


 

 

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

GABRIELA ZAPOLSKA

Ostatni promień


Ściemniało się uż zupełnie, gdy Elszykowska weszła cicho, tłumiąc odgłos swych kroków,
do przedpoko u.

Potarła o ścianę zapałkę, którą trzymała w ręku i błękitnawy ognik zabłysnął wśród
ciemne przestrzeni.

Ognik ten oświecił od dołu twarz kobiety i odbił e słaby cień na ścianie pokryte
szarym, bezbarwnym obiciem.

Elszykowska zbliżyła się do kinkietu¹ wiszącego naprzeciw wieszadła² — lewą ręką
uniosła w górę szkło, prawą wraz z zapałką zbliżyła do knota, po czym rzuciła dogasa ącą
zapałkę na ziemię, zasaǳiła³ szkło, poprawiła knot i teraz oparła się o ścianę tuż obok
kinkietu, z którego biło na nią niepewne żółtawe światło złe i tanie na.

Kobieta stała dłuższą chwilę z rękami zawieszonymi po obu stronach ciała — wysoka
i smukła, a nawet chuda w swe zużyte bluzce z ciemnoczerwone wełny, ściśnięte w pasie
zruǳiałą czarną wstążką. Brązowa spódnica zwieszała się z bioder sterczących fiszbinami⁴
gorsetu, rękawy bluzki, zbyt ciasne, ściskały ramiona i napęǳały do rąk krew, znaczącą
się błękitnawymi pręgami na tle żółte skóry.

Elszykowska trzymała głowę opartą o ścianę, głowę podłużną, niemal spiczastą z po-
wodu skręconych na czubku włosów przepiętych lawową⁵ strzałą. Na skroniach włosy
te siwiały, wyciąga ąc się silnie ak struny szarawe, przepo one pomadą⁶ na śnieżnobiałe
skórze obciąga ące czaszkę. Pod rzadkimi, silnie do góry podniesionymi brwiami migo-
tały oczy, spłowiałe, błękitne, akby zǳiwione zmarszczkami, które zwartą siatką oplatały
e dokoła, ciągnąc się koronką delikatnych linii ku szyi długie , smutne , chude , wycią-
gnięte w górę ak szy a ptaka szuka ącego wy ścia z sideł, w które wpadł wśród nocnych
cieni.

Naprzeciw Elszykowskie stało wieszadło, okrągłe, złożone z kołków świecących teraz
migotliwymi punkcikami. Na tym wieszadle, ak nęǳna szmata, zwieszało się ku ziemi
zielonawe, zużyte palto męskie, z kieszeniami wypchanymi masą książek, broszur, zwitków
zapisanego papieru. Podszewka tu i owǳie była rozpruta, żółtawe kłaczki zbite w masę
waty bielały około pach, na ciemnym tle wytarte podszewki.

Palto owe miało w sobie coś z abnegac i⁷ człowieka, który e nosił, widoczne było,
iż okrywało dawno spaǳiste ramiona i wypukłe plecy swego właściciela. Miało w sobie
smutną pracowitość i brak energii zupełny, tak rękawy ego zwieszały się bezsilnie, akby
ramiona wisielca.

Elszykowska wpatrzyła się w fałdy te oǳieży, wpiła się w nie wzrokiem i usta e
rozchyliły się powoli, ak kwiat zwiędły pod ǳiałaniem wrzące wody. Oczy powlokły się
mgłą, na szyi wystąpiły pręgi żył, cała twarz i postać kobiety przybrały wyraz sentymen-
talne namiętności.

¹kinkiet — świecznik a. lampa mocowane na ścianie. [przypis edytorski]
²wieszadło (daw.) — wieszak, mebel z kołkami a. haczykami do zawieszania ubrań. [przypis edytorski]
³zasaǳić (daw.) — nasaǳić, umieścić na czymś. [przypis edytorski]
⁴fiszbin (z niem. Fischbein: Fisch: ryba, Bein daw.: kość) — usztywnia ący pręt w gorsecie lub staniku; daw.

fiszbiny były wyrabiane z giętkie , rogowe substanc i tworzące płyty na podniebieniu wielorybów, również
zwane fiszbinem. [przypis edytorski]

⁵lawowy — wykonany z zakrzepłe lawy. [przypis edytorski]
⁶pomada — tłusty, pachnący środek kosmetyczny używany dawnie do smarowania włosów dla nadania im

połysku i miękkości. [przypis edytorski]
⁷abnegacja — brak troski o swó stan, wygląd i korzyści. [przypis edytorski]
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Jakieś rozrzewnienie prawie macierzyńskie mieszało się ze zmysłową chęcią posiada-
nia. Widoczne było, iż sentymentalizm przeważał, pokrywa ąc roǳa em welonu gorącz-
kę trawiącą zmysły, mimo to chwilami welon się stawał przezroczystym i w zǳiwionych
źrenicach, oprawnych siatką zmarszczek, błyskało coś na kształt fosforycznego, bladego
światełka.

I nagle — Elszykowska oderwała się od ściany, rzuciła się ku wieszadłu i u ąwszy klapę
paltota, tulić doń swą twarz wychudłą zaczęła. Szeptała po cichu akieś krótkie, urywane
słowa — drżącymi palcami mięła tkaninę. Zamknęła powieki i o policzek ocierała wytarty
wąski pasek aksamitu kołnierza…

Nagle drzwi się otwarły i szybko do przedpoko u wpadła czternastoletnia ǳiewczy-
na, z warkoczami spuszczonymi na trochę zgarbione plecy. Miała na sobie bluzkę z tego
samego co i bluzka Elszykowskie materiału, tylko w pasie krwawoczerwoną wstążkę i na
biodrach piaskowo asną spódnicę. W ręku trzymała zwiniętą książkę nieoprawną⁸, z po-
szarpaną błękitnawą okładką.

Poskoczyła ku wieszadłu i tam spotkała się z matką, która cała okryta nagłym potem,
drżąca, zmieszana, udawała, iż wkręca w słup źle trzyma ący się kołek, na którym wisiał
okrągły kastorowy⁹ kapelusz.

ǲiewczyna zatrzymała się, rękę z książką cofnęła w tył i ukryła w fałdach spódnicy.
Chwilę panowało milczenie i tylko słychać było monotonny głos chłopięcy, który nagle
spoza drzwi dolatywać zaczął.

Wreszcie Elszykowska wysunęła się z cienia.
— Czy Tadek nie skończył eszcze lekc i?
ǲiewczyna patrzyła bystro na matkę spod brwi dobrze nakreślonych i lekko ścią-

gniętych.
— Przecież mama wiǳi palto Bełszyńskiego, zresztą aż tu słychać, ak Tadek swo ą

grekę stęka!
Elszykowska powoli zaczęła oǳyskiwać równowagę.
— Czego tu chcesz, Jaǳiu? — spytała niecierpliwie.
— Kucharka pyta, co bęǳie do herbaty.
Elszykowska zagryzła usta.
— Idę! — wyrzekła przyciszonym głosem.
I skierowała się ku drzwiom w głębi, otworzyła e i znikła, przykłada ąc rękę do roz-

palonych policzków, na które wystąpiły purpurowe plamy.
Jaǳia patrzyła na oddala ącą się matkę i gdy ta znikła poza zamkniętymi drzwiami,

wzruszyła ramionami. Zagadkowy uśmiech przesunął się po e wąskich wargach. Zbliży-
ła się szybko do wieszadła i w kieszeń paltota wsunęła trzymaną w ręku książkę. Broszura
uparcie połamana nie chciała we ść w zbyt ciasny otwór oǳieży. Jaǳia rozwinęła ą, wy-
prostowała i na kolanie zwinęła znów ciaśnie , wygłaǳa ąc zwinięte rogi czerwoną, chudą
ręką. Warkocze spadły e na piersi i wiły się ak złote węże na krwawym tle stanika.

Na żółte okładce zaczerniły się litery:
„Also sprach der Zarathustra”¹⁰.
A nieco niże :
„Fryderyk Nietzsche”.
Nareszcie Jaǳia zdołała wsunąć broszurę w kieszeń palta. Odsunęła się od wieszadła.

W te same chwili drzwi się otworzyły i stanął w nich młody człowiek, niski, z ciemną
brodą okala ącą twarz, o okrągłym, a mimo to wychudłym owalu. W twarzy te czoło
miało ǳiwny charakter uporu, lecz zarazem akie ś nerwowe słabości; włosy od linii
zarostu twarde i szorstkie falowały dale miękko, niepewnie, akby na wolę losu rzucone.
Reszta rysów grubych, chłopskich, okrytych ciemnawą skórą, tonęła prawie w masie tych
czarnych włosów, kry ących usta, które zaledwie bladą linĳką przebłyskiwały wśród zarośli
brody. Zniszczona kurtka zwieszała się z ramion, przybiera ąc te same fałdy i kierunek,

⁸nieoprawna — ǳiś: nieoprawiona. [przypis edytorski]
⁹kastorowy (daw., z łac: castor: bóbr) — filcowy; kastor: gęsty materiał z sierści bobrowe używany do wyrobu

kapeluszy. [przypis edytorski]
¹⁰Also sprach der Zarathustra — właśc.: Also sprach Zarathustra (Tako rzecze Zaratustra) (–), filozoficzna

powieść niem. filozofa i pisarza Friedricha Nietzschego (–), na barǳie znane ego ǳieło, zawiera ące
główne idee ego światopoglądu: śmierć Boga, wolę mocy, koncepc ę nadczłowieka. [przypis edytorski]
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akie miało palto zawieszone na szaragach¹¹. Na kamizelce połyskiwał niklowy łańcuszek
z małym srebrnym medalionikiem.

U rzawszy go, Jaǳia cofnęła się w głąb przedpoko u i na ego niedbały, trochę nie-
śmiały ukłon nie odpowieǳiała nawet skinieniem głowy. Nie odchoǳiła wszakże, zaci-
snąwszy usta i schowawszy ręce w fałdy spódnicy.

Bełszyński tymczasem zd ął palto i zaczął e powoli wciągać na ramiona. Jaǳia spod
opuszczonych powiek śleǳiła ego ruchy, sama nieruchoma, oparta o ścianę, przybiera ąc
tę samą pozę, aką miała przed chwilą e matka, gdy stała wpatrzona w owo zielone palto,
obecnie ożywia ące się i wypełnia ące postacią studenta.

Bełszyński u ął w rękę kapelusz, pomacał kieszenie, akby chcąc się przekonać, czy
wszystkie broszury i książki są na swoim mie scu, i chrząknął silnie, akby mu nagle
zaschło w gardle.

— Już idę! — wyrzekł barǳo niskim i dźwięcznym głosem. — Może pani zechce
mamy o bilet poprosić!

Jaǳia zmrużyła oczy, ściągnęła brwi, krótką, edną sekundę wpiła się źrenicami w twarz
mężczyzny i wreszcie otworzyła drzwi prowaǳące do dalszych poko ów.

— Mamo! — zawołała. — Korepetytor odchoǳi!
Natychmiast z ciemni wynurzyła się postać Elszykowskie , tak akby ona sama stała

pode drzwiami, oczeku ąc na tę chwilę.
Nie wchoǳąc do przedpoko u, wyciągnęła rękę.
— Proszę pana… oto bilet! — wyrzekła cichym głosem.
Bełszyński ciężkim krokiem podszedł ku nie .
— ǲięku ę!
Wziął kartkę, na które grubymi cyami naznaczona była rzymska dwunastka, zawa-

hał się chwilę, akby chciał coś powieǳieć, o coś prosić… akby czekał na akieś słowa
z ust gospodyni domu, lecz ona, na wpół ukryta w cieniu, stała milcząca i tylko w ciem-
ne głębi ma aczyła niewyraźnie plama żółtawa e twarzy i edne ręki, którą Elszykowska
trzymała teraz kurczowo u szyi zaciśniętą.

Wobec tych dwóch milczących postaci kobiecych, których źrenice czuł na sobie, Beł-
szyński cofnął się i odsunąwszy rygiel, wyszedł, wpuszcza ąc otwarciem drzwi wchodo-
wych¹² prąd zimnego powietrza i smugę światła gazu, napełnia ącego mleczną białością
klamkę wschodową¹³.

*

Elszykowska weszła na chwilę do sypialnego poko u.
Była to podłużna szuflada, okle ona ciemnoszafirowym papierem.
Pod ścianami stały dwa łóżka palisandrowe¹⁴, porządnie zasłane i okryte kapami szy-

dełkowe roboty.
Pomięǳy nimi komoda, na nie toaletka, dwie świece oprawne w srebrne lichtarze.

Przy oknie mały stoliczek, na nim koszyczek z rozpoczętą szydełkową robotą.
Nigǳie ani śladu kurzu, wszystko czysto sprzątnięte, ustawione, na umywalni szczo-

teczki ułożone metodycznie w głębi porcelanowego pudełka.
Na stoliczku lampka niewielka, przyćmiona papierowym abażurem.
Elszykowska zbliżyła się do komody i oparłszy się łokciami o blat, ukryła w dłoniach

głowę.
Tak! kochała się w Bełszyńskim i to od dwóch lat, od chwili, gdy ten brzydki i chmur- Miłość niespełniona

ny student wszedł na próg ich domu.
Kochała go w ta emnicy na wyższe i długo nawet przed sobą samą nie chciała się

przyznać do te miłości dla korepetytora swego syna, miłości, która czyniła ą śmieszną,
nęǳną, głupią, a mimo to wżarła się uż tak w e istotę, że stanowiła część e same .

¹¹szaragi — roǳa wieszaka na ubrania w postaci sto ące ramy z haczykami a. kołkami. [przypis edytorski]
¹²wchodowy (daw.) — ǳiś popr.: we ściowy. [przypis edytorski]
¹³wschodowy (daw.) — ǳiś: schodowy, odnoszący się do schodów. [przypis edytorski]
¹⁴palisandrowy — wykonany z palisandru, barǳo ciężkiego i twardego drewna, używanego głównie do wy-

konywania mebli i przedmiotów artystycznych, instrumentów muzycznych. [przypis edytorski]
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Bełszyński zdawał się nie spostrzegać nawet te gorące , sentymentalne namiętności,
aką wzbuǳił w te czterǳiestoletnie kobiecie, chude , zmęczone , siwie ące i traktu-
ące go z akąś ǳiwaczną, według niego „niegrzeczną”, lękliwością. Kilkakrotnie przy
podawaniu mu biletu lub wypłacaniu pienięǳy palce ich się zetknęły. Elszykowska na-
tychmiast cofała swo e akby za dotknięciem rozpalonego żelaza. Uważał ą ak „matkę
swo ego ucznia” — nic więce . Była dla niego tym samym, czym to wieszadło, na którego
kołku zawieszał swe palto od lat dwóch. W ogóle było to usposobienie zimne. Kobieta Mizoginia
była dlań niższym organizmem — przechoǳił mimo ǳiewicy, często ma ąc na ustach
sprośne żarty i słowa, lecz zbywa ąc wzruszeniem ramion to, co namiętnością płciową
zwać się mogło. Kobieta była dlań potrzebna do zachowania gatunku — kiedyś, późnie ,
skoro bęǳie mieć ku temu środki, weźmie sobie może towarzyszkę, z którą spełni akt
altruizmem podyktowany.

Tymczasem Elszykowska kochała go coraz głębie , coraz namiętnie , ma ąc w te pa- Miłość niespełniona
s i ostatni, asny promień nęǳnego życia żony urzędnika, który po mozolne pracy lat
czterǳiestu doszedł do tysiąca sześciuset rubli roczne pens i i chroniczne choroby, na
którą nawet specyfiki ogłaszane na czwarte stronicy pism pomóc nie mogły.

W pierwszych latach małżeństwa Elszykowska walczyła z niedostatkiem, z ukrytą
i łataną biedą — i powoli pod wpływem te ciągłe walki o możność kupienia funta¹⁵
wołowiny na rosół lub serdelka do herbaty straciła na zupełnie akiekolwiek namiętne
porywy. Nie kochała nigdy nikogo, trochę męża, trochę ǳieci — i doszła tak w tym
chłoǳie i przyzwoite moralności do lat czterǳiestu — gdy nagle serce e zatrzepotało
ak ptak długo więziony w zbyt ciasne i ciemne klatce. Ten młody chłopiec od pierwsze
chwili sprawił na nie piorunu ące wrażenie i po pierwsze ego bytności w ich domu zda-
wało się e , że dostała obłędu. Gdy nagle wymówiono imię nowego korepetytora, twarz
e oblewała się krwawym rumieńcem, ak twarz piętnastoletnie ǳiewczyny. I odtąd e-
dyną troską e życia było ukrycie tego uczucia, które w ta emnicy wzrosło do olbrzymie
potęgi szalone namiętności. Chwilami Elszykowską ogarniała żąǳa namiętnych piesz-
czot i ona, tak zwykle spoko na i martwa, roiła sceny przechoǳące zakreślone wyobraźni
granice. To znów przeważał sentymentalizm i po kryzysie zmysłowego nastro u następo-
wał nerwowy smutek beznaǳie ne uczuciowości.

Mimo to nigdy na lże szy cień kokieterii i uczynienia wrażenia nie przesunął się przez
e postępowanie. Czesała ciągle po chińsku włosy, nie zasmarowu ąc farbą siwie ących
nici. Jak spłoszona sarna przemykała się przez pokó , w którym Bełszyński uczył e syna.
Często stawała pode drzwiami i wsłuchiwała się z rozkoszą w niski, basowy głos studenta.
Zamykała oczy i zaciskała ręce koło szyi, do które krew napływała gorącą strugą. Często
spod przymkniętych powiek spływały łzy, drżały na nęǳnych rzęsach i spadały na stanik
okrywa ący zapadłą pierś, ak całun rozkłada ące się części trupa.

Było to dla nie cierpienie, lecz zarazem i rozkosz wielka, a dawnie dla nie nieznana.
Zdawało się e , że esień e życia ozłaca gorąca struga słońca. Przed poznaniem Bełszyń-
skiego miała przekonanie, iż est uż barǳo starą i zgrzybiałą kobietą, lecz gdy zbuǳiło
się w nie serce, odmłodniała moralnie i miała złuǳenie, iż teraz dopiero zaczyna się e
życie, akkolwiek naǳie ą wza emności nie łuǳiła się ani na chwilę. Wystarczał e widok
studenta, dźwięk ego głosu, ta krótka chwila, w które podawała mu bilet, i przeświad-
czenie, że go zobaczy utro, po utrze i w dnie następne.

Resztę uczucia koncentrowała w marzeniu, w snach gorączkowych, namiętnych, to
znów w potoku łez, który obmywał e twarz zmarszczkami pooraną.

*

— Tatko!
— Na szczęście! Myślałam, że się uż nie doczekamy!…
Jadwisia złożyła książkę, nad którą sieǳiała zgarbiona tuż obok gotu ącego się samo-

waru.
W przedpoko u Elszykowski zde mował futro, kalosze, wycierał nos i pluł w chustkę,

chrząka ąc przy tym półgłosem.

¹⁵funt — daw. ednostka wagi, wynosząca ,–, kg. [przypis edytorski]
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Wreszcie otworzył drzwi i wszedł do adalnego poko u.
— Jak się macie, ǳieci! — wyrzekł nosowym głosem. — Gǳież mama?… Mamo!

Mamo!…
Podszedł do drzwi sypialni, zaciera ąc ręce, i powtórzył kilkakrotnie:
— Mamo! Mamo!…
W sypialni dały się słyszeć szybkie kroki i przez drzwi uchylone wsunęła się Elszy-

kowska, trzyma ąc chustkę przy zaczerwienione twarzy.
— Cóż to? Znów zęby? — zapytał Elszykowski i nie czeka ąc odpowieǳi, posunął

się ku stołowi.
— Nale cie mi herbaty… Psie zimno… Zmarzłem, aż mi ręce posztywniały.
Elszykowska zbliżyła się do stołu i wziąwszy cza nik w rękę, nalewała esenc ę do po-

ustawianych na obrusie filiżanek.
Unikała pełnego światła i kryła się w cieniu poza samowarem, zastawia ąc się owym

bólem zębów, który wymyśliła sobie ako ochronę przed zbytnią gadatliwością męża lub
ǳieci, a zarazem ako usprawiedliwienie zbyt często teraz załzawionych i zaczerwienionych
oczów.

Lecz Elszykowski nie patrzył na żonę, wziął w rękę filiżankę i podniósłszy ą ku górze
pod lampę, przyglądał się z zadowoleniem prześwieca ące przez porcelanę herbacie….

— Ładne filiżanki — przemówił z uśmiechem — cieszę się, że e kupiłem, niedrogie,
porcelana cienka, pasek złocony dystyngowany…

Poprawił się na krześle i po chleb nasmarowany masłem sięgnął.
— Zresztą, teraz w przyzwoitych domach nikt herbaty w szklankach nie pĳe!…
Nikt mu nie odpowieǳiał, coǳiennie bowiem Elszykowski powtarzał to samo, co-

ǳiennie przyglądał się porcelanie filiżanek i winszował sobie ich nabytku.
Jaǳia i Taǳio, przyzwycza eni do maniactw o ca, pili herbatę i edli gorące serdelki.
Elszykowski sięgnął po leżący na stole „Kurierek”.
— Dlaczego mama zostawia gazety na stole? — zapytał z wymówką, zwraca ąc się

w stronę żony. — Jaǳia stara się czytać fe letony¹⁶, a teraz Bóg wie co w nich druku ą
i dobrze wychowane panienki nie powinny czytać takich rzeczy!

Elszykowska nie odpowieǳiała na ten zarzut męża, usiadła poza samowarem i oparła
twarz na dłoni. W asnym świetle wiszące lampy wydawała się eszcze starszą, nęǳnie szą
i barǳie pomarszczoną.

Elszykowski rozwinął „Kuriera” i czytać zaczął. Tymczasem Tadek z drugie strony
starał się przeczytać ogłoszenia. Jadwisia obo ętnie spoglądała na kłęby pary bĳące z sa-
mowara.

Nagle Tadek łamiącym się głosem podrostka zawołał:
— Proszę taty! trzeba podać do „Kuriera”!
Elszykowski, zǳiwiony, spoza drukowanego arkusza się wysunął.
— Dlaczego?
— Bo ten Bełszyński nie może uż dawać korepetyc i!
— Dlaczego?
— Nietęgi est w matematyce; po herbacie będę musiał pó ść do kolegi, aby z nim

zadanie przerobić…
Elszykowski podniósł znów w górę filiżankę i palcem po drugie stronie ścianki wo-

ǳił.
— To się go odprawi — zakonkludował spoko nie, stawia ąc filiżankę na spodeczku.
— Ja mu ǳiś powieǳiałem, że wy eżdżamy na tyǳień na wieś, do Groǳiska —

ciągnął dale Tadek — niby do babci i że napiszemy do niego, kiedy powrócimy. Niby
zawsze… tak grzecznie . Prawda?… Co?… Prawda, tatku?…

Elszykowski kiwnął głową. Naturalnie, grzecznie i przyzwoicie , choć znowu nie ma
potrzeby robić tyle ceremonii względem korepetytora…

Zatroszczył się tylko o cyę¹⁷ lekc i, akże te ǳiesięć rubli rozłożyć. Lecz Tadek uspo-
koił go natychmiast.

— ǲiś dała mu mama dwunasty bilet. Prawda, mamo?

¹⁶fejletony — popr.: felietony. [przypis edytorski]
¹⁷cyfra — tu: liczba. [przypis edytorski]
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Elszykowska sieǳiała nieruchoma, na pozór niezmieniona, tylko cała nagle zlodo-
waciała pod wpływem tego ciosu, który druzgotał e serce. Trzymała wciąż chustkę przy
ustach i zęby e dygotać zaczęły ak w febrze. Przed oczyma mąż, syn, kłęby pary —
wirowały i rozpływały się ak nieuchwytne cienie.

Elszykowski, nie otrzymawszy odpowieǳi, zwrócił się znów do syna.
— Ha… to napisze się ogłoszenie, ty radź sobie tymczasem, odpisu ąc od kolegów,

a temu panu pośle się utro przez posłańca pieniąǳe. A teraz da cie mi święty spokó
i siedźcie cicho, niech „Kuriera” dokończę.

Wszyscy zapadli znów w martwe milczenie, tylko eden Tadek pił herbatę i opychał
się chlebem z masłem i serdelkami.

Jadwisia nagle eść przestała, pobladła i oczy utkwiła w deseń obrusa. Machinalnie
gniotła chleb i rozrzucała dokoła kruszyny. Jedna z nich wpadła w filiżankę Tadka. Chło-
pak brutalnie odepchnął łokieć siostry i zaczął na spodek wylewać herbatę. Lecz Jadwisia,
akby tylko oczeku ąc sposobu ulżenia straszne nerwowe walce, aką w sobie toczyła, po-
rwała silnie, okrutnie niemal, brata za ucho.

— Smarkaczu!… — szepnęła przez zaciśnięte zęby.
Tadek ryknął płaczem.
— Mamo! Jaǳia się bĳe! — wrzeszczał, otwiera ąc szeroko usta i podskaku ąc na

krześle.

*
Noc.
Zwrócona twarzą do ściany, w rurkowanym czepku i długie nocne koszuli leży El-

szykowska, podobna więce do trupa niż ży ące istoty.
Ta edna goǳina uczyniła ą zgrzybiałą staruszką, zmieniła e rysy, pogrzebała w tym

szmacie ciała ą samą, e serce, e duszę, e istotę życia.
Nigdy przez umysł e nie przesunęła się myśl, iż Bełszyński może przestać być ko-

repetytorem e syna. Było to przecież barǳo logiczne, ale ona, w chwili gdy kochać
zaczęła, wykluczyła logikę ze swego programu umysłowego. I nagle spadł na nią ten
grom, pociąga ąc ą w ciemnię po chwili słonecznego blasku. Czuła teraz, iż to, co ą
wiązało z Bełszyńskim, nie było edynie zadowoloną potrzebą serdecznego uczucia, lecz
że razem z nim ednoczył się eszcze akiś prąd świeży, coś doskonalszego nad to, co ą
otaczało, czego nie rozumiała, ak gąsienica w pochwie zamknięta, lecz co przeczuwała ak
ta, która była może uż kimś na wzór Bełszyńskiego, kimś, co w górę szedł ku szerszym
gościńcom, ozłoconym blaskiem idei.

Lecz gdyby ą kto zapytał, co est idea¹⁸ lub co stanowi wytycznię owych szerokich
gościńców — nie umiałaby na nie znaleźć odpowieǳi. Tak samo nie umiałaby określić
roǳa u bólu, aki szarpał e całą istotę.

Wieǳiała tylko, że cierpiała i że cierpienie to nie miało się skończyć nigdy.
I nagle łkanie spazmatyczne podniosło e pierś i wśród ciszy nocne rozległo się ak

ęk dławione ofiary.
Z naprzeciw sto ącego łóżka podniósł się na wpół Elszykowski zaspany i zmrużonymi

oczyma starał się w świetle lampy do rzeć twarz żony.
Ona, przerażona tym wybuchem rozpaczy, leżała teraz cicho, mnąc w palcach prze-

ścieradło.
— Cóż ci to?… Znów zęby?…
Nie było odpowieǳi.
Elszykowski wzruszył ramionami.
— Mogłabyś też uż raz pó ść do dentysty i kazać sobie powyrywać spróchniałe ko-

rzenie. Przestałabyś kawęczyć¹⁹… To sensu nie ma. Mnie tylko po nocy buǳisz i sama
się mizeru esz²⁰!

Ułożył się znów do snu, zbił mocno poduszkę, wetknął sobie pod głowę aśka i na-
ciąga ąc na uszy kołdrę, dodał:

¹⁸co jest idea — tu: co to est za idea. [przypis edytorski]
¹⁹kawęczyć — narzekać na dolegliwości; niedomagać. [przypis edytorski]
²⁰mizerować (z łac. miser: nieszczęśliwy, biedny) — czynić mizernym, wycieńczać. [przypis edytorski]
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— A ak ci o to choǳi, to możesz sobie kazać kilka zębów wstawić. Czytałem, że
tam gǳieś na placu Zamkowym wstawia ą po rublu kopie ek pięćǳiesiąt od sztuki. Idź
tylko, a zapłacę!…

Za chwilę chrapał doniośle.

Châteauneuf,  czerwca  r.
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