
cu uszczypnął ą w ramię: „Panie, pan starł puszek mego panieństwa!” — i wybuchła
płaczem. Oczywiście, że wszyscy się z tego śmieli, a e matka, która ą tam pilnowała,
wyciągnęła swo ą głupią na korytarz i sprała ą po łbie. Ja, proszę pana oberle tnanta,
estem zdania, że wie skie ǳiewczyny są ednak szczersze niż te mizdrzące się panienki
mie skie, które choǳą na lekc e tańca. Kiedy przed laty staliśmy w obozie w Mniszku, to
choǳiłem na tańce do „Starego Knina”, namówiłem tam sobie nie aką Karolinę Veklev,
ale nie barǳo się e podobałem. Pewnego nieǳielnego wieczora poszedłem z nią nad
staw, usiedliśmy sobie na grobli, a gdy słońce zachoǳiło, zapytałem się e , czy mnie lubi.
Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że wieczór był ciepły, wszystkie ptaszki śpiewały,
a ona mi odpowieǳiała z okrutnym śmiechem: „Owszem lubię cię ak zadrę w dupie.
Przecież esteś głupi”.

A a byłem naprawdę głupi, taki straszliwie głupi, bo, posłusznie meldu ę, panie obe-
rle tnant, choǳiliśmy po mieǳach w wysokim zbożu, gǳie nie było żywego ducha,
i nawet nie przysiedliśmy, a a pokazywałem e ciągle całe to błogosławieństwo boże
i mówiłem e , a głupi, te wie skie ǳiewczynie, że to est żyto, a to pszenica, a tamto
znowu owies.

Jakby na potwierǳenie tego owsa gǳieś na czele kolumny dobrzmiewały głosy żoł-
nierzy śpiewa ących pieśń, z którą pułki czeskie choǳiły uż pod Solferino, aby krwawić
się i ginąć za Austrię:

A gdy było po północy,
Owies z worka wyskoczył.
Żupa dĳa, żupa da,
Każda panna da…
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Co znowu uzupełniały inne glosy:
O da, o da, o da,

Bo czemuż nie dać ma?
Gdy się gratka nadarzy,
Da ci buzi dwa razy!
Żupa dĳa, żupa da,
Każda panna da!
O da, o da, o da,
Bo czemuż nie dać ma?

Potem Niemcy zaczęli śpiewać tę samą piosnkę po niemiecku.
Jest to stara piosnka żołnierska, którą soldateska śpiewała być może uż podczas wo-

en napoleońskich we wszystkich ęzykach. Teraz grzmiała uciechą śród kurzawy szosy
prowaǳące na Turową-Wolską przez równinę Galic i, gǳie po obu stronach te drogi
aż po zielone pagórki na południu rozciągały się stratowane pola, zniszczone kopytami
koni i podeszwami tysięcy i setek tysięcy ciężkich butów żołnierskich.

— Tak samo urząǳiliśmy edno pole podczas manewrów w okolicy Pisku — ode-
zwał się Szwe k rozgląda ąc się dokoła. — Był tam z nami eden pan arcyksiążę, ale to
był pan barǳo sprawiedliwy, bo gdy ze względów strategicznych włóczył się ze sztabem
swoim po polu obsianym zbożem, to tuż za nim echał adiutant, który całą wyrząǳoną
szkodę szacował. Nie aki Picha, gospodarz wie ski, nie umiał się cieszyć z takich wyso-
kich odwieǳin i nie przy ął od urzędu skarbowego osiemnastu koron odszkodowania
za pięć morgów stratowanego zboża, chciał się prawować i dostał za to, panie oberle t-
nant, osiemnaście miesięcy. A a sąǳę, panie oberle tnant, że właściwie powinien się
był cieszyć, że ktoś z domu cesarskiego przebywał na ego gruncie. Inny gospodarz, tro-
chę sprytnie szy, byłby wszystkie swo e ǳiewuchy poubierał w białe suknie ako druhny,
byłby im powkładał w ręce bukiety i porozstawiał e na swoich gruntach, żeby witały do-
sto nego pana. Czytałem kiedyś o wielkim władcy indy skim, którego poddani tak samo
pozwalali się tratować takiemu słoniowi.

— Co wy wygadu ecie, Szwe ku? — wołał na niego z konia porucznik Lukasz.
— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że mówię o słoniu, który na swoim grzbie-

cie dźwigał tego władcę, o którym czytałem.
— Barǳo dobrze, mó Szwe ku, że umiecie wszystko należycie wytłumaczyć — rzekł

porucznik Lukasz i ruszył żwawie ku czołu kolumny.
Kolumna rwała się coraz barǳie . Żołnierze, nie przyzwycza eni do maszerowania

po długim wypoczynku w pociągu i obarczeni pełnym ekwipunkiem polowym, czuli
zmęczenie i ból w ramionach i każdy chciał sobie ulżyć, ak umiał. Przekładali karabiny
z ramienia na ramię, większość nie niosła ich uż na pasie, ale taszczyła e niedbale ak akie
widły czy grabie. Nie eden myślał, że mu bęǳie lepie , gdy pó ǳie mieǳą lub rowem,
gǳie grunt pod nogami wydawał im się barǳie miękki niż na zakurzone szosie.

Luǳie szli przeważnie z głowami pochylonymi ku ziemi i wszyscy mieli wielkie pra-
gnienie, bo chociaż słońce uż zaszło, było tak samo duszno i parno ak w południe,
a żaden z żołnierzy nie miał ani kropli wody w manierce. Był to pierwszy ǳień mar-
szu, a ta niezwykła sytuac a, będąca akby wstępem do coraz większych udręk, osłabiała
wszystkich coraz barǳie i przygnębiała. Przestali też śpiewać i zaczęli w rozmowach ze
sobą zgadywać, ak też może być daleko do Turowe -Wolskie i gǳie się bęǳie nocowało.
Niektórzy siadali na chwilę w rowie, a dla zamaskowania tego kraǳionego odpoczynku
zde mowali obuwie i na pierwsze spo rzenie wywierali wrażenie luǳi, którzy źle owinęli
stopy onuckami i teraz poprawia ą e, aby im nie przeszkaǳały w marszu. Inni znowu
skracali lub podłużali pasa od karabinu, zde mowali plecaki i przekładali w nich swo e
rzeczy, akby im choǳiło o równomierny rozkład ciężaru na oba ramiona. Gdy porucz-
nik Lukasz zbliżał się do nich, wstawali i meldowali, że coś ich tam uwierało i że trzeba
było poprawić. Oczywiście na częście wpęǳali ich z powrotem do szeregu plutonowi
lub kadeci, gdy z daleka wiǳieli nad eżdża ącego porucznika Lukasza.

Mĳa ąc ich, porucznik Lukasz dość grzecznie zachęcał do dalszego maszerowania
mówiąc, że do Turowe -Wolskie uż tylko trzy kilometry, a tam bęǳie odpoczynek.
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Tymczasem zbuǳił się i oprzytomniał podporucznik Dub, podrzucany na wszystkie
strony sanitarną dwukółką, na które go ulokowano. Nie oprzytomniał wprawǳie na
dobre, ale zdołał się uż usadowić i wychylić z wózka. Zaczął krzyczeć na sztab kompanii,
który maszerował sobie swobodnie w pobliżu, ponieważ wszyscy, począwszy od Balouna
aż po Chodounskiego, poukładali swo e toboły na dwukółkach. Tylko Szwe k kroczył
statecznie z plecakiem na ramionach i z karabinem zawieszonym po dragońsku na piersi.
Palił fa kę i śpiewał:

Gdyśmy szli do Jaromierza,
Niech nam wierzą czy nie wierzą,
Dostaliśmy tam wieczerzę…

Dale niż na pięćset kroków przed podporucznikiem Dubem wznosiły się nad szo-
są chmury kurzu, otacza ące żołnierzy gęstą mgłą. Podporucznik Dub, który oǳyskał
tymczasem swó zapał wo enny, wychylił się z dwukółki i zaczął ryczeć w te kłęby kurzu:

— Żołnierze! Nasze wzniosłe zadanie est trudne! Oczeku ą nas ciężkie marsze, na -
różnie sze niedostatki, braki wszystkiego i różne udręki! Ale z całkowitym zaufaniem
oczeku ę od was dowodów wytrwałości, pokażcie, aką macie silną wolę!

— Ach, ty wole! — zrymował Szwe k.
Podporucznik Dub improwizował dale :
— Dla was, żołnierze, żadna przeszkoda nie est tak wielką, byście nie zdołali e

pokonać! Jeszcze raz, żołnierze, powtarzam wam, że nie prowaǳę was ku zwycięstwu
łatwemu. Twardy to dla was bęǳie orzech do zgryzienia, ale wy go zgryziecie! A ǳie e
wieków głosić będą waszą chwałę!

— Nabierz wody w gębę, bo dostaniesz w pałę… — deklamował Szwe k.
A podporucznik Dub akby usłyszał, akby napił się letnie wody, wychylił się z dwu-

kółki i ze spuszczoną głową zaczął wymiotować na zakurzoną szosę i dopiero gdy mu
trochę ulżyło, wrzasnął z całe siły:

— Żołnierze, naprzód! — Natychmiast wszakże opadł z powrotem na tobołek te-
legrafisty Chodounskiego i spał bez przerwy aż do Turowe -Wolskie , gǳie go wreszcie
zbuǳono i ściągnięto z wozu na rozkaz porucznika Lukasza, który miał z nim uciążliwą
i długą rozmowę. Podporucznik otrzeźwiał ostatecznie tak dalece, że zdołał oświadczyć:

— Logicznie rzecz biorąc zrobiłem głupstwo, ale naprawię e w obliczu nieprzy aciela.
Musiał ednak nie być eszcze całkiem trzeźwy, bo odchoǳąc do swego odǳiału,

rzekł do porucznika Lukasza:
— Jeszcze wy mnie nie znacie, ale poznacie mnie!
— Niech pan się poinformu e u Szwe ka o tym wszystkim, co pan wyrabiał.
Przed udaniem się więc do swego odǳiału, podporucznik Dub poszedł do Szwe ka,

którego znalazł w towarzystwie Balouna i sierżanta rachuby Vańka.
Baloun opowiadał właśnie o tym, że u siebie w młynie miewał zawsze butelkę piwa

w studni i że piwo było takie zimne, aż zęby drętwiały. I w innych młynach wszęǳie
zapĳano takim piwem gomółki, ale on w żarłoczności swo e , za którą teraz Pan Bóg
go karze, z adł po gomółkach eszcze porządny kawał mięsa. A teraz oto sprawiedliwość
boża ukarała go ciepłą, zaśmierdłą wodą ze studni w Turowe -Wolskie , do które to wody
żołnierze dla zabezpieczenia się przed cholerą wsypywać musieli kwas cytrynowy, rozdany
im przed chwilą, gdy plutony fasowały wodę ze stuǳien. Baloun wyraził przekonanie,
że ten kwas cytrynowy est chyba na to tylko, żeby w luǳiach wzbuǳać tym większy
apetyt. Nie można co prawda zaprzeczyć, że w Sanoku trochę się pożywił, co więce , że
oberle tnant Lukasz podarował mu połowę porc i cielęciny, którą Baloun przyniósł dla
niego z brygady, ale swo ą drogą est to rzecz okropna, iż eǳenia est tak mało, bo
przez całą drogę był przekonany, że gdy przybędą gǳieś na nocleg, to dostaną porządną
kolac ę. Był o tym przekonany tym barǳie , że kucharze nabierali wody do kotłów; zaraz
też poszedł do kuchni przepytać się co i ak, ale mu odpowieǳieli, że tymczasem kazano
naczerpać wody, ale za chwilę może przy ść rozkaz, że wodę trzeba wylać.

W te właśnie chwili zbliżył się do nich podporucznik Dub, a ponieważ nie miał
zwykłe pewności siebie, więc zapytał:

— Rozmawiacie sobie?
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— Rozmawiamy sobie, panie le tnant — odpowieǳiał w imieniu wszystkich Szwe k.
— Bawimy się wesoło, bo zawsze na lepie est dobrze się bawić. Właśnie rozmawiamy
o kwasie cytrynowym. Bez przy emne rozmowy żaden żołnierz wytrzymać nie może, ako
że przy rozmowie zapomina się o trudach wo ennych.

Podporucznik Dub wezwał Szwe ka, żeby mu towarzyszył kawałek drogi, bo ma go
o coś zapytać. Kiedy oddalili się od reszty żołnierzy, rzekł do niego barǳo niepewnym
głosem:

— A czy nie rozmawialiście o mnie?
— Byna mnie , panie le tnant, nic podobnego, tylko rozmawialiśmy o kwasie cytry-

nowym i o mięsie węǳonym.
— Oberle tnant Lukasz mówił mi, że niby coś wyrabiałem, a wy, Szwe ku, macie

o tym akoby wieǳieć.
Szwe k z wielką powagą i z naciskiem odpowieǳiał:
— Nic takiego pan nie wyrabiał, panie le tnant, był pan tylko z wizytą w pewnym

domu rozpusty. Ale to musiało być przez pomyłkę. Blacharza Pimpra z Koziego Placyku
też zawsze musieli szukać, gdy wybierał się do miasta po blachę, i zna dowali go w takim
samym lokalu albo „U Szuhów”, albo „U Dvorzaków”, ak a znalazłem pana le tnanta.
Na dole była kawiarnia, a na górze w naszym przypadku były ǳiewczyny. Pan le tnant
widać nie barǳo się orientował, gǳie się zna du e, ponieważ było barǳo gorąco, a gdy
człowiek nie est przyzwycza ony do picia, to przy takim gorącu upĳe się nawet zwykłym
arakiem, nie tylko arzębiakiem ak pan, panie le tnant. Więc otrzymałem rozkaz wręcze-
nia panu zaproszenia na konferenc ę, która miała się odbyć przed wyruszeniem w pole,
no i znalazłem pana podporucznika u te ǳiewczyny na górze. Skutkiem tego gorąca
i tego arzębiaka pan mnie wcale nie poznał i leżał pan tam na kanapie rozebrany. Wcale
pan tam nic nie wyrabiał i nie mówił pan: „Wy mnie eszcze nie znacie”. Taka rzecz może
się przytrafić każdemu, gdy est tak gorąco. Nie eden lata za takimi przygodami ak opę-
tany, drugiemu przytrafi się taka rzecz ak ślepe kurze ziarno. Gdyby pan był znał, panie
le tnant, starego Ve vodę podma strzego, toby pan wieǳiał, co się może stać człowieko-
wi na tym świecie. Postanowił on mianowicie, że nie bęǳie używał żadnych napo ów,
którymi można się upić. Więc kazał sobie nalać eszcze ednego na drogę i ruszył w świat
na poszukiwanie tych napo ów bez alkoholu. Na pierw zatrzymał się w gospoǳie „Na
Przystanku”, kazał sobie podać ćwiarteczkę wermutu i nieznacznie zaczął przepytywać
gospodarza, co też pĳa ą ci niby abstynenci. Całkiem słusznie wyrozumował, że czysta
woda byłaby nawet dla abstynentów napo em okrutnym. Gospodarz wytłumaczył mu
tedy, że abstynenci pĳą wodę sodową, limoniadę, mleko, a następnie wina bez alkoholu,
napo e chłoǳące i podobne rzeczy czyste. Z tego wszystkiego na barǳie przemówiły do
przekonania tego Ve vody owe wina bez alkoholu. Zapytał potem, czy istnie ą wódki bez
alkoholu, wypił eszcze edną ćwiarteczkę, porozmawiał z gospodarzem o tym, że to do-
prawdy grzech schlać się zbyt często, na co gospodarz mu odpowieǳiał, że wszystko na
świecie znieść potrafi, tylko nie pĳanego człowieka, który uchla się, Bóg wie gǳie, i do
niego przy ǳie wytrzeźwieć przy flaszeczce wody sodowe i eszcze zrobi piekło. „Schla
się u mnie — powiada szynkarz — to cię będę uważał za swego, ale ak się upĳesz gǳie
inǳie , to cię znać nie chcę”. Stary Ve voda dopił swo e i poszedł dale , aż dotarł, panie
le tnant, na Plac Karola do handlu win, w którym bywał uż dawnie , i pytał, czy nie ma ą
win bez alkoholu. „Win bez alkoholu nie mamy, panie Ve vodo — odpowieǳieli mu —
ale gdyby pan chciał wermutu albo sherry…” Stary Ve voda wstyǳił się ode ść bez spo-
życia czegoś, więc wypił ćwiartkę wermutu i ćwiartkę sherry, a podczas gdy sieǳiał i pił,
zapoznał się, panie le tnant, z pewnym człowiekiem, który też był abstynentem. Pogadali
ze sobą, wypili eszcze po ćwiartce i wreszcie ten nowy zna omy wygadał się, że wie, gǳie
ma ą wina bez alkoholu. „Jest to przy ulicy Bolzano, schoǳi się tam po schodach na dół
i ma ą tam gramofon”. Za tę dobrą wiadomość pan Ve voda zafundował całą butelkę we-
rmutu, a potem ruszyli oba na ulicę Bolzano, gǳie to się schoǳi po schodach na dół
i gǳie ma ą gramofon. I rzeczywiście, tam podawano tylko wina owocowe bez alkoholu.
Na pierw każdy z nich kazał sobie podać pół litra wina agrestowego, potem pół litra wina
porzeczkowego bez alkoholu, aż zaczęło im się robić ciepło po tych wszystkich wermu-
tach i sherry, które przedtem wypili, więc dale że hałasować i domagać się urzędowego
potwierǳenia, że to wino, co pĳą, est rzeczywiście bez alkoholu. Bo oni są abstynenci,
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a eśli nie przedstawią im takiego zaświadczenia, akiego żąda ą, to wszystko porozbĳa-
ą w drobne kawałki razem z gramofonem. Potem polic ant musiał ich obu taszczyć po
tych schodach na górę, żeby ich wywlec na ulicę Bolzano. Trzeba ich było wsaǳić do
plecionki i zamknąć w areszcie i oba ako abstynenci zostali skazani za pĳaństwo.

— Czemu wy mi o tym opowiadacie! — krzyknął podporucznik Dub, który podczas
tego opowiadania wytrzeźwiał ostatecznie.

— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że to właściwie nie ma nic do rzeczy, ale po-
nieważ się tak zgadało…

Podporucznikowi Dubowi wydało się w te chwili, że Szwe k obraził go znowu, a po-
nieważ oǳyskał tymczasem pełnię swe samowieǳy, więc krzyknął na niego:

— Ty mnie poznasz kiedyś! Jak stoisz?
— Posłusznie meldu ę, że sto ę źle, bo zapomniałem, posłusznie meldu ę, złożyć pięty

do kupy. Zaraz się zrobi.
Szwe k stanął ak na poprawnie , według przepisu. Podporucznik Dub zastanawiał się,

co by tak eszcze powieǳieć, ale wreszcie zdobył się tylko na uwagę:
— Ty się, uważasz, pilnu , żebym ci tego nie musiał drugi raz powtarzać. — I starym

swoim zwycza em dodał: — Ty mnie eszcze nie znasz… — i dla odmiany dokończył: —
Ale a cię znam.

Oddala ąc się od Szwe ka, podporucznik Dub pomyślał o pedagogicznym wpływie na
niego:

„Kto wie, czy nie byłbym na niego wpłynął lepie , gdybym mu powieǳiał: a cię,
drabie, uż dawno znam z twe złe strony”.

Potem podporucznik Dub zawołał swego służącego Kunerta i kazał mu się postarać
o ǳban wody.

Ku czci Kunerta trzeba powieǳieć, że barǳo długo szukał po Turowe -Wolskie
i ǳbana, i wody.

Udało mu się wreszcie ukraść księǳu plebanowi ǳban, napełnił go wodą z pew-
ne studni, całkiem zabite deskami. W tym celu musiał oczywiście wyrwać kilka desek,
ponieważ studnia była zabita nimi ako pode rzana, że ma wodę tyfusową.

Podporucznik Dub wypił wszakże cały ǳban wody bez akie kolwiek szkody dla zdro-
wia, czym potwierǳił prawǳiwość przysłowia:

— Dobry wieprz i na woǳie się upasie.
Wszyscy mylili się, oczywiście, przypuszcza ąc, że nocować będą w Turowe -Wolskie .
Porucznik Lukasz wezwał telefonistę Chodounskiego, sierżanta rachuby Vańka, ordy-

nansa kompanii Szwe ka oraz Balouna. Rozkazy były proste. Wszyscy pozostawią ekwi-
punek u sanitariuszy i drogą polną ruszą natychmiast na Mały Połaniec, a następnie
wzdłuż potoku na południowy wschód pó dą w kierunku na Liskowiec.

Szwe k, Vaniek i Chodounsky są kwatermistrzami. Wszyscy muszą starać się o noc-
leg dla kompanii, która przybęǳie za nimi na wyże za goǳinę lub półtore goǳiny.
Zaś Baloun na kwaterze, która zostanie wyznaczona dla porucznika Lukasza, każe upiec
gęś, a wszyscy trze pilnować będą Balouna, żeby połowy nie zeżarł. Prócz tego Vaniek
i Szwe k muszą kupić taką świnię dla kompanii, żeby każdy żołnierz dostał taki kawałek
mięsa, aki przewidu e odnośny przepis. W nocy bęǳie się przyrząǳało gulasz. Noc-
legi dla szeregowców muszą być porządne. Unikać chałup zawszonych, żeby żołnierze
mogli należycie odpocząć, bo kompania uż o pół do siódme rano rusza z Liskowca na
Krościenko do Stare Soli.

Batalion nie był uż taki ubogi ak eszcze do niedawna. Intendentura brygady w Sa-
noku wypłaciła batalionowi zaliczkę na przyszłą rzeź. W kasie kompanii zna dowało się
przeszło sto tysięcy koron, a sierżant rachuby Vaniek otrzymał uż rozkaz powypłacania
żołnierzom należności i zaległości za nie wydany komiśniak i strawę, ak tylko kompania
zna ǳie się na mie scu, to znaczy w okopach, w obliczu śmierci.

Podczas gdy wszyscy cztere wybrali się w drogę, aby wypełnić rozkazy, do kompa-
nii przybył mie scowy pleban i rozdawał żołnierzom według ich narodowości karteczki
z „pieśnią lourdską” we wszystkich ęzykach. Miał tych pieśni całą pakę, bo pozostawił e
u niego — z myślą o rozdaniu ich przechoǳącym wo skom — akiś wysoki wo skowy
dosto nik kościelny, prze eżdża ący przez opustoszałą Galic ę samochodem w towarzy-
stwie akichś kobiet. Pieśń była taka:
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Kędy rzeczułka wytryska z górskich łon,
Anielskie wieści zwiastu e wszem wiernym ǳwon:
Ave, ave, ave, Maria! — Ave, ave, ave, Maria!

Bernardo, ǳiewczę, cóż to dokoła za ruch?
Na zieleń łąki spływa niebiański duch. Ave!

Przed skałą wstrzyma , ǳiewczyno, krok,
Gwiazd blaskiem patrzy na ciebie na świętszy wzrok. Ave!

Cudnie ą zdobi szata liliowe bieli
I pas ma z obłoku na swo e szacie aniele .Ave!

Z e rąk złożonych różaniec spływa,
O Pani, Królowo nasza miłościwa!Ave!

Cóż to, Bernardo, tak cudnie ci błyszczy na twarzy,
Jakby się na nie asny niebieski odblask rozżarzył? Ave!

Już klękła oto, pacierz odmawia do swo e Pani,
A Ona w odpowieǳi niebiańskie słowo dla nie .Ave!

O ǳiecię mo e, wieǳ, że bez grzechu estem poczętą,
Dla wszystkich chcę być ochroną tuta możną i świętą.Ave!

Do tego świętego mie sca przybywa , ludu mó .
Składa ąc hołd Niebieskie Matce, ucisz żal swó . Ave!

Świadcz: tuta mie sce z awienia mam,
Chcę, by mi tuta wzniesiono z marmuru chram.Ave!

A zdró żywe wody, co tryska tu z ziemi,
Jest zmiłowania mo ego poręką nad wszystkimi. Ave!

Chwała tobie, dolinko pełna miłości,
Bo tuta nasza Matka Na świętsza gości. Ave!

W skale cudowna się mieści grota Twa,
A Ty nas ra em obdarzasz, Królowo miłościwa. Ave!

Od chwili święte , kiedyś z awiła się tu,
Mężów i niewiast przybywa tuta pobożny tłum. Ave!

Ty, która tuta , o Pani, czczona być chcesz,
Zmiłu się, Ciebie prosimy, nad nami też. Ave!

Gwiazdo zbawienia, blaskami swymi nam świeć
I ku tronowi bożemu drogami ziemi nas wiedź. Ave!

O Panno Święta, opiekę swo ą nam da
I miłosierǳiem nam otwórz po śmierci ra . Ave!
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W Turowe -Wolskie było pełno latryn, a w każde z nich walało się mnóstwo takich
karteczek z pieśnią lourdską.

Kapral Nachtigal, pochoǳący z okolic Kasperskich Gór, zdobył butelkę wódki od
akiegoś wystraszonego Żyda, zebrał kilku kamratów i wszyscy popĳa ąc śpiewali lourdską
pieśń po niemiecku na nutę Prinz Eugen, opuszcza ąc reen „Ave”.

Droga, aką szli po zachoǳie słońca owi cztere wysłańcy, którzy mieli się wystarać
o nocleg dla kompanii , była okropna; dostali się oni wreszcie do lasku nad potokiem,
który miał ich zaprowaǳić do Liskowca.

Baloun, który po raz pierwszy znalazł się w takie sytuac i, iż nie wieǳiał, dokąd
właściwie iǳie, a któremu wszystko wydało się ogromnie ta emnicze i zastanawia ące,
i to, że est ciemno, i to, że idą szukać noclegu, powziął nagle straszliwe pode rzenie, że
coś tu est nie w porządku.

— Koleǳy — rzekł szeptem, potyka ąc się co chwila na droǳe nad potokiem —
zostaliśmy wysłani na stracenie.

— Jak to? — krzyknął na niego Szwe k.
— Koleǳy, nie wrzeszczmy tak głośno — błagał po cichu Baloun — a uż czu ę

tę całą hecę w krzyżach. Usłyszą nas i zaczną do nas strzelać. Ja uż wiem: posłali nas
naprzód, żeby się przekonać, czy tu gǳie nie ma nieprzy aciela, a gdy usłyszą strzelanie,
to zaraz będą wieǳieli, że dale uż iść nie można. My, koleǳy, esteśmy takim patrolem,
co go się wysyła naprzód, ak mnie tego uczył kapral Terna.

— No to idź naprzód — rzekł Szwe k. — My pó ǳiemy grzecznie za tobą, żebyśmy
mieli w tobie ochronę, skoro uż esteś taki olbrzym. Jak cię postrzelą, to nam zamel-
du , żebyśmy mogli upaść na ziemię. Ładny z ciebie żołnierz, że się boisz, iż do ciebie
będą strzelali. Przecie każdy żołnierz to właśnie na barǳie powinien lubieć, ako że każ-
dy żołnierz wie, iż zapasy amunic i nieprzy acielskie male ą tym barǳie , im częście
do żołnierza naszego strzela ą. Z każdym wystrzałem wymierzonym przez nieprzy aciela
przeciwko tobie zmnie sza się ego siła bo owa. Zresztą on też kontent, że może strzelać
do ciebie, bo potem nie potrzebu e dźwigać patronów i łatwie mu uciekać.

— Kiedy a mam w domu gospodarstwo — ciężko westchnął Baloun.
— Pluń ty, bratku, na gospodarstwo — raǳił mu Szwe k. — Lepie polegnĳ za

na aśnie szego pana. Czy cię tego w wo sku nie uczyli?
— Mówili o tym tylko akby mimochodem — rzekł zgłupiały Baloun. — Tyle tylko,

że mi kazali choǳić na plac ćwiczeń i nic podobnego uż potem nie słyszałem, bo potem
zostałem uż pucybutem… Żeby na aśnie szy pan kazał nam przyna mnie dawać lepie
eść!…

— Ach, ty nienasycona, przeklęta świnio! Żołnierzowi przed bitwą w ogóle nie po-
winni dawać eść. Mówił nam o tym uż przed laty kapitan Untergriez, który nauczał
w szkole żołnierskie . Mawiał on przy każde sposobności: „E , łobuzy przeklęte, gdyby
kiedyś doszło do wo ny, to pamięta cie, żeby się przed bitwą nie obżerać. Kto się obeżre
i zostanie ranny w brzuch, przepadnie ak amen w pacierzu, bo komiśniak i zupa wy-
lezą mu zaraz z kiszek i zapalenie murowane. Ale gdy żołądek ma pusty, to taka rana
w brzuchu est głupstwem, akby go ukąsiła osa, ednym słowem, sama uciecha”.

— Ja szybko trawię — rzekł Baloun — w moim żołądku nic się nie zależy. Ja, kolego,
wsunę na przykład miskę knedli ze schabem i kapustą, a za pół goǳiny więce ci po tym
wszystkim nie wysram, ak akie trzy łyżki. Reszta gǳieś tam we mnie przepada. Mówią
luǳie, że takie bedłki, ak na przykład kurki, są niestrawne, że wychoǳą nienaruszone,
więc można by e wymyć i przyrząǳić z octem. U mnie przeciwnie: nażrę się tych kurków
tyle, że inny pękłby chyba, a gdy idę za stodołę, to tyle tam wszystkiego, co w pieluszce
półrocznego ǳiecka. Reszta też się gǳieś gubi we mnie. Powiem ci nawet, kolego —
zwierzał się Baloun coraz szczegółowie — że we mnie rozpuszcza ą się ości ryb i pestki
śliwek. Pewnego razu umyślnie pestki liczyłem. Z adłem siedemǳiesiąt knedli ze śliw-
kami, nie wypluwa ąc pestek, a potem za stodołą grzebałem w tym wszystkim patykiem,
odkładałem pestki na bok i liczyłem. Połowy się nie doliczyłem, rozpuściły się we mnie.

Z piersi Balouna wyrwało się głębokie westchnienie:
— Mo a żona robiła knedle ze śliwkami z ciasta ziemniaczanego, do którego dodawała

trochę twarogu, żeby było pożywnie sze. Sama wolała posypywane makiem, a a znowu
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chciałem, żeby były posypywane tartym serem. Raz ą nawet z tego powodu sprałem…
Ach, nie umiałem uszanować swego szczęścia roǳinnego!

Baloun przystanął, mlasnął ęzykiem i głosem smutnym rzekł miękko:
— Wiesz, kolego, teraz, kiedy tych klusek nie mam, to mi się zda e, że żona ednak

miała rac ę, że te kluski z tym e makiem są ednak lepsze. Wtedy zawsze mi się wydawało,
że mi ten mak włazi mięǳy zęby, a teraz myślę sobie często: niechby go właziło w zęby ak
na więce … Mo a biedna żona miała ze mną nieraz ciężkie życie i często płakała, kiedym się
na przykład upominał, żeby do podgardlanek dawała więce ma eranku, a przy sposobności
szturchnąłem ą zdrowo pod żebro. Pewnego razu sprałem ą, biedaczkę, tak, że leżała
dwa dni, za to, że na kolac ę nie chciała dla mnie zarżnąć indyka i kazała mi się zadowolić
kogutkiem.

Ech, kolego — rozpłakał się Baloun — gdyby teraz była podgardlanka nawet bez
ma eranku i kogut… A sos koperkowy lubisz? Wiǳisz, o ten sos koperkowy piekliłem
się często, a teraz piłbym go ak kawę.

Baloun zapominał powoli o domniemanym niebezpieczeństwie i w ciszy nocne , uż
nawet wtedy, gdy skręcali na drogę do Liskowca, opowiadał Szwe kowi o wszystkim,
czego onego czasu nie szanował i nie lubił, a co teraz adłby, ażby mu się uszy trzęsły.

Za nimi szedł telefonista Chodounsky z sierżantem rachuby Vańkiem.
Chodounsky opowiadał Vańkowi, że zdaniem ego, ta wo na światowa to błazeństwo.

Na gorsze na te wo nie est to, że gdy się czasem przerwą przewody telefoniczne, to trzeba
e w nocy naprawiać, a eszcze gorsze to, że teraz ma ą reflektory, akich dawnie nie znano.
Otóż teraz, właśnie w chwili gdy naprawiasz te przeklęte druty, nieprzy aciel wyszuka cię
reflektorem i poszczu e na ciebie całą artylerię.

We wsi, w które mieli wyszukać nocleg dla kompanii, było ciemno i rozszczekały
się wszystkie psy, co zmusiło wyprawę do zatrzymania się i naraǳenia, w aki sposób
zabezpieczyć się przed tymi kundlami.

— Czy nie byłoby lepie zawrócić? — szepnął Baloun.
— Balounie, Balounie, gdybyśmy powtórzyli two e słowa komu należy, to zostałbyś

rozstrzelany za tchórzostwo — napominał go Szwe k.
Psy szczekały coraz barǳie , oǳywały się nawet w stronie południowe za rzeką Ropą,

w Krościenku i w innych wsiach, bo Szwe k wrzeszczał w ciszę nocy:
— Leżeć! leżeć! leżeć! — ak niegdyś wrzeszczał na swo e psy, kiedy nimi handlował.
Psy szczekały coraz natarczywie , tak że sierżant rachuby rzekł do Szwe ka:
— Nie wrzeszczcie tak, Szwe ku, bo się na nas rozszczeka cała Galic a.
— Coś podobnego — odpowieǳiał Szwe k — przytrafiło się nam na manewrach

w Taborszczyźnie. Przybyliśmy tam w nocy do pewne wsi, a psy zaczęły okropnie u a-
dać. Okolice są tam wszęǳie barǳo ludne, tak że to psie szczekanie przerzucało się ze
wsi do wsi, coraz dale , a gdy psy te wsi, w które obozowaliśmy, milkły, to słyszały
szczekanie innych psów, na przykład z Pelhrzimova, więc znowu zaczynały u adać i po
chwili szczekała cała Taborszczyzna, Pelhrzimovszczyzna, Buǳie owskie, Humpolecczy-
zna, Trzebońskie i Jihlavszczyzna. Nasz kapitan był to taki nerwowy ǳiadyga, który nie
mógł wytrzymać psiego szczekania, nie spał przez całą noc, kręcił się i bezustannie pytał
wartowników: „Kto szczeka? Co szczeka?” Żołnierze posłusznie meldowali, że psy szcze-
ka ą, a ego to tak rozzłościło, że ci, co wtedy stali na warcie, dostali za to koszarniaka po
skończonych manewrach. Potem zawsze wyznaczał „psią komendę” i wysyłał ą naprzód.
Ta psia komenda miała za zadanie powiadomić mieszkańców wsi, żeby pilnowali psów
i nie pozwalali im szczekać w nocy, bo każdy pies, który zaszczeka, zostanie zastrzelony.
Ja też należałem do takie psie komendy, a gdy przybyliśmy do pewne wsi w Milevsku,
pomieszało mi się wszystko w głowie i zawiadomiłem wó ta, że każdy właściciel psa, który
zaszczeka w nocy, zostanie ze względów strategicznych stracony. Wó t się przeraził, za-
przągł konie do wozu i natychmiast po echał do sztabu głównego prosić o łaskę dla całe
wsi. Do sztabu nie dopuścili go w ogóle, a wartownicy byliby go o mały figiel zastrzelili.
Musiał więc wracać do domu z niczym i zanim przybyliśmy do wsi, wszyscy właściciele
psów poowiązywali swoim kundlom pyski gałganami, żeby nie mogły szczekać, z czego
trzy psy dostały wścieklizny.

Wchoǳili do wsi ostrożnie, przy ąwszy do wiadomości doświadczenia Szwe ka, że psy
bo ą się w nocy ognika zapalonego papierosa. Na nieszczęście nikt z nich papierosów nie
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palił, tak że rada Szwe ka pozostała bez znaczenia. Pokazało się wszakże, że psy szczeka-
ą z uciechy, bo przypomniały sobie odǳiały wo skowe, które, przechoǳąc przez wieś,
zawsze zostawiały coś pieskom do z eǳenia.

Mądre stworzenia czuły uż z daleka, iż zbliża ą się ci, co pozostawia ą po ode ściu
kości i padlinę końską. Nie wiadomo skąd otoczyły Szwe ka cztery duże psiska i zaczęły
się z nim burzliwie witać wymachu ąc ogonami na wszystkie strony.

Szwe k głaskał e, klepał po karkach i rozmawiał z nimi ak z ǳiećmi:
— Więc przyszliśmy do was, mo e pieski, bęǳiemy tu lulać i papusiać, damy wam

kosteczki i skórki, a rano ruszymy dale przeciwko nieprzy acielowi.
We wsi po chałupach luǳie zapalali światła, a gdy kwatermistrze zaczęli pukać do

drzwi pierwsze z brzega chałupy, aby się dowieǳieć, gǳie mieszka wó t, zza zamknię-
tych drzwi odezwał się ękliwy i wrzaskliwy głos kobiecy, który z polska po ukraińsku
wywoǳił, że mąż na wo nie, w domu ǳieci chore na ospę, a Moskale wszystko poza-
bierali i ak mąż wyruszał na wo nę, to nakazywał, żeby w nocy nikomu nie otwierać.
Dopiero gdy szturm do chałupy poparli oświadczeniem, że są kwatermistrzami, drzwi
otworzyła im akaś ta emnicza ręka, a wtedy pokazało się, że to właśnie tuta mieszka
wó t, który daremnie starał się Szwe ka przekonać, że to nie on przemawiał takim ękli-
wym kobiecym głosem. Tłumaczył się, że spał na sianie i że ego żona, gdy ą w nocy
niespoǳianie obuǳić, zaczyna mówić od rzeczy. Co do noclegu dla kompanii, to wioska
est taka mała, że nawet eden żołnierz się w nie nie zmieści. W ogóle nie ma gǳie spać.
Do kupienia też tu nie ma niczego, bo Moskale wszystko zabrali.

Gdyby panowie dobroǳie e nie pogarǳili ego towarzystwem, to zaprowaǳiłby ich
do Krościenka, gǳie są wielkie gospodarstwa, a wszystkiego kwadrans drogi dale . Mie -
sca est tam dużo, każdy żołnierz bęǳie się mógł przykryć baranim kożuchem, a krów
tam tyle, że każdy dostanie pełną menażkę mleka. I woda tam est dobra, panowie ofice-
rowie będą mogli spać we dworze, ale tuta w Liskowcu? Bieda, parchy i wszy. On sam
miał niegdyś pięć krów, ale Moskale wszystko mu zabrali, tak że on sam, gdy potrzebu e
mleka dla swoich chorych ǳieci, musi po nie choǳić aż do Krościenka.

Jakby na dowód prawǳiwości ego słów z pobliskie obory ozwało się buczenie krówek
pomieszane z głosem kobiecym, który nakazywał nieszczęsnym krowom milczenie i życzył
im, żeby e cholera pokręciła.

Ale wó ta nie zmieszało to byna mnie . Wǳiewa ąc buty z cholewami, mówił dale .
— Jedyną krowę ma tuta sąsiad Wo ciech, które głos panowie dobroǳie e raczyli

słyszeć. Jest to krowa chora, melancholĳna. Moskale zabrali e cielątko. Od tego czasu
mleka nie da e, ale gospodarzowi e żal, nie chce e zarżnąć, bo ma naǳie ę, że Matka
Boska Częstochowska przemieni wszystko na lepsze.

Mówiąc to wǳiewał sukmanę.
— Chodźmy, panowie dobroǳie e, do Krościenka. Niedaleczko. Trzech kwadransów

nie bęǳie. Co a grzeszny człowiek mówię: za pół goǳiny za ǳiemy. Znam drogę przez
strumień, potem przez gaik brzozowy koło dębu… Wieś est duża, a w karczmie est
tam dużo mocne wódki. Chodźmy, panowie dobroǳie e! Na co eszcze czekać? Panom
żołnierzom z waszego szanownego pułku trzeba wyszukać nocleg porządny, wygodny. Pan
żołnierz cesarsko-królewski bĳe się z Moskalami, więc potrzebu e koniecznie porządnego
i czystego noclegu… A u nas? Wszy, parchy, ospa i cholera. Wczora u nas, w nasze
przeklęte wsi, sczerniało trzech chłopów chorych na cholerę… Miłosierny Bóg przeklął
Liskowiec…

W te chwili Szwe k ma estatycznie skinął ręką.
— Panowie dobroǳie e — zaczął naśladu ąc styl wó ta — czytałem kiedyś, że za

czasów wo en szweǳkich, gdy trzeba było kwaterować wo sko, a wó t wykręcał się, to go
wieszali na na bliższe gałęzi. Następnie, ǳisia mówił mi w Sanoku pewien polski kapral,
że gdy przychoǳą kwatermistrze, to wó t ma zwołać wszystkich radnych i razem z nimi
choǳi się po wszystkich chałupach i po prostu mówi: „Tuta zmieści się trzech, tam
czterech, na plebanii będą mieszkali panowie oficerowie, a za pół goǳiny wszystko musi
być w porządku”. Panie dobroǳie u — rzekł Szwe k, zwraca ąc się do wó ta — gǳie
masz tuta porządne drzewo?

Wó t nie zrozumiał, o akie drzewo choǳi, więc mu Szwe k wytłumaczył, że to
wszystko edno, czy to bęǳie brzoza czy dąb, czy grusza, czy abłoń, bo choǳi o drzewo,
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które ma krzepkie gałęzie. Wó t znowu, nie zrozumiał, ale gdy usłyszał, że est mowa
o drzewach owocowych, zląkł się, bo czereśnie uż do rzewały, więc powieǳiał, że o ni-
czym podobnym nie wie, ale przed domem ma dąb.

— Dobrze — rzekł Szwe k robiąc ręką mięǳynarodowy znak wieszania — powiesimy
cię więc przed chałupą, bo powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że est wo na i że
mamy rozkaz spać tuta , a nie w akimś Krościenku. Ty nam, drabie, nie bęǳiesz zmieniał
naszych planów strategicznych, bo bęǳiesz dyndał, ak o tym est napisane w te książce
opisu ące wo ny szweǳkie… Zdarzyło się, moi panowie, na manewrach koło Wielkiego
Mięǳyrzecza…

Przerwał mu sierżant rachuby Vaniek:
— Opowiecie nam to późnie , mó Szwe ku. — Zwraca ąc się do wó ta, Vaniek rzekł:

— A teraz stawia wieś na nogi i dawa kwatery!
Wó t zaczął dygotać ze strachu, tłumaczył się, że miał wobec panów dobroǳie ów ak

na lepsze zamiary, ale skoro się uż tak uparli, to może i w te wsi da się coś zrobić ku
ogólnemu zadowoleniu. Zaraz przyniesie latarnię.

Gdy wyszedł z izby, barǳo licho oświetlone małą lampką naową, wiszącą pod obra-
zem akiegoś świętego, który przypominał biednego kalekę, Chodounsky zawołał nagle:

— Gǳież to się poǳiał nasz Baloun?
Zanim zdołali się zorientować, otworzyły się akieś drzwi za piecem, zza nich wysunął

się Baloun, roze rzał się dokoła, czy nie na w izbie wó ta, i głosem tubalnym, akby miał
wielki katar, mówił:

— Jha hbyłem w sphiharni nhamhacałhem cohoś, wsahaǳiłhem dho ghęby i wszyhst-
ko mhi się w ghębie zlephiło. Nie, słohone, nie słohodkie, tho est ciahasto na chleheb.

Sierżant rachuby Vaniek oświetlił go latarką elektryczną i wszyscy stwierǳili, że w ży-
ciu swoim nie wiǳieli eszcze nigdy takiego umazanego austriackiego żołnierza. Przestra-
szyli się też, bo spostrzegli, że bluza na Balounie tak się wydęła, akby był w ostatnim
stadium brzemienności.

— Co tobie, Balounie? — zapytał Szwe k ze współczuciem i trącił go w wydęty
brzuch.

— To są ogórki — charczał Baloun dławiąc się ciastem, którego nie mógł ani połknąć,
ani wypluć. — Ostrożnie, to są kiszone ogórki. Sam z adłem trzy, a parę zabrałem dla
was.

Zaczął wy mować z zanadrza ogórki eden za drugim i podawał e towarzyszom.
Tymczasem wrócił wó t z latarnią, a wiǳąc od progu, co się święci, przeżegnał się

i zaczął narzekać:
— Moskale zabrali i nasi zabiera ą.
Wszyscy wyszli na drogę. Towarzyszyła im sfora psów, które trzymały się Balouna

i obwąchiwały ego kieszeń u spodni, bo miał w nie kawał słoniny, zdobyty również
w spiżarni, ale przez chciwość zdradliwie zata ony przed towarzyszami.

— Czemu te psy otacza ą cię tak wiernie? — zapytał Szwe k Balouna.
— Czu ą we mnie dobrego człowieka — odpowieǳiał zapytany po dłuższym namyśle,

ale nie dodał, że trzymał rękę w kieszeni na słoninie i że eden z psów bezustannie chwyta
go za nią zębami…

Przy wędrówce kwaterunkowe po wsi stwierǳono, że Liskowiec est wielką osadą,
która ednakże została uż porządnie nadszarpnięta przez wo nę. Nie było tu pożarów,
żadna ze stron walczących cudem nie wzięła e pod ogień swe artylerii, ale za to osaǳono
tu mieszkańców pobliskich zniszczonych osiedli: Chyrowa, Grabowa i Hołobli.

W niektórych chatach mieszkało czasem po osiem roǳin w na większe nęǳy, bo
łupieska wo na pierwszym swoim impetem przewaliła się nad głowami tych roǳin niby
niszczycielska powódź.

Kompanię trzeba było częściowo ulokować w spustoszone gorzelni na drugim końcu
wsi, gǳie w same drożdżowni mogło się zmieścić pół kompanii. Reszta żołnierzy została
rozmieszczona po ǳiesięciu w większych gospodarstwach, których właściciele nie dopu-
ścili do siebie zubożałych biedaków.

Sztab kompanii z wszystkimi oficerami, sierżantem rachuby Vańkiem, ze służącymi
oficerów, z telefonistą, sanitariuszami, kucharzami i ze Szwe kiem usadowił się u księǳa
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na plebanii, który także nie przy ął żadne ze zru nowanych roǳin, chociaż miał dużo
wolnego mie sca.

Pleban był wysokim chudym starcem w znoszone i zatłuszczone sutannie. Swo e
skąpstwo posuwał tak daleko, że prawie wcale nie adał. W domu roǳinnym wpo ono
mu wielką nienawiść do Ros an, ale nienawiść ta znikła nagle, gdy ci ustąpili, a po nich
przyszli Austriacy i pożarli wszystkie ego gęsi i kury pozostawione mu przez wrogów,
chociaż mieszkało u niego kilku kudłatych zaba kalskich Kozaków.

Znienawiǳił austriackie wo ska eszcze barǳie , gdy do wsi przybyli Węgrzy i wybrali
mu z ulów wszystek miód. Z wielką nienawiścią spoglądał teraz na swoich niespoǳie-
wanych nocnych gości i barǳo był zadowolony, że mógł choǳić koło nich, wzruszać
ramionami i powtarzać:

— Nic nie mam. Jestem zupełny żebrak. Nie zna ǳiecie, panowie, u mnie nic, nawet
kromki chleba.

Na barǳie przygnębiało to oczywiście Balouna, który omal że się nie rozpłakał nad
taką nęǳą. Po głowie tłukła mu się bezustannie akaś nieokreślona wiz a prosiątka, któ-
rego skórka est złocista ak miód, chrupie i pachnie. Marząc tak Baloun podrzemywał
w kuchni plebana, do które co chwila zaglądał wyrostek, będący na plebanii parobkiem
i kucharką zarazem. Pleban surowo nakazał mu pilnować, żeby żołnierze czego nie ukra-
dli.

Baloun nie znalazł w kuchni nic prócz odrobiny kminu w papierku na solniczce.
Wsypał go sobie do ust i właśnie zapach tego kminu wywołał w nim wiz ę prosiątka.

Na podwórzu małe gorzelni za plebanią płonął ogień pod kotłami kuchen polowych,
bulgotała woda, ale w te woǳie nie gotowało się nic.

Sierżant rachuby razem z kucharzami biegali po całe wsi i szukali wieprza, lecz szukali
na próżno. Wszęǳie powtarzano im to samo, że Moskale wszystko z edli i pobrali.

Zbuǳili także Żyda w karczmie, który rwał włosy i głośno lamentował z wielkiego
żalu, iż nie może panom żołnierzom niczym posłużyć, i wreszcie zaczął ich namawiać, żeby
kupili od niego starą stuletnią krowę, chude zdechlactwo, składa ące się tylko ze skóry
i z kości. Żądał za nią horrendalnych pienięǳy, szarpał brodę i zapewniał, że takie krowy
nie zna dą w całe Galic i, w całe Austrii i Niemczech, a nawet w całe Europie, na całym
świecie, przy czym wył, przysięgał i z płaczem wywoǳił, że est to na tłustsza krowa, aka
kiedykolwiek z dopuszczenia Jehowy przyszła na ten świat. Zaklinał się na wszystkich
prao ców, że krowę tę przy eżdża ą oglądać aż z Wołoczysk, że w całe okolicy mówią
o nie ak o postaci z ba ki, że to nawet nie krowa, ale na soczystszy bawół. Wreszcie
ukląkł i obe mu ąc przybyłych za kolana, wołał:

— Zabĳcie racze starego biednego Żyda, ale bez krowy nie odchodźcie!
Od ego lamentu i gadania wszyscy wreszcie tak zbaranieli, że to zdechlactwo, od

którego hycel byłby się odwrócił ze wstrętem, powlekli ku kuchni polowe . Zaś Żyd długo
eszcze wywoǳił, że go zupełnie zgubili, zniszczyli, że sam zrobił z siebie żebraka, gdy
krowę tak wspaniałą sprzedał za takie marne pieniąǳe. Gadał, chociaż uż miał pieniąǳe
w kieszeni. Prosił ich, żeby go powiesili za to, że na swo e stare lata zrobił takie głupstwo,
za które o cowie ego muszą się w grobie przewracać.

Jeszcze trochę potarzał się w kurzu, potem wstał, strząsnął z siebie wszystką żałość,
poszedł do domu i rzekł do swo e żony:

— Elsaleben, żołnierze głupie chamy, ale twó Natan ma delikatny rozum.
Z krową było dużo roboty. Chwilami zdawało się, że skóry w ogóle nie da się z nie

ściągnąć. Kilka razy skóra się przerwała, a pod nią ukazały się mięśnie poskręcane i twarde
ak liny okrętowe.

Tymczasem skądś przytaszczyli żołnierze worek kartofli i kucharze zabrali się do go-
towania tych beznaǳie nych żył i gnatów, gdy tymczasem w sąsiednie kuchni oficerskie
kucharz z rozpaczą w sercu pitrasił z tego straszliwego mięsa eǳenie dla oficerów.

Owa nieszczęśliwa krowa, eśli ten ǳiwaczny kaprys natury w ogóle nazwać moż-
na krową, pozostała wszystkim uczestnikom w żywe pamięci. Nie ulega na mnie sze
wątpliwości, że gdyby późnie przed bitwą pod Sokalem dowódcy przypomnieli żołnie-
rzom liskowiecką krowę, to  kompania z rykiem straszliwe wściekłości byłaby rzuciła
się z bagnetami w ręku na nieprzy aciela.
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Krowa ta była w ogóle taka bezwstydna, że nie udało się zrobić z nie nawet czegoś
przypomina ącego rosół. Im dłuże mięso się gotowało, tym mocnie przylegało do gna-
tów, zespala ąc się z nimi w edną całość, skostniało ak biurokrata, który przez pół wieku
gnieźǳi się w aktach urzędowych i żywi się tylko papierem.

Szwe k, który ako kurier utrzymywał stałą łączność mięǳy sztabem a kuchnią, aby
donieść zainteresowanym, kiedy mięso bęǳie ugotowane, meldował wreszcie poruczni-
kowi Lukaszowi:

— Panie oberle tnant, mięso est ak porcynela. Mięsem te krowy można kra ać szkło.
Kucharz Pavliczek razem z Balounem próbowali mięso i kucharz wyłamał sobie przedni
ząb, a Baloun złamał ząb mądrości.

Baloun podszedł z wielką powagą do porucznika Lukasza i podał swó wyłamany ząb,
zawinięty w lourdską pieśń.

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że robiłem, co mogłem. Ząb ten wyła-
małem sobie w kuchni oficerskie , kiedy z kucharzem próbowałem, czy z tego mięsa nie
dałoby się zrobić befsztyka.

Po tych słowach z fotela pod oknem dźwignęła się akaś smutna postać. Był to podpo-
rucznik Dub, którego na sanitarne dwukółce przywieziono ako człowieka zgnębionego
ostatecznie.

— Proszę, żeby było cicho — rzekł głosem zrozpaczonym. — Jest mi słabo.
Usiadł znowu na czcigodnym fotelu, w którego każde szparce pluskwy złożyły tysiące

a eczek.
— Jestem zmęczony — rzekł głosem tragicznym — estem chory i słaby, więc proszę,

żeby ze mną nikt nie mówił o wyłamanych zębach. Mó adres est: Smichov, Kralovska .
Jeśli nie doży ę do utra, to proszę, aby roǳina mo a została o wszystkim powiadomiona
w sposób delikatny, i proszę, aby na moim nagrobku nie zapomniano dodać, że przed
wo ną byłem także c. i k. profesorem gimnaz um.

Zaczął delikatnie chrapać, więc nie słyszał uż, ak Szwe k odśpiewał słowa pieśni po-
grzebowe :

Któryś Marii zmazał winę,
A łotrowi grzech przebaczył
I mnie wybaw w tę goǳinę.

Potem sierżant rachuby Vaniek doniósł, że znakomita krowa musi się eszcze pogoto-
wać dwie goǳiny, że w kuchni oficerskie o akimś befsztyku nawet mowy być nie może,
więc zamiast befsztyku bęǳie się robiło gulasz.

Postanowiono, że przed wydawaniem eǳenia szeregowcy zdrzemną się troszkę, bo
kolac a i tak bęǳie dopiero nad ranem.

Sierżant rachuby Vaniek przytaszczył skądciś wiązkę siana, położył się na nie w ple-
bańskie adalni, nerwowo podkręcał wąsa i szeptem rzekł do porucznika Lukasza, który
tuż obok odpoczywał na stare kanapie:

— Niech mi pan wierzy, panie oberle tnant, że w ciągu całe wo ny eszcze ani razu
nie żarłem podobne krowy.

W kuchni przy zapalonym ogarku świecy kościelne sieǳiał telefonista Chodounsky
i pisał zapasowy list do domu, żeby miał gotowy, gdy wreszcie zostanie im zakomuniko-
wany numer poczty polowe . Pisał tak:

„Kochana i droga żono, na milsza Bożenko!
Już noc, ale a stale wspominam Ciebie, mo e Ty złoto, i wiǳę Cię w du-

chu, ak i Ty o mnie wspominasz spogląda ąc na puste łóżko obok siebie.
Musisz mi wybaczyć, że mi przy tym to i owo przychoǳi na myśl. Wiesz
dobrze, że uż od samego początku wo ny estem w wo sku i że wiele rzeczy
słyszałem od swoich kolegów, którzy ako ranni mieli urlop i po echali do
domu, ale woleliby zginąć niż wiǳieć na własne oczy, ak akiś przybłęda
włóczy się za roǳoną żoną. Barǳo to dla mnie przykre, kochana Bożenko,
że takie rzeczy muszę Ci pisać. Nawet nie pisałbym Ci o tym, ale Ty sama
zwierzyłaś się przecie, że nie estem pierwszym, który miał z Tobą stosunek
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poważny, i że przede mną miał Cię uż pan Kraus z ulicy Mikoła a. Teraz,
gdy myślę o tym w nocy i gdy wyobrażam sobie, że ten nęǳarz w czasie
mo e nieobecności mógłby odnawiać swo e pretens e do Ciebie, to mi się
wyda e, kochana Bożenko, że mógłbym go udusić na mie scu. Długo tłumi-
łem to w sobie, ale gdy pomyślę, że znowuż mógłby się włóczyć za Tobą, to
serce mi się ściska i muszę Ci zwrócić uwagę, że nie zniósłbym obok siebie
takie świni, która kurwiłaby się z pierwszym lepszym i przyniosłaby wstyd
mo emu nazwisku. Daru mi, kochana Bożenko, mo e ostre słowa, ale pil-
nu się, żebym o Tobie nie usłyszał nic złego. W przeciwnym razie byłbym
zmuszony wypuścić flaki ednemu i drugiemu z was, ponieważ na wszyst-
ko estem zdecydowany, choćbym za to miał życie postradać. Po tysiąckroć
cału ę Ciebie oraz pozdrawiam o ca i matkę, Twó Tolek.

P.S. A nie zapomnĳ, że nosisz moje nazwisko!”

Zabrał się do pisania drugiego listu zapasowego:

„Mo a na milsza Bożenko!
Gdy bęǳiesz czytać te słowa, my bęǳiemy odpoczywali po wielkie bi-

twie, w które szczęście nam dopisało. Mięǳy innymi zestrzeliliśmy z ǳie-
sięć nieprzy acielskich aeroplanów i ednego generała z wielką brodawką na
nosie. W na cięższych walkach, gdy nad nami pękały szrapnele, myślałem
o Tobie, droga Bożenko, co też porabiasz, ak się masz i co słychać u Cie-
bie nowego. Często wspominam o tym, ak to pewnego wieczoru byliśmy
w browarze »U Tomasza« i ak potem prowaǳiłaś mnie do domu; a naza-
utrz bolała Cię ręka od wysiłku. Teraz znowu ruszamy naprzód, tak że uż
nie mam czasu pisać więce . Mam naǳie ę, że pozostałaś mi wierną, bo do-
brze wiesz, że w tych sprawach potrafię być draniem. Ale uż czas na mnie:
ruszamy w pole. Cału ę Cię po tysiąckroć, droga Bożenko, i mie naǳie ę,
że wszystko skończy się dobrze.

Twój szczerze Ci oddany Tolek”.

Telefonista Chodounsky zaczął się kiwać i zasnął nad stołem.
Pleban, który nie spał i choǳił bezustannie po swoim domu, uchylił drzwi od kuchni

i przez oszczędność zdmuchnął ogarek świecy kościelne , który palił się obok Chodoun-
skiego.

W adalni prócz podporucznika Duba nie spał nikt. Sierżant rachuby Vaniek, który
w Sanoku w kancelarii brygady otrzymał nowe przepisy dotyczące zaopatrywania wo ska
w produkty żywnościowe, studiował e starannie i dochoǳił do wniosku, że im barǳie
wo sko przybliża się do ontu, tym mnie sze wyznacza się mu rac e żywnościowe. Musiał
się uśmiać serdecznie nad ednym paragrafem rozkazu, w którym zakazano zaprawiania
polewek dla żołnierzy szaanem i imbirem. Zna dowała się też w rozkazie uwaga, że
kuchnie polowe ma ą zbierać kości i odsyłać e na tyły do składów dywiz i. Było to tro-
chę nie asne, bo nie wiadomo było, o akie kości choǳi: o kości luǳkie, czy też o kości
innego, prowaǳonego na rzeź bydła.

— Słucha cie no, Szwe ku — rzekł porucznik Lukasz ziewa ąc z nudy — zanim daǳą
nam coś z eść, moglibyście mi opowieǳieć akie zdarzenie.

— O e — odpowieǳiał Szwe k — zanim daǳą nam coś z eść, panie oberle tnant,
to musiałbym panu opowieǳieć całe ǳie e narodu czeskiego. A a znam tylko krótką
opowieść o pewne pani pocztmistrzowe z Sedlczanska, która po śmierci swego męża
oǳieǳiczyła po nim urząd. Przypomniało mi się o nie natychmiast, ak tylko zaczęło
się u nas mówić o pocztach polowych, chociaż nie ma to nic wspólnego z pocztami
polowymi…

— Szwe ku — przerwał mu porucznik Lukasz leżąc na kanapie — znowu zaczynacie
straszliwie głupieć.

— Tak est, panie oberle tnant, ta historia est naprawdę barǳo głupia. Ja sam nie
wiem, w aki sposób przyszło mi do głowy, żeby mówić o czymś podobnie głupim. Albo
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est to głupota wroǳona, albo też są to wspomnienia młodości. Proszę pana oberle tnanta,
na nasze kuli ziemskie są różne charaktery i zda e się, że nasz kucharz Jura da miał
ednak rac ę, gdy pewnego razu w Brucku wstawił się i wpadł w dół z gno ówką, a nie
mogąc się z niego wydrapać, krzyczał w tym dole: „Człowiek est powołany i przeznaczony
ku temu, aby poznał prawdę, aby panował nad duchem swoim w zgoǳie i harmonii ze
wszechświatem, aby się stale rozwĳał i kształcił, podnosząc się stopniowo w sfery wyższe,
inteligentnie szych światów i pełnie szych umiłowań”. Gdy chcieliśmy go z owego dołu
wyciągnąć, to gryzł i drapał. Zdawało mu się, że est u siebie w domu i dopiero, gdyśmy
go nazad zepchnęli, zaczął żebrać i ęczeć, żeby go wyciągnąć.

— Ale co się stało z tą pocztmistrzową? — zawołał zrozpaczony porucznik Lukasz.
— To była barǳo porządna niewiasta, tyle tylko że była świnią, panie oberle tnant.

Wszystkie swo e obowiązki pocztowe spełniała, ak się należy, ale miała edną wadę, bo
e się zdawało, że wszyscy ą prześladu ą, że myślą tylko o tym, akby e dokuczyć, więc
po pracy ǳienne pisywała na nich raporty do swoich właǳ według tego, ak się róż-
ne okoliczności zbiegały. Pewnego ranka poszła do lasu na grzyby, a przechoǳąc obok
szkoły, zauważyła, że pan nauczyciel uż nie śpi i stoi przed szkołą. Oczywiście, że e się
ukłonił i zapytał, dokąd wybrała się o tak wczesne goǳinie. Gdy mu powieǳiała, że
iǳie na grzyby, odpowieǳiał e , że przy ǳie tam za nią. Z tego wywnioskowała, że miał
względem nie , stare babiny, akieś nieuczciwe zamiary, a następnie, gdy go u rzała wy-
nurza ącego się z gąszcza, przestraszyła się, uciekła i napisała na niego do mie scowe rady
szkolne doniesienie, że chciał ą zgwałcić. Przeciwko nauczycielowi wdrożono docho-
ǳenie dyscyplinarne, aby zaś nie powstał z tego aki wielki skandal publiczny, przy echał
sam pan inspektor szkolny dla zbadania te sprawy i zwrócił się do wachmistrza żandar-
merii z zapytaniem, czy uważa nauczyciela za zdolnego do takiego czynu. Wachmistrz
żandarmerii za rzał do akt i powieǳiał, że to niemożliwe, bo ów nauczyciel uż raz był
oskarżony przez proboszcza, że niby miał się kręcić dokoła proboszczowskie kuzynki,
która wcale nie była kuzynką proboszcza, ale z którą proboszcz sobie sypiał. Wtedy to
nauczyciel przedstawił świadectwo lekarskie, że od lat sześciu est impotentem, bo akoś
barǳo nieszczęśliwie spadł ze strychu okrakiem na dyszel wozu drabiniastego. Więc ta
stara pokraka podała skargę na wachmistrza żandarmerii, na lekarza okręgowego i na in-
spektora szkolnego, że niby wszyscy zostali podkupieni przez tego nauczyciela. Wszyscy
trze zaskarżyli ą do sądu i została skazana, ale odwołała się do wyższe instanc i ako oso-
ba niepoczytalna. Została więc zbadana przez lekarzy sądowych, którzy orzekli, że idiotką
est istotnie, ale wszelkie obowiązki urzędowe spełniać może.

Porucznik Lukasz zawołał:
— Jezus Maria! — i dodał do tego: — Powieǳiałbym wam coś, mó Szwe ku, ale

nie chcę sobie psuć kolac i.
— Mówiłem panu oberle tnantowi — odpowieǳiał Szwe k — że ta historia est

straszliwie głupia.
Porucznik Lukasz machnął ręką i odpowieǳiał:
— No, od was nie nasłuchałem się znowu opowieści o wiele mądrze szych.
— Nie wszyscy mogą być mądrzy, panie oberle tnant — rzekł Szwe k tonem głę-

bokiego przekonania. — Głupi muszą stanowić wy ątek, bo gdyby wszyscy luǳie byli
mądrzy, to na świecie byłoby tyle rozumu, że co drugi człowiek zgłupiałby z tego. Gdy-
by na przykład wszyscy znali prawa natury, to posłusznie meldu ę, panie oberle tnant,
każdy mógłby sobie obliczyć odległości mięǳy ciałami niebieskimi i molestowałby swo-
e otoczenie, ak to czynił nie aki Czapek, który, przesiadu ąc „Pod Kielichem”, w nocy
wychoǳił zawsze z szynku na dwór, rozglądał się po gwiaźǳistym niebie, a gdy potem
wracał na salę, to choǳił od ednego do drugiego i mówił: „ǲisia barǳo ładnie błysz-
czy Jowisz, ale ty, drabie, nawet nie wiesz, co masz nad głową. To są takie odległości, że
gdyby cię, gałganie, wystrzelili z armaty, to byś z szybkością kuli armatnie leciał w tamte
strony wiele milionów lat”. Bywał przy tym taki ordynarny, że potem zwykle sam wylaty-
wał z gospody z szybkością zwykłego tramwa u elektrycznego, posłusznie meldu ę, panie
oberle tnant, mnie więce ǳiesięć kilometrów na goǳinę… Albo weźmy na przykład,
panie oberle tnant, mrówki…

Porucznik Lukasz usiadł na kanapie i złożył ręce.
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— Aż się ǳiwię, doprawdy, że wda ę się z wami, mó Szwe ku, w rozmowę, chociaż
was znam uż od dość dawna.

Szwe k potakiwał głową na znak zupełne zgody.
— To z przyzwycza enia, panie oberle tnant, to właśnie skutkiem tego, że uż się

barǳo dawno znamy i żeśmy razem barǳo wiele przeżyli. A gdy nam się czasem coś
przytrafiło, to tak ak ślepe kurze ziarno. Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że to uż
taki los. Co na aśnie szy pan postanowił, to est dobre; on nam kazał trzymać się kupy,
więc i a nic innego sobie nie życzę, tylko być panu pożytecznym, panie oberle tnant.
A może pan głodny?

Porucznik Lukasz, który tymczasem wyciągnął się znowu na stare kanapie, odpo-
wieǳiał, że ostatnie pytanie Szwe ka est na lepszym przypomnieniem, co w te chwili
zrobić należy. Szwe k został wysłany do kuchni oficerskie , aby się przekonać, czy eǳe-
nie uż gotowe, czy eszcze nie. W ogóle lepie bęǳie, gdy Szwe k prze ǳie się trochę
i opuści go na chwilę, bo to glęǳenie, którym go bezustannie częstu e, męczy barǳie
niż cały marsz na Sanok. Chciałby chwilkę pospać, ale nie może zasnąć.

— To pluskwy spać nie da ą, panie oberle tnant. Istnie e stary zabobon, że nie ma
plebanii bez pluskiew. Rzeczywiście, nigǳie nie ma tyle pluskiew co na plebaniach.
W Górnych Stodółkach był proboszcz i napisał całą książkę o pluskwach, które nawet
podczas kazania po nim łaziły.

— Więc słyszeliście, Szwe ku, co macie zrobić czy nie? Pó ǳiecie do kuchni czy a
mam pó ść za was?

Szwe k wyszedł na dwór, a za nim ak cień wykradł się na palcach Baloun…
Gdy naza utrz rano wyruszyli z Liskowca na Starą Sól – Sambor, wieźli z sobą w kuch-

ni polowe ową nieszczęsną krowę, która eszcze się nie ugotowała. Postanowiono goto-
wać ą w droǳe i z eść w połowie drogi, gdy bęǳie odpoczynek mięǳy Liskowcem
a Starą Solą.

Na drogę dostali szeregowcy czarne kawy.
Podporucznika Duba znowu wieźli na sanitarne dwukółce, bo po wczora szym dniu

był eszcze słabszy niż przedtem. Na więce kłopotu miał z nim ego służący, bo musiał
biec tuż przy dwukółce, a podporucznik stale krzyczał na niego, że wczora nie pielęgnował
go wcale i że zabierze się do niego, ak tylko przy adą na mie sce. Co chwila kazał sobie
podawać wodę, ale po wypiciu natychmiast ą zwracał.

— Z kogo, z czego wy się śmie ecie? — krzyczał ze swego wózka. — Ja was nauczę!
Wy ze mną nie igra cie, bo mnie poznacie!

Porucznik Lukasz echał wierzchem i rozmawiał ze Szwe kiem, który tak bystro ma-
szerował obok niego, akby się nie mógł doczekać chwili spotkania z nieprzy acielem.
Idąc opowiadał:

— Czy pan uż zauważył, panie oberle tnant, że niektórzy nasi luǳie są ak te muchy?
Na plecach ma ą niecałe trzyǳieści kilo i nie mogą tego wytrzymać. Należałoby im urzą-
ǳić kilka odczytów, akie wygłaszał nam pan oberle tnant Buchanek, co to się zastrzelił
z powodu kauc i na żeniaczkę, którą wziął od swego przyszłego teścia i przeła daczył ą
z innymi ǳiewkami. Potem wziął drugą kauc ę od innego przyszłego teścia i używał e
uż trochę oszczędnie : po troszku przegrywał ą w karty, a od ǳiewek stronił. Ale też
mu pienięǳy nie na długo starczyło, więc musiał się udać do trzeciego przyszłego teścia.
Za trzecią kauc ę kupił sobie konia arabskiego, ogiera, ale niestety nierasowego…

Porucznik Lukasz zeskoczył z konia.
— Jeśli zaczniecie mówić o czwarte kauc i, to was zrzucę do rowu! — rzekł surowo.
Wskoczył na konia, a Szwe k z wielką powagą mówił dale :
— Posłusznie meldu ę, że o czwarte kauc i nie może być nawet mowy, bo uż po

trzecie się zastrzelił.
— Nareszcie! — rzekł Lukasz.
— Aha, co to a panu chciałem powieǳieć — wywoǳił Szwe k. — Takie odczyty

wygłaszał nam zawsze ten pan oberle tnant Buchanek, gdy podczas marszów żołnierze pa-
dali ze zmęczenia, i podług mego skromnego mniemania podobne odczyty powinny być
wygłaszane naszym żołnierzom. On nakazywał odpoczynek, gromaǳił nas wszystkich
dokoła siebie ak kwoka kurczęta i zaczynał przemawiać: „Wy łobuzy, wy nie dozna ecie
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uczucia dumy, że maszeru ecie po kuli ziemskie , bo esteście eden z drugim nieokrze-
saną bandą. Rzygać się chce, kiedy człowiek na was patrzy. Na słońce należałoby was
przenieść, żebyście tam maszerowali, gǳie człowiek, który na nasze biedne planecie ma
sześćǳiesiąt kilogramów, waży przeszło tysiąc siedemset kilogramów! Pozdychalibyście
chyba, gdybyście w plecaku musieli dźwigać przeszło dwieście osiemǳiesiąt kilogramów,
a karabin ważyłby półtora korca. Stękalibyście i wywieszali ęzory ak zzia ane psy”. Był
tam mięǳy nami pewien nieszczęśliwy nauczyciel, który rozzuchwalił się tak dalece, że
też zabrał głos w te sprawie: „Z przeproszeniem, panie oberle tnant, odezwał się, na księ-
życu człowiek ważący u nas sześćǳiesiąt kilogramów, waży tylko trzynaście kilogramów.
Na księżycu lepie by nam się maszerowało, ponieważ nasz plecak ważyłby tylko czte-
ry kilogramy. Na księżycu nie maszerowalibyśmy, lecz, że tak powiem, wznosilibyśmy
się”. „To straszne, odpowieǳiał na to nieboszczyk pan oberle tnant Buchanek, ty dra-
bie wyszczekany, przymawiasz się, żeby dostać po pysku. No, bądź szczęśliwy, że dam ci
tylko zwycza nie po ziemsku w pysk, bo gdybym ci dał po księżycowemu, to zaleciałbyś
aż gǳieś na Alpy i spadłbyś na nie ak aki niemrawy placuszek. A gdybym ci dał po
słonecznemu, to mundur zamieniłby się na tobie w kaszkę, a głowa two a odleciałaby
aż gǳieś do Ayki”. Więc mu dał w pysk zwycza nie po ziemsku, wścibski nauczyciel
rozbeczał się, a my maszerowaliśmy dale . Przez całą drogę ten nauczyciel płakał, panie
oberle tnant, i ciągle gadał o akie ś tam luǳkie godności i o tym, że się z nim obchoǳą
ak z akim niemym stworzeniem. Potem pan oberle tnant posłał go do raportu i wlepili
mu dwa tygodnie i musiał dosługiwać eszcze sześć tygodni, ale nie dosłużył ich, bo miał
przepuklinę, a w koszarach kazali mu się forsownie gimnastykować na ręku, a on tego
nie wytrzymał i umarł w szpitalu ako symulant.

— Osobliwa rzecz, mó Szwe ku — rzekł porucznik Lukasz — że wy, ak uż wam
to mówiłem nieraz, macie zwycza pogardliwie oǳywać się o korpusie oficerskim.

— Nic podobnego we zwycza u nie mam, panie oberle tnant — odpowieǳiał Szwe k.
— Chciałem panu tylko opowieǳieć, ak to dawnymi czasy luǳie samochcąc pchali się
w nieszczęście. Taki człowieczyna wyobrażał sobie, że est mądrze szy od tego pana obe-
rle tnanta, chciał się swoim księżycem pochwalić, pomnie szyć ego autorytet przed sze-
regowcami tym swoim księżycem, ale gdy dostał w pysk po ziemsku, to nam wszystkim
ulżyło, nikomu nawet na myśl nie przyszło, żeby się dąsać o to, przeciwnie, byliśmy raǳi,
że pan oberle tnant zrobił taki dobry dowcip da ąc człowiekowi w twarz po ziemsku. To
się nazywa ratowanie sytuac i. Choǳi o to, żeby się tylko nie znaleźć w kropce i wszyst-
ko uż w porządku. Naprzeciwko Karmelitów w Praǳe, panie oberle tnant, miał przed
laty handelek królikami i innym ptactwem nie aki pan Jenom. Zapoznał się on z córką
introligatora Bilka. Pan Bilek nie życzył sobie, żeby ego córka utrzymywała zna omość
z tamtym panem i publicznie w gospoǳie się wyraził, że gdyby pan Jenom przyszedł
prosić o rękę ego córki, to by go zrzucił ze schodów na łeb, ak eszcze nikt nikogo nie
zrzucił. Pan Jenom napił się dla dodania sobie odwagi i pomimo wszystko poszedł do
pana Bilka z oświadczynami, a pan Bilek przy ął go w przedpoko u z wielkim nożem
w ręku, akim introligatorzy obcina ą książki. Nóż był ostry i krzepki. Mó introligator
ryknął na gościa, czego szuka u niego, a pan Jenom puścił ze strachu tak głośno, aż od
tego zegar ścienny stanął. Pan Bilek roześmiał się wesoło, podał gościowi rękę i stał się
barǳo uprze my: „Pan pozwoli, panie Jenom, niech pan siada, przypuszczam, że nie na-
robił pan w ma tki, bo wiǳi pan, a nie estem znowu taki zły człowiek, chociaż prawda,
że chciałem pana wyrzucić za drzwi, lecz teraz wiǳę, że pan est barǳo miły człowiek,
est pan oryginał. Jako introligator czytu ę dużo powieści i nowelek, ale eszcze ani razu
nie czytałem, aby się konkurent przedstawiał w taki sposób”. Śmiał się przy tym, aż się
za brzuch trzymał, i wywoǳił, że mu się wyda e, akby się znali od samego uroǳenia,
akby byli roǳonymi braćmi. Podawał mu cygara, posłał natychmiast po piwo i serdelki,
zawołał żonę i przedstawił go e ze wszystkimi szczegółami tego przypadku. Pani Bilko-
wa splunęła i wyszła. Potem zawołał córkę i powiada: „Ten pan przyszedł prosić o two ą
rękę i przytrafiło mu się to a to”. Córka rozpłakała się natychmiast i oświadczyła, że tego
człowieka nie zna, że go nawet wiǳieć nie chce, więc nie pozostało nic innego, tylko
wypić piwo we dwó kę, z eść serdelki i roze ść się. Potem pan Jenom na adł się eszcze
wstydu w gospoǳie, do które choǳił pan Bilek, i wreszcie w całe ǳielnicy nie mówiło

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



się o tym panu Jenomie inacze , ak „ten zafa dany Jenom”, i wszęǳie sobie opowiadali
o nim, ak to on chciał uratować sytuac ę. Życie luǳkie, posłusznie meldu ę, panie obe-
rle tnant, est takie powikłane, że w porównaniu z nim człowiek est szmata. Do nas, do
gospody „Pod Kielichem” na Boisku, choǳił eszcze przed wo ną starszy posterunkowy
policy ny, nie aki pan Hubiczka, i pewien pan redaktor, który zapisywał wszystkie złama-
ne nogi, prze echanych luǳi i samobó ców i zanosił wszystko do gazet. Był to taki wesoły
pan, że więce się wysieǳiał na policy nym odwachu niż w redakc i. Więc ów redaktor
pewnego razu upił starszego posterunkowego Hubiczkę, a potem w kuchni zamienili się
ubraniami, tak że starszy posterunkowy stał się cywilem, a pan redaktor polic antem.
Otóż ten pan redaktor przebrany za posterunkowego zakrył numer rewolweru i ruszył
na miasto ako patrol. Na ulicy Ressla, za dawnym więzieniem Św. Wacława, spotkał
w ciszy nocne akiegoś starszego pana w cylindrze i w futrze, a ten pan prowaǳił pod
rękę starszą panią w płaszczu futrzanym. Obo e śpieszyli do domu i nie oǳywali się do
siebie ani słowem. A mó przebrany redaktor rzucił się na nich i wrzasnął temu stare-
mu panu nad uchem: „Nie rycz pan tak głośno, bo pana zaaresztu ę!” Niech pan sobie
wyobrazi, panie oberle tnant, ak się obo e przestraszyli. Daremnie mu tłumaczyli, że to
pewno akaś omyłka, ponieważ obo e wraca ą do domu z przy ęcia u pana namiestnika.
Ekwipaż podwiózł ich aż do Teatru Narodowego, a teraz idą pieszo, żeby użyć trochę
świeżego powietrza, bo mieszka ą niedaleko stąd na Morani, a on, niby ten pan w futrze,
est starszym radcą namiestnictwa i iǳie z małżonką. „Proszę sobie ze mnie nie kpić —
wrzeszczał dale domniemany polic ant. — Wstydź się pan, eśli pan esteś takim akimś
radcą namiestnictwa, a na ulicy zachowu e się pan ak łobuziak. Przyglądam się panu uż
dość dawno, ak pan walił laską w żaluz e sklepów mĳanych po droǳe i eszcze panu
ta pani, ak pan mówi, małżonka, pomagała”. „Przecież a nawet żadne laski nie mam,
ak pan wiǳi. To widać szedł tu ktoś przed nami”. „Jak pan może mieć laskę, skoro ą
pan połamał tam na rogu na te babie, która po gospodach roznosi pieczone kartofle
i kasztany”. Ta pani radczyni nawet płakać nie mogła z tego wszystkiego, a pan radca taki
był wzburzony, że zaczął mówić coś o hulta stwie, za co został aresztowany i przekazany
na bliższemu patrolowi policy nemu, spotkanemu w re onie komisariatu, który mieścił
się przy ulicy Salma. Ten niby starszy posterunkowy kazał tych państwa zaprowaǳić do
komisariatu i powieǳiał, że sam est z ǳielnicy Św. Jindrzicha i przy obchoǳie służbo-
wym przyłapał tę dwó kę na zakłócaniu ciszy nocne , przy bĳatyce, a w dodatku luǳie ci
dopuścili się obrazy właǳy. On sam załatwi, co ma załatwić w komisariacie, w ǳielnicy
Św. Jindrzicha, i za goǳinę przy ǳie do komisariatu przy ulicy Salma. Więc polic a za-
brała tych państwa i zaprowaǳiła do komisariatu, gǳie sieǳieli do samego rana i czekali
na tego starszego posterunkowego, który tymczasem klucząc, powrócił „Pod Kielich” na
Boisku, zbuǳił starszego posterunkowego Hubiczkę, delikatnie powieǳiał mu, co się
stało i akie dochoǳenie dyscyplinarne czeka go, eśli nie bęǳie milczał…

Porucznik Lukasz zdał się być zmęczony tym opowiadaniem, ale zanim żwawszym
kłusem ruszył dale , aby dotrzeć do czoła kolumny, rzekł do Szwe ka:

— Choćbyście gadali, mó Szwe ku, do samego wieczora, to gadanie wasze byłoby
tylko coraz głupsze.

— Panie oberle tnant — wołał Szwe k za od eżdża ącym porucznikiem — czy nie
życzy pan sobie dowieǳieć się, ak to się skończyło?

Porucznik popęǳił tym żwawie .
Stan podporucznika Duba poprawił się tak dalece, że chory mógł opuścić dwukółkę.

Zebrał więc dokoła siebie cały sztab kompanii i ak w gorączce zaczął wszystkich o czymś
pouczać. Wygłosił długą mowę, która wszystkim wydała się daleko cięższa niż plecaki
i karabiny.

W mowie te była mieszanina różnych przypowieści. Mówił tak:
— Miłość żołnierzy do panów oficerów umożliwia czyny niewiarogodne ofiarności,

ale to zupełnie obo ętne, bo eśli taka miłość nie est wroǳona, to trzeba ą wymusić.
W życiu cywilnym miłość wymuszona, powieǳmy, na przykład, miłość ucznia dla ciała
profesorskiego trwa tak długo, ak długo trwa siła zewnętrzna, która tę miłość wymusza.
Ale na wo nie wiǳimy coś zgoła przeciwnego, ponieważ żołnierzowi nie można pozwolić
na na drobnie sze pomnie szenie owe miłości, która przywiązu e żołnierza do ego prze-
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łożonych. Miłość ta nie est byna mnie zwycza ną miłością, ale est to właściwie szacunek,
strach i dyscyplina.

Przez cały czas Szwe k kroczył po lewe stronie i podczas gdy podporucznik Dub
przemawiał, patrzył na niego akby na komendę: „W prawo patrz!”

Podporucznik Dub akoś tego zrazu nie zauważył i mówił dale :
— Ta dyscyplina i obowiązek posłuszeństwa, nakazana miłość żołnierza dla oficera,

wyraża się barǳo zwięźle, ponieważ stosunek mięǳy żołnierzem a oficerem est bar-
ǳo prosty: eden rozkazu e, drugi musi słuchać. Już dawno czytywaliśmy w książkach
o sztuce wo skowe , że wo skowy lakonizm, czyli zwięzłość, est właśnie tą cnotą, któ-
rą każdy żołnierz pielęgnować powinien, bo czy chce, czy nie chce, musi kochać swego
przełożonego. A ten przełożony w oczach żołnierza musi być na wyższym, asnym i skry-
stalizowanym wyrazem niezachwiane i doskonałe woli.

Teraz dopiero zauważył, że Szwe k przy swoim „w prawo patrz” nie spuszcza z niego
oczu, co mu się nie barǳo podobało, ponieważ sam wyczuwał, że w mowie swo e nieraz
się plącze tak dalece, iż nie wie, ak wybrnąć z plątaniny miłości żołnierza dla swoich
przełożonych. Wrzasnął tedy na Szwe ka:

— Czemu się na mnie gapisz ak cielę na malowane wrota?
— Według rozkazu, panie le tnant, pan sam raczył mnie napominać, abym patrzył

na ego usta, gdy przemawia. Ponieważ każdy żołnierz winien spełniać rozkazy swoich
przełożonych i pamiętać o nich, więc spełniam swó obowiązek.

— Patrz teraz — krzyczał podporucznik Dub — w drugą stronę, ty drabie idiotyczny,
i nie gap się na mnie, bo wiesz, że tego nie lubię, a ci eszcze pokażę…

Szwe k zrobił głową zwrot na lewo i dale maszerował obok podporucznika Duba tak
sztywno, że podporucznik Dub znowu krzyknął:

— Gǳie ty się gapisz, kiedy z tobą rozmawiam?
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że trzymam głowę według pańskiego rozkazu

„w lewo patrz!”
— Ach — westchnął podporucznik Dub — z tobą est krzyż pański. Patrz prosto

przed siebie i myśl o sobie: estem taki idiota, że nie trzeba mnie bęǳie żałować. Zapa-
miętałeś to sobie?

Szwe k patrzył prosto przed siebie i rzekł:
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, czy mam na to odpowieǳieć?
— Na co ty sobie pozwalasz! — wrzasnął na niego podporucznik Dub. — Jak roz-

mawiasz ze mną i co to znaczy?
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że to znaczy, że sobie przypomniałem pewien

rozkaz pański dany mi na edne stac i, że w ogóle mam milczeć, gdy pan przesta e mówić.
— Więc się mnie boisz — rzekł uradowany podporucznik Dub — chociaż eszcze

mnie nie poznałeś. Przede mną drżeli nie tacy ak ty, zapamięta to sobie. Nauczyłem
moresu większych od ciebie łobuziaków, więc stul pysk i zostań w tyle, żebym cię wcale
nie wiǳiał.

Szwe k przyłączył się tedy na końcu kolumny do sanitariuszy i wygodnie echał na
dwukółce, aż do echali wreszcie na mie sce wyznaczone na odpoczynek, gǳie żołnierze
doczekali się zupy i mięsa z nieszczęsne krowy.

— Krowę tę powinni położyć przyna mnie na dwa tygodnie w ocet, a eśli nie tę
krowę, to przyna mnie tego, co ą kupował — ozna mił Szwe k.

Z brygady przycwałował konny kurier z nowymi rozkazami dla  kompanii, a miano-
wicie, że marszruta została zmieniona i prowaǳi na Felsztyn; Woralicze i Sambor należy
ominąć, gdyż nie można by tam rozkwaterować żołnierzy, ako że są tam uż dwa pułki
poznańskie.

Porucznik Lukasz wydał natychmiast odpowiednie dyspozyc e. Sierżant rachuby Va-
niek i Szwe k wyszuka ą dla kompanii nocleg w Felsztynie.

— Ale pamięta cie, Szwe ku, żebyście w droǳe nie robili żadnych głupstw — napo-
minał go porucznik Lukasz. — Na ważnie sze, żebyście się wobec ludności zachowywali
przyzwoicie!

— Posłusznie meldu ę, panie oberle tnant, że będę się starał, chociaż miałem akiś
obrzydliwy sen, gdy się nad ranem trochę zdrzemnąłem. Śniło mi się o nieckach, któ-
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re miały ǳiurę, tak że przez całą noc ciekła woda na korytarz tego domu, w którym
mieszkałem. Woda przeciekła na sufit mieszkania gospodarza, który natychmiast kazał
mi się wyprowaǳić. Taka rzecz, panie oberle tnant, zdarzyła się w rzeczywistości. Było
to w Karlinie za wiaduktem…

— Da cie nam spokó , Szwe ku, ze swoim głupim gadaniem i razem z Vańkiem po-
patrzcie racze na mapę, żebyście wieǳieli, którędy macie iść. Więc tuta oto macie te
wsie: od te wsi ruszacie na prawo ku rzeczułce, potem z biegiem rzeczki iǳiecie do na -
bliższe wioski, a stamtąd iǳiecie dale aż do mie sca, w którym do rzeczułki te wpada
pierwszy strumień. Bęǳie to po stronie prawe . Potem pó ǳiecie polną drogą na północ
i nie możecie się dostać nigǳie inǳie , tylko do Felsztyna! Zapamiętacie to sobie?

Szwe k ruszył tedy razem z sierżantem rachuby Vańkiem według marszruty.
Było uż po południu i w panu ące spiekocie cała okolica zdawała się ciężko dyszeć.

Z płytkich grobów żołnierskich dobywał się zaduch zgnilizny. Dotarli w okolice, w któ-
rych staczano walki podczas marszu na Przemyśl i gǳie karabiny maszynowe skosiły
całe bataliony. W niedużych laskach nad rzeczułką widać było ślady ognia artylery skie-
go. Na wielkich przestrzeniach i zboczach zamiast drzew sterczały z ziemi akieś ułomki
i pniaczki, a pustynia ta była akby zorana rowami strzeleckimi.

— Trochę tu inacze niż pod Pragą — rzekł Szwe k, aby przerwać milczenie.
— U nas uż bęǳie po żniwach — rzekł na to sierżant rachuby Vaniek. — W oko-

licach Kralup żniwa zaczyna ą się na wcześnie .
— Tuta po wo nie będą barǳo dobre uroǳa e — rzekł po chwili Szwe k. — Nie

trzeba bęǳie kupować żadnych mączek kostnych. Dla rolnika est to rzeczą barǳo ko-
rzystną, gdy na polu spróchnie e cały pułk. Jednym słowem, obłowi się nie eden gospo-
darz, i to porządnie. Tylko o edno się bo ę, a mianowicie, żeby ci rolnicy nie dali się
nabrać i nie sprzedawali tych kości żołnierskich cukrowniom. W Karlińskich Koszarach
był na przykład oberle tnant Holub, taki uczony, że cała kompania uważała go za idiotę,
ponieważ z powodu swe uczoności nie nauczył się wyzywać żołnierzy i nad wszystkim
zastanawiał się tylko ze stanowiska naukowego. Pewnego razu żołnierze zameldowali mu,
że komiśniaka, który właśnie fasowali, żreć nie podobna. Innego oficera takie zuchwal-
stwo rozzłościłoby, ale on nic; zachował spokó , nikogo nie nazwał świnią czy bydlakiem
i nikomu nie dał w pysk. Tyle tylko, że zwołał wszystkich swoich szeregowców i rzekł
do nich swoim barǳo przy emnym głosem: „Po pierwsze, musicie sobie uświadomić, że
koszary to nie żaden delikatessenhandlung, żebyście sobie mogli do woli wybierać maryno-
wane węgorze, sardynki i sandwicze. Każdy żołnierz winien być na tyle inteligenty, żeby
bez szemrania żreć wszystko, co fasu e, i ma mieć tyle dyscypliny, żeby się nie zastanawiać
nad gatunkiem tego, co mu każą żreć. Wyobraźcie sobie, żołnierze, że może być wo na.
Te ziemi, w które was po bitwie pochowa ą, bęǳie wszystko edno, akiego komiśnia-
ka nażarliście się przed śmiercią. Matka ziemia rozłoży was i zeżre razem z butami. Na
świecie nic zginąć nie może. Z was, żołnierze, wyrośnie nowe zboże na komiśniak dla no-
wych żołnierzy, którzy znowu może tak samo ak wy nie będą zadowoleni z otrzymanego
chleba, pó dą na skargę i natkną się na kogoś, kto każe ich wsaǳić do paki, aż oko zbie-
le e, ponieważ bęǳie miał do tego prawo. Teraz wam wszystko ładnie wytłumaczyłem,
moi żołnierze, i nie potrzebu ę wam chyba dodawać, że kto by się w przyszłości chciał
uskarżać, to miałby tylko tę edną przy emność, a mianowicie, wy ście z paki na wolny
świat boży”. „Żeby choć trochę urągał” — mówili mięǳy sobą żołnierze, a te wszystkie
delikatne słowa, akich używał w swych przemówieniach pan oberle tnant, mocno ich
oburzały. Więc pewnego razu wybrała mnie kompania, żebym mu o tym delikatnie po-
wieǳiał, że go wszyscy barǳo lubimy, ale że wo sko bez wyzwisk to nie wo sko. Więc
poszedłem do niego do mieszkania i prosiłem go, żeby się nie krępował, że wo sko to
rzecz przecie twarda ak rzemień, a żołnierze uż są przyzwycza eni do tego, iż co ǳień
im się powtarza, że eden w drugiego pies i świnia, bo w przeciwnym razie tracą szacunek
dla przełożonych. Zrazu się wymawiał, mówił coś o inteligenc i, o tym, że ǳisia uż się
nie służy pod batem, ale wreszcie dał się przekonać, sprał mnie po pysku i wyrzucił za
drzwi, żeby słowa ego nabrały większe wagi. Kiedy powieǳiałem kolegom o rezulta-
cie swo e wizyty u niego, wszyscy się ogromnie ucieszyli, ale on popsuł nam uciechę
uż następnego dnia. Podchoǳi do mnie i wobec wszystkich powiada: „Szwe ku, a się
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wczora zapomniałem. Macie tu guldena i napĳcie się za mo e zdrowie. Z żołnierzami
trzeba umieć postępować”.

Szwe k roze rzał się po okolicy. Po chwili rzekł:
— Zda e mi się, że nie iǳiemy tak ak trzeba. Pan oberle tnant wytłumaczył nam

przecie wszystko ak należy. Na przód iǳie się pod górkę, potem na dół, następnie w lewo
i na prawo, potem znowu w prawo i na lewo — a my ciągle iǳiemy prosto. A może szliśmy
dobrze, tylko że przy gadaniu nie zauważyliśmy, czy dobrze iǳiemy. Ja tu stanowczo wiǳę
przed sobą dwie drogi wiodące do tego Felsztyna. Proponowałbym, żebyśmy teraz ruszyli
tą drogą, która prowaǳi w lewo.

Sierżant rachuby, ak zawsze, gdy dwo e luǳi zna ǳie się na rozsta ach, zaczął dowo-
ǳić, że trzeba iść na prawo.

— Mo a droga byłaby wygodnie sza niż pańska — rzekł Szwe k. — Ja pó dę wzdłuż
strumienia, nad którym rosną niezapomina ki, a pan idź sobie zakurzoną drogą śród te
spiekoty. Ja się trzymam tego, co nam powieǳiał pan oberle tnant, że w ogóle nie wolno
nam zabłąǳić, a eżeli nie możemy uż zabłąǳać, to po co leźć pod górę. Pó dę łąkami,
przypnę kwiatek do czapki i narwę bukiet niezapomina ek dla pana oberle tnanta. Zresztą
przekonamy się niedługo, kto z nas miał rac ę, więc mam naǳie ę, że się roze ǳiemy ako
dobrzy towarzysze. Okolica est tu taka, że wszystkie drogi prowaǳą do tego Felsztyna.

— Nie małpu cie, Szwe ku — rzekł Vaniek. — Podług mapy z tego mie sca ruszyć
musimy, ak uż powieǳiałem, w prawo.

— Mapa też się może mylić — odpowieǳiał Szwe k zbacza ąc ku strumieniowi w do-
lince. — Pewnego razu wędliniarz Krzenek, mieszka ący na Vinohradach, wracał do do-
mu od „Montagów” z Małe Strany na Królewskie Vinohrady podług planu miasta Pragi,
błąkał się całą noc, a nad ranem dotarł do Rozǳielova koło Kladna. Znaleźli go w życie;
leżał zdrętwiały ze zmęczenia i chłodu. Skoro pan nie chce mnie słuchać, panie rech-
nungsfeldfebel, i trwa przy swoim, to się musimy roze ść i spotkamy się dopiero w Felsz-
tynie. Niech pan spo rzy na zegarek, żeby było wiadomo, kto pręǳe do ǳie do celu.
A gdyby panu zagrażało akie niebezpieczeństwo, to niech pan wystrzeli w powietrze,
żebym wieǳiał, gǳie pan się zna du e.

Po południu Szwe k dotarł do niedużego stawu, gǳie natknął się na zbiegłego eńca
rosy skiego. Zbieg kąpał się właśnie, ale gdy u rzał Szwe ka, wyskoczył z wody i nagi zaczął
uciekać.

Szwe k był ciekaw, czy pasowałby mu rosy ski mundur leżący nad stawem pod wierz-
bami, więc rozebrał się i przywǳiał mundur nieszczęsnego zbiegłego nagusa, który uciekł
z transportu zakwaterowanego we wsi za lasem. Szwe k chciał się dokładnie prze rzeć
przyna mnie w woǳie stawu, więc tak długo choǳił po grobli, aż go tam dostrzegł i za-
brał patrol żandarmerii polowe szuka ąc zbiegłego eńca. Byli to Węgrzy, więc pomimo
protestów Szwe ka odprowaǳili go na etap w Chyrowie, gǳie został włączony do sze-
regu eńców rosy skich, pracu ących właśnie przy naprawie toru linii kole owe wiodące
do Przemyśla.

Wszystko to stało się tak szybko, że Szwe k dopiero naza utrz zdał sobie sprawę ze
swo e przygody; wtedy to na białe ścianie izby szkolne , w które ulokowana była część
eńców, wypisał kawałkiem węgla drzewnego:

TU NOCOWAŁ JÓZEF SZWEJK Z PRAGI,
ORDYNANS  KOMPANII MARSZOWEJ  PUŁKU,
KTÓRY JAKO KWATERMISTRZ
PRZEZ POMYŁKĘ DOSTAŁ SIĘ
POD FELSZTYNEM
DO NIEWOLI AUSTRIACKIEJ
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TOM CZWARTY. PO PRZESŁAWNYMLANIU
.      
Kiedy Szwe k, błędnie uważany za eńca rosy skiego, zbiegłego ze wsi w pobliżu Felsz-
tyna, pisał węglem na ścianie swo e rozpaczliwe okrzyki, nikt nie zwracał na to uwagi,
a kiedy w Chyrowie na etapie chciał wszystko szczegółowo ob aśnić ednemu z oficerów,
przechoǳącemu właśnie obok niego, gdy im rozdawano po kawałku twardego chleba
kukuryǳowego, eden z żołnierzy węgierskich, pilnu ący transportu eńców, zǳielił go
kolbą w ramię woła ąc:

— Baszom az élet. Do szeregu, ruska świnio!
ǲiało się to oczywiście w taki sam sposób, w aki żołnierze węgierscy obchoǳili się

z eńcami rosy skimi, których ęzyka nie rozumieli.
Szwe k stanął w szeregu i zwrócił się do na bliższego eńca:
— Człowiek ten spełnia swó obowiązek, ale i sam siebie naraża przy te sposobności

na niebezpieczeństwo. Przecież mogłoby się zdarzyć, że karabin byłby nabity, a zamek
otwarty, więc gdy taki zacznie prać człowieka kolbą, a lufę ma przeciwko sobie, to kara-
bin mógłby wystrzelić, a cały nabó mógłby wlecieć mu w gębę. Mógłby więc spełnienie
obowiązku przypłacić życiem. Na Szumavie w pewnym kamieniołomie robotnicy kradli
zapalniki dynamitowe, żeby mieć zapas przy karczowaniu pni w zimie. Dozorca kamie-
niołomu otrzymał rozkaz rewidowania każdego robotnika, a zabrał się do tego z wielką
miłością; zaraz pierwszego z brzegu zaczął tak zamaszyście tłuc po kieszeniach, że zapal-
niki wybuchły i oba razem z dozorcą wylecieli w powietrze i to tak akoś śmiesznie, akby
się trzymali za szy e.

Jeniec rosy ski, któremu Szwe k to wszystko opowiadał, spoglądał na niego tak po-
czciwie, akby chciał rzec, że ze wszystkich tych wywodów nic nie rozumie.

— Nie ponymat, ja krymski Tataryn, Allah achper — rzekł wreszcie i usiadł na ziemi,
podwinąwszy nogi pod siebie, po czym złożył ręce na piersi i zaczął się modlić: Allah,
achper… achper… bezmila… arachman… arachm… malinkin mustafir.

— Więc tyś bratku, Tatar — rzekł Szwe k ze współczuciem. — No, toś się udał.
Naturalnie, że eśli ty Tatar, to ani a ciebie, ani ty mnie rozumieć nie możesz. Hm, a czy
ty znasz Jarosława ze Szternberga? Nie znasz tego imienia? Ach, ty łobuzie tatarski. To
przecież ten sam, co to wam dał tak mocno po dupie pod Hostynem. Wialiście wtedy od
nas z Moraw, wy łobuzy tatarskie, świńskim truchtem. Widać, że w waszych czytankach
nie piszą o tym tak ak w naszych. A czy znasz Matkę Boską Hostyńską? Naturalnie, że
nie znasz, a to Ona przyczyniła się do waszego lania. Ale teraz w niewoli ochrzczą cię, ty
smyku, ak amen w pacierzu.

A ty także z Tatarów? — zwrócił się Szwe k do drugiego eńca.
Zagadnięty zrozumiał słowo „Tatar” i potrząsnął przecząco głową:
— Tataryn net, Czerkes, rodneja Czerkes, golowy reżu.
Szwe k miał osobliwe szczęście, bo znalazł się w towarzystwie przedstawicieli różnych

narodów wschodnich. W transporcie eńców zna dowali się Tatarzy, Gruzini, Osetyńcy,
Czerkiesi, Mordwini i Kałmucy.

Miał też pecha, że z nikim nie mógł się dogadać, więc razem z innymi wleczono
go na Dobromil, gǳie miano zacząć naprawę drogi żelazne , idące przez Przemyśl na
Niżankowice.

W Dobromilu, na etapie w kancelarii, zapisywano wszystkich eńców ednego po
drugim, co odbywało się nie bez trudu, ponieważ wśród wszystkich trzystu eńców, spę-
ǳonych do Dobromila z różnych stron, nie było ani ednego, który rozumiałby mowę
rosy ską sierżanta sieǳącego za stołem i pełniącego obowiązki tłumacza we Wschodnie
Galic i, bo twierǳił o sobie, że ęzyk rosy ski zna. Przed akimiś trzema tygodniami spro-
waǳił sobie słownik rosy sko-niemiecki i rozmówki, ale ak dotychczas nie barǳo mu
szło, tak iż zamiast po rosy sku mówił łamanym ęzykiem słowackim, który przyswoił
sobie ako tako, gdy podróżował po Słowaczyźnie i sprzedawał obrazy świętego Stefana,
różańce i kropielnice wyrabiane przez edną z firm wiedeńskich.
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Wobec tych ǳiwacznych postaci, z którymi w ogóle dogadać się nie mógł, był całkiem
bezradny. Wyszedł więc przed kancelarię i wrzasnął na gromadę eńców:

— Wer kann deutsch sprechen?
Z gromady wystąpił Szwe k, który z twarzą rozradowaną śpieszył ku sierżantowi i na-

tychmiast został przez niego zabrany do kancelarii.
Sierżant usadowił się za stołem, ułożył przed sobą stos blankietów z rubrykami, w któ-

rych miały być zapisywane imiona i nazwiska, i przynależność państwowa eńców, i roz-
począł ze Szwe kiem po niemiecku wysoce pocieszną rozmowę:

— Jesteś Żyd, co? — zapytał przede wszystkim.
Szwe k zaprzeczył ruchem głowy.
— Nie potrzebu esz się wypierać swego żydostwa — z wielką pewnością siebie mówił

dale sierżant-tłumacz — bo każdy spośród waszych eńców, który umiał po niemiecku,
był Żyd, i basta. Jak się nazywasz? Szwe ch? No, wiǳisz. Po co się zapierasz, skoro nazwi-
sko masz żydowskie? U nas możesz się do tego przyznać bez obawy, bo w nasze Austrii
nie ma pogromów żydowskich. Skąd pochoǳisz? Aha, Praga, a ą znam, bo to przed-
mieście Warszawy. Przed akimś tygodniem miałem tu uż dwóch Żydków z Pragi spod
Warszawy. A twó pułk? ?

Sierżant sięgnął po schemat, przerzucał kartki i wreszcie rzekł:
— Pułk  nazywa się Erywański, est z Kaukazu, kadrę ma w Tyflisie. A co? Gapisz

się na mnie, że my tu wszystko tak dobrze wiemy.
Szwe k istotnie gapił się oszołomiony całą tą sprawą, a sierżant mówił dale z wielką

powagą, poda ąc Szwe kowi połowę nie dopalonego papierosa:
— Masz i pal. To inny tytoń niż wasza machorka. Ja tu estem, mó Żydku, na wyż-

szym panem. Gdy powiem słowo, to wszystko musi trząść się przede mną i padać na pysk.
W naszym wo sku panu e inna dyscyplina niż w waszym. Wasz car to łobuz, ale nasz car
to mądra głowa. A teraz pokażę ci coś, żebyś wieǳiał, aka u nas panu e dyscyplina.

Otworzył drzwi prowaǳące do poko u przyległego i krzyknął:
— Hans Löfler.
— Hier — ozwało się w odpowieǳi i do izby wszedł żołnierz z wielkim wolem, Sty-

ry czyk o wyrazie spłakanego kretyna. Na etapie żołnierz ten był ǳiewczyną do wszyst-
kiego.

— Hans Löfler — polecił sierżant — bierz mo ą fa kę, wsadź ą sobie w usta ak
aportu ący pies i na czworakach biega dokoła stołu, dopóki nie powiem halt! Prócz tego
musisz szczekać, ale tak, żeby ci fa ka z ust nie wypadła, bo dam ci słupka.

Wolasty Styry czyk zaczął łazić na czworakach i szczekać.
Sierżant spo rzał na Szwe ka okiem zwycięskim.
— A co? Czy nie mówiłem ci, Żydku, że u nas est doskonała dyscyplina?
I sierżant z wielkim zadowoleniem spoglądał na biedne, wystraszone zwierzę pocho-

ǳące z akiegoś alpe skiego szałasu, biega ące na czworakach.
— Halt! — zawołał wreszcie. — Teraz służ i poda mi fa kę. Doskonale, a teraz odłu .
— Holarĳo, holarĳo! — ozwało się w izbie odłowanie.
Gdy uż było po przedstawieniu, sierżant wy ął z szuflady cztery papierosy „Sport”

i wspaniałomyślnie wręczył e Hansowi. Wtedy Szwe k łamaną niemczyzną zaczął sier-
żantowi opowiadać, że w ednym pułku pewien oficer miał takiego posłusznego służącego,
iż ten robił wszystko, co mu ego pan rozkazał, a gdy pewnego razu zapytali go, czy na
rozkaz swego pana zeżarłby łyżką to, co ego pan wyknoci, miał odpowieǳieć: „Gdyby
mi mó pan kazał zrobić taką rzecz, to zrobiłbym według rozkazu, ale żeby w tym nie
było włosa, bo włosami barǳo się brzyǳę i zaraz by mnie zemdliło”.

— Wy, Żyǳi, macie osobliwe anegdoty — roześmiał się sierżant — ale założyłbym
się, że w waszym wo sku nie ma takie dyscypliny ak w naszym. Tu wszakże o co innego
nam choǳi. Mianu ę cię starszym nad całym transportem. Do wieczora spiszesz mi na-
zwiska wszystkich eńców. Bęǳiesz dla nich fasował eǳenie, poǳielisz ich na ǳiesiątki
i bęǳiesz odpowiadał, eśli ci który z nich ucieknie. Gdyby ci który z eńców uciekł, mó
Żydku, to cię rozstrzelamy.

— Chciałbym z panem porozmawiać, panie sierżancie — rzekł Szwe k.
— Tylko mi się nie targu i nie wykręca — odpowieǳiał sierżant — bo cię poślę do

obozu. Nie lubię wykrętów. Jakoś ogromnie szybko zaaklimatyzowałeś się u nas w Austrii.
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Patrzcie go, on by chciał ze mną porozmawiać… Im człowiek grzecznie szy dla was, tym
natarczywsi esteście… Dale , bierz się do roboty. Masz tu papier i ołówek i rób spis!…
Czego ci eszcze?

— Ich melde gehorsam, Herr Feldwebel…
— Wynoś mi się zaraz! Wiǳisz, ile mam roboty! — wołał sierżant przybiera ąc wyraz

twarzy człowieka wielce przepracowanego.
Szwe k zasalutował i odszedł ku eńcom, przy czym pomyślał sobie, że cierpliwość

w służbie dla na aśnie szego pana musi wydać owoce.
Trudnie szą sprawą było układanie spisu eńców, bo ci nie barǳo rozumieli, że ma ą

wymienić swo e nazwiska. Szwe k przeżył w swoim życiu wiele, ale mimo to te tatarskie,
gruzińskie i mordwińskie nazwiska nie mieściły mu się w głowie.

„Nikt mi przecie nie bęǳie wierzył — myślał Szwe k — że ktoś mógłby się nazywać
tak, ak się nazywa ą ci Tatarzy dokoła: Mahlahale Abdrachmanow, Be murat Allahali,
Dżeredże Czerdedże, Dawlatbale Nurdagale ew i ak ich tam eszcze… U nas ednak
ma ą luǳie lepsze nazwiska, ak na przykład probos w Żidohouszti, który się nazywał
Niemrava”.

Szwe k choǳił dale przed szeregami eńców, którzy po kolei wykrzykiwali swo e
imiona i nazwiska:

— Dżindrale , Hanemale , Babamule Mirzahali — itd.
— Jeszcze się w ęzyk ugryziesz — mówił do każdego z nich z poczciwym uśmiechem

Szwe k. — Czy to nie lepie , gdy u nas luǳie nazywa ą się: Bogusław Sztiepanek, Jarosław
Matouszek albo Rużena Svobodowa?

Gdy wreszcie po straszliwych udrękach Szwe k spisał wszystkich tych Babula Hale ów,
Chudżi Mudżich itd., postanowił eszcze raz zrobić próbę i wytłumaczyć sierżantowi-
-tłumaczowi, że est ofiarą pomyłki i że uż kilka razy w czasie transportowania, gdy
pęǳili go razem z eńcami, daremnie usiłował doprosić się sprawiedliwości.

Sierżant-tłumacz, który uż przedtem niezupełnie był trzeźwy, stracił tymczasem cał-
kowicie przytomność.

Sieǳiał nad częścią ogłoszeniową akie ś gazety niemieckie i ogłoszenia te odśpie-
wywał na nutę marsza Radetzkiego:

— „Gramofon wymienię na wózek ǳiecięcy”. „Szkło białe i zielone, także potłuczo-
ne, skupu ę”. „Buchalterii i bilansowania nauczy się każdy, kto prze ǳie piśmienny kurs
buchalterii” — itd.

Do niektórych ogłoszeń nie nadawała się nuta marsza, ale sierżant przemocą wtłaczał
słowa w melodię i dlatego tłukł pięścią w stół i nogami walił do taktu. Wąsy ego, zle-
pione kontuszówką, sterczały po obu stronach, zeschnięte ak pęǳle używane do gumy
arabskie . Jego oczy z obrzękłymi powiekami zauważyły wprawǳie Szwe ka, ale sierżant
zachowywał się tak, akby go nie wiǳiał, tyle tylko, że przestał wybĳać takt rękoma
i nogami. Zmienił też rytm na nutę piosnki: „Ich weiss nicht, was soll es bedeuten…” i wy-
śpiewywał na tę melodię ogłoszenie: „Karolina Dreger, akuszerka, poleca się szanownym
damom we wszelkich okaz ach”.

Przyśpiewywał sobie coraz cisze i cisze , aż wreszcie zamilkł, bez ruchu spoglądał na
całą wielką kolumnę ogłoszeń i dał Szwe kowi okaz ę do rozgadania się o ego przygoǳie,
o które ten opowiadał urywanymi zdaniami i niemczyzną na okropnie szą.

Szwe k zaczął od tego, że ednak miał rac ę, gdy wybierał drogę na Felsztyn wzdłuż
potoku, ale nie ego to wina, że akiś nieznany rosy ski żołnierz uciekł z niewoli i poszedł
się kąpać do stawu, koło którego on, Szwe k, musiał akurat przechoǳić, ako że ego
obowiązkiem było wybierać drogę na krótszą, bo był przecie kwatermistrzem. Ros anin,
ak tylko go zobaczył, zaraz uciekł zostawia ąc na brzegu swó mundur. On, Szwe k, sły-
szał nieraz, że na przykład na pozyc i wywiadowcy przebiera ą się w uniformy poległych
żołnierzy nieprzy acielskich, i dlatego na próbę przebrał się w porzucony uniform, żeby
się przekonać, akby mu się w takim mundurze w razie potrzeby choǳiło.

Wy aśniwszy tę swo ą pomyłkę Szwe k zauważył, że mówił zgoła na próżno, bo sierżant
uż dawno spał, zanim opowieść doszła do owego stawu, w którym kąpał się eniec rosy ski.
Szwe k poufale podszedł do śpiącego i dotknął ego ramienia, co wystarczyło, aby sierżant
spadł z krzesła na podłogę, gǳie spoko nie spał dale .
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— Pan pozwoli, panie feldfebel — rzekł Szwe k — że pana opuszczę. — I zasaluto-
wawszy wyszedł z kancelarii.

Wczesnym rankiem kole owe dowóǳtwo wo skowe zmieniło dyspozyc e i postano-
wiło, że ta grupa eńców, w które zna dował się Szwe k, bęǳie wyprawiona prosto do
Przemyśla do naprawienia toru Przemyśl–Lubaczów.

Pozostało więc wszystko po staremu i Szwe k odbywał w dalszym ciągu odyse ę ra-
zem z eńcami rosy skimi. Węgierscy wartownicy pęǳili wszystkich szybkim marszem
naprzód.

W pewne wsi, gǳie był odpoczynek, spotkali się z odǳiałem trenu. Przed gru-
pą wozów stał oficer i przyglądał się eńcom. Szwe k wyskoczył z szeregu, stanął przed
oficerem i zawołał:

— Herr Leutnant, ich melde gehorsamst…
Więce powieǳieć nie zdołał, bo natychmiast pośpieszyli za nim dwa węgierscy żoł-

nierze, którzy pięściami wpęǳili go ponownie do szeregu.
Oficer rzucił za nim niedopałek papierosa, ale akiś inny eniec podniósł go i wypalił.

Potem oficer zwrócił się do sto ącego w pobliżu kaprala i tłumaczył mu, że w Ros i są
niemieccy koloniści i że także muszą walczyć.

Potem, w ciągu całe drogi do Przemyśla, nie nadarzyła się Szwe kowi ani razu sposob-
ność do poskarżenia się komukolwiek i wytłumaczenia, że właściwie est on ordynansem
 kompanii marszowe  pułku. Dopiero w Przemyślu, gdy wieczorem spęǳono eńców
do akiegoś rozbitego fortu stre wewnętrzne , mógł Szwe k odpocząć w edne ze sta en
artylerii forteczne .

Leżały tam kupy słomy tak zawszone , że wszy z łatwością poruszały e krótkimi
źdźbłami ak mrówki znoszące materiał do budowania mrowiska.

Jeńcy dostali trochę „kawy” z same cykorii, brudne ak pomy e, i po kawałku tro-
cinowatego chleba z kukuryǳy.

Potem prze mował eńców ma or Wolf, włada ący owego czasu wszystkimi eńcami,
zatrudnionymi przy robotach w twierǳy Przemyśl i w okolicy. Był to człowiek barǳo
drobiazgowy. Przy sobie miał cały sztab tłumaczy, którzy spośród eńców wybierali spe-
c alistów do budowy według ich zdolności i wykształcenia.

Ma or Wolf miał idée fixe, że eńcy rosy scy ukrywa ą swo e wykształcenie, ponieważ
zdarzało się, że gdy on pytał eńca:

„Czy umiesz budować kole e żelazne?” — to eniec odpowiadał:
„O niczym nie wiem, o niczym podobnym nie słyszałem, żyłem sprawiedliwie i uczci-

wie”.
Gdy więc uż wszyscy stali w szeregu przed ma orem Wolfem i całym ego sztabem,

ten zapytał na pierw w ęzyku niemieckim, kto z nich umie po niemiecku.
Szwe k wysunął się ǳiarsko naprzód, stanął przed ma orem, zasalutował i meldował,

że on umie po niemiecku.
Ma or Wolf był tym wyraźnie uradowany i zaraz zapytał Szwe ka, czy nie est on

czasem inżynierem.
— Posłusznie meldu ę, panie ma orze — odpowieǳiał Szwe k że nie estem inżynie-

rem, ale ordynansem  kompanii marszowe  pułku. Dostałem się do nasze niewoli,
a stało się to, panie ma orze tak…

— Co takiego⁈ — wrzasnął ma or Wolf.
— Posłusznie meldu ę, panie ma orze, że to się stało tak…
— Wy esteście Czech⁈ — ryczał dale ma or. — Wyście się przebrali w rosy ski

mundur⁈
— Posłusznie meldu ę, panie ma orze, że to się wszystko edno z drugim zgaǳa.

Barǳo się cieszę, że pan ma or natychmiast wżył się w mo ą sytuac ę. Być może, że nasi
uż gǳieś walczą, a a mógłbym w ten sposób przegawronić całą wo nę. Więc a panu
ma orowi wszystko eszcze raz dokumentnie opowiem.

— Dość — rzekł ma or Wolf i zawołał dwóch żołnierzy, aby tego człowieka na-
tychmiast odprowaǳili na odwach, a sam szedł powoli za Szwe kiem w towarzystwie
eszcze ednego oficera; w rozmowie z nim energicznie wymachiwał rękoma. W każ-
dym zdaniu było coś o czeskich psach, a z całego ego zachowania wyzierała uciecha, że
ǳięki swe spostrzegawczości schwytał ednego z tych ptaszków, o których ǳiałalności
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antypaństwowe za granicą uż od kilku miesięcy przysyłano dowódcom odǳiałów ta ne
komunikaty, ma ące rzekomo dowoǳić, że liczni dezerterzy czeskich pułków, zapomina-
ąc o swo e przysięǳe, wstępu ą do szeregów wo ska rosy skiego i służą nieprzy acielowi
osobliwie cennymi usługami szpiegowskimi.

Austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych błąkało się w mrokach, o ile choǳiło
o wykrycie akie ś organizac i bo owe wśród tych ednostek, które przedostały się na stro-
nę rosy ską. Nie wieǳiano eszcze nic pewnego o organizac ach wo skowych na obczyźnie
i dopiero w sierpniu na linii Sokal–Miǉatyn–Bubnowo dowódcy batalionów otrzyma-
li poufne komunikaty, że były austriacki profesor Masaryk uciekł za granicę i prowaǳi
propagandę przeciwko Austrii. Jakiś głuptasek ze sztabu dywiz i uzupełnił ten komunikat
takim śmiesznym rozkazem:

„W razie u ęcia go, przyprowaǳić natychmiast do sztabu dywiz i”.
W owym czasie ma or Wolf nie miał eszcze nawet po ęcia o tym, akie zamiary ma ą

wobec Austrii ci, którzy pouciekali spod e sztandarów i spotyka ąc się w Kĳowie lub
gǳie inǳie , prowaǳili z sobą takie rozmowy:

— Co tu porabiasz?
— Zdraǳiłem na aśnie szego pana — brzmiała wesoła odpowiedź.
Ma or Wolf znał tylko eden z tych ta nych komunikatów o uciekinierach i szpiegach

i oto cieszył się, że eden z tych szpiegów przez własną nieostrożność wpadł mu w ręce
tak łatwo. Ma or Wolf był człowiekiem barǳo próżnym i wyobrażał sobie, że wyższe
instanc e pochwalą go i zasypią oǳnaczeniami za ego czu ność, spryt i zdolności.

Zanim doszli do odwachu, był przekonany, że pytanie: „Kto zna ęzyk niemiecki?
— rzucił rozmyślnie, ponieważ u ęty szpieg wydał mu się natychmiast pode rzany przy
pierwszym przegląǳie eńców.

Oficer, idący z nim razem, kiwał głową i rzekł, że trzeba bęǳie zameldować o tym
aresztowaniu w dowóǳtwie garnizonu dla dalszego załatwienia sprawy i dla przeprowa-
ǳenia oskarżonego do wyższego sądu wo skowego, bo stanowczo nie można zrobić tak,
ak mówi pan ma or: przesłuchać go na odwachu, a potem natychmiast powiesić tuż za
odwachem. Powieszony bęǳie tak czy tak, ale drogą prawną, zgodnie z orzeczeniem sądu
wo skowego, aby można było ustalić związki istnie ące mięǳy innymi podobnymi zbrod-
niarzami. Dlatego przed powieszeniem konieczne est szczegółowe badanie. Kto wie, ilu
ciekawych rzeczy można się bęǳie eszcze dowieǳieć.

Ma ora Wolfa opanował nagły upór, zbuǳiło się w nim uta one zbydlęcenie, tak
że oświadczył, iż tego dezertera-szpiega natychmiast po przesłuchaniu każe powiesić na
własne ryzyko. Może sobie na to śmiało pozwolić, bo ma wysokie zna omości, a zresztą
wszystko mu edno. U niego est tak ak na oncie. Gdyby ten szpieg został u ęty tuż za
linią bo ową, to byłby przesłuchany i natychmiast powieszony, i nikt nie robiłby z nim
ceregieli. Zresztą pan kapitan wie chyba, że dowódca na oncie bo owym, poczyna ąc od
kapitana wzwyż, ma prawo wieszać wszystkich luǳi pode rzanych.

Oczywiście, że ma or Wolf trochę sobie poplątał kompetenc e, ile choǳiło o prawo
wieszania luǳi przez dowódców wo skowych.

W Galic i Wschodnie , im bliże ontu, prawo wieszania zniżało się coraz barǳie
ku coraz niższym szarżom, aż dochoǳiło do tego, że na przykład kapral prowaǳący pa-
trol kazał powiesić dwunastoletniego smyka, który wydał mu się pode rzany dlatego, że
w opuszczone i obrabowane wsi gotował sobie w akie ś zburzone chacie łupiny z kar-
tofli.

Toteż spór mięǳy ma orem a kapitanem stawał się coraz ostrze szy.
— Nie ma pan prawa do tego! — krzyczał zdenerwowany kapitan. — Człowiek ten

zostanie powieszony na podstawie wyroku sądu wo skowego.
— Bęǳie powieszony, ale bez wyroku — sapał ze złości ma or Wolf.
Szwe k, który szedł przed nimi i słyszał tę ciekawą rozmowę, rzekł do prowaǳących

go żołnierzy tylko te słowa:
— Z wyrokiem czy bez wyroku, wszystko edno. W edne gospoǳie w Libni mie-

liśmy kiedyś spór o to, czy kapelusznika Vaszaka, który nam zawsze psuł zabawę, należy
wyrzucić natychmiast, ak tylko się pokaże we drzwiach, czy też dopiero potem, gdy każe
sobie podać piwo, wypĳe i zapłaci, a także zastanawialiśmy się, czy trzeba mu ściągnąć
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buty po pierwszym tańcu. Gospodarz proponował, żebyśmy go wyrzucili dopiero wtedy,
gdy zabawa dobiegnie połowy i gdy kapelusznik bęǳie miał uż aki taki rachuneczek.
Potem bęǳie musiał zaraz zapłacić i won z nim. I wiecie, co ten łobuz zrobił? Nie przy-
szedł wcale. Cóż wy na to gałgaństwo?

— Nix böhmisch — odpowieǳieli oba żołnierze, którzy pochoǳili z akichś okolic
Tyrolu.

— Verstehen Sie deutsch? — spoko nie zapytał Szwe k.
— Jawohl — odpowieǳieli oba .
— No to doskonale — ucieszył się Szwe k — bo w takim razie nie zginiecie śród

swoich.
Prowaǳąc takie przy acielskie rozmowy, doszli wszyscy do odwachu, gǳie ma or

Wolf dale prowaǳił dyskus ę z kapitanem o wieszaniu Szwe ka, podczas gdy ten skromnie
sieǳiał na ławie.

W końcu ma or Wolf przychylił się ednak do zdania kapitana, że człowiek ten powi-
nien wisieć dopiero po dłuższe procedurze, która ma rozkoszną nazwę „drogi prawne ”.

Gdyby zapytali Szwe ka, co o tym sąǳi, odpowieǳiałby:
„Barǳo mi przykro, panie ma orze, ponieważ pan ma wyższą szarżę niż pan kapitan,

ale pan kapitan ma rac ę. Co nagle, to po diable. W pewnym sąǳie okręgowym w Praǳe
razu pewnego zwariował akiś sęǳia. Przez długi czas nie można było zauważyć w nim nic
osobliwego, aż raptem, podczas akie ś rozprawy o obrazę czci, wariac a wybuchła. Nie aki
wikary Hortik podczas nauki religii dał po pysku uczniowi, a o ciec tego ucznia, nie aki
Znamenaczek, spotkawszy tego wikarego, rzekł do niego na ulicy: »Ty koniu, ty czarna
bestio, ty świątobliwy kretynie, ty czarna świnio, ty plebański koźle, ty plugawicielu nauki
Chrystusowe , ty obłudniku i szarlatanie w sutannie!« Ten zwariowany sęǳia był barǳo
pobożny i miał trzy siostry, a wszystkie były księżymi gospodyniami, on zaś był o cem
chrzestnym ǳieci tych sióstr. Więc go ta sprawa tak wzburzyła, że raptem stracił rozum
i ryknął na oskarżonego: »W imieniu na aśnie szego pana, cesarza i króla, skazu ę pana
na śmierć przez powieszenie! Przeciw temu wyrokowi nie ma apelac i!« Potem zwrócił się
do woźnego i rzekł: »Panie Horaczek, weźmiesz pan tego draba i powiesisz go pan tam,
gǳie się trzepie dywany. Potem dostaniesz pan na piwo!« Oczywiście, że woźny i ten
pan Znamenaczek zdębieli po takim wyroku, ale sęǳia tupnął na nich: »Słuchacie czy
nie słuchacie⁈« Woźny tak się przestraszył, że uż zaczął ciągnąć pana Znamenaczka, żeby
go powiesić, i gdyby nie obrońca, który wtrącił się do te sprawy i wezwał pogotowie
lekarskie, to sprawa byłaby się dla pana Znamenaczka skończyła fatalnie, bo nawet eszcze
w chwili gdy pana sęǳiego wsaǳali do karetki pogotowia, krzyczał na całe gardło:

»Jeśli nie zna ǳiecie powroza, to go powieście na prześcieradle, a rachunki załatwimy
w wykazach półrocznych…«”

Ostatecznie Szwe ka pod eskortą odstawiono do dowóǳtwa garnizonu, a przedtem
został podpisany protokół, ułożony przez ma ora Wolfa, że u ęty, ako członek armii
austriackie , dobrowolnie, bez przymusu z czy e kolwiek strony, przebrał się w rosy ski
mundur, a po odwrocie Ros an został zatrzymany przez żandarmerię polową za ontem.

To wszystko było świętą prawdą, a Szwe k, ako człowiek wielkie poczciwości, nie
mógł przeciwko temu protestować. Gdy przy podpisywaniu protokołu próbował uzupeł-
nić go akimś zdaniem, które mogłoby nieco wy aśnić sytuac ę, pan ma or przerwał mu
natychmiast:

— Stulcie pysk, o to was się nie pyta ą! Sprawa est zupełnie asna!
W takie chwili Szwe k salutował i mówił:
— Posłusznie meldu ę, że stuliłem pysk, że sprawa est zupełnie asna.
Gdy go następnie przyprowaǳono do dowóǳtwa garnizonu, zamknięto go w akie ś

ǳiurze, gǳie dawnie był skład ryżu, a zarazem mysi pens onat. Wszęǳie był tu poroz-
sypywany ryż, a myszy byna mnie się Szwe ka nie bały i wesoło biegały zbiera ąc ziarnka.
Szwe k musiał sam pó ść po siennik dla siebie i gdy roze rzał się w ciemności, zauwa-
żył, że do ego siennika natychmiast ciągnie cała mysia roǳina. Nie ulegało na mnie sze
wątpliwości, że tuta pragną sobie one usłać gniazdo, aby żyć na ruinach sławy przegni-
łego austriackiego siennika. Szwe k zaczął walić w zamknięte drzwi, po czym przyszedł
akiś kapral, Polak, i Szwe k poprosił go o przeprowaǳenie do inne izby, bo kładąc się
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na sienniku, mógłby pognieść myszy i wyrząǳić szkodę skarbowi wo skowemu, ako że
wszystko, co est w magazynach, stanowi własność rządową.

Polak ako tako zrozumiał Szwe ka. Zanim zamknął drzwi, groził mu pięścią i rzu-
ciwszy eszcze akieś słowo o zasrane dupie, oddalił się doda ąc coś niecoś o cholerach,
ak gdyby Szwe k nie wiem ak go obraził.

Noc spęǳił Szwe k spoko nie, bo myszy nie miały do niego żadnych pretens i i ułożyły
sobie widać akiś spec alny nocny program, który wypełniały w sąsiednim skłaǳie płaszczy
wo skowych i czapek. Myszki gryzły tę oǳież z wielką pewnością siebie i w spoko u ducha,
ponieważ dopiero po roku intendentura przypomniała sobie o tych rzeczach i wprowaǳiła
do składów wo skowych instytuc ę kotów etatowych, nie ma ących prawa do emerytury.
W intendenturach koty te były re estrowane w rubryce: „K. u. k. Militärmagazinkatze”.
Ten urząd koci był właściwie tylko odnowieniem prastare instytuc i, która skasowana
została po wo nie roku .

Dawnie , eszcze za Marii Teresy, w czasach wo ennych, koty też przyǳielone były do
wszystkich składów, bo panowie z intendentury wszystkie swo e oszukaństwa spychali na
nieszczęsne myszy.

C. i k. koty w licznych wypadkach nie spełniały wszakże swoich obowiązków, zdarzyło
się więc razu pewnego za cesarza Leopolda w magazynie wo skowym na Pogorzelcu, że na
zasaǳie sądu wo ennego zostało powieszonych sześć kotów przyǳielonych do magazynu
wo skowego. Można sobie wyobrazić, ak uśmiechali się wtedy pod wąsem ci wszyscy, co
mieli do czynienia z tym magazynem wo skowym…

*
Razem z kawą poranną wepchnęli do aresztu Szwe kowego akiegoś człowieka w ro-

sy skie czapce wo skowe i w rosy skim płaszczu.
Człowiek ten mówił po czesku z polskim akcentem. Był to eden z łotrów należących

do kontrwywiadu przy korpusie armii, którego dowóǳtwo zna dowało się w Przemy-
ślu. Jako członek wo skowe polic i ta ne nie barǳo się troszczył o akieś wyrafinowane
metody przy wybadywaniu Szwe ka. Zaczął prosto z mostu:

— Wkopałem się w ładne świństwo przez swo ą nieostrożność. Służyłem w  pułku,
zaraz przeszedłem na służbę do Moskali i raptem dałem się tak głupio złapać. Meldu ę
się Moskalom, że pó dę ako patrol… Służyłem w  dywiz i kĳowskie . A w którym ro-
sy skim pułku służyłeś ty, kolego? Tak mi się zda e, żeśmy się gǳieś w Ros i spotkali. Ja
znałem w Kĳowie wielu Czechów, którzy szli z nami na ont, gdyśmy przeszli do rosy -
skiego wo ska, ale nie mogę sobie w te chwili przypomnieć ich nazwisk i nie pamiętam,
skąd pochoǳili, ale ty pamiętasz niezawodnie nie ednego, z którym miałeś do czynienia.
Chciałbym wieǳieć, kto tam est z naszego  pułku.

Zamiast odpowieǳi Szwe k dotknął ego czoła, potem zbadał mu puls, a wreszcie
podprowaǳił go ku małemu okienku i kazał wysunąć ęzyk. Wobec te całe procedury
nikczemnik zachowywał się zupełnie biernie, przypuszcza ąc widocznie, że choǳi o akieś
ta ne znaki spiskowców. Potem Szwe k zaczął walić pięścią w drzwi, a gdy wartownik
zapytał go, czemu robi awantury, zażądał po czesku i po niemiecku, żeby natychmiast
wezwano lekarza, ponieważ ten człowiek, którego wyprowaǳono do ego celi, zaczyna
breǳić w gorączce.

Oczywiście nie zdało się to na nic, bo po człowieka tego nikt się nie zgłosił. Pozo-
stał więc w celi i glęǳił o Kĳowie dowoǳąc, że Szwe ka widywał tam z pewnością, ak
maszerował z żołnierzami rosy skimi.

— Musiałeś, bratku, opić się wodą z bagna — rzekł Szwe k — ak młody Tynecky
z naszych stron, człowiek na ogół całkiem roztropny. Ale razu pewnego wyruszył w świat
i dostał się aż do Italii. Też o niczym nie mówił, tylko o te Italii, że tam są takie wody
bagienne, a poza tym nic osobliwego nie zauważył. No i od te wody bagienne dostał
zimnicy. Cztery razy w roku miewał napady gorączki: na Wszystkich Świętych, na Świę-
ty Józef, na Piotra i Pawła i we Wniebowzięcie Marii Panny. Jak go ta gorączka złapała,
to wszystkich luǳi poznawał tak samo ak i ty, bracie. Nawet w tramwa u zagadywał do
byle kogo, że go zna, że się przecie wiǳieli na dworcu kole owym w Wiedniu. Wszyst-
kich luǳi, których spotkał na ulicy, widywał bądź na dworcu w Mediolanie, bądź też
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sieǳiał z nimi w Styry skim Gratzu, w ratuszu, w piwniczce przy winie. Jeśli w chwi-
li napadu gorączki sieǳiał akurat w gospoǳie, to od razu wszystkich gości poznawał,
wszystkich widywał, czy to na tym statku, którym echał do Wenec i, czy gǳie inǳie .
Ale na to nie było żadne rady, tylko edna, a mianowicie ta, akie użył pewien nowy
pielęgniarz u Katarzynek. Pielęgniarzowi temu oddano pod opiekę akiegoś chorego po-
myleńca, który przez cały boży ǳień nic nie robił, tylko sieǳiał w kącie i liczył: „Jeden,
dwa, trzy, cztery, pięć sześć…” — po czym zaczynał od nowa: „Jeden, dwa, trzy, cztery,
pięć sześć…” Był to podobno akiś profesor. Ten pielęgniarz mało ze skóry nie wyskoczył
wiǳąc, że ten chory ani rusz nie może doliczyć się dale niż do szóstki, więc zaczął na-
przód po dobremu i prosił, żeby chory powieǳiał: siedem, osiem, ǳiewięć, ǳiesięć. Ale
gǳie tam. Ten profesor ani myślał słuchać. Sieǳi sobie w kąciku i liczy: „Jeden, dwa,
trzy, cztery, pięć, sześć…” i znowuż: „Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć…” Rozgniewało
to pielęgniarza wreszcie tak barǳo, że skoczył do swego pac enta i dał mu w łeb, gdy
tamten rzekł: „sześć”. „Masz, powiada, siedem, a tu osiem, a tu ǳiewięć, a tu ǳiesięć”.
Co liczba, to w łeb. Chory złapał się za głowę i pytał, gǳie est. Gdy się dowieǳiał, że
w szpitalu wariatów, oǳyskał przytomność i przypomniał sobie dokładnie, że dostał się
do wariatów z powodu akie ś komety, gdy wyliczał, że ukaże się ona w roku przyszłym
 lipca o goǳinie szóste rano, a inni astronomowie dowiedli mu, że ego kometa spaliła
się uż przed kilku milionami lat. Tego pielęgniarza znałem. Gdy profesor oprzytomniał
zupełnie, został wypuszczony ze szpitala, zabrał owego pielęgniarza z sobą, a ten pielę-
gniarz nie miał nic do roboty, tylko co rano musiał swemu profesorowi dać cztery razy
w łeb. Obowiązki swo e wykonywał sumiennie i dokładnie.

— Ja znam wszystkich twoich zna omych kĳowskich — niezmordowanie powtarzał
funkc onariusz kontrwywiadu. — Czy nie był tam razem z tobą eden taki tłusty, a drugi
taki chudy? W te chwili nie pamiętam, ak się nazywali i z którego byli pułku…

— Nic sobie z tego, bracie, nie rób — pocieszał Szwe k — bo to się może zdarzyć
każdemu, że nie zapamięta sobie wszystkich tłustych i wszystkich chudych z imionami
i nazwiskami. Chudych luǳi nieco trudnie zapamiętać, ponieważ est ich na świecie
barǳo dużo. Tworzą oni większość, ak to się mówi.

— Kolego — zaczął narzekać nikczemnik carsko-królewski — wiǳę, że mi nie wie-
rzysz. Przecie czeka nas obu ednaki los.

— Od tego esteśmy żołnierzami — rzekł Szwe k niedbale — na to nas matki uroǳi-
ły, żeby z nas był umundurowany kanonenfutter. Ale to przecież a da nasza, ponieważ
wiemy, że kości nasze nie będą próchniały nadaremnie. Polegniemy za na aśnie szego
pana i ego roǳinę, dla które wywalczyliśmy Hercegowinę. Z kości naszych bęǳie wy-
rabiane spodium dla cukrowni, o czym uż przed laty mówił nam pan le tnant Zimmer.
„E , wy świńskie łobuzy — mówił — wy nieokrzesane byki, wy niepotrzebne, nieru-
chawe małpy, wleczecie za sobą te swo e giczoły, akby one nie miały żadne wartości.
Gdybyście kiedyś polegli na wo nie, to z każdego waszego kulasa zrobią pół kilograma
spodium, z całego chłopa przeszło dwa kilogramy i przez wasze gnaty filtrować będą
w cukrowniach cukier, wy durnie. Nawet po ęcia nie macie, ak dalece nawet po śmierci
bęǳiecie pożyteczni swoim potomkom. Wasze smyki będą piły kawę słoǳoną cukrem,
który się filtrował przez wasze kości, wy bałwany”. Ja się wtedy zamyśliłem, a ten do
mnie, o czym myślę. „Posłusznie meldu ę, mówię, że spodium z panów oficerów bęǳie
pewno znacznie droższe niż z prostych żołnierzy”. Dostałem za to trzy dni po edynki.

Towarzysz Szwe ka zakołatał do drzwi i układał się o coś z wartownikiem, który po-
biegł do kancelarii.

Po chwili przyszedł akiś sierżant sztabu i zabrał towarzysza Szwe ka; Szwe k pozostał
w areszcie sam. Odchoǳąc z sierżantem sztabowym kreatura szpiclowska rzekła głośno
do sierżanta wskazu ąc na Szwe ka:

— To mó stary zna omy z Kĳowa.
Przez całą dobę Szwe k był zupełnie sam oprócz tych chwil, gdy przynoszono mu

pożywienie.
W nocy doszedł do przekonania, że rosy ski płaszcz wo skowy est cieple szy i obszer-

nie szy niż austriacki i że gdy w nocy mysz obwąchu e ucho śpiącego człowieka, to nie
ma w tym nic przykrego. Szwe kowi wydawało się to czymś przypomina ącym delikatny
szept. Było eszcze szaro na dworze, gdy przyszli po niego.
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Szwe k nie umie sobie ǳisia zdać sprawy z tego, co to właściwie była za formac a
sądowa, przed którą stawiono go owego smutnego ranka. Że był to sąd wo enny, w to nie
można było wątpić. Uczestniczył w nim nawet akiś generał, następnie był tam pułkownik,
ma or, porucznik, podporucznik, sierżant i akiś piechur, który właściwie nie robił nic,
tylko zapalał innym papierosy.

Szwe ka nie zamęczano pytaniami.
Ma or, uczestniczący w sąǳie, okazywał więce zainteresowania dla sprawy niż inni

sęǳiowie i mówił po czesku:
— Zdraǳiliście na aśnie szego pana! — szczeknął na Szwe ka.
— Jezus Maria, kiedy, panie ma orze⁈ — krzyknął Szwe k. — Nawet o tym nie

wieǳiałem, że zdraǳiłem naszego na miłościwszego monarchę i pana, dla którego uż
tyle wycierpiałem.

— Nie róbcie tu żadnych głupstw — rzekł ma or.
— Posłusznie meldu ę, panie ma orze, że zdraǳić na aśnie szego pana to nie żadne

głupstwo. My, luǳie wo enni, przysięgaliśmy na aśnie szemu panu wierność tak samo,
ak śpiewa ą w teatrze, a a mu wierności dotrzymałem.

— My wszystko wiemy — mówił ma or — i tuta oto posiadamy dowody wasze
zdrady — dodał wskazu ąc na spory zeszyt.

Człowiek, którego wsaǳono do aresztu Szwe ka, dostarczył materiału aż nadto.
— Więc wy eszcze i teraz przyznać się nie chcecie? — zapytał ma or. — Przyznaliście

się uż przecie, że dobrowolnie i bez akiegokolwiek przymusu przebraliście się w rosy ski
mundur, chociaż esteście członkiem armii austriackie . Pytam was eszcze raz, ale uż po
raz ostatni, czy zmuszano was do tego?

— Zrobiłem to bez przymusu.
— Dobrowolnie?
— Dobrowolnie.
— Bez nacisku?
— Bez nacisku.
— Czy wiecie, że esteście zgubiony?
— Wiem, że się zgubiłem  pułkowi i że mnie ten pułk na pewno uż szuka, a eśli pan

pozwoli, panie ma orze, na drobną uwagę, to powiem, w aki sposób luǳie przebiera ą się
dobrowolnie w cuǳe ubranie. W roku , było to może w lipcu, kąpał się introligator
Bożetiech z ulicy Poprzeczne w Praǳe na Zbraslaviu w stare łasze Berounki. Ubranie
ułożył w krzakach i ogromnie był kontent, gdy nieco późnie wlazł do wody eszcze eden
pan i zbliżył się do niego. Gadu, gadu, zaczęli zbytkować, opryskiwali się wza emnie,
nurkowali do samego wieczora. Potem ten obcy pan wylazł z wody i powiada, że musi iść
na kolac ę. Pan Bożetiech eszcze chwilę został w woǳie, a potem wlazł w krzaki, gǳie
miał ubranie, żeby się ubrać. I cóż znalazł? Łachmany włóczęgi oraz karteczkę:

„Długo się zastanawiałem, czy brać, czy nie brać? Kiedyśmy się tak przy-
emnie bawili w woǳie, urwałem kwiatek wodny i wróżyłem sobie na nim,
a na ostatni listek wypadło: brać. Dlatego edynie zamieniłem się z panem
na szmatki. Niech pan śmiało włazi w mo e gałgany, bo doskonale były od-
wszone przed tygodniem w urzęǳie w Dobrziszu. Na drugi raz niech pan
zwraca bacznie szą uwagę na luǳi, z którymi pan się kąpie. W woǳie każdy
człowiek wygląda ak poseł, a może być mordercą. I pan też nie wieǳiał,
z kim się pan kąpał. Ale była dobra kąpiel. Teraz pod wieczór woda est
na przy emnie sza. Wleź pan w nią eszcze raz, to ochłoniesz”.

Panu Bożetiechowi nie pozostawało nic innego, ak tylko poczekać do zmierzchu,
a potem ubrał się w te łachmany włóczęgi i ruszył z powrotem do Pragi. Omĳał szosę
i szedł ścieżkami przez łąki i pola, aż spotkał się z żandarmskim patrolem z Chuchli. Zacny
introligator został aresztowany i naza utrz rano zaprowaǳono go do Zbraslavia do sądu
okręgowego, bo przecież każdy mógł powieǳieć, że się nazywa Józef Bożetiech i że est
introligatorem zamieszkałym przy ulicy Poprzeczne nr  w Praǳe.

Sekretarz sądu, który po czesku nie rozumiał, domyślił się tylko, że oskarżony Szwe k
poda e widać adres swego współwinowa cy i dla pewności zapytał:
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— Ist das genau Prag, nr , Josef Bozetech?
— Czy mieszka eszcze w tym samym mieszkaniu, tego nie wiem — odpowieǳiał

mu Szwe k — ale w tedy, w roku , tam mieszkał. Barǳo ładnie umiał oprawiać
książki, ale trzymał e długo, bo musiał przeczytać każdą książkę, aką miał w oprawie.
Gdy oprawione książce dawał czarny sznyt, to uż można było wcale e nie czytać, bo
zaraz było wiadomo, że powieść zakończyła się barǳo smutno. Czy życzy sobie pan a-
kich szczegółów? Aha, żebym nie zapomniał: co ǳień siadywał „U Fleków” i opowiadał
o wszystkim, co wyczytał w książkach, które właśnie miał w oprawie.

Ma or zbliżył się do sekretarza i szeptał mu coś do ucha, a sekretarz przekreślił zaraz
adres domniemanego spiskowca Bożetiecha.

Potem odbywał się dale ten ǳiwaczny sąd, przypomina ący sądy polowe, akie umiał
organizować generał Fink von Finkenstein.

Są luǳie, którzy ulega ą manii zbierania pudełek od zapałek; manią pana generała
Finka było organizowanie sądów polowych, aczkolwiek w większości wypadków było to
przeciwne wo skowe procedurze sądowe .

Generał ten mawiał, że żadnych audytorów nie potrzebu e, że wszystko potrzebne
zbębni w przeciągu trzech goǳin i po upływie tego czasu każdy oskarżony drab musi
wisieć. Dopóki był na oncie, to o sądy polowe u niego nigdy trudno nie było.

Niektóry szachista musi ǳień w ǳień zagrać partię szachów, bilarǳista nie obe ǳie
się bez bilardu, karciarz bez mariasza, a znowu ten znakomity generał nie umiał się obyć
bez sądów polowych. Przewodniczył w tych sądach i z wielką powagą i rozkoszą dawał
mata oskarżonemu.

Gdyby się chciało być sentymentalnym, to można by było napisać, że człowiek ten
miał na sumieniu śmierć ǳiesiątków luǳi, osobliwie tam na wschoǳie, gǳie walczył
z wielkorosy ską agitac ą, ak się lubił wyrażać, i gǳie galicy skich Ukraińców przerabiał
na patriotów. Ale z ego stanowiska nie można rzec, aby miał kogoś na sumieniu.

Sumienia w ogóle nie miał. Gdy kazał powiesić nauczyciela, nauczycielkę lub popa albo
nawet całą roǳinę na zasaǳie wyroku swego sądu polowego, to na spoko nie powracał
do swo e kancelarii, ak powraca do domu z gospody namiętny gracz w karty po partii
mariasza rozmyśla ąc o tym, ak mu kontrowali „flek”, a on im na to „re”, oni „supre”,
on „tutti”, na co oni „retutti”, i ak on w końcu wygrał i miał sto siedem. Generał Fink
uważał wieszanie za coś prostego i naturalnego, za roǳa chleba powszedniego, a przy
wydawaniu wyroków dość często zapominał o na aśnie szym panu i nawet nie mawiał:
„W imieniu na aśnie szego pana skazu ę was na śmierć przez powieszenie” — lecz mówił
po prostu: „Skazu ę was”.

Niekiedy w wieszaniu dopatrywał się i komiczne strony, o czym razu pewnego pisał
do małżonki swo e mieszka ące w Wiedniu:

„…albo na przykład, kochanie mo e, nie możesz sobie wyobrazić, akem
się serdecznie uśmiał, gdy przed kilku dniami skazałem pewnego nauczy-
ciela za szpiegostwo. Mam człowieka wytrawnego, który tę hołotę wiesza.
Ma uż ogromną wprawę i robi to dla sportu. Jest to ǳiarski sierżant. Otóż
zna dowałem się właśnie w namiocie, gdy sierżant przyszedł zapytać, gǳie
mu każę tego nauczyciela powiesić. Odpowieǳiałem, żeby go powiesił na
na bliższym drzewie, i oto wyobraź sobie komizm sytuac i, bo zna dowali-
śmy się śród takiego stepu, na którym od końca do końca nie ma nic prócz
trawy, na przestrzeni paru mil nie widać na mnie szego drzewka. Ale rozkaz
est rozkazem, więc mó sierżant zabrał ze sobą nauczyciela razem z eskortą
i wyruszyli na poszukiwanie drzewa.

Wrócili dopiero wieczorem, ale razem z nauczycielem. Sierżant pod-
choǳi do mnie znowu i pyta: »Na czym mam powiesić tego draba?« Zwy-
myślałem go, bo przecież rozkaz był wyraźny, że na na bliższym drzewie.
Odpowieǳiał więc, że rano spróbu e rozkaz wykonać, a rano przychoǳi do
mnie blady i powiada, że nauczyciel znikł. Wydało mi się to tak śmieszne,
że przebaczyłem wszystkim wartownikom, i eszcze powieǳiałem dowcip,
że na widocznie sam poszedł szukać drzewa. Wiǳisz więc, mo a droga, że
się tu wcale nie nuǳimy. Powieǳ naszemu małemu Wilusiowi, że tatuś go
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cału e i że pośle mu żywego Moskala, na którym Wiluś bęǳie mógł eź-
ǳić ak na koniku. A eszcze, droga mo a, wspomnę o pewnym śmiesznym
wypadku. Onegda wieszaliśmy akiegoś Żyda za szpiegostwo. Wlazł nam
Żyǳisko w drogę, chociaż nie miał tam nic do czynienia, i tłumaczył się,
że handlu e papierosami. Wisiał uż, ale parę sekund, bo powróz się urwał,
a mó Żyd upadł na ziemię, natychmiast oprzytomniał i powiada: »Panie
generale, a idę do domu, bo podług prawa nie mogę być wieszany dwa razy
za to samo. Raz zostałem powieszony, to dość«. Uśmiałem się niezgorze ,
a Żyda puściliśmy. U nas tu, kochanie mo e, barǳo wesoło…”

Gdy generał Fink został dowódcą garnizonu w twierǳy Przemyśl, nie miał uż ty-
le sposobności do urząǳania dla siebie takich zabaw i dlatego skwapliwie zabrał się do
sprawy Szwe ka.

Przed takim to tygrysem stał więc Szwe k. Pan generał sieǳiał przy długim sto-
le, wypalał papierosa za papierosem, kazał tłumaczyć na niemiecki odpowieǳi Szwe ka
i z zadowoleniem kiwał głową.

Ma or zaproponował, aby wysłać telegraficzne zapytanie do brygady dla ustalenia,
gǳie zna du e się obecnie  kompania marszowa  pułku, do które należy oskarżony
według własnych zeznań.

Generał oparł się temu i oświadczył, że tym niepotrzebnie odwleka się wyrok sądu
polowego i ego wykonanie. Nie ma to sensu. Przecież oskarżony sam się przyznał, że
przebrał się w mundur rosy ski, a następnie ma się przecie barǳo ważne świadectwo, że
oskarżony przyznał się, że był w Kĳowie. Proponu e więc udać się na naradę, aby mógł
być wydany wyrok i natychmiast wykonany.

Ale ma or uparł się przy swoim, że należy ustalić tożsamość oskarżonego, ponieważ
cała ta sprawa est pod względem politycznym ogromnie ważna. Przez ustalenie ego toż-
samości można bęǳie wykryć, z kim oskarżony miał do czynienia, a także bęǳie można
poznać ego współwinnych.

Ma or był romantycznym marzycielem. Mówił eszcze i o tym, że trzeba szukać a-
kichś nici, że nie dość est człowieka skazać. Wyrok musi być rezultatem ścisłego badania,
zawiera ącego w sobie nici, które to nici… Nie umiał za tymi nićmi dotrzeć do kłębka,
ale wszyscy go doskonale rozumieli i kiwali głowami. Nawet panu generałowi tak dale-
ce podobały się te nici, że w duchu wiǳiał e takimi grubymi ak powrozy, na których
można bęǳie wieszać nowe ofiary. Dlatego wcale uż nie protestował i zgoǳił się, aby
w brygaǳie było ustalone, czy Szwe k naprawdę należy do  pułku, kiedy mnie więce
mógł prze ść do Ros an i podczas akich operac i  kompanii marszowe .

W ciągu całe te dyskus i Szwe k strzeżony był na korytarzu przez dwu strażników,
po czym znowu stawiono go przed sądem, aby dał odpowiedź, do którego pułku właściwie
należy. Wreszcie przeprowaǳono go do więzienia garnizonowego.

*

Gdy generał Fink po nieudałym sąǳie polowym powrócił do domu, położył się na
kanapie i zaczął się zastanawiać, w aki sposób przyśpieszyć procedurę sądową.

Był mocno przekonany, że odpowiedź nade ǳie niebawem, ale pomimo to sąd nie
odbęǳie się z tą piorunu ącą szybkością, aką wyróżniały się wszystkie ego sądy. A po-
tem trzeba eszcze zostawić trochę czasu duchownemu dla uǳielenia pociechy religĳne
skazańcowi i wykonanie wyroku odwlecze się niepotrzebnie o akie dwie goǳiny.

„Zresztą to wszystko edno — pomyślał generał Fink — pociechy religĳne możemy
uǳielić mu z góry, zanim eszcze przy ǳie odpowiedź z brygady. Wisieć bęǳie tak czy
owak”.

Generał Fink kazał wezwać do siebie kapelana polowego Martinca.
Był to nieszczęsny katecheta i wikary z akie ś zapadłe mieściny morawskie . Miał

takiego niegoǳiwego proboszcza, że wolał pó ść do wo ska. Był to człowiek szczerze re-
ligĳny, który z żalem w sercu wspominał swego proboszcza, zdaniem ego, powoli, ale
stale zbliża ącego się ku wiekuistemu potępieniu. Przypomniał sobie, że ego proboszcz
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śliwowicę żłopał ak tęcza i że razu pewnego usiłował wepchnąć mu do łóżka akąś włó-
czącą się Cygankę, którą spotkał na droǳe za wsią, gdy nocą wracał do domu z szynku.

Kapelan Martinec był przekonany, że wykonu ąc obowiązki kapłana, niosącego po-
ciechę religĳną rannym i umiera ącym na polu bitwy, odkupi zarazem grzechy swego
rozwiązłego proboszcza, który, ilekroć wracał w nocy do domu, co chwila buǳił go i mó-
wił:

— Jasiu, Jasiu, taka pulchna ǳiewczynka to uciecha nad uciechami.
Naǳie e ego nie spełniły się. Przerzucali go z garnizonu do garnizonu, gǳie w ogóle

nie miał nic do czynienia, chyba że co akie dwa tygodnie wygłaszał kazanie dla żołnierzy,
a sam ćwiczył się, aby mógł stawiać czoło pokusom wychoǳącym z kasyna oficerskiego,
gǳie gadano o takich sprawach, że pulchniutka ǳiewczyna proboszcza była po prostu
niewinną modlitwą do anioła stróża.

Zazwycza wzywany był do generała Finka w czasach wielkich operac i bo owych,
gdy miano obchoǳić edno z wielkich zwycięstw armii austriackie . W takich razach
generał Fink organizował uroczyste msze polowe z takim samym zamiłowaniem, z akim
przystępował do sądów polowych.

Ów niegoǳiwiec Fink był takim zacietrzewionym patriotą austriackim, że nie chciał
się modlić o zwycięstwo dla wo sk niemieckich lub tureckich, ale trwał przy swoich au-
striackich wyłącznie. Gdy odnosili zwycięstwo Niemcy bĳąc Francuzów lub Anglików,
to generał ani słowem wspomnieć o tym nie pozwalał.

Natomiast na podrzędnie sza potyczka austriacka, akieś spotkanie z przednimi stra-
żami rosy skimi, które sztab korpusu rozdymał do rozmiarów wielkie zwycięskie bitwy,
stawały się dla generała Finka bodźcem do organizowania nabożeństw uroczystych, tak
że nieszczęśliwemu kapelanowi Martincowi wydawało się niekiedy, iż generał Fink est
zarazem na wyższą głową kościoła katolickiego w Przemyślu.

Generał Fink decydował także o tym, aki program ma mieć taka uroczystość i na -
chętnie chciałby mieć stale coś w roǳa u Bożego Ciała z oktawą.

Miał też i to w zwycza u, że gdy kończyło się podniesienie, pęǳił na koniu na plac
ćwiczeń aż pod sam ołtarz i wołał po trzykroć:

— Hura! Hura! Hura!
Kapelan polowy Martinec, dusza pobożna i sprawiedliwa, eden z tych niewielu luǳi,

którzy eszcze wierzyli w Pana Boga, nie lubił choǳić do generała Finka.
Po każde z instrukc i, akie otrzymywał od generała, powtarzało się zawsze to samo:

generał kazał podać akie ś mocne wódki, a następnie opowiadał mu na nowsze anegdoty,
czerpane z idiotycznych książek, wydawanych dla wo ska przez „Lustige Blätter”.

Miał całą bibliotekę takich książek o idiotycznie pretens onalnych tytułach, ak na
przykład:Humor w tornistrze dla oczu i uszu, Anegdoty o Hindenburgu,Hindenburg w zwier-
ciadle humoru, Drugi tornister, naładowany humorem przez Feliksa Schlempera, Z naszej
armaty gulaszowej, Soczyste dykteryjki okopowe, albo też takie błazeństwa: Pod dwugłowym
orłem, Sznycel wiedeński z c. i k. kuchni polowej odgrzany przez Artura Lokescha. Czasem
generał śpiewał mu wesołe piosenki ze zbiorków wo skowych Wir mässen siegen, przy
czym dolewał bezustannie czegoś ostrego i zmuszał kapelana polowego Martinca, aby
pił i śpiewał razem z nim. Potem wygadywał rzeczy wstrętne, przy których biedny feld-
kurat z żałością wspominał o swoim proboszczu, chociaż ten w niczym nie ustępował
generałowi, o ile choǳiło o tłuste powieǳonka.

Feldkurat Martinec spostrzegał ze zgrozą, że im częście choǳi do generała Finka,
tym barǳie upada pod względem moralnym.

Nieszczęśnik zaczynał zna dować upodobanie w likierach, akie pĳał u generała, a na-
wet gadanie generalskie zaczynało mu się powoli podobać. Jednocześnie zaczynały go
prześladować lubieżne obrazy, dla arzębiaka, kontuszówki i dla omszonych butelek sta-
rego wina zapomniał o Bogu, a mięǳy wierszami brewiarza tańczyły mu przed oczami
ǳiewczyny z opowiadań generała. Dawny wstręt do odwieǳin u generała znikał coraz
barǳie .

Pan generał polubił kapelana Martinca, który zrazu wydawał się czymś w roǳa u
Ignacego Loyoli, ale powoli przystosował się do generalskiego otoczenia.
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Pewnego razu generał zaprosił do siebie siostrzyczki ze szpitala polowego, które to
siostrzyczki nawet niewiele miały w tym szpitalu do czynienia i były do niego tylko przy-
pisane dla pozorów i poborów, które uzupełniały intratnie szą prostytuc ą, ak to bywało
zwycza em w owych ciężkich czasach. Generał kazał wezwać także feldkurata Martinca,
który wplątał się uż tak barǳo w sidła diabelskie, że w ciągu pół goǳiny upieścił obie
czcigodne damy odda ąc się grzechowi z takim zapałem ak eleń w czasie rui, przy czym
opluł poduszkę leżącą na kanapce. Potem przez dłuższy czas wyrzucał sobie swo e grzesz-
ne postępki, których nie zdołał, oczywiście, naprawić tym, że te że same nocy, wraca ąc
od generała, ukląkł przez pomyłkę w parku przed pomnikiem budowniczego i burmi-
strza miasta, pana mecenasa Grabowskiego, który dla Przemyśla położył wielkie zasługi
w latach osiemǳiesiątych.

Noc była cicha i tylko odgłosy kroków nocnych patroli wo skowych mieszały się z ego
słowami, gdy się modlił:

— Nie wchodź w sąd ze służebnikiem swoim, albowiem żaden człowiek nie bęǳie
usprawiedliwiony przed Tobą, eśli Ty nie dasz odpuszczenia wszystkich grzechów ego.
Niecha tedy nie bęǳie ciężkim dla mnie sąd Twó . Pomocy Two e żądam i odda ę się
w ręce Two e, o Panie!

Od owego czasu kilkakrotnie ponawiał próbę zrzeczenia się wszystkich rozkoszy ziem-
skich i kiedykolwiek wzywany był do generała Finka, wykręcał się na różny sposób, a to
że na żołądek chory, a to to, a to owo, uważa ąc te kłamstwa za konieczne, aby dusza ego
nie zakosztowała mąk piekielnych. Ale ednocześnie rozumiał, że dyscyplina wo skowa
wymaga, aby feldkurat słuchał, i że gdy mu generał powie: „Chla , kolego!” — to ten
kolega winien koniecznie chlać, choćby przez sam szacunek dla swoich przełożonych.

Oczywiście, że wykręty nigdy mu się nie udawały, osobliwie wtedy, gdy generał po
uroczystych nabożeństwach polowych urząǳał eszcze uroczystsze obżarstwo z pĳań-
stwami na rachunek kasy garnizonowe , gǳie następnie buchalteria maskowała te pozy-
c e na sposób wszelaki, żeby szydło nie wylazło z worka. Zaś biedny feldkurat w takich
razach wyobrażał sobie, że moralnie pogrzebany est przed twarzą Pańską i ze strachu
drżącym uczyniony est.

Choǳił potem ak otumaniony, a że nie tracił wiary w Boga pomimo chaosu, w akim
żył teraz stale, zaczął z całą powagą rozmyślać o tym, czy nie byłoby dobrze poddawać się
coǳiennie regularnemu biczowaniu.

W takim nastro u udał się do generała, gdy ten wezwał go do siebie.
Generał Fink wyszedł mu na spotkanie promienie ący i rozradowany.
— Słyszał pan uż, panie feldkuracie — wołał z daleka. — Mam nowy sąd polowy!

Bęǳiemy tu wieszali ednego ziomka pańskiego.
Przy słowie „ziomek” kapelan Martinec spo rzał na generała okiem pełnym żałości

i wyrzutu. Już kilka razy tłumaczył generałowi, że nie est Czechem, i powtarzał mu przy
każde sposobności, że do ich parafii należą dwie gminy, czeska i niemiecka, że więc musi
miewać kazania niemieckie edne nieǳieli, a czeskie drugie nieǳieli, a ponieważ w gmi-
nie czeskie nie ma szkoły czeskie , lecz est tylko niemiecka, przeto on w obu szkołach
musi nauczać religii w ęzyku niemieckim, z czego wynika, że nie est Czechem, lecz
Niemcem. Ten wywód logiczny pobuǳił pewnego ma ora, siadu ącego przy stole gene-
ralskim, do uwagi, że ten feldkurat z Moraw est właściwie ǳiewczyną do wszystkiego.

— Pardon — rzekł generał — zapomniałem. To nie pański ziomek. To Czech, dezer-
ter, który nas zdraǳił i poszedł na służbę do Ros an. Bęǳie wisiał. Tymczasem wszakże
dla formy ustalamy ego tożsamość, ale to nic nie szkoǳi, bo wisieć bęǳie natychmiast,
ak tylko nade ǳie odpowiedź telegraficzna.

Usadowił kapelana na kanapie obok siebie i mówił dale wesoło:
— U mnie ak est sąd polowy, to wszystko musi być po polowemu żwawe. Taka est

mo a zasada. Kiedym był eszcze za Lwowem na początku wo ny, osiągnąłem taki rekord,
że draba powiesiliśmy w trzy minuty po wyroku. Oczywiście był to Żyd, ale i Rusina też
powiesiłem w pięć minut po odbyte naraǳie.

Generał śmiał się barǳo wesoło i poczciwie.
— Tak się szczęśliwie złożyło, że ani eden, ani drugi nie potrzebowali pociech reli-

gĳnych, bo Żyd był rabinem, a Rusin popem. Była to okoliczność wy ątkowa, ale ǳisia
wieszać bęǳiemy katolika, więc wpadłem na kapitalny pomysł, żeby potem nie było
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niepotrzebne zwłoki. Otóż choǳi o to, żeby mu pan, panie feldkuracie, uǳielił teraz
pociechy religĳne , a potem wszystko pó ǳie uż ak z płatka.

Generał zaǳwonił i rozkazał służącemu:
— Przynieś dwie z te wczora sze baterii.
Po chwili, napełnia ąc kieliszek kapelana, generał mówił:
— Niech pan się pocieszy przed uǳielaniem pociechy religĳne …

*

Zza zakratowanego okna aresztu, w którym na pryczy sieǳiał Szwe k, oǳywał się
w tym samym czasie straszliwy ego śpiew:

Żołnierze są wielkie pany,
Kocha ą ich piękne damy,
Żaden nie wie, co to trud,
A pienięǳy ma ą w bród…
Tra rara!… Ein, zwei…

.  
Kapelan polowy Martinec nie wszedł do Szwe ka, ale dosłownie wpłynął do niego niby
baletnica na scenę. Tęsknoty niebiańskie i butelka dobrego wina marki Gumpoldskirchen
uczyniły go w te wzrusza ące chwili lekkim ak piórko. Zdawało mu się, że w tym uro-
czystym i wzniosłym momencie przybliża się ku Bogu, podczas gdy faktycznie przybliżał
się do Szwe ka.

Zamknęli za nim drzwi i pozostawili obu sam na sam, a kapelan z miną uroczystą
i natchnioną rzekł do Szwe ka sieǳącego na pryczy:

— Drogi synu, estem feldkurat Martinec.
Przemówienie to wydało mu się po wędrówce w te strony na odpowiednie szym i po

o cowsku tkliwym.
Szwe k wstał z pryczy, kordialnie uścisnął dłoń kapelana i rzekł:
— Barǳo mi miło. Ja estem Szwe k, ordynans  kompanii marszowe  pułku.

Niedawno kadrę naszą przeniesiono do Brucku nad Litawą, więc niech pan feldkurat
siada obok mnie i powie mi, za co pana tu wsaǳili. Ma pan przecie rangę oficera, więc
należy się panu areszt oficerski przy garnizonie, a nie tuta , bo na te pryczy aż się roi od
wszy. Czasem oczywiście zdarza się, że nie wiadomo, do akiego aresztu kto należy, ale
to tylko wtedy, gdy się coś pomiesza w kancelarii lub gǳie inǳie . Pewnego razu, panie
feldkurat, sieǳiałem w areszcie w Buǳie owicach w swym pułku i przyprowaǳili do
mnie akiegoś zastępcę kadeta. Tacy zastępcy kadetów, to tak ak feldkuraci, ani prosię,
ani mysz: na żołnierzy ryczał taki niby oficer, a ak się co stało, to go pakowali do paki
ak prostego żołnierza. Były to, panie feldkurat, takie bękarty, że ich nie przy mowano na
utrzymanie do kuchni podoficerskie , a do kuchni dla szeregowców nie mieli prawa, bo
stali od szeregowców wyże , a do pełne oficerskie kuchni było im daleko. Mieliśmy ta-
kich kadeckich zastępców pięciu i zrazu obżerali się wszyscy samymi suchymi gomółkami
w kantynie, ponieważ nigǳie im eść nie dawali, aż zabrał się do nich razu pewnego obe-
rle tnant Wurm i zakazał im choǳić do kantyny dla prostych szeregowców, bo, powiada,
uchybia to honorowi zastępców kadetów. Ale cóż oni mieli robić, kiedy do kantyny ofi-
cerskie ich nie puszczano? Byli akby zawieszeni w powietrzu i w ciągu niewielu dni
przeszli przez istny czyściec udręk, aż eden z nich skoczył do rzeki Malszy, a drugi zbiegł
nie wiadomo dokąd i po dwóch miesiącach pisał do pułku, że est w Maroku ministrem
wo ny. Było ich czterech, bo tego, co się topił w Malszy, wyłowili żywcem. W chwili gdy
się rzucał do wody, był barǳo wzburzony i zapomniał zupełnie, że umie pływać i że zdał
egzamin na dyplom ze sztuki pływania. Odstawili go do szpitala, ale i tam nie wieǳieli, co
z nim zrobić, czy go ma ą przykryć kołdrą oficerską, czy też zwycza nym kocem żołnier-
skim. Znaleźli wreszcie wy ście z te trudne sytuac i i nie dali mu żadne kołdry w ogóle,
ale zawinęli go w mokre prześcieradło, tak że po upływie pół goǳiny biedak prosił, żeby
go puścili z powrotem do koszar. I to był właśnie ten, którego zamknęli w pace razem
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ze mną, a był eszcze cały mokry. Sieǳiał ze mną chyba cztery dni i dobrze mu było,
ponieważ dostawał tam regularne pożywienie, wprawǳie aresztanckie, ale stałe i pewne.
Na piąty ǳień przyszli go zabrać, a po półgoǳinie wrócił do mnie po zapomnianą czap-
kę i płakał z radości Rzekł do mnie wtedy: „Nareszcie przyszło rozporząǳenie dotyczące
nas. Od ǳisia my, zastępcy kadetów, bęǳiemy zamykani w areszcie na odwachu mięǳy
oficerami, na pożywienie możemy sobie dopłacać w kuchni oficerskie , eść bęǳiemy do-
stawali po wy ściu oficerów, sypiać bęǳiemy z szeregowcami, kawę bęǳiemy dostawali
także z kuchni szeregowców i tytoń bęǳiemy fasowali z prostymi żołnierzami”.

Dopiero teraz kapelan Martinec opamiętał się tak dalece, że przerwał wywody Szwe ka
zdaniem, które treścią swo ą nie należało byna mnie do poprzednie rozmowy.

— Tak est, kochany synu! Są takie sprawy mięǳy niebem a ziemią, nad którymi
należy zastanawiać się z miłością w sercu i z ufnością w nieskończone miłosierǳie boże.
Przybywam, drogi synu, aby ci uǳielić pociechy religĳne .

Zamilkł, bo wszystko, co powieǳiał, wydawało mu się nieodpowiednie. Idąc do
Szwe ka układał sobie treść i formę przemówienia, którym miał nieszczęśliwca skłonić do
rozmyślania nad sobą i do wiary w odpuszczenie grzechów w niebie, gdy ka ać się bęǳie
i okaże prawǳiwą skruchę.

Teraz zastanawiał się, co by tak eszcze powieǳieć, ale Szwe k przerwał ego rozmy-
ślania pytaniem, czy nie ma papierosa.

Kapelan polowy Martinec nie nauczył się dotychczas palić i to było nie ako ostat-
nim szczątkiem utracone niewinności. Czasem u generała Finka, gdy miewał uż trochę
w czubie, próbował palić cygara, ale zaraz robiło mu się niedobrze, tak iż miał wrażenie,
że anioł stróż przestrzega go łaskotaniem w gardle.

— Nie palę, kochany synu — odpowieǳiał Szwe kowi z niezwykłym dosto eństwem.
— To dość ǳiwne — rzekł Szwe k. — Znałem wielu feldkuratów, a każdy z nich

kurzył ak nie przymierza ąc gorzelnia na Zlichovie. Feldkurata w ogóle nie umiem wy-
obrazić sobie niepalącego. Jednego tylko znałem takiego, co nie palił, ale za to żuł tytoń
tak zaciekle, że podczas kazania popluł całą kazalnicę. A skąd też pan pochoǳi, panie
feldkurat?

— Z okolic Nowego Jiczina — głosem zgnębionym odezwał się c. i k. wielebny
Martinec.

— To może pan feldkurat znał nie aką Różenę Gaudersównę, która zaprzeszłego roku
pracowała w pewne winiarni przy ulicy Płatnerskie w Praǳe, i niech sobie pan feldkurat
wyobrazi, zaskarżyła kiedyś osiemnastu chłopa do sądu o alimenty, ponieważ poroǳiła
bliźniaczki. Jedno z tych bliźniąt miało edno oko niebieskie, a drugie piwne, a drugie
z tych bliźniąt miało edno oko szare, a drugie czarne, więc ona wywnioskowała z tego,
że odpowieǳialność za to spoczywa na czterech panach z podobnymi oczami, ako że ci
panowie do owe winiarni choǳili na wino i coś tam z nią mieli. Prócz tego to edno
z bliźniąt miało chromą nóżkę tak samo ak pewien radca magistratu, który także choǳił
do te winiarni, a to drugie ǳiecko miało sześć palców u edne ręki ak pewien poseł,
który bywał coǳiennym gościem owego lokaliku. A teraz niech pan feldkurat sobie wy-
obrazi, że takich gości choǳiło do owe instytuc i osiemnastu, a te bliźnięta oǳieǳiczyły
po każdym z nich akieś znamiączko, bo ona odwieǳała tych panów w mieszkaniu albo
choǳiła z nimi do hotelów. Wreszcie sąd zawyrokował, że w takim ścisku i tłoku o ciec
est nieznany, więc też ona zwaliła na koniec wszystko na właściciela winiarni, u którego
pracowała, ale on dowiódł, że uż od lat dwuǳiestu est impotentem skutkiem opera-
c i, które musiał się poddać z powodu akiegoś tam ostrego zapalenia dolnych kończyn.
Więc tę pannę, panie feldkurat, wyprawiono potem ciupasem do nas, do Nowego Jiczi-
na. Z tego wynika, że kto żąda za wiele, dostanie figę. Powinna była trzymać się ednego,
i nie wygadywać przed sądem, że edno bliźniątko pochoǳi od pana posła, a drugie od
pana radcy magistratu, czy też od kogo innego. Każdą taką sprawę można sobie barǳo
łatwo wyliczyć. Tego a tego dnia byłam z nim w hotelu i tego a tego dnia uroǳiło mi się
ǳiecko. Oczywiście, panie feldkurat, eśli rozwiązanie est normalne. W takich spelu-
neczkach zawsze się zna ǳie za łapówkę świadek, akiś uczynny dozorca albo poko ówka,
którzy zezna ą pod przysięgą, że te a te nocy niewiasta ta była rzeczywiście w towarzy-
stwie tego pana i że gdy schoǳili na dół po schodach, ona rzekła do niego: „A eśli z tego
coś bęǳie?” — a on odpowieǳiał: „Nie bó się, makagigo, o ǳiecko będę miał staranie”.
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Feldkurat zadumał się i cała pociecha religĳna wydała mu się raptem niesłychanie
ciężka, chociaż miał ą w głowie z na drobnie szymi szczegółami i wieǳiał, co i ak trzeba
mówić o na wyższym miłosierǳiu w dniu sądu ostatecznego, gdy powstaną z martwych
wszyscy przestępcy wo enni ze stryczkami na szy ach, bo chociaż dopuścili się zbrodni, to
ednak ka ali się i dostąpili miłosierǳia tak samo, ak ów łotr z Nowego Testamentu.

Miał przygotowaną edną z na pięknie szych pociech religĳnych i poǳielił ą sobie
na trzy części. Na przód chciał porozmawiać o tym, że śmierć na szubienicy est barǳo
lekka, gdy człowiek po ednany est z Bogiem. Prawo wo skowe karze przestępcę za e-
go zdradę, akie dopuścił się na na aśnie szym panu, który est o cem swoich żołnierzy,
a więc na każde na drobnie sze wykroczenie ich należy spoglądać ako na o cobó stwo
i pohańbienie o ca. Następnie pragnął rozwinąć swo ą teorię, że na aśnie szy pan est
władcą z boże łaski, że ustanowiony est przez Boga dla kierowania sprawami świecki-
mi, ak z drugie strony papież ustanowiony est, aby kierował sprawami duchownymi.
Zdrada popełniona na na aśnie szym panu est zdradą popełnioną wobec samego Boga.
Zbrodniarza wo ennego oczeku e więc prócz stryczka także kara pozagrobowa, czyli wie-
kuiste potępienie. Ale podczas gdy sprawiedliwość ziemska przez wzgląd na dyscyplinę
wyroku zmieniać nie może i musi powiesić zbrodniarza, nie wszystko eszcze est stra-
cone, o ile choǳi o karę drugą, pozagrobową. Można się od nie wymigać wybornym
posunięciem, a mianowicie pokutą.

Kapelan wyobrażał sobie w tym mie scu scenę ogromnie wzrusza ącą, która i emu
samemu przyda się w niebie do wymazania wszystkich przewinień i grzechów, akich
dopuścił się z biegiem czasu w mieszkaniu generała Finka w Przemyślu.

Wyobrażał sobie, ak w ostatecznym wywoǳie ryknie na skazańca:
„Żału za grzechy, synu! Powtarza za mną, synu!”
I dale wyobrażał sobie, ak w te zawszone , śmierǳące celi rozbrzmiewać będą słowa

modlitwy.
„Boże, który zawsze litu esz się i odpuszczasz grzechy, z głębi serca proszę Ciebie

o przebaczenie dla duszy tego żołnierza, które rozkazałeś ode ść z tego świata na za-
saǳie wyroku wo ennego sądu polowego w Przemyślu. Da temu żołnierzowi, aby nie
zakosztował mąk piekielnych, lecz by zażywał radości wiekuistych”.

— Z przeproszeniem, panie feldkurat, sieǳi pan uż dobre pięć minut ak zarżnięty
i zda e się, że nie ma pan ochoty do gadania. Zaraz widać po panu, że sieǳi pan w pace
po raz pierwszy.

— Ja tu przybyłem — rzekł z wielką powagą feldkurat — gwoli pociechy religĳne
— Osobliwa rzecz, że pan feldkurat ciągle coś wygadu e o pociesze religĳne . Ja, pa-

nie feldkuracie, nie czu ę się tak dalece na siłach, żebym mógł panu uǳielić akie takie
pociechy. Ale niech pan się sam pocieszy: pan nie est pierwszym i ostatnim feldkuratem,
który dostał się za kratki. Zresztą, aby rzec prawdę, panie feldkurat, a nie mam żadne-
go daru słowa, żebym mógł komukolwiek uǳielać pociechy w ego ciężkim położeniu.
Spróbowałem tego pewnego razu, ale nie udało mi się. Niech pan się trochę przysunie,
to panu opowiem. Kiedy mieszkałem przy ulicy Opatovickie , to miałem kolegę Fau-
styna, odźwiernego w hotelu. Był to człowiek barǳo zacny, sprawiedliwy i można rzec,
uczynny. Znał wszystkie ǳiewczęta z ulicy, a wystarczyło przy ść, panie feldkurat, o a-
kie kolwiek goǳinie w nocy do niego do hotelu i rzec: „Panie Faustynie, potrzebna mi
est panienka” — a on natychmiast ak na sumiennie wypytał, o co choǳi: blondyn-
ka, brunetka, mała, duża, smukła, otyła, Niemka, Czeszka, Żydówka, panna, rozwódka,
mężatka, inteligentna, głupia?

Szwe k przytulił się poufale do kapelana i obe mu ąc go ranieniem, mówił dale :
— Da my na to, że pan feldkurat powieǳiałby: „Proszę o blondynkę biedrzatą, wdo-

wę, bez inteligenc i” — a po upływie ǳiesięciu minut miałby ą pan w łóżku razem
z metryczką.

Feldkuratowi zaczynało być ciepło, ale Szwe k mówił dale , tuląc go do siebie ak
matka roǳona:

— Rzadko trafił się człowiek tak dba ący o uczciwość i moralność, panie feldkurat,
ak wyże wymieniony Faustyn. Od tych kobiet, które stręczył i dostarczał panom w po-
ko ach, nie przy ął ani grosza, a eśli czasem która z nich zapomniała się i chciała mu
podsunąć napiwek, to trzeba było wiǳieć, aki bywał oburzony i ak zaczynał krzyczeć:
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„Ty świnio edna, która handlu esz ciałem swoim i dopuszczasz się grzechu śmiertelnego,
nie wyobraża sobie, że lecę na twoich parę groszy! Ja nie estem stręczycielem, ty ǳiew-
ko bezwstydna! Ja wszystko robię tylko przez współczucie dla ciebie, skoro uż upadłaś
tak nisko, żebyś nie musiała hańbą swo ą świecić publicznie luǳiom w oczy i żeby cię
w nocy nie zaaresztował patrol i żebyś nie musiała potem sieǳieć trzy dni w komisa-
riacie! Przyna mnie odbywa się wszystko w sekrecie i nikt nie potrzebu e wieǳieć, że
się puściłaś na lekki chleb!” On sobie tę moralność wynagraǳał na gościach, bo od tych
kobiet nie chciał brać wynagroǳenia ak aki pastuch. Miał swo ą taksę: za niebieskie
oczy liczył ǳiesiątkę, za czarne piętnaście gra carów, a wyliczał wszystko szczegółowo na
kawałku papieru, ak się to robi na każdym rachunku, i przedstawiał gościowi. Ceny ego
były barǳo przystępne. Za kobietę bez inteligenc i przypisywał sobie dodatek ǳiesięciu
gra carów, ponieważ był przekonany, że takie nieuczone stworzenie ucieszy gościa dale-
ko lepie niż wykształcona dama. Pewnego razu ku wieczorowi przyszedł do mnie pan
Faustyn na ulicę Opatovicką, ogromnie wzburzony i nieswó , akby go akurat byli wycią-
gnęli spod deski ochronne tramwa u elektrycznego i akby mu przy te sposobności ktoś
ukradł zegarek. Zrazu nic nie mówił, ale wy ął z kieszeni butelkę araku, napił się, podał
mnie i mówi: „Pĳ!” Nie mówiliśmy nic i piliśmy po kolei. Dopiero gdy butelka była
pusta, odezwał się nagle: „Kolego, bądź taki dobry i wyświadcz mi grzeczność. Otwórz
okno od ulicy, a siądę na parapecie, ty złapiesz mnie za nogi i zrzucisz mnie z trzeciego
piętra na dół. Ja od życia nie chcę uż niczego, pozostała mi uż tylko ta ostatnia pociecha,
że mam zacnego towarzysza, który mnie zgłaǳi z tego świata. Ja uż dale żyć nie chcę,
bo mnie, człowieka uczciwego, oskarżono o stręczycielstwo ak akiego pierwszego lep-
szego gałgana. Nasz hotel est przecie pierwszorzędny, wszystkie trzy poko ówki i mo a
żona ma ą przecież książeczki w porządku i panu doktorowi nie są winne za wizytę ani
grosza. Jeśli masz dla mnie choć troszkę przy aźni, zrzuć mnie z trzeciego piętra, uǳiel
mi te ostatnie pociechy”. Rzekłem mu, żeby więc wygodnie usiadł na parapecie okna,
i zrzuciłem go na ulicę. Ale niech się pan feldkurat nic nie boi.

Szwe k wlazł na pryczę, przy czym pociągnął za sobą feldkurata.
— Niech pan patrzy, panie feldkurat, tak go złapałem, i bęc! Spuściłem go na dół

całkiem gładko.
Szwe k podniósł feldkurata do góry, rzucił go na podłogę i podczas gdy wystraszony

Martinec wstawał z podłogi, Szwe k mów obrazowo dale :
— No, wiǳi pan feldkurat, że nie stało się panu nic złego, a temu panu Faustynowi

też się nic nie stało, bo okno mo ego mieszkania było niewiele wyże od ziemi niż ta
prycza. Muszę dodać, że ten pan Faustyn był wstawiony ak się należy i zapomniał, że
mieszkam przy ulicy Opatovickie na barǳo niskim parterze, a nie na trzecim piętrze
ak przed rokiem, kiedym eszcze mieszkał przy ulicy Krzemencowe , a on bywał u mnie
częstym gościem.

Kapelan spo rzał wzwyż ku Szwe kowi, który sto ąc na pryczy opowiadał wymachu ąc
rękoma.

Biedny Martinec nie wieǳiał, co zrobić z wariatem, i ąkał wystraszony:
— Tak, tak, synu kochany, było to niewiele wyże od ziemi.
Mówiąc to, wycował się powoli ku drzwiom, w które zaczął raptem walić tak mocno,

a przy tym wrzeszczeć, że otworzono mu natychmiast.
Przez zakratowane okienko Szwe k wiǳiał, że feldkurat ucieka ak postrzelony w to-

warzystwie wartownika i gestykulu e żywo, opowiada ąc o swo e przygoǳie.
„Teraz zaprowaǳą go chyba do szpitala dla wariatów” — pomyślał Szwe k, zeskoczył

z pryczy i maszeru ąc po celi krokiem wo skowym, przyśpiewywał sobie:

Dałaś mi pierścionek, dała,
Ale go nosić nie będę.
Zrobię ci a z niego kulę,
A na wiwat strzelać będę,
O , psiamać, o , strzelać będę…
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Po paru minutach meldowano kapelana u generała Finka. U generała było znowu
barǳo wesoło, a w licznym towarzystwie wybitną rolę odgrywały dwie uczynne damy,
wina i likiery.

Śród oficerów goszczących u generała zna dował się cały komplet porannego sądu
polowego, prócz owego piechura, który podczas posieǳenia zapalał sęǳiom papierosy.

Kapelan polowy wpłynął w to wesołe zebranie niby akiś upiór z ba ki. Był blady,
wzburzony i pełen takiego dosto eństwa, ak człowiek, który est świadom, że spoliczko-
wany został całkiem niewinnie.

Generał Fink, który w ostatnich czasach spoufalał się z kapelanem coraz barǳie ,
pociągnął go ku sobie na kanapę i głosem przepitym pytał:

— Co tobie, pociecho duchowna?
Jedna z wesołych dam rzuciła w feldkurata papierosem.
— Pĳ, pociecho religĳna — rzekł eszcze generał Fink poda ąc feldkuratowi zielony

kielich z krzepiącym napo em. Ponieważ Martinec nie zabierał się do picia, generał zaczął
go poić własnoręcznie i gdyby po ony nie był pośpiesznie łykał, to generał pochlapałby go
całego alkoholem.

Dopiero potem nastąpiło przepytywanie, ak też tam poszło z pociechą religĳną. Ka-
pelan wstał i głosem pełnym tragizmu rzekł:

— Oszalał.
— W takim razie musiała to być znakomita pociecha religĳna — roześmiał się ge-

nerał, po czym wszyscy wybuchnęli straszliwym śmiechem, a obie damy znowu zaczęły
rzucać w feldkurata papierosami.

Na końcu stołu sieǳiał ma or, a ponieważ mocno przebrał miarkę, więc chwilami
podrzemywał. Teraz zbuǳił się ze swe apatii, do dwóch kieliszków od wina nalał szybko
akiegoś likieru, śród krzeseł utorował sobie drogę ku kapelanowi i oszołomionego sługę
bożego zmusił do wypicia z nim bruderszau. Potem wrócił na swo e mie sce i podrze-
mywał dale .

Po tym bruderszafcie wypitym z ma orem feldkurata omotały sidła diabelskie, a szatan
kusił go całą baterią butelek, spo rzeniami i uśmiechami wesołych dam, które rozłożyły
nogi na stole, tak że na biedaka szczerzył zęby sam Belzebub zacza ony w koronkach.

Do ostatnie chwili nie tracił on świadomości, że choǳi tu o ego duszę i że est
męczennikiem.

W takich oto rozmyślaniach pogrążył się kapelan, gdy dwa służący pana generała
nieśli go do ednego z odległych poko ów na kanapę. Mówił do nich:

— Smutny to wprawǳie, ale i wzniosły zarazem widok roztacza się przed oczyma
waszymi, gdy sercem czystym i skupionym wspominać zaczniecie o tych niezliczonych
i wsławionych ofiarnikach, którzy dla wiary ponieśli niesłychane udręki, a powszechnie
znani są pod nazwą męczenników. Na mnie wiǳicie, że człowiek może się czuć wyższym
ponad wszelkie cierpienie, albowiem w sercu gości prawda i cnota, które są puklerzem
przed na straszliwszym cierpieniem i poręką sławnego zwycięstwa.

W te chwili odwrócono go twarzą ku ścianie, a feldkurat zasnął natychmiast.
Sen miał niespoko ny.
Śniło mu się, że w ǳień wykonywa czynności kapelana, a wieczorem est odźwiernym

w hotelu zamiast Faustyna, którego Szwe k strącił z wysokości trzeciego piętra.
Ze wszystkich stron posyłano na niego skargi do generała, że zamiast blondynki przy-

prowaǳił gościowi brunetkę, zamiast rozwódki i inteligentne damy dostarczył wdowę
bez inteligenc i.

Rano zbuǳił się spocony ak mysz, w żołądku miał istne piekło i ciągle mu się zdawało,
że ego proboszcz na Morawach est w porównaniu z nim aniołem.
.      
Ów ma or, który wczora przed południem w czasie posieǳenia sądu pełnił obowiązki au-
dytora w sprawie Szwe ka, był tym samym panem, który u generała Finka pił brudersza
z feldkuratem i podrzemywał w fotelu.

Pewne było tylko to edno, że nikt nie wieǳiał, kiedy i ak ma or wyszedł w nocy od
generała. Wszyscy zna dowali się w takim stanie, że nikt nie zauważył ego nieobecności,
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a generał był uż tak dalece pĳany, że nie wieǳiał, kto do niego mówi. Już ze dwie goǳiny
ma ora nie było w towarzystwie, ale generał pomimo to podkręcał wąsa, uśmiechał się
głupawo i wołał:

— Doskonale powieǳiane, panie ma orze!
Rano nie można było pana ma ora nigǳie znaleźć. Płaszcz ego wisiał w przedpoko-

u, szabla była na wieszaku, brakowało tylko czapki oficerskie . Przypuszczano, że może
zasnął w którymś z ustępów, i przeszukano e wszystkie, ale nigǳie go nie znaleziono.
Zamiast niego znaleziono na drugim piętrze pewnego śpiącego porucznika, należącego do
towarzystwa pana generała. Spał klęcząc, pochylony nad klozetem, albowiem sen zmorzył
go w chwili, gdy wymiotował.

Ma or przepadł ak kamień wrzucony w wodę.
Ale gdyby ktoś za rzał przez zakratowane okno do izby, w które sieǳiał Szwe k, to

zobaczyłby, że pod rosy skim płaszczem wo skowym śpią na pryczy dwie osoby, bo spod
płaszcza wyglądały dwie pary butów.

Buty z ostrogami były własnością ma ora, bez ostróg — Szwe ka.
Oba leżeli przytuleni do siebie ak kocięta. Szwe k trzymał łapę pod głową ma ora,

a ma or obe mował Szwe ka za biodro, tuląc się do niego ak szczenię do suki.
Nie było w tym nic osobliwego. Pan ma or uświadomił sobie po prostu swo e obo-

wiązki.
Zdarzyło wam się chyba nie raz, że sieǳieliście z kimś i piliście przez całą noc aż

do południa drugiego dnia, a tu raptem towarzysz wasz zrywa się, chwyta się za głowę
i woła: „Jezus Maria, o goǳinie ósme miałem być w biurze!” Jest to tak zwany atak
obowiązkowości, który zda e się być z awiskiem szczątkowym wyrzutów sumienia i wy-
bucha na niespoǳiewanie . Człowieka, który dostanie takiego szlachetnego ataku, nic
nie zdoła odwieść od tego świętego przekonania, że koniecznie musi on wynagroǳić
swo e zaniedbanie w obowiązkach służbowych. Ofiarami takiego ataku są owe postaci
bez kapeluszy, które woźni w urzędach zatrzymu ą po korytarzach i układa ą w swoich
izdebkach służbowych na kanapkach, żeby się przespały.

Podobnego ataku dostał także pan ma or.
Gdy przebuǳił się w fotelu przy stole, przyszło mu na myśl, że natychmiast musi

przesłuchać Szwe ka. Ten napad obowiązkowości urzędowe wyłonił się w ego świado-
mości tak niespoǳiewanie i miał skutek tak szybki i zdecydowany, że nikt nie zwrócił
uwagi, gdy się pan ma or oddalał.

Natomiast tym realnie poczuli obecność ma ora wszyscy pełniący służbę w areszcie
wo skowym. Ma or wpadł do aresztu ak bomba.

Sierżant pełniący służbę spał przy stole, a wszyscy wartownicy dokoła niego podrze-
mywali w na różnie szych pozyc ach.

Ma or, w czapce na bakier, narobił takiego piekła, że wszystkim od razu odechciało
się ziewać, a twarze żołnierzy nabrały wyrazu takiego osobliwego grymasu, że ma orowi
wydawało się, iż to nie żołnierze spogląda ą ku niemu, ale stado śmie ących się małp.

Walił pięścią w stół i ryczał na sierżanta:
— Wy, niedołęgo eden! Czy nie mówiłem wam uż tysiąc razy że wasi szeregowcy

to zafa dana świńska banda⁈ — Zwraca ąc się do wystraszonych piechurów krzyczał: —
Żołnierze! Z waszych oczu bĳe bałwaństwo, nawet gdy śpicie, a gdy was zbuǳić ze snu,
to macie, wy draby, takie miny, akby każdy z was zeżarł wagon dynamitu.

Wygłosił następnie długie i dobitne kazanie o obowiązkach żołnierzy na warcie i wresz-
cie kazał sobie natychmiast otworzyć celę, w które sieǳiał Szwe k, bo musi poddać de-
likwenta przesłuchaniu.

W taki więc sposób dostał się pan ma or w nocy do celi Szwe ka.
Przyszedł do niego w takim stanie, gdy wszystko, ak to się mówi, uleżało się w nim.

Ostatnim ego wybuchem był rozkaz, aby mu oddano klucze aresztu.
Sierżant zastrzegł się przeciwko temu akimś ostatnim rozpaczliwym przypomnie-

niem sobie swoich obowiązków, co na ma orze wywarło wrażenie wprost ogromne i osza-
łamia ące.

— Ach, ty zafa dana świńska bando — krzyczał na ǳieǳińcu — nauczyłbym a was
moresu, gdybyście mi oddali klucze!
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— Posłusznie meldu ę — odpowieǳiał sierżant — że estem obowiązany zamknąć
pana ma ora razem z delikwentem i dla bezpieczeństwa pańskiego postawić przy drzwiach
wartownika. Gdy Pan ma or bęǳie chciał wy ść, raczy zapukać do drzwi.

— Ty głuptasku eden — rzekł ma or — ty pawianie, wielbłąǳie, myślisz może, że a
się bo ę głupiego aresztanta, żebyś mi miał przystawiać straż, gdy go będę przesłuchiwał?
Donnerwetter Sakrament, zamknĳcie mnie w ego celi i wynoście się na zbity łeb!

W niszy nad drzwiami w okratowane latarni kopciła lampka naowa z przykręco-
nym knotem i dawała zaledwie tyle światła, że ma or z trudem dostrzegł przebuǳonego
Szwe ka, który cierpliwie czekał sto ąc na baczność koło pryczy, co to bęǳie z te nocne
wizyty.

Szwe k przypomniał sobie, że na lepie bęǳie złożyć panu ma orowi raport, i z raźną
służbistością zawołał:

— Posłusznie meldu ę, panie ma orze, eden aresztowany szeregowiec, a poza tym nic
się nie stało.

Ma or zapomniał nagle, po co tu przyszedł, więc rzekł tylko:
— Spocznĳ! Gǳie masz tego aresztowanego szeregowca?
— Posłusznie meldu ę, panie ma orze, że to a nim estem — dumnie odpowieǳiał

Szwe k.
Ale ma or nie przy ął do wiadomości te odpowieǳi, bo wino i likiery pana generała

dokonywały w ego mózgu ostateczne reakc i. Ziewnął tak straszliwie, że każdy cywil przy
takim ziewnięciu byłby sobie wywichnął szczękę. U ma ora owo ziewnięcie przerzuciło
się akimś osobliwym sko arzeniem w te ośrodki mózgu, w których człowieczeństwo
przechowu e dar śpiewu, Zwalił się z miłą swobodą na pryczę Szwe ka i głosem, aki
wyda e poderżnięte prosię, zaczął śpiewać:

O Tannenbaum! O Tannenbaum,
Wie schön sind deine Blätter!

Powtórzył to kilka razy, wplątu ąc do słów pieśni niezrozumiałe skrzeki.
Następnie przewrócił się na wznak niby mały niedźwiadek, skulił się i natychmiast

zaczął chrapać.
— Panie ma orze — buǳił go Szwe k — posłusznie meldu ę, że pana oblezą wszy.
Ale nie zdało się to na nic. Ma or spał ak zabity.
Szwe k spo rzał na niego okiem tkliwym i rzekł:
— No to śpĳ, ty pĳanico.
Przykrył śpiącego płaszczem, a późnie położył się koło niego i tak ich, przytulonych

do siebie, rano znaleźli.
Około goǳiny ǳiewiąte , gdy uż z wielkim zaniepoko eniem szukano ma ora, Szwe k

zlazł z pryczy i uznał za właściwe zbuǳić swego przygodnego towarzysza. Potrząsnął nim
kilka razy barǳo energicznie, zd ął z niego rosy ski płaszcz wo skowy i wreszcie ma or
opamiętał się tak dalece, że usiadł na pryczy i patrząc błędnymi oczyma na Szwe ka, starał
się zrozumieć, co się właściwie stało.

— Posłusznie meldu ę, panie ma orze — rzekł Szwe k — że uż parę razy przychoǳili
tu luǳie ze straży, żeby się przekonać, czy pan eszcze ży e. Dlatego pozwoliłem sobie
zbuǳić pana w te chwili, bo nie wiem, ak długo sypia pan zazwycza , i bo ę się, żeby
pan czasem nie zaspał czego. W browarze w Uhrzinievsi był pewien bednarz, który sypiał
zawsze do goǳiny szóste rano, ale gdy zaspał, choćby tylko o kwadrans, to uż potem
spał do samego południa i powtarzał to tak długo, aż go wyrzucono z browaru, w którym
pracował. Otóż ten bednarz ze złości, że został wyrzucony z roboty, dopuścił się obrazy
Kościoła i ednego z członków naszego domu panu ącego.

— Ty być idiota, prawda? — rzekł ma or z akcentem zrezygnowane rozpaczy, po-
nieważ głowę po wczora sze pĳatyce miał ak szkopek i w żaden sposób nie zna dował
eszcze odpowieǳi na pytanie, w aki sposób znalazł się w areszcie, dlaczego szukali go
wartownicy i dlaczego ten drab, który przed nim stoi, wygadu e takie głupstwa, co to ani
przypiął, ani przyłatał. Wszystko to wydawało mu się barǳo ǳiwne. Nie asno przypo-
minał sobie, że uż raz w nocy tu był, ale po co?

— Ja tuta w nocy uż być? — pytał Szwe ka z uczuciem niepewności.
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— Wedle rozkazu, panie ma orze — odpowieǳiał Szwe k — o ile zrozumiałem pań-
skie słowa, pan ma or przybył tuta , żeby mnie zbadać.

Wtedy ma orowi po aśniało w głowie, spo rzał po sobie i poza siebie, akby czegoś
szukał.

— Niech pan się o nic nie niepokoi, panie ma orze — rzekł Szwe k. — Zbuǳił
się pan akurat w takim samym stanie, w akim pan tu przyszedł. Płaszcza pan nie miał
i szabli także nie, tylko czapkę. Czapka leży tam oto, bo musiałem ą położyć na bok,
żeby pan e sobie nie pogniótł; chciał pan położyć się na nie , a galowa czapka oficerska
est ak cylinder. Wyspać się w cylindrze umiał tylko nie aki pan Karderaz w Lodienicy.
Wyciągnął się w gospoǳie na ławie, położył sobie cylinder pod głowę — bo on śpiewał po
pogrzebach i ubierał się na swo e występy odświętnie — zasugestionował się, że nie wolno
mu go pognieść, i przez całą noc leżał tak akoś osobliwie, że nie tylko cylindrowi to nie
zaszkoǳiło, ale w dodatku mu pomogło, bo ak się przewracał w nocy z boku na bok, to
go przy tym swoimi włosami tak delikatnie szczotkował, aż go zupełnie wyglansował.

Ma or, który oprzytomniał zupełnie i zdawał sobie sprawę, co i ak się stało, nie prze-
stawał spoglądać na Szwe ka okiem tępym i powtarzać raz za razem:

— Ty mocno głupi, prawda? Ja tuta być, a teraz a stąd iść.
Wstał, podszedł ku drzwiom i zakołatał. Zanim przyszli mu otworzyć, rzekł do Szwe -

ka:
— Jeśli telegram nie przy ść, że ty esteś ty, to ty wisieć!
— Serdecznie ǳięku ę — rzekł Szwe k. — Ja wiem, panie ma orze, że pan ma wielkie

staranie o mnie, ale o ile się zdarzyło, że na pryczy złapał pan edną czy drugą wesz,
to niech pan bęǳie przekonany, że eśli wesz est malutka i ma zadeczek różowawy,
to to est samczyk, a eśli est to tylko edna wesz i nie zna ǳie się druga, taka długa
i szara z różowawymi prążkami na brzuszku, no to dobrze, w przeciwnym razie bęǳie
to niezawodnie parka, a trzeba dodać, że to paskuǳtwo mnoży się niesłychanie szybko
i łatwo, szybcie niż króliki.

— Lassen Sie das! — rzekł ma or zgnębiony, gdy mu otwierano drzwi.
Na odwachu nie robił uż żadnych scen, głosem spoko nym polecił, żeby mu spro-

waǳono dorożkę, i podczas gdy dorożka turkotała po nęǳnym bruku Przemyśla, ma or
myślał tylko o ednym, że mianowicie delikwent est idiotą pierwsze klasy, ale że na -
niezawodnie bęǳie to niewinne bydlę. Co zaś do niego, ma ora, to nie pozosta e mu
nic innego, tylko zastrzelić się natychmiast po powrocie do domu albo też posłać do
generała po płaszcz i po szablę i wykąpać się w mie skie łaźni, a po kąpieli wstąpić do
winiarni Vollgrubera, poprawić sobie apetyt, a wieczorem telefonicznie zamówić bilet na
przedstawienie do teatru mie skiego.

Zanim do echał swego mieszkania, zdecydował się na kąpiel.
W mieszkaniu czekała na niego miła niespoǳianka. Przybył akurat w porę…
W sieni przed ego mieszkaniem stał generał Fink trzyma ąc za kark pucybuta, po-

trząsał nim z całe siły i ryczał na niego:
— Gǳie poǳiałeś swego ma ora, bydlę edno? Gada mi, psie parszywy!
Ale pies parszywy nic nie mówił, bo ego twarz siniała coraz barǳie , w miarę ak pan

generał go dusił.
Ma or przy we ściu do sieni natychmiast spostrzegł, że nieszczęsny pucybut trzyma

mocno pod pachą ego płaszcz i szablę, które na widocznie przyniósł z przedpoko u pana
generała.

Scena ta zaczęła ma ora żywo bawić, więc stanął w półotwartych drzwiach i przyglądał
się cierpieniu swego wiernego sługi, który uż dawno stał mu kością w gardle za różne
gałgaństwa.

Generał na chwilę wypuścił z rąk zsiniałego pucybuta, ale tylko na to, aby wy ąć
z kieszeni depeszę, którą następnie począł tłuc biednego sługę po twarzy i po ustach
krzycząc w kółko:

— Gǳie masz swego ma ora, ty bydlę, gǳie masz swego ma ora-audytora, ty psie,
abyś mu mógł wręczyć telegram urzędowy⁈

— Jestem! — zawołał ma or Derwota od progu, bo kombinac a słów: „ma or-audy-
tor” i „telegram” przypomniała mu natychmiast o pewnych ego obowiązkach.

— Aha! — zawołał generał Fink. — Ty wracasz?
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W akcentach tego pytania było tyle złośliwości, że ma or nie odpowieǳiał i stał nie
wieǳąc, co z sobą zrobić.

Generał poprosił go do poko u, a gdy usiedli przy stole, rzucił mu na stół pomięty
telegram, którym bił po twarzy służącego, i głosem tragicznym rzekł:

— Czyta ! To two a sprawka!
Podczas gdy ma or odczytywał telegram, generał powstał z krzesła, latał po poko u,

przewraca ąc krzesła i stołki, i wrzeszczał:
— A a go ednak powieszę!
Telegram był te treści:

„Szeregowiec Józef Szwe k, ordynans  kompami marszowe , zginął dnia
 b. m. podczas marszu na Chyrów–Felsztyn przy spełnianiu obowiąz-
ków kwatermistrza. Natychmiast dostarczyć Szwe ka do dowóǳtwa brygady
w Wo ałyczu”.

Ma or otworzył szufladę wy ął z nie mapę i zamyślił się nad faktem, że Felsztyn zna -
du e się o  kilometrów od Przemyśla na południowym wschoǳie. Powstawała zagadka,
w aki sposób szeregowiec Szwe k zdobył rosy ski mundur w mie scu oddalonym o 
kilometrów od ontu, skoro pozyc e ciągną się na linii Sokal–Turze–Kozłów.

Gdy ma or zakomunikował o tym generałowi i pokazał mu na mapie mie sce, gǳie
Szwe k przepadł przed kilku dniami, ak to wynikało z telegramu, generał ryczał ak byk,
ponieważ zdawał sobie sprawę, że wszystkie ego naǳie e co do sądu polowego rozpły-
wa ą się wniwecz. Podszedł do telefonu, połączył się z wartownią i wydał rozkaz, aby
natychmiast przyprowaǳono do ego mieszkania aresztanta Szwe ka.

Zanim rozkaz mógł zostać wykonany, generał, klnąc straszliwie raz za razem, dawał
upust swe wściekłości, że dał się przegadać ma orowi i nie powiesił Szwe ka bez akie-
gokolwiek telegrafowania i śleǳtwa.

Ma or oponował i mówił coś o tym, że prawo i sprawiedliwość to dwa filary ładu.
Mówił w ogóle barǳo ładnie, układa ąc zdania w krasomówcze okresy, o sprawiedliwych
sądach, o mordach sądowych i w ogóle o wszystkim możliwym, co mu ślina przynosiła
na ęzyk, albowiem po wczora sze pĳatyce miał straszliwy katzeǌammer i musiał się
wygadać.

Gdy wreszcie przyprowaǳono Szwe ka, ma or zażądał od niego wy aśnienia, w aki
sposób koło Felsztyna zdobył rosy ski mundur.

Szwe k opowieǳiał wszystko w sposób należyty i poparł opowiadanie kilku przy-
kładami z życia własnego i z życia luǳkiego w ogóle. Gdy następnie ma or zapytał go,
dlaczego nie powieǳiał tego natychmiast przy przesłuchiwaniu i na sąǳie, Szwe k odpo-
wieǳiał, że go o to nikt nie pytał, w aki sposób zdobył rosy ski mundur, ale że wszystkie
pytania brzmiały: „Przyzna ecie się, żeście się dobrowolnie i bez czy egokolwiek nacisku
przebrali w mundur rosy ski?” Ponieważ przebrał się dobrowolnie, więc mógł tylko po-
wieǳieć: „Tak est, istotnie, owszem, niewątpliwie”. Dlatego też z oburzeniem odrzucił
oskarżenie sądu, że zdraǳił na aśnie szego pana.

— Ten chłop est skończonym idiotą — rzekł generał do ma ora. — Kto słyszał, żeby
się przebierać na grobli stawu w mundur akiegoś rosy skiego eńca, czy diabli wieǳą
kogo, dostać się do aresztu i do szeregów eńców rosy skich! Taka rzecz może się zdarzyć
tylko idiocie.

— Posłusznie meldu ę — odezwał się Szwe k — że a sam postrzegam na sobie nieraz
oznaki idiotyzmu, osobliwie ku wieczorowi…

— Milcz, ty wole — rzekł do niego ma or i zwraca ąc się do generała zapytał, co
wobec tego ma zrobić ze Szwe kiem.

— A niech go sobie sami wiesza ą w ego brygaǳie! — zadecydował generał.
Po upływie goǳiny eskorta prowaǳiła Szwe ka na dworzec dla odtransportowania go

do sztabu brygady w Wo ałyczu.
W areszcie zostawił Szwe k po sobie małą pamiątkę, a mianowicie powypisywał do-

kładnie patykiem na ścianie w trzech kolumnach wszystkie zupy, sosy i potrawy, akie
adał ako cywil. Miał to być niezawodnie protest przeciw temu, że w przeciągu  goǳin
od chwili aresztowania nie dostał nic do eǳenia.

Razem ze Szwe kiem wędrowało do brygady takie pismo:
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„Na zasaǳie telegramu nr  dostarcza się szeregowca Józefa Szwe ka,
zbiegłego z  kompanii marszowe , dla dalszego postępowania w brygaǳie”.

Eskorta Szwe ka, składa ąca się z czterech szeregowców, reprezentowała kilka naro-
dów: był w nie Polak, Węgier, Niemiec i Czech, ten ostatni był a trem i dowódcą
eskorty. Wobec aresztanta-ziomka strasznie wysoko zaǳierał nos i dawał mu odczuć
swo e wysokie stanowisko i swo ą potęgę. Gdy mianowicie na dworcu Szwe k wyraził ży-
czenie, aby mu zezwolono wysiusiać się, a ter odpowieǳiał w sposób wysoce grubiański,
że się wyszcza, gdy przybęǳie do brygady.

— Dobrze — odpowieǳiał Szwe k — ale proszę mi dać to oświadczenie na piśmie,
a gdy mi pęknie pęcherz, niech bęǳie wiadomo, komu to zawǳięczam. Od tego est
prawo, panie a ter.

Fra ter, parobek od wołów, przeraził się tego możliwego zdarzenia z pęcherzem i dla-
tego na dworcu cała eskorta w sposób uroczysty prowaǳiła Szwe ka do ustępu. Fra ter
w ogóle w ciągu całe podróży wywierał wrażenie człowieka brutalnego i nadymał się tak
okropnie, akby utro miał zostać co na mnie dowódcą korpusu.

Gdy sieǳieli w pociągu na linii Przemyśl–Chyrów, rzekł Szwe k:
— Panie a ter, gdy spoglądam na pana, to zawsze przypominam sobie tego a tra

Bozbę, który służył sobie, onego czasu w Trydencie. Gdy mianowano go a trem, zaczął
raptem tyć i pęcznieć. Twarz mu nabrzmiała, a brzuch tak napęczniał, że uż naza utrz po
mianowaniu nie mógł się zmieścić w skarbowych spodniach. Ale na gorsze było to, że
zaczął ednocześnie rosnąć. Więc go wsaǳono do lazaretu, a doktor pułkowy powieǳiał,
że takie rzeczy ǳie ą się ze wszystkimi a trami, bo każdy z nich po mianowaniu zaczyna
pęcznieć. Zrazu nadmą się mocno, ale niektórzy wraca ą rychło do zdrowia. Lecz z tym
a trem Bozbą, to był przypadek zgoła osobliwy i ciężki; omalże nie pękł, bo nadyma-
nie rzuciło mu się od gwiazdek na pępek. Żeby go uratować, trzeba było odpruć mu te
gwiazdki, i mó a ter znowuż spłaszczył się.

Od te chwili Szwe k daremnie usiłował utrzymać z a trem aką taką rozmowę i wy-
aśnić mu po przy acielsku, dlaczego mówi się powszechnie, że a ter est nieszczęściem
kompanii.

Fra ter nie odpowiadał na to wcale i tylko czynił akieś ciemne pogróżki, że po przy-
byciu do brygady odechce się komuś robić głupie uwagi. Jednym słowem, ziomek nie
okazał należyte przy aźni, a gdy Szwe k zapytał go, skąd pochoǳi, odpowieǳiał, że mu
nic do tego.

Ale Szwe k nie ustępował i na wszelki sposób usiłował nawiązać z nim rozmowę.
Opowiadał, że nie pierwszy raz est eskortowany, ale że zawsze bywało wesoło przy takie
sposobności i że był z eskortą w dobre przy aźni.

Fra ter milczał i nie odpowiadał, zaś Szwe k wywoǳił:
— Tak mi się wyda e, panie a ter, że musiało pana spotkać na świecie akieś nieszczę-

ście, skoro pan tak nagle zaniemówił. Znałem sporo smutnych a trów, ale takie kupki
nieszczęścia ak pan, panie a ter, z wielkim przeproszeniem, eszcze nigdy nie wiǳia-
łem. Niech mi się pan zwierzy ze swe udręki, a być może, iż zdołam poraǳić, ponieważ
żołnierz, którego prowaǳą pod eskortą, miewa zawsze daleko większe doświadczenie niż
ci, co go pilnu ą. Albo wiecie co, panie a ter, żeby nam się nie nuǳiło, niech pan opo-
wie coś ciekawego, choćby o tym, aka w pańskich stronach est okolica, czy dużo tam
est stawów, czy też może zna du e się tam aka ładna ruina oraz czy do te ruiny nie est
przywiązana aka ciekawa legenda.

— Mam tego dość! — wrzasnął a ter.
— No to szczęśliwy z pana człowiek — rzekł Szwe k — bo inny nigdy niczego nie

ma dosyć.
Fra ter pogrążył się w milczeniu i tylko rzekł proroczym, ponurym głosem:
— W brygaǳie powieǳą ci więce , niż bęǳiesz pragnął, a a nie myślę wdawać się

z tobą.
Eskortu ący w ogóle nie byli zbyt weseli. Węgier rozmawiał z Niemcem w sposób

wysoce oryginalny, bo z ęzyka niemieckiego znał tylko dwa słowa: „jawohl” i „was”. Gdy
Niemiec mówił mu o czymś, to Maǳiar kiwał głową i mówił: „Jawohl”. A gdy Niemiec
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milkł, to Maǳiar przerywał mu pytaniem: „Was?” I wtedy Niemiec zaczynał opowia-
danie na nowo. Polak z eskorty trzymał się arystokratycznie na uboczu, na nikogo nie
zwracał uwagi i bawił się na własną rękę, smarcząc na podłogę przy pomocy dwóch pal-
ców i rozciera ąc smarki kolbą karabinu, po czym kolbę zręcznie ocierał o spodnie i od
czasu do czasu mruczał pod nosem: „Święta Panienko”.

— Niewiele się nagadasz — rzekł do niego Szwe k. — Na Boisku mieszkał w suterenie
nie aki stróż Machaczek, który umiał się wysmarkać na okno i tak zręcznie rozmazać
smarki, że z tego powstawał obraz Libuszy przepowiada ące sławę Pragi. Ale za każdy swó
obraz dostawał od żony takie stypendium, że gębę miał ak szaflik. Nie dał się wszakże
zastraszyć i ciągle się w sztuce swo e doskonalił. Była to ego edyna uciecha.

Polak nie odpowieǳiał mu na to i wreszcie cała eskorta pogrążyła się w głębokim
milczeniu, akby echała na pogrzeb i z pietyzmem rozmyślała o nieboszczyku.

Pociąg zbliżał się do sztabu brygady w Wo ałyczu.

*
Tymczasem w sztabie brygady zaszły pewne poważne zmiany.
Kierownictwo sztabu brygady oddane zostało pułkownikowi Gerbichowi. Był to pan

posiada ący wielkie zdolności wo skowe, które wlazły mu w nogi w postaci podagry. Miał
wszakże w ministerstwie wielce wpływowe osoby, które zǳiałały, że nie musiał podawać
się do dymis i, ale szwendał się po różnych sztabach większych formac i wo skowych,
pobierał dodatki służbowe i pozostawał tak długo na mie scu, dopóki w czasie ataku po-
dagry nie zrobił akiegoś głupstwa. Potem translokowali go gǳie inǳie , a translokac a
taka była zawsze awansem. Z oficerami przy obieǳie nie mówił zazwycza o niczym in-
nym, tylko o swoim spuchniętym dużym palcu u nogi, który od czasu do czasu przybierał
rozmiary wprost groźne, tak że ego właściciel musiał nosić but spec alnie duży.

Przy eǳeniu na milszą ego przy emnością było opowiadanie o tym, ak ten palec
ropie e i wilgnie i ak ta wilgoć w wacie przypomina skisły rosół.

Toteż cały korpus oficerski, gdy pana pułkownika przenoszono na inne mie sce, żegnał
się z nim zawsze z na szczerszym zadowoleniem. Ale poza tym był to pan wielce lo alny
i względem oficerów niższych stopni zachowywał się z wielką przy aźnią, opowiada ąc im
niekiedy, ile to dobrych rzeczy z adł i wypił, zanim dostał podagry.

Gdy Szwe ka odstawiono do brygady i według rozkazu dyżurnego oficera zaprowa-
ǳono z odpowiednimi papierami do pułkownika Gerbicha, sieǳiał u niego w kancelarii
podporucznik Dub.

Przez tych kilka dni, akie upłynęły od marszu na Sanok–Sambor, podporucznik Dub
przeżył znowuż nie lada przygodę. Za Felsztynem mianowicie spotkała  kompania mar-
szowa transport koni, które odstawiano do pułku dragonów w Sadowe Wiśni.

Podporucznik Dub sam nie wieǳiał, ak to się stało, dość że chciał pokazać porucz-
nikowi Lukaszowi, ak on umie eźǳić, wskoczył na akiegoś konia, a ten popęǳił ze
swoim przygodnym eźdźcem i znikł z nim w dolinie potoku, gǳie potem znaleziono
podporucznika Duba solidnie tkwiącego w gęstym moczarze. Na zręcznie szy ogrodnik
nie umiałby zaflancować go tak dobrze. Gdy przy pomocy sznurów wyciągnięto go z tego
bagna, podporucznik nie skarżył się na nic, tylko z cicha po ękiwał, akby konał. W takim
stanie odstawiono go do lazaretu przy sztabie brygady.

Po kilku dniach oǳyskał przytomność, tak iż lekarz oświadczył, że eszcze dwa lub
trzy razy każe wysmarować mu plecy i brzuch odyną, a potem śmiało może rozpocząć na
nowo służbę w swoim odǳiale.

I oto teraz podporucznik Dub sieǳiał u pułkownika Gerbicha i oba opowiadali sobie
o na różnie szych chorobach.

Gdy podporucznik u rzał Szwe ka, krzyknął głosem wielkim, bowiem było mu uż
wiadomo o ta emniczym zniknięciu ego w okolicach Felsztyna.

— Aha, mamy cię nareszcie! Nie eden iǳie w świat ako gałgan, a powraca ako bestia.
I ty esteś taka bestia.

Dla ścisłości trzeba dodać, że podporucznik Dub w czasie swo e przygody doznał
lekkiego wstrząsu mózgu i dlatego nie należy się ǳiwić, że podchoǳąc do Szwe ka,
przemawiał wierszem i wzywał Boga do walki z nim:
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— Wzywam Cię, O cze, patrz, dymem otula ą mnie grzmiące ǳiała, straszliwa leci
ze świstem strzała nad głową, o władco bitew, O cze, wzywam Cię, abyś sprowaǳił klęskę
na tego tuta łobuza… Gǳieś ty się włóczył, gałganie? Jaki to mundur masz na sobie?

A dodać eszcze trzeba, że pułkownik, dotknięty podagrą, wszystko w swo e kan-
celarii miał urząǳone barǳo demokratycznie i był demokratą, eśli akurat nie trapiła
go podagra. Do kancelarii ego przybywały wszelkie możliwe szarże, aby słuchać ego
poglądów na opuchły palec z wypocinami o zapachu skisłego rosołu wołowego.

W czasie gdy pułkownik Gerbich nie miewał ataków, w kancelarii ego bywało barǳo
wesoło. Przesiadywali u niego różni oficerowie, bo pułkownik był barǳo miły, gdy go
nie dręczyła choroba, lubił gawęǳić i cieszył się, gdy miał dokoła siebie dużo słuchaczy,
których raczył lepkimi anegdotami. Jemu sprawiało to wielką uciechę, a słuchaczy bawiło,
że opowiadano im kawały, które były w obiegu eszcze za generała Laudona.

Służba pod pułkownikiem Gerbichem była w takich czasach barǳo lekka, każdy robił,
co mu się żywnie podobało, a gǳiekolwiek przyǳielony został Gerbich, tam kraǳieże
i oszustwa były na porządku ǳiennym, o czym wszyscy dobrze wieǳieli.

Także i w te chwili razem ze Szwe kiem wtłoczyło się do kancelarii pułkownika mnó-
stwo na różnie szych szarż, bo wszyscy byli ciekawi, co się bęǳie ǳiało. Pułkownik tym-
czasem odczytywał pismo do sztabu brygady, wykoncypowane przez ma ora w Przemyślu.

Zaś podporucznik Dub dale prowaǳił rozmowę ze Szwe kiem swoim zwykłym mi-
łym sposobem, wywoǳąc:

— Ty mnie eszcze nie znasz, ale ak mnie poznasz, to zdrętwie esz ze strachu.
Pułkownik odczytywał pismo ma ora i baraniał coraz barǳie , bo pismo to było nie-

wątpliwie dyktowane pod wpływem trwa ącego eszcze zatrucia alkoholem.
Pomimo to pułkownik był w dobrym usposobieniu, ponieważ wczora i ǳisia wolny

był od swoich przykrych bólów, a ego obrzmiały palec zachowywał się przyzwoicie ak
baranek.

— Więc coście właściwie spłatali? — zapytał Szwe ka tonem tak uprze mym, że aż
podporucznika Duba ukłuło coś w okolicy serca. Nie wytrzymał i odpowiadał za niego:

— Szeregowiec ten — przedstawiał pułkownikowi Szwe ka — uda e idiotę, żeby
swoim idiotyzmem przesłaniać niezliczone gałgaństwa. Nie znam, oczywiście, treści do-
starczonego panu pisma, ale estem przekonany, że drab dopuścił się czegoś na większą
skalę. Gdyby pan pozwolił, panie pułkowniku, abym się zapoznał z treścią tego pisma, to
niezawodnie mógłbym panu uǳielić cennych wskazówek, ak z nim należy postąpić. —
A zwraca ąc się do Szwe ka rzekł po czesku:

— Skracasz mi życie czy nie?
— Skracam — odpowieǳiał Szwe k z dosto eństwem.
— Niech pan słucha, panie pułkowniku — mówił dale podporucznik Dub. — Nie

można go o nic zapytać, w ogóle nie można z nim rozmawiać. Wreszcie musi kosa natknąć
się na kamień. Trzeba go ukarać przykładnie. Pan pozwoli, panie pułkowniku…

Podporucznik Dub zabrał się do odczytywania pisma przysłanego z Przemyśla, a gdy
e odczytał, zwrócił się do Szwe ka i zawołał uradowany:

— Teraz koniec z tobą! Gǳieś poǳiał mundur państwowy?
— Zostawiłem go koło stawu na grobli, kiedym sobie przymierzał te gałgany, co e

mam na sobie. Chciałem wieǳieć, ak się rosy skim żołnierzom choǳi w takich unifor-
mach — odpowieǳiał Szwe k. — Właściwie nie iǳie o nic innego, tylko o omyłkę.

Szwe k zaczął opowiadać podporucznikowi Dubowi, ile udręk przeżył z powodu te
swo e omyłki, a gdy skończył opowiadanie, podporucznik Dub ryknął na niego:

— Teraz dopiero mnie poznasz! Wiesz ty, co to znaczy roztrwonić ma ątek państwo-
wy? Wiesz ty, co to znaczy zgubić w czasie wo ny mundur?

— Posłusznie meldu ę, że wiem, panie le tnant — odpowieǳiał Szwe k. — Gdy
żołnierz zgubi stary mundur, to musi wyfasować nowy.

— Jezus Maria! — zawołał podporucznik Dub. — Ach, ty wole, ty zwierzę nieokrze-
sane, tak długo bęǳiesz ze mną igrał, że po wo nie bęǳiesz sto lat dosługiwał.

Pułkownik Gerbich, który dotychczas sieǳiał spoko nie i roztropnie za stołem, skrzy-
wił się nagle w sposób straszliwy, bowiem ego dotychczas spoko ny palec u nogi z łagod-
nego i spoko nego baranka przemienił się raptem w ryczącego tygrysa, w prąd elektryczny
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o napięciu  wolt, w członek ciała miażdżony ciężkim młotem. Pułkownik machnął
tylko ręką i ryknął straszliwym głosem człowieka pieczonego na wolnym ogniu:

— Wszyscy won! Poda cie mi rewolwer!
Otoczenie pułkownika znało uż te napady i dlatego wszyscy rzucili się ku drzwiom

zabiera ąc także Szwe ka, którego wartownicy wlekli za sobą na korytarz. Jedynie podpo-
rucznik Dub pozostał w kancelarii i w chwili, która wydała mu się stosowną, by przysłużyć
się Szwe kowi, rzekł do krzywiącego się pułkownika:

— Pozwalam sobie zwrócić uwagę pana pułkownika, że człowiek ten…
Pułkownik miauknął i rzucił w podporucznika kałamarzem, po czym dopiero wy-

straszony podporucznik Dub zasalutował i znikł za drzwiami, mówiąc:
— Według rozkazu, panie pułkowniku.
Długo potem oǳywał się w kancelarii ryk pułkownika przeplatany wyciem, aż wresz-

cie nastała cisza. Palec pułkownika przemienił się na nieoczekiwanie znowu w łagodnego
baranka, atak podagry minął, pułkownik zaǳwonił i rozkazał przyprowaǳić Szwe ka.

— Więc o co ci właściwie choǳi? — zapytał tak uprze mie, akby wszystkie udręki
świata spadły z niego raz na zawsze, i było mu teraz błogo i słodko niby człowiekowi
leżącemu na ciepłym piasku na brzegu morskim.

Szwe k, uśmiecha ąc się przy aźnie do pułkownika, opowieǳiał mu całą swo ą odyse ę
oraz że est ordynansem  kompanii marszowe  pułku, a nie wie, co tam sobie bez
niego poczną. Pułkownik także się uśmiechał i wreszcie wydał takie rozkazy:

— Wypisać dla Szwe ka wo skowy bilet do stac i Żółtańce przez Lwów, bo tam ma
utro dotrzeć ego kompania marszowa, i wydać mu z magazynu nowy mundur oraz
wypłacić  koron  halerze w zamian za pożywienie.

Gdy następnie Szwe k w nowym austriackim mundurze opuszczał sztab brygady, aby
się udać na stac ę, w kancelarii spotkał podporucznika, który zǳiwił się niesłychanie,
gdy Szwe k zameldował mu się ściśle według przepisów wo skowych, przedstawił mu
dokumenty i zapytał, czy nie ma akich zleceń dla porucznika Lukasza.

Podporucznik Dub nie zdobył się na nic, innego, tylko na słówko: „Abtreten!” Ale
gdy spoglądał za oddala ącym się Szwe kiem, mruczał pod nosem:

— Jeszcze ty mnie poznasz! Jezus Maria, ty mnie poznasz!…

*

Na stac i Żółtańce zgromaǳony był cały batalion kapitana Sagnera oprócz straży tyl-
ne , to est  kompanii, która gǳieś się zapoǳiała, gdy opuszczano Lwów.

Przy wkroczeniu do miasteczka Szwe k znalazł się w całkiem nowym środowisku,
tuta bowiem śród powszechnego ruchu można uż było zauważyć, że się est nie tak da-
leko od pozyc i, na których się luǳie zarzyna ą. Wszęǳie było pełno artylerii i taborów,
ze wszystkich domów wychoǳili żołnierze na różnie szych pułków, a mięǳy nimi, niby
elita, snuli się Niemcy z Rzeszy i arystokratycznie rozdawali Austriakom papierosy, któ-
rych sami mieli pod dostatkiem. Przy niemieckich kuchniach polowych, które stały na
rynku, zna dowały się nawet beczki z piwem, a żołnierze otrzymywali po miarce piwa na
obiad i na kolac ę. Koło tych beczek włóczyli się niby łakome koty zaniedbani austriaccy
żołnierze o brzuchach napęczniałych od wywaru słoǳone cykorii.

Pe saci Żyǳi w długich kaanach pokazywali sobie wza emnie chmury dymu na za-
choǳie i wymachiwali rękoma. Luǳie pokrzykiwali, że to nad Bugiem pali się Uciszków,
Busk i Derewiany.

Wyraźnie słychać było grzmienie ǳiał. Gǳie inǳie krzyczano znowuż, że Ros a-
nie z Grabowe bombardu ą Kamionkę Strumiłową i że walka wre wzdłuż całego Bugu,
a żołnierze zatrzymu ą uchodźców, którzy uż chcieli wracać za Bug do swoich domów.

Wszęǳie panował zamęt i nikt nie wieǳiał nic pewnego, czy Ros anie nie przeszli
znowu do ofensywy i nie powstrzymali swego odwrotu na całym oncie.

Do dowóǳtwa miasteczka żandarmeria polowa co chwila przyprowaǳała akąś wy-
straszoną duszę żydowską, oskarżoną o rozpowszechnianie niepoko ących i kłamliwych
wieści. W dowóǳtwie bito nieszczęśliwych Żydów do krwi i z posiekanymi zadami pusz-
czano ich następnie do domu. W takim to chaosie znalazł się Szwe k szuka ąc po mia-
steczku swo e kompanii marszowe . Już na stac i popadłby bez mała w konflikt z do-
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wóǳtwem etapu. Gdy zbliżył się do stołu, przy którym uǳielano informacy żołnierzom
szuka ącym swoich odǳiałów, akiś kapral wrzasnął na niego pyta ąc, czy nie życzy sobie
może, aby mu ego kompanię marszową sam wyszukał? Szwe k odpowieǳiał, że chce
się tylko dowieǳieć, gǳie tu w miasteczku stac onu e  kompania marszowa  pułku
takiego a takiego marszbatalionu.

— Jest to dla mnie sprawa barǳo ważna — z naciskiem wywoǳił Szwe k — abym
się dowieǳiał, gǳie est  kompania marszowa, ponieważ estem e ordynansem.

Na nieszczęście przy stole sąsiednim sieǳiał uż akiś sierżant sztabowy, który pod-
skoczył ak tygrys i wrzasnął na Szwe ka:

— Ach, ty przeklęta świnio! Powiada, że est ordynansem, a nie wie, gǳie est ego
kompania!…

Zanim Szwe k zdołał odpowieǳieć, sierżant znikł w kancelarii i po chwili przypro-
waǳił stamtąd tłustego porucznika, który wyglądał tak dosto nie, akby był właścicielem
firmy rzeźnicze .

Dowóǳtwa etapów były pułapkami na szwenda ących się i zǳiczałych żołnierzy, któ-
rzy by przez całą wo nę szukali swoich odǳiałów i włóczyli się od etapu do etapu, a na -
chętnie wystawali w ogonkach przy tych stołach dowóǳtwa etapów, nad którymi był
napis: „Menagegeld”.

Gdy tłusty porucznik wszedł do izby, sierżant krzyknął: — Habt acht! — a porucznik
zwrócił się do Szwe ka z zapytaniem:

— Gǳie masz dokumenty?
Szwe k podał mu swo e papiery, porucznik przekonawszy się, że Szwe k ma istot-

nie wyznaczoną marszrutę od sztabu brygady w Przemyślu do Żółtaniec, gǳie była ego
kompania, zwrócił mu e i uprze mie rzekł do kaprala sieǳącego przy stole:

— Uǳielić mu informac i — i powrócił do swo e kancelarii.
Gdy drzwi zamknęły się za nim, sierżant sztabowy u ął Szwe ka za ramię i odprowa-

ǳa ąc go ku drzwiom uǳielił mu takie informac i:
— Wynoś się, śmierǳąca pokrako, pókim dobry!
Szwe k znalazł się więc znowu w chaosie miasteczka i wypatrywał teraz akie zna ome

twarzy ze swego batalionu. Długo błąkał się po ulicach, aż wreszcie postawił wszystko na
edną kartę.

Zatrzymał akiegoś pułkownika i łamaną niemczyzną pytał go grzecznie, czy nie wie
czasem, gǳie się zna du e batalion razem z ego kompanią marszową.

— Ze mną możesz rozmawiać po czesku — rzekł pułkownik — estem Czech. Twó
batalion est rozlokowany w pobliskie wsi Klimontowie za kole ą, ale do miasteczka wa-
szych żołnierzy nie puszcza ą, ponieważ pobili się na rynku z Bawarczykami, ak tylko tu
przyszli.

Szwe k ruszył tedy w stronę Klimontowa.
Pułkownik zawołał na niego, sięgnął do kieszeni i dał Szwe kowi pięć koron, żeby sobie

kupił papierosów, pożegnał się z nim barǳo uprze mie i oddala ąc się myślał w duchu:
„Co za sympatyczny żołnierzyk”.
Szwe k kroczył dale drogą ku wsi i rozmyśla ąc o pułkowniku przypomniał sobie, że

w Trydencie przed dwunastu laty był nie aki pułkownik Habermaier, który także zacho-
wywał się wobec żołnierzy tak uprze mie, a potem pokazało się, że był to homoseksuali-
sta, bo w łazienkach nad Adygą chciał zgwałcić akiegoś aspiranta na kadeta grożąc mu
regulaminem służbowym.

Z takimi ponurymi myślami doszedł Szwe k powoli do pobliskie wsi i bez wiel-
kiego trudu znalazł swó batalion, bo chociaż wieś była barǳo duża, to ednak zna do-
wał się w nie tylko eden przyzwoitszy budynek, a mianowicie szkoła, wzniesiona przez
administrac ę Galic i w tych okolicach, zamieszkałych przez ludność ukraińską, w celu
spolszczenia te gminy.

Szkoła ta w czasie wo ny przebyła kilka przemian. Przebywało w nie kilka rosy skich
i austriackich sztabów, a przez pewien czas w sali gimnastyczne mieściła się sala opera-
cy na, gdy w okolicy toczyły się wielkie bitwy, które decydowały o losach Lwowa. Tuta
urzynano ręce i nogi i trepanowano czaszki.

Za szkołą w ogroǳie był wielki le owaty dół, skutek wybuchu wielkiego granatu.
W kącie ogrodu stała stara grusza ze zwisa ącym postronkiem, na którym przed kilku

 š Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 



dniami wisiał pop unicki oskarżony przez mie scowego polskiego nauczyciela o to, że
podczas okupac i rosy skie był członkiem grupy Starorusinów i że w kościele odprawiał
nabożeństwo na intenc ę zwycięstwa rosy skiego wo ska i prawosławnego cara. Oskarżenie
było oczywiście kłamliwe, ponieważ oskarżonego w owym krytycznym czasie wcale tu nie
było, gdyż ako chory na kamienie żółciowe leczył się wtedy w małe mie scowe lecznicy,
z dala od ǳiałań wo ennych, w Bochni Zamurowane .

Na powieszenie unickiego popa złożyło się kilka okoliczności: narodowość, fanatyzm
religĳny i kury. Nieszczęśliwy pop zabił mianowicie tuż przed wybuchem wo ny edną
z kur nauczyciela w swoim ogroǳie nie mogąc się zgoǳić na to, aby obce kury rozgrze-
bywały ego zagonki i wygrzebywały nasiona melonów.

Po nieboszczyku popie plebania została pusta, bo każdy zabrał sobie z nie pamiątkę,
co mu się akurat podobało.

Jakiś poczciwy polski chłopek wziął sobie nawet stary fortepian, którego wierzch
przydał mu się doskonale do naprawienia świńskiego chlewika. Część sprzętów porąbali
żołnierze na ogień, ak to uż było w zwycza u, bo na szczęście na plebanii zna dował się
nieuszkoǳony wielki piec i doskonała kuchnia, ako że pop lubił dobrze pod eść sobie,
podobnie ak wszystkie inne popy, i miał wielki zapas rondli, garnków i brytfann.

Było to uż niemal tradyc ą, że wszystkie odǳiały wo sk, przechoǳąc tamtędy, na
te opustoszałe plebanii zakładały kuchnię dla oficerów. Zaś na piętrze, w dużym poko u,
mieściło się coś w roǳa u oficerskiego kasyna. Stoły zabierano, gǳie popadło, po domach
mieszkańców wsi.

ǲisia właśnie oficerowie batalionu urząǳili sobie uroczystą kolac ę. Złożyli się, ku-
pili wieprze i kucharz Jura da szykował wyżerkę ak się patrzy. Otaczała go cała sfora
pasożytów z szeregów pucybutów oficerskich, a nad nimi górował sierżant rachuby, któ-
ry uǳielał rad Jura ǳie, ak powinien ǳielić głowiznę, żeby dla niego zostało kawałek
ry ka.

Na barǳie wytrzeszczał oczy na te dobre rzeczy nienażarty Baloun.
Tak chyba przygląda ą się ludożercy mis onarzom piekącym się na rożnie i wyda ącym

miły zapach, gdy na płomień kapnie tłuszcz ich ciała. Baloun doznawał niezawodnie uczuć
psa ciągnącego mleczarski wózek, gdy przed nim iǳie chłopiec wędliniarza i na nieckach
niesie stos świeżych serdelków z węǳarni, a ich różaniec zwisa z niecek aż na ramię, tak
że tylko podskoczyć i chwycić zębami… Ale cóż? Wstrętny rzemień trzyma biednego psa
na uwięzi, a pysk zamyka kaganiec.

A tymczasem naǳienie do podgardlanek, pierwsza faza wybornego żarcia, olbrzy-
mia mgławica podgardlankowa leżała na stole i pachniała pieprzem, tłuszczem i siekaną
wątróbką.

Tymczasem Jura da z podwiniętymi rękawami miał w sobie tyle powagi, że mógłby
służyć ako model do obrazu, ak Bóg chaosu tworzył świat.

Baloun nie wytrzymał i załkał. Jego łkanie przechoǳiło stopniowo w regularny płacz
z szlochaniem.

— Czemu mi tu ryczysz ak ten byk? — zapytał kucharz Jura da.
— A bom sobie przypomniał mó dom roǳinny — odpowieǳiał łka ący Baloun.

— Zawsze pomagałem robić wszystkie te rzeczy, ale nawet na lepszemu sąsiadowi nie
posłałem kawałka takie podgardlanki czy kiszki, bo wszystko chciałem zawsze zeżreć sam
i sam też wszystko zżerałem. Pewnego razu tak się obżarłem podgardlankami, iż wszyscy
myśleli, że pęknę, i pęǳili mnie dokoła podwórka, smaga ąc obficie biczem ak krowę,
która na adła się koniczyny i cierpi na wzdęcie. Panie Jura da, niech mi pan pozwoli wziąć
garstkę tego naǳienia, a potem niech mnie skażą na słupek, bo inacze udręki te nie
przeży ę.

Baloun wstał zza stolika i zatacza ąc się ak pĳany, zbliżył się do stołu i wyciągnął rękę
ku naǳieniu.

Doszło do zacięte walki. Z trudem udało się obecnym oderwać go od stołu. A gdy
go wyrzucali z kuchni, Baloun nie wytrzymał i z rozpaczy porwał garść flaków moczących
się w garnku.

Kucharz Jura da był tak wzburzony, że za ucieka ącym Balounem rzucił cały pęk pa-
tyków do kiszek i krzyczał:

— Masz, draniu, nażry się patyków!
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W tym czasie na piętrze zebrali się uż oficerowie batalionu i czeka ąc w uroczystym
skupieniu na to, co się roǳiło w kuchni na dole, pili z braku innego napo u prostą
żytniówkę, zabarwioną na żółto odwarem cebuli; kupiec żydowski, który ą dostarczył,
twierǳił, że to est na lepszy i na oryginalnie szy koniak ancuski, oǳieǳiczony przez
niego po o cu, który z kolei oǳieǳiczył go po ǳiadku.

— Ach, ty złoǳie u — rzekł mu przy te sposobności kapitan Sagner — eśli eszcze
powiesz, że twó praǳiadek kupił go prosto od Francuzów, gdy uciekali spod Moskwy, to
cię każę wsaǳić do paki na tak długo, aż two e na młodsze ǳiecko stanie się na starszym
w twoim roǳie. — Po każdym łyku przeklinał przedsiębiorczego Żyda.

Tymczasem Szwe k sieǳiał w kancelarii batalionu, gǳie nie było nikogo prócz ed-
noroczniaka Marka, który ako historyk batalionu skorzystał z odpoczynku batalionu pod
Żółtańcami, żeby na zapas opisać kilka zwycięskich bitew, akie rozegra ą się z pewnością
w niedalekie przyszłości. Tymczasem robił tylko barǳo ogólnikowe szkice, a w chwili
gdy Szwe k wszedł do kancelarii, pisał właśnie, co następu e:

„Gdy przed oczyma naszego ducha awią się wszyscy ci bohaterowie, któ-
rzy brali uǳiał w walkach koło wioski N, gǳie przy boku naszego batalionu
walczył eden z batalionów pułku N i drugi batalion pułku N, to wiǳimy, że
nasz batalion X okazał na świetnie sze zdolności strategiczne i niewątpliwie
przyczynił się do zwycięstwa dywiz i X, ma ące na celu utrwalenie naszych
pozyc i na odcinku N”.

— Wiǳisz, bracie — rzekł Szwe k do ednoroczniaka — zgubiłem się, alem się od-
nalazł.

— Pozwól, że cię obwącham — rzekł ednoroczniak, przy emnie wzruszony. — Hm,
naprawdę śmierǳisz kryminałem.

— Jak zazwycza — odpowieǳiał Szwe k — choǳiło tylko o drobne nieporozumie-
nie. A ty co porabiasz?

— Sam wiǳisz — mówił Marek — że rzucam na papier czyny bohaterskich zbaw-
ców Austrii, ale nic mi się kupy nie trzyma i wszystko z przeproszeniem do dupy. Mamy
do czynienia z samymi iksami i niewiadomymi, które dopiero przyszłość wy aśni. Prócz
dawnych moich zdolności odkrył we mnie kapitan Sagner niezwykły talent matematycz-
ny. Muszę kontrolować rachunki batalionu i doszedłem do wniosku, że nasz batalion est
zgoła bierny i że czeka tylko na akąś okaz ę, żeby zrobić akie takie wyrównanie ze swo-
imi rosy skimi wierzycielami, ponieważ po porażce i po zwycięstwie kradnie się na więce .
Zresztą to wszystko edno. Nawet gdybyśmy zostali pobici na głowę, to i tak mielibyśmy
dość dokumentów o naszym zwycięstwie, ponieważ ako historyka batalionu darzą mnie
na tyle zaufaniem, iż wolno mi pisać: „I znowuż zwróciliśmy się ku nieprzy acielowi, któ-
ry uż mniemał, że zwycięstwo est po ego stronie. Wypad naszych żołnierzy i atak na
bagnety był ǳiełem okamgnienia. Nieprzy aciel, zrozpaczony poniesioną klęską, ucieka,
rzuca się we własne okopy, a my kłu emy go bez litości, tak że w nieporządku opuszcza
swo e rowy strzeleckie, pozostawia ąc w naszych rękach rannych i eńców. Jest to eden
z na sławnie szych momentów”. Kto takie chwile przeży e, ten natychmiast pisze do do-
mu kartę i wysyła ą pocztą polową: „Dostali po dupie, kochana żono! Jestem zdrów.
Odstawiłaś uż naszego smyka? Tylko go nie przyucza , żeby cuǳych luǳi nazywał tatą,
ponieważ byłoby to dla mnie barǳo niemiłe”. Cenzura przekreśli następnie zdanie: „Do-
stali po dupie” — ponieważ właściwie nie wiadomo, kto dostał, a można by się domyślić
rzeczy na różnie szych, ako że wyrażenie było nie asne.

— Główna rzecz w tym, żeby zawsze mówić asno i wyraźnie — wtrącił Szwe k. —
Gdy w roku  w kościele Św. Ignacego w Praǳe byli mis onarze, to eden z nich
wywoǳił na kazaniu, że chyba z nikim nie spotka się w niebie. A na tych wieczornych
ćwiczeniach duchownych był pewien blacharz Kuliszek, który po nabożeństwie mówił
w gospoǳie, że ten mis onarz musiał nagrzeszyć co niemiara, skoro mówił w kościele
ak na publiczne spowieǳi, że z nikim się w niebie nie spotka. Czemu to takich luǳi
wysyła ą na kazalnicę? Należy zawsze mówić asno i wyraźnie, a nie kręcić tak i owak. „U
Bre szków” był przed laty pewien kiper, który miał ten zwycza , że gdy po całoǳienne
pracy wracał czasem do domu, to wstępował do edne nocne kawiarni i przepĳał do
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nieznanych sobie gości: „Wy się na nas, a my na was…” Za to dostał od akiegoś przy-
zwoitego pana z Jihlavy tak siarczyście po gębie, że właściciel kawiarni po zamieceniu
lokalu zawołał swo ą córkę, która była uczennicą piąte klasy, i zapytał ą, ile właściwie
zębów ma człowiek dorosły. Ponieważ tego nie wieǳiała, więc o ciec wybił i e w gnie-
wie dwa zęby, a na trzeci ǳień otrzymał od tego kipera list, w którym to liście zacny
kiper tłumaczył mu się i przepraszał go za wszystkie przykrości wynikłe z ego przyczyny.
Zapewniał, że nie chciał rzec nic nieprzyzwoitego, ponieważ powieǳenie to brzmi na-
prawdę tak: „Wy się na nas, a my na was nie gniewamy”. Kto się wyraża dwuznacznie,
z góry winien zastanowić się nad możliwymi następstwami. Prosty człowiek, który mówi
tak, ak mu ǳiób urósł, mało kiedy dostanie po gębie. A eśli pomimo to zdarzy mu się
taka rzecz niemiła, to w ogóle nauczy się potem trzymać ęzyk za zębami, gdy est w to-
warzystwie. Oczywiście, i to prawda, że o takim człowieku każdy myśli, że est fałszywy
i Bóg wie aki eszcze i że takiemu też dostanie się nieraz po pysku, ale powaga ego i roz-
tropność też ma swo ą wartość, bo powiada ą, że to człowiek mądry, który ustępu e, bo
gdyby się stawiał, to dostałby dwa razy tyle. Taki człowiek musi być skromny i cierpliwy.
W Nuslach est nie aki pan Hauber, otóż tego pana pewne nieǳieli w Kundraticach na
szosie pchnęli nożem przez pomyłkę, gdy powracał z wycieczki z Bartuńkowego Młyna.
Z tym nożem w plecach wrócił ten pan do domu, a gdy żona pomagała mu zd ąć sur-
dut, to przy sposobności wy ęła i ten nóż i naza utrz kra ała nim uż mięso na gulasz,
ponieważ nóż ten był ze stali soligeńskie i dobrze był wyostrzony, a oni mieli w domu
wszystkie noże tępe i szczerbate. Ta niewiasta chciała potem mieć cały komplet takich
noży i zawsze w nieǳielę wysyłała męża do Kundratic na wycieczkę, ale pan Hauber był
człowiekiem tak skromnym, że nie choǳił nigǳie na dalsze wycieczki, lecz wybierał się
na dale do gospody „U Banzetów” w Nuslach, bo wieǳiał, że gdy sieǳi w kuchni, to
Banzet wyrzuci go wcześnie , niż ktokolwiek zdążyłby podnieść na niego rękę.

— Tyś się wcale nie zmienił — rzekł do Szwe ka ednoroczniak.
— Nie zmieniłem się — odpowieǳiał Szwe k — bo nie miałem na to czasu. Chcieli

mnie nawet rozstrzelać, ale na gorsze to, że od dwunastego nigǳie eszcze nie dostałem
żołdu.

— U nas teraz żołdu w ogóle nie dostaniesz, ponieważ iǳiemy na Sokal, a żołd bę-
ǳie wypłacany dopiero po bitwie, bo musimy oszczęǳać. Jeśli, przypuśćmy, do awantury
do ǳie za dwa tygodnie, to na każdym poległym żołnierzu oszczęǳimy razem z dodat-
kiem  korony i  halerze.

— A co prócz tego słychać u was?
— Po pierwsze, zgubiliśmy straż tylną, następnie korpus oficerski ma na plebanii

wyżerkę, bo tam zarżnięto wieprza, zaś szeregowcy porozłazili się na wszystkie strony
i nurza ą się w nieprawościach z mie scową ludnością płci żeńskie . Przed południem
dostał słupka eden żołnierz z wasze kompanii za to, że lazł na strych za akąś siedem-
ǳiesięcioletnią babą. Ale człowiek ten est niewinny, ponieważ w rozkazie ǳiennym nie
było o tym mowy, do akich lat to est dozwolone.

— I a myślą, że est niewinny — rzekł Szwe k — ponieważ gdy taka wiekowa baba
lezie po drabinie na strych, to e twarzy człek nie wiǳi. Taki sam przypadek zdarzył
się na manewrach pod Taborem. Jeden z naszych plutonów kwaterował w gospoǳie,
a akaś kobieta szorowała podłogę w sionce. Otóż przypatoczył się do nie nie aki żołnierz
Chramosta i poklepał ą, akby ci to powieǳieć? No, poklepał ą po kieckach. Do tego
szorowania musiała się barǳo podkasać. Klepnął ą raz, ona nic, klepnął drugi raz, znowuż
nic, akby to wcale e nie dotyczyło. Więc on wziął i zaryzykował, a ona nic, tylko dale
szorowała podłogę na kolanach, a potem zwraca się do niego twarzą i powiada: „A tom cię
nabrała, żołnierzyku!” Babina ta miała przeszło siedemǳiesiąt lat i późnie rozpowiadała
o tym po całe wsi. A teraz pozwoliłbym sobie zapytać, czy podczas me nieobecności nie
dostałeś się, bracie, i ty do paki?

— Nie było okaz i po temu — tłumaczył się Marek — ale za to, o ile o ciebie choǳi,
batalion porozsyłał za tobą listy gończe.

— To nic nie szkoǳi — wtrącił Szwe k — postąpili całkiem słusznie. Batalion wi-
nien był właśnie tak postąpić i rozesłać za mną listy gończe, bo przecież przez tak długi
czas nie wiadomo było, gǳie przebywam. Nie można powieǳieć, aby batalion postąpił
nierozważnie. Mówisz, że wszyscy oficerowie są na plebanii na świńskie wyżerce? Trzeba
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tam bęǳie pó ść i przedstawić się im, że uż estem, bo i tak się pan oberle tnant Lukasz
z pewnością dość namartwił o mnie.

Krokiem żołnierskim ruszył Szwe k ku plebanii, a po droǳe śpiewał:

Popatrz na mnie, panno mo a,
Popatrz eszcze raz.
O , zrobili ze mnie pana,
O , zrobili, panno mo a!
Czy mnie znasz?

Nie zatrzymu ąc się Szwe k wszedł po schodach na górę i zmierzał ku drzwiom, zza
których oǳywały się głosy oficerów.

Rozmawiano tam o wszystkim możliwym i właśnie plotkowano o brygaǳie i o nie-
porządkach, akie w nie panu ą, a adiutant brygady dołożył od siebie także coś niecoś,
mówiąc mięǳy innymi:

— Telegrafowaliśmy niby z powodu tego Szwe ka…
— Hier! — zawołał Szwe k otwiera ąc drzwi i wchoǳąc do poko u, po czym po-

wtórzył meldunek: — Hier! Melde gehorsam, Infanterist Szwejk, Kompanieordonnanz 
Marschkompanie!

Wiǳąc zǳiwione twarze kapitana Sagnera i porucznika Lukasza, których opanowy-
wała akaś cicha rozpacz, Szwe k nie czekał na pytanie i zawołał:

— Posłusznie meldu ę, że chcieli mnie rozstrzelać za to, że miałem zdraǳić na a-
śnie szego pana!

— Jezus Maria, Szwe ku! Co też wygadu ecie⁈ — krzyknął porucznik Lukasz bled-
nąc.

— Posłusznie meldu ę, że to było tak, panie oberle tnant…
I Szwe k zaczął szczegółowo opowiadać, ak to się stało.
Wszyscy spoglądali na niego oczyma wytrzeszczonymi, on zaś nie zapominał o na -

drobnie szych szczegółach i przytoczył nawet takie spostrzeżenie: na grobli tego stawu,
nad którym przytrafiła mu się owa przygoda, kwitły niezapomina ki. Potem wymieniał
nazwiska tatarskie tych luǳi, z którymi spotkał się podczas swe wędrówki, ak na przy-
kład Hallimulabalibe , a do tego nazwiska dodał cały szereg nazwisk zmyślonych: Wali-
wulawaliwe , Malimulamalime itd. Porucznik Lukasz nie wytrzymał i zawołał na Szwe -
ka:

— Ach, ty bydlę głupie! Gada krótko i zwięźle, bo cię kopnę!
Ale Szwe k mówił dale z wielką szczegółowością, a gdy doszedł w swym opowiadaniu

do sądu polowego i mówił o sęǳiach, dodał, że generał zezował na lewe oko, a ma or miał
modre oczy.

— Czerwone abłuszko po stole się toczy, lubię takie ǳiewczę, co ma modre oczy…
— dodał Szwe k do rymu.

Dowódca  kompanii Zimmermann rzucił w Szwe ka garnuszkiem, z którego pił
mocną wódkę, kupowaną u Żyda.

Szwe k opowiadał dale całkiem spoko nie o tym, ak następnie doszło do pociechy
religĳne i ak pan ma or spał w ego ob ęciach. Potem świetnie obronił brygadę, do
które został wyprawiony, gdy batalion upomniał się o niego ako zaginionego. Wresz-
cie złożył kapitanowi Sagnerowi dokumenty, z których okazało się, że przez tę wysoką
instanc ę, przez brygadę, został uwolniony od akie kolwiek odpowieǳialności i oczysz-
czony z pode rzeń.

— Pozwalam sobie posłusznie zameldować — zakończył swo e sprawozdanie — że
pan le tnant Dub zna du e się w brygaǳie ze wstrząśniętym mózgiem i wszystkich panów
kazał pięknie pozdrowić. Proszę o żołd i pieniąǳe na tytoń.

Kapitan Sagner i porucznik Lukasz wymienili z sobą pyta ące spo rzenia, ale w te
chwili otworzyły się drzwi i żołnierze wnieśli w dużym kociołku dymiącą polewkę pod-
gardlankową.

Był to początek wszystkich tych rozkoszy, akie czekały tego wieczoru zebranych na
plebanii oficerów.
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— Ach, ty przeklęty włóczęgo! — zawołał kapitan Sagner będący w ogromnie do-
brym usposobieniu przed nasta ącymi uciechami. — Żebyś sobie zapamiętał, że cię ura-
towała tylko ta świńska wyżerka!

— Szwe ku — dodał do tego porucznik Lukasz — eśli stanie ci się eszcze coś po-
dobnego, to bęǳie z tobą źle.

— Posłusznie meldu ę, że ze mną musi być źle — zasalutował Szwe k — bo gdy
człowiek est na wo nie, to powinien wieǳieć i rozumieć…

— Zniknĳ! — ryknął na niego kapitan Sagner.
Szwe k znikł i zszedł na dół do kuchni. Wrócił tam także zgnębiony Baloun i prosił,

aby mu pozwolono obsługiwać przy uczcie porucznika Lukasza.
Szwe k wszedł akurat w chwili, gdy rozpoczynała się polemika mięǳy kucharzem

Jura dą a Balounem.
W sporze Jura da używał wyrazów dość niezrozumiałych.
— Jesteś, byku, nienażarty — rzekł do Balouna — żarłbyś aż do potów, a gdyby ci

dać podgardlanek dla porucznika, to byś się z nimi migdalił na schodach.
Kuchnia miała teraz całkiem inny wygląd. Sierżanci rachuby batalionów i kompanii

obżerali się według stopni swoich i zgodnie z planem opracowanym przez kucharza Jura -
dę. Pisarze z batalionów, telefoniści z kompanii i kilka szarż chciwie pożerało rozrzeǳoną
polewkę podgardlankową z zarǳewiałe miednicy.

— Na zdar! — zawołał sierżant rachuby Vaniek do wchoǳącego Szwe ka ogryza ąc
ednocześnie kopytko. — Był tu przed chwilą nasz ednoroczniak Marek i doniósł nam,
że uż wróciliście i macie na sobie nowy mundur. Wpakowaliście mnie teraz w ładną
brynǳę. Trzeba bęǳie rozliczyć się za ten mundur z brygadą, a tymczasem wasz mundur
znalazł się na grobli stawu, o czym uż raportowaliśmy brygaǳie przez kancelarię batalio-
nu. W mo e ewidenc i esteście zapisany ako utopiony podczas kąpieli, więc w ogóle nie
powinniście byli wracać i robić nam trudności z podwó nym mundurem. Wy nawet po-
ęcia nie macie, akich trudności narobiliście batalionowi. Każda część waszego munduru
est u nas zapisana i zna du e się w moich spisach mundurów ako przyrost. Kompania
ma o eden pełny mundur więce . O tym złożyłem raport batalionowi. Teraz otrzymamy
z brygady zawiadomienie, że dostaliście tam nowy mundur. Ponieważ batalion tymcza-
sem meldu e w wykazach przyrost ednego kompletu mundurowego… Już a to znam
i wiem, że i z tego może być rewiz a. Gdy choǳi o takie drobiazgi, to przybywa ą do nas
panowie z intendentury, lecz gdy zginie dwa tysiące par butów, to nikt się o takie rzeczy
nie troszczy…

Ale u nas zaginął ten wasz mundur — dodał z gestem tragicznym Vaniek wysysa ąc
szpik z kości i wygrzebu ąc go zapałką, którą przedtem dłubał w zębach — i dla takiego
drobiazgu na pewno z eǳie do nas komis a na inspekc ę. Kiedy staliśmy w Karpatach,
przy echała do nas inspekc a dlatego, że akoby nie dopilnowaliśmy rozporząǳenia, aby ze
zmarzłych żołnierzy ściągano buty bez uszkoǳenia ich. Ściągano e tedy, ak się dało, ale
w dwóch wypadkach popękały, a w ednym były uż podarte za życia żołnierza. I stała się
bieda. Przy echał do nas pewien pułkownik z intendentury i gdyby nie to, że natychmiast
po przy eźǳie dostał rosy ską kulą w łeb i stoczył się w wąwóz, to nie wiem, co by z tego
było.

— Czy z niego też ściągnęliście buty? — zapytał Szwe k z wielkim zainteresowaniem.
— Ściągnęliśmy — odpowieǳiał Vaniek w zadumie — to est ktoś e ściągnął, a my

nie zdołaliśmy się dowieǳieć, kto e ściągnął, więc nie mogliśmy ich wpisać do wykazu.
Kucharz Jura da powrócił z piętra i pierwsze ego spo rzenie padło na zmiażdżonego

Balouna, który sieǳiał zasmucony i zgnębiony na ławie koło pieca i z wyrazem straszliwe
rozpaczy spoglądał na swó wychuǳony brzuch.

— Powinieneś przyłączyć się do sekty hezychastów — ze współczuciem rzekł uczony
kucharz Jura da — oni także całymi dniami spogląda ą na swó pępek, dopóki im się
nie zacznie wydawać, że z pępka bĳe łuna świętości. Wtedy są pewni, że osiągnęli trzeci
stopień doskonałości.

Jura da podszedł do kotła i wy ął z niego małą podgardlankę.
— Żry , Balounie — rzekł uprze mie — nażry się, aż pękniesz, zadław się, zmoro

niesyta!
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Baloun miał łzy w oczach.
— U nas w domu, gdy biliśmy wieprze — rzekł na wpół z płaczem, pochłania ąc

podgardlankę — to na przód z adłem porządny kawał nogi albo głowizny, cały ry , serce,
ucho, kawał wątroby, cynadry, śleǳionę, kawałek boczku, ozór, a następnie…

I dale mówił głosem cichym, akim opowiada się ba ki:
— A następnie przyszła kole na podgardlanki, sześć, ǳiesięć sztuczek, na pękate

kiszki różnie naǳiewane, że człek nie wieǳiał, czego ąć się naprzód. Wszystko rozpływa
się na ęzyku, wszystko pachnie, a człek sobie żre i żre…

Więc myślę sobie — narzekał Baloun — że eśli kula mnie ominie, to głód mnie
dobĳe i że uż nigdy w życiu nie stanę twarzą w twarz wobec brytfanny takiego podgar-
dlankowego naǳienia, akie robili u nas w domu. Zimnych nóżek nie lubiłem prawdę
powieǳiawszy, bo to się tylko trzęsie na ęzyku i nie pożywi człeka. A znowuż mo a żo-
na za zimnymi nóżkami poleciałaby na koniec świata. Ale a nie dałem e do zimnych
nóżek nawet kawałka ucha, bo wszystko chciałem sam pożreć, i wybierałem to, co mi
na lepie smakowało. Nie szanowałem tego dobrobytu i tego szczęścia, a teściowi, doży-
wociarzowi, odmówiłem wieprzka, który mu się należał, sam go zabiłem i sam zeżarłem
i eszcze do tego wszystkiego byłem zbyt chciwy, żeby temu staremu poczciwcowi posłać
choć kawałeczek czegoś dobrego. I on mi właśnie potem prorokował, że kiedyś zdechnę
z głodu.

— No i uż zdychasz, bratku — rzekł Szwe k, który uważnie przysłuchiwał się opo-
wiadaniu Balouna.

Kucharza Jura dę opuścił uż nagły napad współczucia dla Balouna, ponieważ ten
przysunął się zręcznie ku piecowi, dobył kawał chleba i chciał go zanurzyć w sosie, który
na wielkie brytfannie opływał dokoła olbrzymią połać pieczeni wieprzowe .

Jura da uderzył Balouna w rękę i ego chleb wpadł do sosu tak zamaszyście ak pływak
skaczący z mostu w rzekę.

Nie pozostawia ąc mu czasu, aby mógł wy ąć przysmak z brytfanny, Jura da schwycił
go za kark i wyrzucił za drzwi.

Zgnębiony Baloun wiǳiał eszcze przez okno, ak Jura da widelcem wyławia ten ka-
wał chleba, który nasiąkłszy sosem był cały rumiany, i ak poda e go Szwe kowi razem
z kawałkiem pieczeni skro one z wierzchu, mówiąc:

— Jeǳ, mó skromny przy acielu!
— Panienko Przena świętsza — biadał za oknem Baloun — przepadł mó chleb akby

w wychodku.
Wymachu ąc długimi rękoma poszedł na wieś, żeby znaleźć coś do z eǳenia.
Szwe k, do ada ąc szlachetny dar Jura dy, przemówił żu ąc pełną gębą:
— Doprawdy cieszę się, że znowuż estem śród was. Barǳo byłoby mi przykro, gdy-

bym nie mógł dale służyć nasze kompanii swoim bogatym doświadczeniem wo skowym.
Ociera ąc z brody sos i tłuszcz, dodał eszcze:
— Nawet nie wiem, co byście sobie beze mnie poczęli, gdyby mnie tam gǳieś za-

trzymali, a wo na przedłużyłaby się eszcze o lat kilka.
Sierżant rachuby Vaniek zapytał z dużym zainteresowaniem:
— Co sąǳicie, Szwe ku, ak też długo trwać bęǳie ta wo na?
— Piętnaście lat — odpowieǳiał Szwe k. — To całkiem asne, ponieważ uż raz była

wo na trzyǳiestoletnia, a teraz esteśmy o połowę mądrze si niż dawnie , więc trzyǳieści
poǳielić przez dwa równa się piętnaście.

— Pucybut naszego kapitana — odezwał się Jura da — opowiadał, że słyszał, iż ak
tylko obsaǳimy granice Galic i, to uż dale nie pó ǳiemy. Ros anie zaczną wtedy układać
się o pokó .

— Tak to by się nawet nie opłaciło rozpoczynać wo ny — rzekł z naciskiem Szwe k.
— Jak wo na, to wo na! Ja stanowczo nie zacznę pręǳe mówić o poko u, dopóki nie
bęǳiemy w Moskwie i w Piotrogroǳie. Przecież to nie warte gadania, szwendać się
koło granicy, skoro est wo na światowa. Weźmy na przykład Szwedów podczas wo ny
trzyǳiestoletnie . Z ak daleka szli, a ednak dostali się aż do Niemieckiego Brodu i do
Lipnicy, gǳie narobili takiego bigosu, że eszcze ǳisia po szynkach luǳie wygadu ą
tam od północy po szweǳku i eden drugiego nie rozumie. Albo Prusacy. To też nie
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byli przecie sąsieǳi z na bliższe wioski, a na Lipnicy zostało po nich Prusaków bez liku.
Dostali się aż do Jedouchova i do Ameryki, i z powrotem.

— Ostatecznie — rzekł Jura da, któremu od wyrobu podgardlanek poplątało się co-
kolwiek w głowie, tak iż stracił równowagę ducha — wszyscy luǳie powstali z karpi.
Weźcie, kochani przy aciele, teorię rozwo u Darwina…

Dalszy ego wywód został przerwany wtargnięciem ednorocznego ochotnika Marka.
— Ucieka cie! Ratu cie się! — zawołał Marek. — Podporucznik Dub przy echał przed

chwilą samochodem i przywiózł z sobą tego zafa danego kadeta Bieglera.
— Nic mu nie lepie — informował Marek dale swoich słuchaczy. — Gdy wysiadł

z auta, wtargnął do kancelarii, a a wychoǳąc stąd postanowiłem przespać się trochę.
Wyciągnąłem się w kancelarii na ławie i uż mile zasypiałem, gdy wtem przyskoczył do
mnie kadet Biegler i ryknął: „Habacht!” Podporucznik postawił mnie na nogi i też zaczął:
„A co, czy nie zgrabnie zaskoczyłem pana ednoroczniaka w kancelarii przy niespełnianiu
obowiązków? Sypiać wolno po capstrzyku”. Biegler dodał od siebie: „Rozǳiał , paragraf
 regulaminu koszarowego”. Wtedy podporucznik Dub huknął pięścią w stół i krzyknął:
„Batalion chciał się mnie może pozbyć, ale nie myślcie sobie, że to był wstrząs mózgu?
Mó łeb wytrzyma nie takie rzeczy!” Kadet Biegler przerzucał papiery na stole i dla swo e
wiadomości odczytał mięǳy innymi na głos: „Rozkaz do dywiz i nr !”

Podporucznik Dub myślał, że kadet pokpiwa sobie z niego z powodu ego ostatniego
zdania, i zaczął mu robić wyrzuty z powodu nieprzyzwoitego i impertynenckiego zacho-
wywania się wobec starszego oficera. Teraz zabrał go z sobą i poszedł z nim do kapitana,
żeby na niego naskarżyć.

Po chwili oba weszli do kuchni, przez którą trzeba było prze ść, gdy się szło na górę,
gǳie sieǳieli wszyscy oficerowie i gǳie przy wieprzowym udźcu pucołowaty podchorąży
Maly śpiewał arię z Traviaty beka ąc przy tym po kapuście i tłustym mięsie.

Gdy podporucznik Dub wkroczył do kuchni, Szwe k zakomenderował:
— Habtacht! Wszyscy wstać!
Podporucznik Dub podszedł do samego Szwe ka i wrzasnął mu prosto w nos:
— Teraz możesz się cieszyć, ty drabie! Koniec z tobą, i amen! Każę cię wypchać na

pamiątkę dla  pułku.
— Zum Befehl, panie le tnant — zasalutował Szwe k. — Pewnego razu czytałem,

posłusznie meldu ę, że była wielka bitwa i że w te bitwie poległ akiś szweǳki król razem
z koniem. Obie padliny wyprawiono do Szwec i i teraz te dwa trupy sto ą wypchane
w muzeum w Sztokholmie.

— Skąd masz takie wiadomości, ty parobku? — wrzasnął podporucznik Dub.
— Posłusznie meldu ę, panie le tnant, że od swego brata, profesora.
Podporucznik Dub odwrócił się, splunął i popycha ąc przed sobą kadeta Bieglera

zmierzał ku sieni, przez którą szło się na górę. Ale nie wytrzymał, obrócił się we drzwiach
i z nieubłaganą surowością rzymskiego cesarza, decydu ącego o losach gladiatora zranio-
nego w cyrku, zrobił gest kciukiem prawe dłoni i krzyknął na Szwe ka:

— Palce na dół!
— Posłusznie meldu ę — krzyczał za nim Szwe k — że uż są na dole!

*

Kadet Biegler był słaby ak mucha. Przeszedł w ciągu niedługiego czasu przez kilka
stac i cholerycznych i po wszystkich manipulac ach, które przedsiębrano wobec niego
ako pode rzanego o cholerę, przyzwyczaił się stale popuszczać w spodnie. Aż wreszcie
dostał się w ręce akiegoś porządnego spec alisty pewne stac i choleryczne , gǳie nie
znaleziono w ego wyǳielinach żadnych bakterii cholerycznych, zahartowano mu kiszki
taniną i wyłatano e w ogóle tak dobrze, że kadet Biegler mógł wreszcie zostać wysłany do
na bliższego dowóǳtwa etapu ako „frontdiensttauglich”, chociaż biedak ledwo się trzymał
na nogach po wszystkich kurac ach szpitalnych.

Ów spec alista był człowiekiem wielkie zacności.
Gdy kadet Biegler zwracał mu uwagę, że czu e się barǳo słaby, ten odpowieǳiał mu

z uśmiechem:
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— Złoty medal za ǳielność udźwignie pan eszcze. Wszak pan się dobrowolnie zgłosił
na wo nę ako ochotnik.

Stało się tedy, że kadet Biegler wyruszył na zdobywanie złotego medalu.
Jego zahartowane kiszki nie wyǳielały uż rzadkiego płynu w spodnie, ale pomimo

to pozostało mu ako pamiątka po cholerycznych stac ach nieznośne parcie, tak że od
ostatniego etapu aż do sztabu brygady, gǳie spotkał się z podporucznikiem Dubem,
podróż ego była akąś manifestacy ną wędrówką po wszystkich możliwych wychodkach.
Kilka razy spóźnił się na pociąg, ponieważ wysiadywał po wychodkach dworcowych tak
długo, iż pociągi czekać na niego nie mogły. Czasem znowu przegapił przesiadanie sieǳąc
w ustępie wagonu.

Ale pomimo wszystkich wychodków, akie właziły mu w drogę, Biegler ednak przy-
bliżał się ku brygaǳie.

Podporucznik Dub powinien był ednak eszcze przez kilka dni pozostać na kurac i
w brygaǳie, ale tego samego dnia, gdy Szwe k od echał do batalionu, sztabowy lekarz
zabrał się do podporucznika i dowieǳiawszy się, że po południu samochód sanitarny od-
eżdża w kierunku  batalionu, wyprawił go tym samym samochodem do ego odǳiału.

Lekarz był barǳo rad, że pozbył się podporucznika Duba, który ak zazwycza każde
swo e zdanie potwierǳał słowy:

— O tym eszcze przed wo ną rozmawialiśmy u nas ze starostą powiatowym.
„Mit deinem Bezirkshauptmann kannst du mir am Arsch lecken” — pomyślał lekarz

sztabowy i barǳo był rad przypadkowi, że auto sanitarne echało właśnie na Kamionkę
Strumiłową przez Żółtańce.

Szwe k nie wiǳiał w brygaǳie kadeta Bieglera edynie dlatego, że ten znowu przez
dwie goǳiny sieǳiał w pewne ubikac i z przyrządem do spłukiwania, przeznaczonym na
użytek oficerów brygady.

Śmiało rzec można, że kadet Biegler w takich mie scach nigdy nie tracił czasu na
darmo, ponieważ powtarzał sobie w duchu wszystkie sławne bitwy wo sk austriacko-wę-
gierskich poczyna ąc od bitwy pod Nördlingen dnia  września  roku, a kończąc na
bitwie pod Sara ewem dnia  sierpnia  roku.

Kiedy tak po niezliczone razy pociągał za łańcuch płuczki klozetowe i gdy woda z ło-
skotem spadała na porcelanę, kadet Biegler przymykał oczy i marzył o zgiełku bitew,
o natarciu azdy i huku ǳiał.

Spotkanie podporucznika Duba z kadetem Bieglerem nie należało do na milszych
i stało się przyczyną kwasów w ich późnie szych stosunkach służbowych i pozasłużbowych.

Mianowicie zdarzyło się, że podporucznik Dub uż po raz czwarty dobĳał się do klo-
zetu, a ciągle zna dował go zamkniętym.

— Kto tam sieǳi? — krzyknął wreszcie zdenerwowany.
— Kadet Biegler,  kompania marszowa, batalion N,  pułk — brzmiała dumna

odpowiedź.
— A tuta — przedstawiał się kandydat klozetu po drugie stronie drzwi — podpo-

rucznik Dub z te same kompanii.
— Zaraz skończę, panie podporuczniku!
— Czekam!
Podporucznik Dub spoglądał niecierpliwie na zegarek. Nikt by nie uwierzył, akie

potrzeba energii i wytrwałości, aby w podobne sytuac i wytrzymać przed drzwiami całych
piętnaście minut, potem eszcze pięć i eszcze, podczas gdy na pukanie, walenie pięścią
i kopanie nogami otrzymu e się zawsze tę samą odpowiedź:

— Zaraz kończę, panie podporuczniku!
Podporucznik Dub dostał gorączki, gdy po obiecu ącym szeleście papieru upłynęło

dalszych siedem minut, a drzwi się nie otwierały.
Kadet Biegler był przy tym tak dalece taktowny, że ciągle eszcze nie spuszczał wody.
Podporucznik Dub w przystępie gorączki zaczął rozmyślać, czy nie należałoby udać

się ze skargą do dowóǳtwa brygady, które być może wydałoby rozkaz wyłamania drzwi
i wyciągnięcia stamtąd kadeta Bieglera przemocą. Przychoǳiło mu też do głowy, że ma
się tu może do czynienia z naruszeniem dyscypliny.
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Dopiero po upływie dalszych pięciu minut podporucznik Dub zauważył, że za ewen-
tualnie wyłamanymi drzwiami nie miałby właściwie uż nic do czynienia, bo mu się daw-
no odechciało. Wystawał wszakże przed klozetem nie ako z zasady, kopiąc w drzwi, za
którymi oǳywało się wciąż to samo zapewnienie:

— In einer Minute fertig, Herr Leutmant.
Wreszcie słychać było, że kadet Biegler spuszcza wodę i po chwili oba panowie spo-

tkali się twarzą w twarz.
— Kadecie Biegler — zagrzmiał na niego podporucznik Dub — nie myślcie sobie,

że przyszedłem tuta w tym samym celu co i wy. Przyszedłem tu dlatego, że mi się pan
po swoim przybyciu do sztabu brygady nie zameldował. Czy nie zna pan przepisów? Czy
wie pan, komu dał pan pierwszeństwo?

Kadet Biegler przez chwilę zastanawiał się gruntownie, czy może rzeczywiście dopuścił
się akie niewłaściwości, która kłóciłaby się z dyscypliną i z przepisami regulu ącymi
stosunki mięǳy oficerami niższymi i wyższymi.

W ego wiadomościach w te ǳieǳinie istniała olbrzymia luka niby bezdenna prze-
paść.

W szkole nikt im takich rzeczy nie wykładał, aby wieǳieli, ak winien się zachowywać
oficer niższego stopnia względem oficera stopnia wyższego.

Czy może miał sobie przerwać, wylecieć ak bomba z klozetu i edną ręką przytrzy-
mywać spodnie, drugą salutować?

— Proszę mi odpowieǳieć, panie kadecie Biegler! — wyzywa ąco wołał podporucz-
nik Dub.

Ale w te chwili wpadł kadet Biegler na szczęśliwą odpowiedź, która zawikłaną sytuac ę
rozwikłała natychmiast:

— Panie podporuczniku, nie miałem po ęcia po swoim przybyciu do sztabu brygady,
że pan się tu zna du e, a po załatwieniu swoich spraw w kancelarii udałem się natychmiast
do klozetu, gǳie pozostawałem aż do pańskiego przy ścia.

I głosem uroczystym dodał:
— Kadet Biegler meldu e się panu porucznikowi Dubowi.
— Sam pan wiǳi, że to nie byle co — z goryczą rzekł podporucznik Dub. — Zda-

niem moim, panie kadecie Biegler, powinien pan był natychmiast po przybyciu do sztabu
brygady zapytać się w kancelarii, czy nie ma tu przypadkiem którego z oficerów naszego
batalionu i nasze kompanii. O zachowaniu pańskim zdecydu emy w batalionie. Od eż-
dżam do batalionu autem, a pan po eǳie ze mną. Proszę mi się nie wykręcać!

Kadet Biegler zaznaczył mianowicie, że w kancelarii sztabu wyznaczono mu marszrutę
kole ową, który to sposób podróżowania wydawał mu się daleko wygodnie szym przez
wzgląd na nieustaloną równowagę ego kiszek. Każde ǳiecko przecież wie, że samochody
takich urząǳeń nie posiada ą. Zanim prze ǳiesz  kilometrów, możesz mieć wszystko
w spodniach.

Diabli wieǳą, ak to się stało, że dygotanie samochodu nie miało zrazu, gdy wy echali,
żadnego wpływu na kadeta Bieglera.

Podporucznik Dub był wprost zrozpaczony, że nie uda mu się przeprowaǳić zamie-
rzonego planu zemsty.

Gdy bowiem ruszyli w drogę, podporucznik Dul myślał w duchu:
„Czeka , kadecie Biegler! Jeśli przytrafi ci się coś takiego, nie myśl, że każę zatrzymać

auto na pierwsze two e życzenie”.
W tym też celu prowaǳił miłą rozmowę, o ile pozwalała na nią szybkość, z aką łykali

kilometry, i wywoǳił, że samochody wo skowe, ma ące wyznaczoną marszrutę, nie mogą
trwonić benzyny i zatrzymywać się po droǳe.

Kadet Biegler odpowieǳiał na to całkiem trafnie, że gdy samochód stoi i czeka na
kogoś, to w ogóle nie potrzebu e benzyny, ponieważ szofer wyłącza motor.

— Jeśli w czasie oznaczonym ma się przybyć na właściwe mie sce — wywoǳił dale
podporucznik Dub — to nie wolno zatrzymywać się nigǳie.

Na to kadet Biegler wcale nie odpowieǳiał.
Tak cięli powietrze przez akiś kwadrans, gdy wtem podporucznik Dub poczuł, że ma

akoś ǳiwnie rozdęty brzuch i że dobrze byłoby zatrzymać auto, wysiąść, wleźć do rowu,
zd ąć spodnie i szukać ulgi.
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Trzymał się po bohatersku aż do  kilometra, ale wreszcie pociągnął szofera ener-
gicznie za płaszcz i wrzasnął mu do ucha:

— Halt! Kadecie Biegler — rzekł łaskawie podporucznik Dub zeskaku ąc z auta i co
rychle pęǳąc do rowu — teraz masz pan sposobność. Korzysta pan.

— ǲięku ę — odpowieǳiał kadet Biegler — nie chcę na próżno zatrzymywać auta.
A chociaż kadet Biegler całą siłą woli musiał panować nad swoimi zdemoralizowanymi

kiszkami, to ednak powieǳiał sobie w duchu, że woli narobić w spodnie niż stracić
sposobność do zadrwienia z podporucznika.

Zanim do echali do stac i Żółtańce, podporucznik Dub eszcze dwa razy kazał zatrzy-
mać samochód, a na ostatnim przystanku rzekł ze złością do Bieglera:

— Na obiad miałem polski bigos. Z batalionu zatelegrafu ę skargę do brygady. Użyto
zepsute kapusty kiszone i bezwartościowego mięsa wieprzowego, niezdatnego do użytku.
Zuchwałość kucharzy przekracza wszelkie granice. Kto mnie eszcze nie zna, ten mnie
pozna.

— Feldmarszałek Nostitz-Rhieneck należący do elity kawalerii rezerwowe — odpo-
wieǳiał na to kadet Biegler — wydał ǳieło Was schadet demMagen im Kriege, a w ǳiele
tym zalecał przy wysiłkach wo ennych unikanie wieprzowego mięsa w ogóle. Każde nad-
użycie podczas marszu est szkodliwe.

Podporucznik Dub nie odpowieǳiał na to ani słowem i tylko sobie pomyślał:
„Plu ę na two ą uczoność, ty smyku!”
Ale potem zastanowił się nad słowami kadeta Bieglera i wyrwał się ze zgoła głupim

zapytaniem:
— Czy przypuszcza pan, panie kadecie Biegler, że oficer, względem którego pan uwa-

żać się powinien za podwładnego, ada nieumiarkowanie? Czy może chciał pan powie-
ǳieć, panie kadecie Biegler, że się obżarłem? Niech pan bęǳie pewien, że za to grubiań-
stwo zda mi pan rachunek. ǲięku ę za takie komplementy! Pan mnie eszcze nie zna,
ale ak mnie pan pozna, to popamięta pan podporucznika Duba.

Przy ostatnim słowie byłby sobie przygryzł ęzyk, bo auto wpadło w akiś wybó .
Gdy Biegler znowu nic nie odpowieǳiał, tak to rozgniewało podporucznika Duba,

że zapytał:
— Słucha pan, panie kadecie Biegler, sąǳę, iż uczono pana, że na pytanie swego

przełożonego winien pan dawać odpowieǳi.
— Tak est — rzekł kadet Biegler — istnie e taki przepis. Przedtem wszakże należa-

łoby zanalizować nasz stosunek wza emny. O ile mi wiadomo, nie mam eszcze przyǳiału,
tak że nie może być mowy o tym, aby pan był moim bezpośrednim przełożonym, panie
podporuczniku. Na ważnie sze est wszakże to, że w kołach oficerskich odpowiada się na
pytania przełożonych edynie w sprawach służbowych. My dwa , sieǳący tuta w aucie,
nie reprezentu emy żadne ednostki bo owe o określonym przeznaczeniu wo skowym.
Mięǳy nami nie ma żadnego stosunku służbowego. Oba eǳiemy do swoich odǳiałów
i nie byłoby zgoła żadnym służbowym wypowieǳeniem się, gdybym odpowieǳiał, czy
chciałem, czy też nie chciałem powieǳieć, że pan się obżarł, panie podporuczniku.

— Już pan skończył? — ryknął na niego podporucznik Dub. — Pan est…
— Już skończyłem — głosem spoko nym odpowieǳiał kadet Biegler. — Niech pan

pamięta, panie podporuczniku, że z tym, co tu mięǳy nami zaszło, niezawodnie mieć
bęǳie do czynienia oficerski sąd honorowy.

Podporucznik Dub tracił przytomność ze złości. Wściekał się. Było to osobliwością
ego natury, że gdy się rozgniewał, to mówił eszcze większe głupstwa, niż gdy był spo-
ko ny. Dlatego mruknął pod nosem:

— O panu wypowie się sąd wo skowy.
Kadet Biegler skorzystał z te sposobności, żeby przeciwnika dobić ostatecznie, i dla-

tego tonem ak na przy aźnie szym rzucił:
— Żartu esz, kolego.
Podporucznik Dub krzyknął na szofera, żeby zatrzymał auto.
— Jeden z nas musi iść piechotą — rzęził.
— Ja adę — odpowieǳiał spoko nie kadet Biegler — a ty, kolego, rób, co ci się

podoba.
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— Jechać! — krzyknął podporucznik Dub głosem furiata na szofera i otulił się mil-
czeniem ak Juliusz Cezar togą, gdy spiskowcy zbliżali się ku niemu ze sztyletami, aby go
zabić.

Tak przybyli do Żółtaniec, gǳie natrafili wreszcie na ślad batalionu.
Podczas gdy podporucznik Dub z kadetem Bieglerem eszcze na schodkach kłócili się

o to, czy kadet, który eszcze nie ma przyǳiału, może mieć pretens e do podgardlanek z te
ich liczby, która przypada na oficerów poszczególnych kompanii, na dole w kuchni byli
uż wszyscy syci, poukładali się wygodnie na ławach i rozmawiali o wszystkim możliwym
kurząc fa ki tak za adle, że w izbie było zupełnie ciemno.

Kucharz Jura da oświadczył:
— Zrobiłem ǳisia znakomite odkrycie. Sąǳę, że mamy tu do czynienia z zasad-

niczym przewrotem w kucharstwie. Ty, Vańku, wiesz przecie, że po całe wsi daremnie
szukałem ma eranku do podgardlanek.

— Herba majoranae — rzekł sierżant rachuby Vaniek przypomina ąc sobie, że est
drogistą.

Jura da mówił dale :
— Niezbadane są drogi ducha luǳkiego, chwyta ącego się w potrzebie na różnorod-

nie szych sposobów, odsłania ących nowe horyzonty, i wyna du ącego rzeczy, o akich
luǳkości nie śniło się dotychczas… Szukam a tedy po wszystkich domach ma eranku,
tłumaczę, ob aśniam, na co mi to potrzebne i ak to wygląda…

— Trzeba było eszcze powieǳieć, ak on pachnie — odezwał się z ławy Szwe k. —
Trzeba było powieǳieć, że ma eranek pachnie tak, ak gdy się wącha buteleczkę atramentu
w alei kwitnących akac i. Na pagórku Bohdalec pod Pragą…

— Ależ, Szwe ku — przerwał mu głosem błagalnym ednoroczny ochotnik Marek
— pozwól dokończyć Jura ǳie.

Jura da mówił dale :
— W pewnym domu natknąłem się na starego wysłużonego żołnierza z czasów oku-

pac i Bośni i Hercegowiny, który odbył służbę wo skową w Pardubicach u ułanów i esz-
cze ǳisia umie po czesku. Człowiek ten zaczął się ze mną sprzeczać, że w Czechach nie
doda e się do podgardlanek ma eranku, ale rumianek. Nie wieǳiałem naprawdę, co mam
począć, bo przecież każdy rozsądny człowiek, który nie ma przesądów, uznać musi, że śród
korzeni, akimi przyprawia się podgardlanki, ma eranek to królewicz. Trzeba było wyna-
leźć na poczekaniu taką namiastkę, która zastąpiłaby charakterystyczny i swoisty zapach
ma eranku. Otóż w pewne chałupie znalazłem pod obrazem akiegoś świętego ślubny
wianuszek mirtowy. Trafiłem na nowożeńców, gałązki mirtu w wianuszku były eszcze
dość świeże. Użyłem więc mirtu ako przyprawy do podgardlanek; oczywiście trzeba było
sparzyć wianuszek trzy razy wrzącą wodą, żeby listki zmiękły i straciły zbyt ostry zapach
i smak. Rzecz prosta, że gdy ten wianuszek ślubny zabierałem do podgardlanek, płaczu
było wiele. Na odchodnym właściciele zapewnili mnie, że za takie straszne świętokraǳ-
two (wianuszek był poświęcany) na bliższa kula mnie zabĳe. Jedliście przecie polewkę
z podgardlanek i żaden z was nie spostrzegł, że zamiast ma eranku pachniała mirta.

— W Hradcu Jindrzicha — odezwał się Szwe k — był przed laty wędliniarz Józef
Linek, a ten Linek miał zawsze na półce dwa pudełka: w ednym zna dowała się mie-
szanina korzeni, które używał do podgardlanek i kiszek, w drugim trzymał proszek na
robaki, ponieważ zdarzyło mu się stwierǳić, że klienci ego rozgryźli pluskwę lub prusa-
ka w podgardlance czy też w kiszce. Ów Linek mawiał zawsze, że o ile choǳi o pluskwę,
to ma ona smak korzenny i przypomina gorzkie migdały, których używa się do ciasta,
ale prusaki śmierǳą w kiełbasach ak stara biblia, dotknięta pleśnią. Dlatego też barǳo
dbał o czystość w swoim warsztacie i wszęǳie gorliwie sypał proszek na robaki. Razu
pewnego robił sobie zacny człowiek kiszki, a miał akurat katar. Niewiele myśląc łapie
pudełko z proszkiem na robaki i sypie w farsz podgardlankowy. Od tego czasu po kiszki
i podgardlanki choǳili wszyscy tylko do Linka. Luǳie tłumem pchali się do sklepu.
A chłop był łebski, bo zaraz wymiarkował, że to zawǳięcza temu proszkowi na robaki
i od tego czasu zamawiał całe skrzynie tego spec ału wpłaca ąc zaliczkę, ale firmie naka-
zał, żeby na skrzynce pisało: ziele indy skie. Był to ego sekret, który zabrał z sobą do
grobu. Ale na ciekawsze było to, że w domach roǳin, które kupowały kiszki u niego,
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wyginęły pluskwy i prusaki. Od tego czasu Hradec Jindrzicha należy do na czystszych
miast w całych Czechach.

— Już skończyłeś? — zapytał ednoroczny ochotnik Marek, który niezawodnie także
pragnął wtrącić się do rozmowy.

— Co dotyczy Linka, to uż skończyłem — odpowieǳiał Szwe k — ale znam po-
dobny przypadek, który zdarzył się w Beskidach. Lecz o nim opowiem wam dopiero
wtedy, gdy bęǳiemy staczali walki.

Jednoroczny ochotnik Marek rozgadał się na dobre:
— Sztukę kucharską na lepie poznać można podczas wo ny, osobliwie na oncie.

Pozwolę sobie zrobić małe porównanie.
Przed wo ną czytywaliśmy i słyszeliśmy nieraz o tak zwanych chłodnikach, to est zu-

pach, do których doda e się lód, a które cieszą się wielkim powoǳeniem w północnych
Niemczech, w Danii i Szwec i. Otóż i macie. Przyszła wo na i tego roku w zimie w Kar-
patach mieli żołnierze te zmarzłe zupy tyle, że uż na nią patrzeć nie mogli. A przecież
to spec ał.

— Zmarznięty gulasz można eść — rzekł sierżant rachuby Vaniek — ale niedługo;
na wyże tyǳień. Z powodu takiego zmarzniętego gulaszu nasza  kompania opuściła
pozyc e.

— Jeszcze w czasie poko u — rzekł Szwe k z niezwykłą powagą i godnością — dokoła
kuchni i na rozmaitszych potraw kręciło się w wo sku wszystko. Mieliśmy na przykład
w Buǳie owicach oberle tnanta Zakre sa, który stale się szwendał dokoła kuchni ofi-
cerskie , a gdy który z szeregowców coś spłatał, to mu kazał stanąć na baczność i ryknął
na niego: „Ty łobuzie eden, eśli popełnisz eszcze raz coś podobnego, to z gęby two e
zrobię mięciutkie bitki, rozdepczę cię ak tłuczone kartofle i każę ci to zeżreć. Pocieknie
z ciebie kałdun z ryżem i bęǳiesz wyglądał ak szpikowany za ąc na brytfannie. Sam więc
wiǳisz, że się musisz poprawić, eśli nie chcesz, żeby luǳie myśleli, że zrobiłem z ciebie
faszerowaną pieczeń z kapustą”.

Dalszy wykład i ciekawa rozmowa o tym, w aki sposób używano adłospisu przy
wychowywaniu żołnierzy w czasach przedwo ennych, został przerwany wielkim krzykiem
na piętrze, gǳie kończyła się uroczysta wyżerka.

W chaosie głosów można było odróżnić krzyk kadeta Bieglera:
— Żołnierz uż w czasie poko u winien wieǳieć, czego żąda od niego wo na, a podczas

wo ny nie powinien zapominać o tym, czego nauczył się na placu ćwiczeń.
Następnie dał się słyszeć sapliwy głos podporucznika Duba:
— Proszę o ustalenie faktu, że obrażono mnie po raz trzeci.
Na piętrze ǳiały się rzeczy wielkie.
Podporucznik Dub, który wobec kadeta Bieglera miał zamiary zgoła zdradliwe i chciał

go pogrążyć wobec komendanta batalionu, powitany został przez oficerów wielkim ha-
łasem. Wszyscy zna dowali się pod wpływem znakomitego ǳiałania żydowskie wódki.

Podrwiwa ąc z ego niefortunne przygody przy eźǳie wierzchem, eden przez dru-
giego pokrzykiwali na podporucznika Duba:

— Bez grooma rady nie dasz!
— Płochliwy mustang!
— Jak długo byłeś, kolego, wśród cowboyów na ǳikim zachoǳie?
— Artysta azdy konne !
Kapitan Sagner szybko napoił go szklanką przeklęte gorzałki i urażony podporucznik

usiadł przy stole. Stare, poturbowane krzesło przystawił obok porucznika Lukasza, który
powitał go słowy przy aznymi:

— Wszystko uż z eǳone, kolego.
Smutna postać kadeta Bieglera została niedostrzeżona, pomimo że ten ściśle według

przepisu obszedł cały stół, i poczyna ąc od kapitana Sagnera, meldował się wszystkim
oficerom po kolei, powtarza ąc w kółko, chociaż wszyscy go dobrze wiǳieli:

— Kadet Biegler przybył do sztabu batalionu.
Potem sięgnął po pełną szklanicę, usadowił się z nią zgoła skromnie koło okna i cze-

kał na odpowiednią chwilę, aby popisać się edną ze swoich mądrości zaczerpniętych
z podręczników.
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Podporucznik Dub, któremu to straszliwe glęǳenie mąciło w głowie, zapukał palcem
w stół i bez akiegokolwiek wstępu zwrócił się do kapitana Sagnera:

— Ze starostą powiatowym mawialiśmy zawsze: patriotyzm, wierne spełnianie obo-
wiązków, przezwyciężanie samego siebie to na lepsza broń podczas wo ny. Wspominam
o tym właśnie ǳisia , gdy wo ska nasze w czasie na bliższym przekroczą granice.

*
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