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GABRIELA ZAPOLSKA

Frania

— Pó ǳiemy na festyn?
— Jak chcesz!…
— Ta ta ta!… masło maślane… Obłudnik! Faryze czyk!… Myślałby kto, że trzech
zliczyć nie umie. Tyran!…
Marulka stulił uszy, poprawił się niespoko nie na krześle i drżącą ze starości ręką po
obrusie zaczął nożem krzyżyki znaczyć.
Lecz pani Franciszka porwała go za rękaw i gwałtownie nim targać zaczęła.
— Połóż to!… niedora do!… Obrusy teraz bęǳiesz kra ać w kawałki!… Niszczyć bieliznę stołową, co mo ą krwawą pracą w kupie trzymam, bez ﬂorku¹ piorę i nie da ę się
e rozpaść w kawałki!
Umilkła na chwilę, lecz zaraz pod ęła tym samym krzykliwym głosem:
— Ty byś chętnie serce mo e wziął i tak na sztuki nożem pokra ał… Znam cię, ptaszku!…
Marulka podniósł na żonę swe wielkie zamglone źrenice, nad którymi sterczały krzaki
brwi od siwizny białych.
— Co ty gadasz, Franiu… — wyszeptał, wzrusza ąc ramionami.
Lecz Frania w spo rzeniu tym znalazła nowy powód do gniewu.
— O!… ak to patrzy! Jak to patrzy spode łba… ak zbó !…
Uderzyła drobną pięścią w stół.
— Nie patrz na mnie, bo mi schab przez gardło nie prze ǳie…
Marulka opuścił pomarszczone i zaczerwienione powieki i sieǳiał teraz nieruchomy
ak posąg, strawiony rǳą czasu, pracy i niedostatku. Przed sobą miał szerokie i rozłożyste
piersi żony, ob ęte wykrochmalonym i wyrurkowanym kaanikiem. Poprzez oczka hau
przebĳała masa białego, przesiąkłego tłuszczem ciała i świecił się łańcuszek, na którym
zwieszało się kilka medalików. Frania adła szybko, a okrągła e twarz o drobnych rysach
i ustach wiecznie ściągniętych, akby w przesaǳone chęci dystynkc i², drobnych oczkach
złotaworudych, nad którymi świeciły się przyklepane i pomadą³ wysmarowane włosy,
zmieniała się machinalnie pod wpływem dobitnego poruszania szczęką dolną, ak twarze
marionetek w gabinecie ﬁgur woskowych.
Frania nie adła, lecz żuła.
Żuła, przeżuwała, żuła znów, zanim zdecydowała się połknąć ów nieszczęsny kawałek
strawy. Jeǳąc, układała kupki z adła na brzegu talerzu, przyglądała się im, rozrzucała,
mieszała, układała na nowo i wreszcie decydowała się nabrać na brzeg noża trochę strawy
i wsunąć do ust zaledwie rozwartych.
Zdawać by się mogło, że ta czterǳiestoletnia kobieta ży e edynie dlatego, aby zasiąść
przy brzegu stołu i żuć, żuć bez końca te rośliny, to ciało innych zwierząt, to maczać chleb
w sosach długo, długo, i wreszcie, gdy tłuszcz uż skrzepł na talerzu, podnieść rękę do
ust i chleb ssać powoli zacząć.

¹ r (gw.) — chlorek, w znaczeniu: chlorek bielący (podchloryn wapnia), silny utleniacz, stosowany ako
środek wybiela ący i dezynfekcy ny. [przypis edytorski]
²
n a — tu: dystyngowane, wytworne zachowanie. [przypis edytorski]
a a — tłusty, pachnący środek kosmetyczny używany dawnie do smarowania włosów dla nadania im
³
połysku i miękkości. [przypis edytorski]

Jeǳenie

Mała, tłusta, z biodrami szeroko rozwiniętymi, z głową małą, wtłoczoną pomięǳy
rozlane ramiona, lubiła ciepło, adło, obuwie ze spiczastymi nosami, kawę, spacery na
Plantach, panią Tulipską, sąsiadkę z pierwszego piętra. Nienawiǳiła za to mężczyzn,
księżyca, muzyki, pani Gundelskie , sąsiadki z drugiego piętra, sług w ogólności, książek,
miłości wraz ze wszelkimi akcesoriami, a szczególnie męża.
Dwaǳieścia lat małżeństwa z człowiekiem o trzyǳieści lat od nie starszym oprócz
tortury małżeńskiego łoża nie przyniosło e ani edne chwili aśnie sze , drgnięcia zmysłów, stracenia choćby na sekundę świadomości o brutalności i szpetocie aktu, na który
przysięga ślubna skazywała ą bez litości. Marulka, Czech limfatyczny⁴ i chorowity, był
dla nie w chwilach nagłe czułości uosobieniem kata, znęca ącego się nad e zupełnie
zimnym i milczącym ciałem.
Po długich walkach nareszcie zmuszona mu ulegać, miała w swych oczach taką moc
wstrętu, że każdy cofnąłby się przed tą wyraźnie zaznaczoną nienawiścią i pogardą kobiety.
Gdy mąż e zadowolony zapalał fa eczkę i pogwizdywał polkę, Frania gryzła do krwi
usta z bezsilne wściekłości. Uległa!… ulec musiała! Lecz dlaczego? Czyż nie była właścicielką swego ciała? Skąd i kto nadał prawo temu człowiekowi znieważać ą brutalnym
aktem, w którym po latach tylu ani na chwilę nic prócz szpetoty dopatrzyć i odczuć nie
mogła? I powoli z te Frani asnowłose i w krasę⁵ bogate zrobiła się drobna, gruba kobietka, żu ąca potrawy, które sama przyrząǳała w kuchni całymi goǳinami. Prasowała
sobie kaaniki, rurkowała e i szarymi goǳinami gawęǳiła z panią Tulipską, sąsiadką
z pierwszego piętra, o drożyźnie mięsa, a , mleka i mieszkań.
Czasem potrąciły o sługi, a raz nawet zgadało się o miłości.
Pani Tulipska westchnęła i ramionami ruszyła.
— Mo a paniusiu droga — wyrzekła, zakłada ąc ręce na piersi — romanse to ﬁdryganse⁶!… Miłość!… albo to istnie e na świecie? Ot, człowiek z człowiekiem się ze ǳie,
złączy ich wola boska i klepią biedę we dwo e. Z początku to kobiecie ciężko się przyzwyczaić do tych… wymagań mężowskich, późnie to się znosi… ot! ak dopust Boży!…
Frania pokiwała głową.
— Patrzcie państwo!… To i paniusia także… Ano, to cieszy mnie barǳo, że nie a
edna. Mó pan małżonek mówi mi, że to a tylko taki głaz!
Pani Tulipska parsknęła śmiechem.
— Co znów!… Wszystkie my tak!… Panom mężom to eszcze czasem ﬁdryganse-romanse w głowie!
Czuli się to, czuli, a a na częście , gdy mnie Tulipski cału e — o utrze szym obieǳie
myślę albo o tym, czy aby strych bęǳie wolny w przyszłym tygodniu i czy mogę zacząć
pranie…
— To tak ak a!… — przyświadczyła Frania.
Mrok zapadał błękitny i ta emniczy.
W klatce kanarki kurczyły się do snu, chowa ąc głowę pod skrzydełka. Przytuliły się
do siebie blisko, blisko i wisiały tak nieruchome w przestrzeni, ak dwie gwiazdeczki złote
nagle ze sobą złączone.
Przed obydwoma kobietami na maluchnym stoliku, pokrytym czerwonym obrusem,
stały ﬁliżanki od kawy, cukierniczka, okruchy ciastek na talerzyku i w pudełku smażone
owoce.
Pani Tulipska utkwiła wzrok w klatkę z ptakami.
— Bęǳie pani miała młode? — spytała wreszcie chrapliwym głosem.
— Będę! — odparła Frania. — Kupiłam niedawno samicę na mie sce te , co zdechła.
Zaraz się pokochali z kanarkiem i teraz panu e mięǳy nimi wielka miłość…
Pani Tulipska wydęła usta i sięgnęła po smażoną gruszkę.
— Och!… te zwierzęta!‥ — wyszeptała, przewraca ąc oczy.
Nienawiść, aką miała Frania do ob awów miłości męża, powoli przeszła i na samą
postać Marulki. Ośmiela ąc się, coraz więce ⁷ ścigała go tą nienawiścią ciągle, siekąc go
⁴ i a n (daw.) — o człowieku: „bezkrwisty”, słabowity, o ﬂegmatycznym temperamencie. [przypis
edytorski]
⁵ ra a (daw.) — piękno, uroda. [przypis edytorski]
⁶ r an (daw., gw.) — mizdrzenie się, zaloty; podrygi, łamańce. [przypis edytorski]
⁷ i — ǳiś popr.: barǳie . [przypis edytorski]
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Małżeństwo, Seks

Małżeństwo

rózgą pogardliwych wyrażeń, rzuca ąc mu w twarz ego wiek, złamaną postać, trudność
wysłowienia się. Cały rząd domu przeszedł w e ręce, odebrała mu pieniąǳe i wyǳielała
mu centy na marki⁸ do listów lub na trochę tabaki. Marulka był urzędnikiem w niewielkim banku i pensy ka ego zaledwo wystarczała na skromne życie dla dwo ga. Frania
zna dowała w tym doskonałe źródło utyskiwań i tronu ąc wśród swych dwóch pokoi
w powoǳi białego perkalu i tanich wstawek, czuła się tylko na chwilę uspoko ona, gdy
zasiadła do obiadu. I tu ednak ścigała eszcze męża nienawistnym wzrokiem, nazywa ąc
go „tabaczarzem”, „tyranem” lub „przeklętym Czechem”.
Marulka milczał, kulił siwą głowę w ramiona, rozumie ąc dobrze, skąd pochoǳi źródło wieczne urazy te kobiety ciągle chmurne , złe i akby skrzywǳone .
Ustępował we wszystkim nie dlatego, aby ą kochał obecnie, bo Marulka także kochać
nie umiał, lecz dlatego, że przyzwyczaił się do nie , do e dąsów, wymysłów, nienawiści
i e zimnego i zbuntowanego temperamentu.
*
Po obieǳie był festyn w Strzeleckim Ogroǳie. Zieleń, kurz, stoliki z hrabiankami
galicy skimi, sprzeda ącymi losy na loterię, namioty z aktorkami w scenicznych sukniach,
odświeżonych na tę uroczystość, panowie komitetowi, lata ący ak gromada szaleńców
z ednego końca ogrodu na drugi dla niewiadomych przyczyn, trzy kapele wo skowe
gra ące równocześnie lub na przemiany⁹ fantaz e z ra ia ¹⁰ i ar n ¹¹, lampiony poszarpane zanim eszcze zmrok nastał, tłok luǳi koło stolików restauracy nych, słońce
wspaniałe, olbrzymie, boskie ponad tą gromadą robaków, wĳących się w śmiertelnych
podrygach ambic i, próżności, próżniactwa i miłości.
Po zasłanych, ak śniegiem, biletami lotery nymi ale ach szła wyprostowana Frania,
trzyma ąc się ramienia Marulki, który uroczysty, w długim surducie i nowym kapeluszu,
starał się swe ogromne stopy zastosować do drobnych kroków żony.
Frania miała na sobie szarą edwabną suknię, narzutkę okrytą dżetem¹², kapelusz koronkowy z żółtym kwiatem i koronkowymi „brydami”¹³. Ten żółty kwiat niepokoił ą.
Zdawało się e , że est „krzyczący”, nieprzyzwoity…
Gdy włożyła kapelusz, odwróciła się do męża:
— Prawda, kokocko¹⁴ wyglądam? — spytała w obawie uczciwe mieszczanki przed
skandalem, aki mógł wypaść z powodu tak wyzywa ącego stro u.
Marulka, przyzwycza ony do ciągłego potakiwania żonie, przyświadczył i tym razem:
— Prawda…
Lecz Frania przyskoczyła do niego z zaiskrzonymi oczami.
— Co prawda⁈ — wrzasnęła. — Co prawda?
— Ano to, co mówisz!…
— A!… więc kokocko wyglądam?
Podparła się pod boki, dusząc się w zbyt ciasnym gorsecie i aksamitnym kołnierzyku
sukni.
Żółty kwiat chwiał się na e głowie, ak chorągiew niesławy.
— Ja… nie mówię — ąkał nieszczęśliwy Marulka.
— Otóż na złość pó dę tak, ak estem! — wołała Frania. — A eżeli mnie kto zaczepi
albo paupry¹⁵ mnie sekować¹⁶ zaczną, to bęǳie two a wina, mó czuły panie mężu!…
Uspokoiła się wszakże, przygłaǳiła włosy i wskazała parasolką drzwi.
⁸ ar a (daw.) — znaczek pocztowy. [przypis edytorski]
⁹na r ian — ǳiś popr.: na przemian, na zmianę. [przypis edytorski]
¹⁰ ra ia a — opera wł. kompozytora Giuseppe Verdiego (–) z  roku, oparta na a i a i
A. Dumasa. [przypis edytorski]
¹¹ ar na — ǳiś popr.: ar n, opera . kompozytora Georges’a Bizeta (–) z  roku. [przypis
edytorski]
¹²
— błyszczący czarny kamień ozdobny, czarny paciorek. [przypis edytorski]
¹³ r (daw.) — wstęgi lub pasy do wiązania kapelusza damskiego, przechoǳące po bokach głowy i zawiązywane pod brodą. [przypis edytorski]
¹⁴
— tak ak kokota, w sposób właściwy kokocie;
a (daw.): prostytutka. [przypis edytorski]
¹⁵ a r (łac.: biedak, ubogi) — tu: biedny chłopak, ulicznik, urwis. [przypis edytorski]
¹⁶
a (z wł.) — dręczyć, nękać, prześladować, dokuczać komuś. [przypis edytorski]
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— Proszę iść naprzód!… — wyrzekła. — Nie mam ochoty, żebyś mi kiedy na kark
spadł na wschodach¹⁷, a ty potraﬁsz mi to zrobić… O!… znam cię, chytra sztuko!…
Poszli więc na ów festyn i Frania szła teraz po ale ach Ogrodu w takt marsza z ar
n , nie odwraca ąc głowy, patrząc prosto przed siebie i sznuru ąc usta. Wieǳiała bowiem,
że może spotkać panią naczelnikową, pana naczelnika i kolegów męża, należało im pokazać, że pani Marulka est kobietą „dobrze” i potraﬁ reprezentować instytuc ę, w które
mąż pracu e. Gdy doszli do restaurac i, Marulka zaproponował żonie „a i ” ¹⁸, za co
został silnie uszczypany w łokieć, gdyż piwo pić można, ale o ze dlach i halbach¹⁹ mówią
tylko prostacy.
Właśnie koło ogroǳenia niedaleko latarni opróżnił się stolik i kelner sprzątał kuﬂe
i ułamki precli, rozsypane na blacie; Frania usiadła na krzesełku i sznuru ąc ciągle usta,
zażądała dwa „kufelki” piwa. Kelner poszedł, macha ąc serwetą, a orkiestra skończyła fantaz ę²⁰ z ar n .
I nagle pośród stolików, w obrębie białe palisady, odgranicza ące piwiarnię od reszty
ogrodu, wybuchł gwar, szum i hałas. Zagłuszone muzyką rozmowy zawirowały w powietrzu ak łopot skrzydeł potworne gromady ptaków.
Stoliki, otoczone zbitą masą luǳi, tworzyły białe plamy, pocętkowane ciemną masą
kuﬂi. Tu i owǳie bielały, aśniały suknie kobiece. W oddali krwawiła się nawet akaś
bluzka koralowe barwy, nieco dale lazurowe, błękitne ak turkusy sukienki podlotków
przybierały w świetle zachoǳącego słońca ﬁoletowe, ǳiwaczne tony. Pęki kwiatów kołysały się na żółtych tłach kapeluszy, tu i owǳie pióra drżały, poruszone niewiǳialnym
podmuchem wiatru.
Środkiem, pomięǳy stołami, szło maluchne ǳiecko w długie , aksamitne , ﬁoletowe
sukience, ǳiecko białe, różowe, tłuste i śmieszne, wlokąc za sobą laskę z dużą srebrną
gałką. Co chwila akaś ręka wyciągała się w stronę ǳiecka, akby chcąc pochwycić to
różowe z awisko, lecz ono szło dale , dumne i trochę zamyślone, z oczami utkwionymi
przed siebie, w szeroką przestrzeń ogrodu, który się przez otwartą bramę rozkładał w zieleni drzew i klombach kwiatów, przyczernionych teraz tłumem luǳi, co się po ale ach
snuł.
Poza ogroǳeniem przemknęła gromada dam i mężczyzn, śmie ąc się głośno i hałasu ąc. Kobiety miały asne płócienne suknie, skromne i na biodrach obcisłe, mężczyźni
doskonale skro oną oǳież i asne cylindry. Mówili po ancusku krzykliwymi głosami
i bezwiednie zabierali całą przestrzeń alei, usuwa ąc innych w cień i ciszę.
Sieǳący w ogroǳeniu restauracy nym luǳie zaczęli podnosić się z krzeseł i wymieniać nazwiska:
— Hrabina! księżna, o! o!… te cztery panny w białych włóczkowych pelerynkach
to córki namiestnika… a to sama namiestnikowa!… Ten młody blondyn w meloniku
brązowym — to baron Brunszwicki… A to ego narzeczona…
Frania wyprostowała się i zacisnęła eszcze więce usta.
To zbliżenie się arystokrac i, którą czuła odǳieloną od siebie zaledwie kilkoma krokami i linią sztachet, prze mowało ą uroczystym nastro em. Bacznie spo rzała na męża,
który pił w te chwili piwo, a płyn ciekł mu po siwe broǳie i spadał kroplami złotawymi
na białą pikową²¹ kamizelkę. Na Franię wystąpiły ognie. A nuż kto dostrzeże.
Wyciągnęła nogę i kopnęła nią męża, ten podskoczył i spo rzał na żonę przerażony.
Lecz Frania uśmiechała się ciągle i akkolwiek barǳo czerwona nie rozsznurowała ust ani
na chwilę…
Gromada arystokratyczna, popycha ąc się i mówiąc częstochowską ancuszczyzną²²,
zniknęła pod gałęziami drzew.
¹⁷
— tu daw.: schody. [przypis edytorski]
¹⁸a i — popr.: in i (niem.): kufel. [przypis edytorski]
¹⁹ a (niem.) — pół. [przypis edytorski]
²⁰ an a a (muz.) — utwór muzyczny o swobodne budowie, łączący kontrastu ące motywy. [przypis edytorski]
²¹ i
— wykonany z piki; i a: prążkowana, gęsta tkanina bawełniana a. edwabna. [przypis edytorski]
a ran
na — kiepska ancuszczyzna; określenie na wzór wyrażenia „rymy częstochow²²
skie”, czyli nieudolne, prymitywne. [przypis edytorski]
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Teraz powoli stoliki opróżniały się i damy sprzeda ące bilety wstawały znużone, przeciąga ąc się lekkim, wǳięcznym ruchem.
Panowie komitetowi, zlani potem, obliczali kasy, zsypywali pieniąǳe w kapelusze.
Brzęk ich łączył się z dalekimi tonami muzyki, które ma aczyły w przestworzu.
Wraz z ode ściem arystokrac i dokoła Frani wytworzyła się moralna pustka. W umyśle
te biedne kwoki owe hrabiny i księżny stanowiły ądro społeczeństwa. To, co zostało
i piło piwo przy stolikach, nie było w ǳiesiąte części warte uwagi.
I teraz Frania zmrużonymi oczami patrzyła dookoła, akby nagle czu ąc się wyższa,
bogatsza, lepie uroǳona od całego tłumu. Zdawało się e , że akaś fatalność wtłoczyła
ą pomięǳy tych luǳi… Je moralne „ a” bez przyczyny zaczęło roić i przybierać wielkie
rozmiary.
Było tak silne i gniewu pełne, że czuła, iż niedługo e ﬁzyczne „ a” nie wystarczy na
pomieszczenie te pychy i te przeraża ące pustki, która e serce rozsaǳała.
Potoczyła wzrokiem dokoła; mrok zapadał i gǳieniegǳie zapalono latarnie i lampiony gazowe. Jasne punkciki migotały w błękitnawym świetle. I nagle Frania uczuła
silny, gorący prąd, przebiega ący e ciało. Oczy e padły na mężczyznę sieǳącego obok
e stołu, schylonego nad kuﬂem piwa, który spoko nie patrzył wprost przed siebie, paląc papierosa. Na chwilę ego duże, ciemne oczy spotkały drobne źrenice Frani i z głębi
ego oczu w oczy kobiety wpadł ten prąd nieuchwytny, to drganie atomów, okrąża ących
każde ciało, stanowiących drugie ciało, odlatu ące od nas dobrowolnie, pite, połykane,
wchoǳące w krew, trawione, inkrustowane²³ w źrenicach innych osobników, którzy nawza em da ą nam z siebie ten obłok niewiǳialny, ciągnący się za nami wszystkimi ak
para ponad słupem wrzące wody.
Frania, nie rozumie ąc, nie zda ąc sobie sprawy, czuła ednak, że od tego człowieka płynie ku nie akiś czar, coś nieuchwytnego, a przecież co powoli wypełnia ą całą
i prze mu e ą na wskroś ak ciepło wiosenne…
Zmieszana, przerażona, pochyliła się nad stolikiem i kreśliła palcem po blacie niewiǳialne zygzaki.
Lecz po chwili podniosła znów głowę i wzrokiem szukała niezna omego. Sieǳiał ciągle przy stoliku samotny, spoko ny, opiera ąc się teraz na lasce, z przygasłym papierosem
w zaciśniętych zębach.
Był to rosły, dość chudy brunet, ubrany czysto i porządnie, z włosami gładko przystrzyżonymi i siwie ącymi uż na skroniach. Rysy twarzy ego były regularne, nos silnie
zaznaczony i zagięty, usta ocienione niewielkim wąsem. Słowem, postać dość pospolita,
często spotykana tu i owǳie, niezwraca ąca uwagi.
Lecz pod rondem kapelusza migotały duże, czarne oczy, wielkie i ocienione rzęsami. W oczach tych leżał główny czar, który Franię uczynił nagle zmieszaną i bezsilną,
napełnia ąc e istotę niepoko em pens onarki pomimo e lat czterǳiestu.
Nigdy żonie Marulki nie zdarzyło się odczuć tego piorunowego uderzenia, które
wstrząsa całą ﬁzyczną i moralną istotą kobiety. Zaczęła drżeć nagle i naciągnęła na plecy
narzutkę, schowała pod nią ręce i obie pięści przycisnęła do żołądka. Miała teraz wygląd
przerażone kury, którą nagle spętano i przed które ślipiami błyska uż ostrze kuchennego noża.
Mężczyzna nie patrzył teraz na nią i zwrócony proﬁlem, śleǳił powolne zapalanie
się lampionów na ciemnym tle parku. Frania nie spuszczała go z oka. Zdawało się e ,
że człowieka tego zna doskonale, że spęǳiła z nim długie lata, życie całe! Wielkość e
malała teraz, drobniała i czyniła ą pokorną i mnie złośliwą. Pobladła i nie czuła, że kapelusz przekrzywił się e , zsuwa ąc na lewe ucho. Bezwiednie miękła w swym śmiesznym
i mizernym gniewie wobec akie ś przepotężne duchowe zagadki, którą odczuć umiała,
lecz szła w nią na oślep, ak zwierzę w wąwóz pchane.
Chwilę chciała się otrząsnąć z tego wrażenia, zwróciła się w stronę Marulki, lecz ten
właśnie dobywał ukradkiem z kieszeni tabakę i gotował się do zażycia porządnego niucha.
I po raz pierwszy w życiu Frania odwróciła głowę, nie złorzecząc i nie wymyśla ąc
mężowi za ten nałóg, który napełniał ą wstrętem.
²³in r
an — zdobiony techniką in r a i, polega ącą na wydrążaniu wgłębień w drewnie i wypełnianiu
ich drewnem innego gatunku i koloru, względnie kością słoniową, metalem itp. [przypis edytorski]
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Czuła, że gniewne słowo zabrzmi fatalnie w te chwili, w które w e piersiach zimnych
i pustych coś akby dławione łkanie nurtować²⁴ zaczyna!…
I znów fatalnie, akby więzami skuta, zwróciła się ku niezna omemu, który sieǳiał
wciąż nieruchomy, tonąc coraz więce w cieniu, podczas gdy w oddali tłumy luǳi zaczynały występować askrawymi sylwetkami pod masą płomieni gazowych.
I w cieniu tym niezna omy nabierał coraz więce fantastyczne i ta emnicze grozy.
Teraz bowiem Frania, nie wiǳąc dokładnie ego rysów, całym nerwowym natężeniem
swe istoty krążyła dokoła ego postaci, chcąc do rzeć ego twarz, spo rzenie, ust wycięcie.
Ciągnął ą ku sobie ak otchłań, ak przepaść. Straciła wolę i świadomość siebie. Nogi e
zlodowaciały, a wzdłuż bioder przebiegały płomienie. Chwilę przesunęło się e przez myśl
słowo „opętanie” to znów „tyfus”. Wreszcie myśli mieszały się e w chaosie zupełnym,
nie wieǳiała dokładnie, kim est, gǳie est… czuła tylko, że ginie w akimś pragnieniu
i tęsknocie wśród dreszczów i błyskawic, targa ących e ciałem i rozsaǳa ących e piersi
nieokreślonym smutkiem.
Była to dla nie męczarnia, lecz męczarnia dość słodka i pełna wǳięku. Sieǳiała
cicho i spoko nie, bo ąc się spłoszyć tego ptaka, co w ciele e bił skrzydłami rozkosznego
niepoko u. I tylko wciąż oczyma śleǳiła postać niezna omego, odgadu ąc go teraz więce ,
niż wiǳąc; znała go tak dobrze! Pomimo że wiǳiała go po raz pierwszy, od dawna, od
ǳiewczęcych e lat był w nie , w głębi e same , był nią samą, czuła to, wierzyła, miała
to niezłomne przekonanie.
I powoli teraz zaczęła się uspoka ać, nie tracąc wszakże nic z wrażeń niespoǳiewanych,
które opadły ą ak chmara motyli nocnych o wspaniałych złotem utkanych skrzydłach.
Zrozumiała, że temu człowiekowi oddałaby się chętnie i bez wstrętu, że z nim pożycie
małżeńskie byłoby nie tylko znośne, ale nawet pożądane, że w ego ob ęciach nie myślałaby
o drożyźnie masła lub o plotkach pani Gundelskie …
I równocześnie z tą myślą ogarnął ą żal za tym czymś, co to w książkach druku ą,
co być może istnie e, co inne kobiety czu ą, co im dopomaga do przebycia ciężkie włóczęgi życiowe , i razem z tym sentymentalnym nastro em zaczęły w nie drgać i kipieć
uśpione zmysły, domaga ące się o te spóźnione porze, w chwili krytycznego przełomu
koniecznego zaspoko enia.
I gdyby ten człowiek, ten sieǳący w cieniu, wyciągnął rękę, byłaby mu osunęła się do
stóp pokorna i wǳięczna, spragniona ego pieszczoty ak zranione zwierzę wody, drżąca na
samą myśl królewskie rozkoszy, aką przeczuwała lat tyle, i wreszcie, gniewna i rozżalona,
z kobiety stała się nęǳną i wystygłą bryłą.
Muzyka, ukryta na balkonie restaurac i, grała teraz akieś urywki operowe. Frania
zaczęła otwierać i słuch na dźwięki melodii. Nie drażniły e rozpasanych w ustawicznym
gniewie nerwów. Przeciwnie, teraz dobrze towarzyszyły e sentymentalno-zmysłowemu
podnieceniu.
Cały szereg fatalnych zmysłowych obrazów przesuwał się przed oczami te skromne
i biedne istoty.
Wyobraźnia e rozpasała się nagle i przełamała bariery wstydu i konwenansów światowych.
Chwilę w fantaz i swe ta mała, gruba urzędniczka w kapeluszu na bakier i zbyt ciasnych bucikach miała pożądania i chęci Messaliny ²⁵, marzące na łożu ze słoniowe kości…
Lecz nagle ten, który wzbuǳił w te małe , śmieszne duszy cały pożar nieznanych e
namiętności i pragnień, wstał i zaǳwonił kuﬂem o spodek.
— a
n r ²⁶…
Do stolika przypadł kelner, zgarnął pieniąǳe i podał mężczyźnie laskę.
Frania rozpaczliwie zacisnęła ręce pod narzutą. Kilka ęǳelek dżetowych pękło z suchym trzaskiem.
²⁴n r a — ǳiać się, ǳiałać w głębi, w ukryciu, nie u awnia ąc się na zewnątrz. [przypis edytorski]
a ina a ria (ok. –) — żona rzym. cesarza Klaudiusza, znana z urody i licznych kochanków.
²⁵
[przypis edytorski]
²⁶ a
n r (niem.) — kelner płatniczy, sprawu ący stały naǳór nad rewirem i wyznaczonym do ego obsługi zespołem kelnerów; wita gości restaurac i, przy mu e od nich zamówienia, które przekazu e podwładnym,
sporząǳa rachunki oraz pobiera należność. [przypis edytorski]
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Miłość, Tęsknota

Mężczyzna powoli, lawiru ąc wśród stołów, odszedł, przekroczył ogroǳenie i znikł
w ciemne alei, gǳie zamiast lampionów przez gęste krzaki przeǳierał się srebrny blask
księżyca.
W oczach Frani równocześnie zgasły fosforyczne blaski, gorączka ustąpiła nagle chłodnemu spoko owi. Poprawiła kapelusz i wypiła resztę piwa. Zasznurowała usta i złożyła ręce
w małdrzyk²⁷, sieǳiała tak gruba, niska, zgarbiona w swe dżetowe pelerynce z „kokockim” kwiatem na czubie kapelusza.
Tego wieczoru raz edyny, i to przez krótką chwilę, Frania lubiła muzykę, mężczyzn
i światło księżyca!

²⁷

r

a r

— złożyć dłonie na krzyż, wnętrzem do siebie. [przypis edytorski]
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