


 

 

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

Pani Dulska przed sądem

Pani Dulska dla całego domu „narząǳiła” świeżą bieliznę.

I to we wtorek, wbrew zwycza owi. W domu Dulskich bowiem zmieniano bieliznę
w nieǳiele i czwartki, poszewki i prześcieradła — co dni piętnaście.

O tym mówiła Pani Dulska z pychą źle ukrytą:
— Są takie panie, które co miesiąc nawłóczą pościel i potem zda e się im, że u nich

porządnie… Ja wolę oszczęǳić na eǳeniu, a mydła nie żałować. Już taka mo a natura!
Insza¹ nie będę!

Toczyła dokoła wzrokiem groźnym, mówiąc te słowa. Barchanowy² granatowy szla-
ok w duże szare talary³ opadał w szerokich fałdach, wznosząc się wszakże na biodrach.
Charakterystyczny węzełek włosów sterczał czubku głowy. Cała postać zionęła dobrym
odżywianiem się i gniewem. Ręce były stale zabruǳone na końcach palców. Pani Dulska
nie miała czasu nigdy wyszorować ich do czysta. Przy tym grzebała ciągle w piecach,
w cukrze, czyściła grzebienie, kra ała mięso, uczyła kucharkę, ak się paproszy⁴ za ące,
odǳielała białka, przygotowywała dla Meli proszki i pomadę⁵ do włosów, ugłaǳała sól
w solniczkach, próbowała śmietanę, liczyła brudy — słowem, palce e ciągle przylepiały
się do czegoś, zabierały coś na siebie, ak te pracowite pszczółki, uwa ące wśród kwiatów.

— Insza nie będę! — powtórzyła pani Dulska, czeka ąc na opozyc ę. Lecz te nie
było. Zbyszko ulotnił się. Mela i Hesia sieǳiały w swoim poko u, Felic an palił cygaro
w przedpoko u, bo mu tam było na wygodnie .

Pani Dulska zatem mówiła w próżnię.
Otworzyła szafę i ładowała dale bieliznę dla całego domu. Zwłaszcza starannie wy-

bierała bieliznę Felic ana i swo ą.
— To my staniemy utro przed sądem!… Trzeba, ażeby wszystko było ak należy!
Na to wspomnienie panią Dulską oblały pąsy. Pokiwała głową.
— Przed sądem!… Do tego doszło!
A wszystkiemu winien — kto? Naturalnie Zbyszko.
Żeby nie on, kokocica⁶ z pierwszego piętra nigdy nie byłaby się rozzuchwaliła. Sprowaǳa ąc Kobieta ”upadła”

się, miała na wyraźnie zapowieǳiane, że wyna mu e się e mieszkanie, ale pod warun-
kiem, że bęǳie sza! ani mru, mru, łagodnie, cicho, ak Pan Bóg przykazał. Przystała na
wszystkie warunki, dostała klucz, zgoǳiła się płacić stróżowi cztery guldeny⁷ na ręce pani
Dulskie i wprowaǳać swoich gości kuchennymi schodami i na palcach. Zwłaszcza co
do stróża pani Dulska była barǳo rada, bo to uwalniało panią Dulską od płacenia mu
pens i ako stróżowi kamienicy. I wszystko było w porządku. Kokocica spała cały ǳień,
nie miała sługi, plotek nie było. Posługiwał tylko akiś stary Żyd, który przemykał się
ak cień po ganku, nosząc rano czekoladę w podwó nych porc ach z pobliskie cukierni.

¹inszy (daw.) — inny. [przypis edytorski]
²barchan — gruba tkanina bawełniana. [przypis edytorski]
³talary — tu: duże krążki, od nazwy duże srebrne monety. [przypis edytorski]
⁴paproszyć — ǳiś: patroszyć. [przypis edytorski]
⁵pomada — tłusty, pachnący środek kosmetyczny używany dawnie do smarowania włosów dla nadania im

połysku i miękkości. [przypis edytorski]
⁶kokocica (daw.) — zgr. od kokota: prostytutka. [przypis edytorski]
⁷gulden — srebrna moneta Austro-Węgier. [przypis edytorski]
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Zresztą⁸ — okna, wychoǳące na ulicę i na ganek, szczelnie pozasłaniane storami⁹ ko-
ronkowymi, pozaciągane różowym i żółtym edwabiem. Czasem tylko na balustraǳie
ganku od ǳieǳińca Żyd w szare kurtce, nucąc coś cichutko, rozwieszał śliczne szlaoki
ak z puchu, z rękawami długimi, wiewa ącymi¹⁰ ak chorągwie błękitne, oszyte¹¹ koron-
ką. Czasem zabłysła złota atłasowa kołdra, opięta wspaniałym, walans enkami¹² stro nym
prześcieradłem, zawieruszył się asiek ak cacko, ubrany w kokardki, na których plątały
się długie, rudawe włosy kokotki.

Z kuchni Dulskie wypadała wtedy Hesia i, szeroko otworzywszy oczy, chłonęła
w siebie widok tych cudów, ona, która znała tylko dessous¹³ kobiece z uczciwego płót-
na i oszyte ǳierganymi ząbkami lub „tiulikiem” haczkowanym¹⁴ z kręte bawełny. Na
twarz ǳiewczyny wybiegały wypieki. Wpatrzona w balustradę ganku, zdawała się wcią-
gać w ruchome nozdrza woń perfum zmieszanych, którymi kokotka cała była przesycona
i przesycała wszystko, co dotykało e ciała.

Milczące, ciekawe, prze ęte tym widokiem ǳiecko Dulskie tonęło myślą, żąǳą, pra-
gnieniem — w tanim przepychu warsztatu rozpusty.

Żyd delikatnie, z akimś nabożeństwem obchoǳił się z tymi wykwintami, dmuchał
na nie, roztrzepywał, przypatrywał się z lubością i zachwytem. Lecz gdy spotkał się ze
wzrokiem Hesi, przybierał obo ętną minę i rybie ego oczy powlekało akby bielmo głu-
poty. Zbierał szlaoki i pościel i znikał w głębi domu.

Raz eden Hesia dostrzegła tylko, ak przez otwarte drzwi kuchni wypadła kokocica
w przepyszne , bladozielone halce, naszyte od bioder koronkami, we włóczkowe chustce
na ramionach i z rozrzuconą masą włosów. Mignęły plecy rozpustne i twarz „gra ącego
anioła” z bazyliki Piotrowe . Porwała szlaok i znikła.

Te nocy Hesia długo nie spała.
Lecz o tym nie wieǳiała pani Dulska.
I nie przeczuwała.

*

Pani Dulska była spoko na i kontenta¹⁵, że tak dobrze ma wyna ęte pierwsze piętro.
Młode małżeństwo, więc o bożym świecie nie wie, a potem¹⁶ est znowu dobrze i po-

błażliwie usposobione, i panna Matylda Sztrumpf — prywatyzu ąca.
Co komu do tego?
Prywatyzu ąca. Kobieta ”upadła”
I tyle!
Cicha, grzeczna, bieliznę odda e za dom¹⁷, na strychu nic nie ma, w piwnicy takoż

(strych i piwnicę pani Dulska odna ęła praczce i sklepikarzowi), awantur o granie na
fortepianie nie robi, czynsz kwartalnie z góry płaci. To sobie pani Dulska wymówiła¹⁸.
Inni lokatorzy płacą miesięcznie. Ale Matylda Sztrumpf kwartalnie. Mama Dulska est
przebiegła i choć sama est barǳo tego… ale rozumie się na handlowe stronie takich pań.
ǲiś dobrze iǳie: gumy¹⁹, boa, meble, a utro coś się odwróci i — czarna seria. Mama
Dulska woli się zabezpieczyć na trzy miesiące naprzód. Zawsze — przez trzy miesiące taka
Matylda może uż znów mieć boa, automobil, gumy i czynsz dla Mamy Dulskie .

A nawet pani Dulska miała dla Matyldy Sztrumpf pewne uznanie. Oto pani Dulska
wpadła nagle na pomysł… poświęcenia kamienicy. Kupiła bowiem ową kamienicę od Ży-
da, który ą zbudował. Kamienica była niepoświęcana i sługi o tym szeroko po całe ulicy

⁸zresztą — tu: poza tym. [przypis edytorski]
⁹stora — ciężka zasłona. [przypis edytorski]

¹⁰wiewający — powiewa ący. [przypis edytorski]
¹¹oszyte — ǳiś: obszyte. [przypis edytorski]
¹²walansjenka — cienka, delikatna koronka; nazwa od . miasta Valenciennes. [przypis edytorski]
¹³dessous (.) — bielizna damska. [przypis edytorski]
¹⁴haczkowany (daw.) — wykonany szydełkiem. [przypis edytorski]
¹⁵kontent (daw.) — zadowolony. [przypis edytorski]
¹⁶potem (daw.) — poza tym. [przypis edytorski]
¹⁷bieliznę oddaje za dom — bieliznę odda e do prania poza domem. [przypis edytorski]
¹⁸wymówić — tu: zastrzec sobie, umawia ąc się. [przypis edytorski]
¹⁹guma (daw. pot.) — dorożka na kołach obciągniętych gumą. [przypis edytorski]
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mówiły. Stróżka i „ci z suteryny” twierǳili nawet, że coś na strychu straszy, a nocami po
schodach chaǳa. Pani Dulska urągała takim opowieściom, bo była esprit fort²⁰ i wielką
sceptyczką w głębi duszy, mimo iż dokumentnie²¹ odprawiała wszystkie formułki naboż-
ne i tradyc ą nakazane. Ale pragnęła, aby żadna skaza nie postała na fasaǳie e domu.
Kazawszy odmalować ont, balkony, okna, powprawiać kolorowe szyby w okna schodo-
we klatki, uznała za stosowne zarząǳić poświęcenie domu. Ksiąǳ miał obe ść wszystkie
mieszkania, pokropić kąty i odczytać modlitwy.

Zbyszko zdawał się tym pro ektem zachwycony.
— O to! to! Właśnie… właśnie!… — śmiał się, sieǳąc pod piecem. — Doskonale!

Trzeba tylko zacząć od główne lokatorki.
— ?…
— No… pani Matyldy Sztrumpf. Tam właśnie poświęcenie bęǳie na mie scu!
Pani Dulska aż zdębiała. W edne chwili ogarnęła myślą sytuac ę i wy ątkowo w duszy

przyznała Zbyszkowi rac ę.
Barǳo umie ętnie przelawirowała w te drażliwe sprawie. Matylda Sztrumpf skryła

się w na ta nie sze zakątki swego apartamentu, a pani Dulska oświadczyła księǳu, iż ta
lokatorka wy echała do roǳiców i klucz ze sobą zabrała.

— Tak żału ę… tak żału ę… — powtarzała pani Dulska, depcząc księǳu po piętach.
— I ona bęǳie żałować, barǳo godna dama, barǳo miła…

— Nigdy nie pozwoliłabym na profanac ę — uspaka ała swe sumienie Dulska, bo coś
tam zaczęło ą kręcić, gdy ksiąǳ uczciwie i serdecznie modlił się, obchoǳąc ściany e
domu w swe świeżo wyprane , wykoronkowane komży.

*

I tak żyłyby Matylda Sztrumpf i pani Dulska pod ednym dachem cicho, zgodnie,
przy emnie dla stron obu.

Wprawǳie w oficynie²² krawcowa i żona konduktora kole owego coś niecoś mia- Kobieta ”upadła”
ły przeciw „prywatyzu ące ”, ale pani Dulska umiała godnością swo ą pokryć wszystko
i nawet przeciągnąć panią Oderwankową na stronę kokotki. Żona konduktora czuła się
zaszczycona względami pani gospodyni i zaczęła wiǳieć w Matylǳie Sztrumpf damę
miłą i elegancką, ży ącą z własnych funduszów.

— A zresztą… kto wie, mo a pani, co to est właściwie.
— Naturalnie. A potem nic sądźcie…
— Tak! Tak!…
Założyły ręce na brzuchach, pełne pobłażliwości kobiet „bez zarzutu” dla tych, które

zarzuty dźwigały na sobie wraz z brylantami i koronkowymi bluzkami.
— Bo nie wiadomo, mo a pani, co by się stało z nami, gdybyśmy się tak chowały

bez matek, ak może ta… — wyszeptała nieśmiało konduktorowa, która znacznie była
szczersza w swych odczuciach.

Dulska się nadęła.
— To nie, mo a pani!… Już a, żebym się nawet bez matki uroǳiła, zawsze byłabym,

czym estem.
Konduktorowa spostrzegła się, że za daleko poszła.
— Tak… tak… a tylko sobie ot…
Właśnie przez bramę przesuwała się Matylda Sztrumpf. Miała elegancki i doskona-

le skro ony kostium biało-granatowy, rayé²³ z takim samym żakietem tailleur²⁴, barǳo
otwartym na przoǳie, a na głowie wyzywa ąco szykowny kapelusz z piórem, ak u gene-
rała w pierwszy ǳień Wielkie nocy.

²⁰esprit fort (.) — osoba wznosząca się ponad powszechne, utarte poglądy i wierzenia religĳne; otwarta
głowa; wolnomyśliciel. [przypis edytorski]

²¹dokumentnie — dokładnie; daw.: niewątpliwie. [przypis edytorski]
²²oficyna — boczne skrzydło budynku, zwykle przeznaczone na pomieszczenia gospodarcze. [przypis edy-

torski]
²³rayé (.) — pasiasty, w paski. [przypis edytorski]
²⁴tailleur a. costume tailleur (.) — kostium damski, ubranie składa ące się z żakietu i spódnicy. [przypis

edytorski]
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— Prześlicznie się ubiera! — uśmiechnęła się blada i wiecznie w edne orzechowe
sukni i w wielokrotnie pranym popielato-wyblakłym paltociku choǳąca żona konduk-
tora.

— Barǳo… barǳo… — chwaliła Dulska. — Wiadomo, ży e z procentu, to może
sobie i to, i owo…

— Tak, tak. Ale — z gustem.
— O, to osoba osobliwa. Zda e się nawet za hrabią była²⁵. Umarł podobno parę lat

temu. Zostawił e ǳiecinę.
— No, mo a pani gospodyni. Jaki to los…
Żona konduktora rozrzewniła się. Miała skrofulicznego²⁶ siedmioletniego chłopca.

Barǳo była macierzyńska.
— ǲiecinę! A gǳież?
— Chowa się u roǳiny męża. U hrabskie roǳiny.
— Czemuż nie przy mamusi?
Dulska zmarszczyła brwi.
— Mo a pani! Są ǳieci, zwłaszcza z tych pańskich, że im powietrze mie skie nie służy.

ǲiecina est na wsi.
— A… tak!
Konduktorowa westchnęła.
— Ach! żeby tak mego Olafuńcia można na wieś!… Ale skąd!… Teraz taki pieniąǳ

drogi… Wiktuały²⁷… czynsz…
Dulska zebrała w rękę tren szlaoka i znikła w głębi bramy.
Konduktorowa w na ta nie szych zakątkach duszy wypielęgnowała życzenie: „złam

pysk”, lecz było to tak ciche, ak to, co człowiek w swe aźni zamyka na hermetyczne
angielskie zamki, nie wypuszcza ąc na światło ǳienne. Szło przecież o to, aby Dulska
nie podwyższyła czynszu, więc należało zachować pewne komentarze i „trzymać z panią
gospodynią sztamę²⁸”.

A Dulska, idąc po wschodach²⁹, po których włóczył się eszcze zmieszany zapach per- Obycza e, Chciwość
fum kokotki, przemyśliwała, akby „wyciągnąć” eszcze czynsze w oficynie. Naczytała się
właśnie o procesie kole owym, na którym rozwłóczono awnie ba eczne kraǳieże, doko-
nywane w kuach i przesyłkach. Ma aczyły się e przed oczyma całe sezamy bogactw,
w których ręce zanurzał taki pan „kole arz”.

— Jeżeli inni — pomyślała — dlaczegóż by i nie taki Oderwanek, może i on… A skoro
mieszka pod dachem uczciwe kamienicy, niech za to płaci!

Do głowy e nie przyszło, aby złoǳie a usunąć spod tego dachu — ale… niech płaci!…
Płaciłby przecież paserom³⁰.

*

Lecz oto Zbyszko, który po awanturze z Hanką puścił się na wielką łobuzerkę, spotkał
się gǳieś nad ranem na wschodach z Matyldą Sztrumpf. Te dwie rozpusty zielone i zgniłe,
cuchnące kwasem szampanowym i nieświeżymi ostrygami, za rzały sobie w oczy.

W edne chwili porozumieli się. Ona nie mogła doǳwonić się na swego starego
Żyda, który gǳieś drzemał w głębi apartamentu. Zapomniała klucza.

On szedł wolno i zatrzymał się.
Je białe boa puszyste i kosztowne wlokło się po dywanie schodów.
On przydeptał e butem.
— Och, pardon³¹.
Kokotka parsknęła śmiechem.
— Nie szkoǳi! — rzuciła.

²⁵być za kimś (daw.) — o kobiecie: być czy ąś żoną. [przypis edytorski]
²⁶skrofuliczny — chory na gruźlicę węzłów chłonnych szyi, daw. zwaną skrofułami. [przypis edytorski]
²⁷wiktuały (z łac., przest.) — produkty spożywcze, żywność. [przypis edytorski]
²⁸sztama (z niem., pot.) — przy acielski układ zapewnia ący wza emną pomoc. [przypis edytorski]
²⁹wschody (daw.) — ǳiś: schody. [przypis edytorski]
³⁰paser — osoba handlu ąca skraǳionymi przedmiotami. [przypis edytorski]
³¹pardon (.) — przepraszam. [przypis edytorski]
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— Może: proszę częście ?
— Może…
Śmieli się obo e leniwym, niemiłym śmiechem.
Za drzwiami apartamentu rozległo się człapanie pantofli.
— Wreszcie iǳie to stare bydlę — mówiła wǳięcznie Matylda Sztrumpf.
Drzwi się otwarły.
Zbyszko wcisnął się przemocą.
— Może się i młode bydlę na co przyda! — zaproponował.

*

Na pierwszego Matylda Sztrumpf nie zapłaciła czynszu, co więce , gdy Dulska posłała
z biletem stróża, ten zaraportował, że „pani” powieǳiała mu, że się uż z młodszym panem
ugoǳiła.

Dulska posłała ponownie stróża.
Kokotka, która właśnie konstruowała cały abażur z loków na głowie, posiada ąc swych

własnych pięć włosów do tego, odpowieǳiała krótko i w swym o czystym ęzyku:
— Schauen’s, dass Sie weiter kommen³².
Dulska zdębiała.
Nie rozumiała nic. Felic an wzruszał ramionami, Julia Siewiczowa miała influenzę³³,

i Dulska za nic byłaby tam nie poszła. Zbyszko, na którego Dulska napadła, ęta sza-
łem, wybuchnął nieprzyzwoitym śmiechem i odmówił wy aśnień. Natomiast na domiar

Brud, Skąpiecnieszczęścia nakazano z magistratu³⁴, aby tradyc onalne³⁵ koszyki do śmieci, w których
wicher tak cudownie rozwiewał brud i zarazki po ulicach miasta, zostały zastąpione przez
akoweś pudełka drewniane z pokrywkami.

— Czemuż nie okute w srebro⁈ — wrzeszczała Dulska. — Zarazki… No to co?
Z czegoś luǳie muszą umierać!

Właśnie stolarz przyniósł takich czternaście „śmieciarek” i ustawił e ak wo sko na
ǳieǳińcu.

— Wielmożna pani gospodyni pozwoli! — błagał pokornie zartretyzmowany³⁶ stróż,
zie ący wszystkimi porami wilgoć piwniczną, w które moczyła go ǳień i noc wielmożna
gospodyni.

Jak wicher, ak huragan zleciała Dulska po schodach. Zapomniała podwiązek. Za-
trzymała się i ma estatycznie przypięła pończochę „haarnadlą”³⁷, wy ętą z włosów, do
barchanowych ma tek. Po czym uż z godnością, lecz z temperamentem, narzuciła się³⁸
na stolarza i ego śmieciarki.

Choć zdawało się, że cała e przemyślność pracu e w kierunku, ażeby urwać stolarzowi
coś ze zgoǳone ceny, ednak troska o niezapłacenie czynszu przez Matyldę Sztrumpf
dominowała nad wszystkim.

U rzawszy więc panią Oderwanek wraca ącą z miasta, gǳie owa dama maczała przez
pół goǳiny palce we wszystkich garnkach ze śmietaną i masłem, narzuciła się znów na
nią, zapomina ąc o śmieciarkach, magistracie i stolarzu.

— Pani wie… mo a pani, że ta, ta…
Poleciał potok słów.
Oberwankowa stała cierpliwie na środku ǳieǳińca, chłonąc w siebie akieś zadąsane

gdakanie pani Dulskie .
Wreszcie pokiwała głową i wyrzekła:
— To było do przewiǳenia. Skoro pan Zbyszko od nie nie wychoǳi…
— Kiedy? ak? gǳie?

³²Schauen’s, dass Sie weiter kommen (niem.) — Zobaczymy, co pan wskórasz. [przypis edytorski]
³³influenza — ǳiś: grypa. [przypis edytorski]
³⁴magistrat (z łac.)— rada mie ska, ǳisie szy ratusz. [przypis edytorski]
³⁵tradycjonalny — tradycy ny. [przypis edytorski]
³⁶zartretyzmowany— cierpiący na artretyzm, przewlekłą chorobę, prze awia ącą się zniekształceniami stawów

i silnymi bólami. [przypis edytorski]
³⁷haarnadla (niem. Haarnadel) — szpilka do włosów. [przypis edytorski]
³⁸narzuciła się — ǳiś: rzuciła się. [przypis edytorski]
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— To uż nie wiem, kiedy, ani co. Ale to wiem, że tam przesiadu e często, a rankiem
czasem razem dorożką na gumach wraca ą, bo mó mąż, ak kiedyś z obiadu wracał, to
ich tak przed bramą spotkał.

— Jezus Maria!
Dulska porwała się za głowę, za piersi, za kark, kopnęła śmieciarki i poleciała na górę.
Co się tam ǳiało, wieǳą ta niki roǳinne familii³⁹ Dulskich.
Błoga niezgoda, będąca opiekuńczym aniołem ogniska tego roǳinnego kółka, stwo-

rzonego na podstawie praw boskich i luǳkich, wzrosła do niezwykłych rozmiarów.
Długo w nocy przykładnie wstawione łóżka małżeńskie, przeǳielone wytwornym

meblem (zwanym po polsku nachkastlikiem⁴⁰), słyszały cudowną litanię wyzwisk ze strony
Dulskie i chrząkań ze strony Felic ana. Nie było to wprawǳie nic nowego, bo uż od
dawna to prześliczne zespo enie legowisk małżeńskich, świadczące o uszanowaniu tradyc i
i świętości sakramentu, było właśnie terenem słownych walk i wyładowywania wściekłości
ǳiwne a ednostronne . Walki owe były racze monologami Dulskie , w które duch e
nie przechoǳił tych momentów, o których mówi się, iż dusza razem z duchem pracu ą
nad wzmocnieniem fundamentów świątyni, w które przebywa ą…

A może to właściwie było koniecznym cementem do spa ania cegiełek owe świątyńki.
Dość że Felic an tonął w watowanych kołdrach, w rezygnac i pozorne i schaden-

freuǳie⁴¹ piekielne a milczące , a Dulska poniewierała ego godność i honorowość na
odległość szafki nocne .

Owego pamiętnego wieczoru poniewieranie to podobno doszło do kulminacy nego
punktu.

Tak twierǳiła Henia, która zawieruszyła się pod drzwiami i tam długo bez tchu słu-
chała słów swe roǳicielki.

Od te chwili rozpoczęła się awna walka pomięǳy Dulską i Matyldą Sztrumpf.
Kokotka dostała sądowne wypowieǳenie z rac i niezapłacenia czynszu. Dulska chciała

ą początkowo delożować⁴² z powodu niemoralnego prowaǳenia się, ednak namyśliła się,
iż kokotka może dowieść, że Dulska wieǳiała doskonale, komu odna mu e i przez dwa
lata tolerowała ą na spoko nie w swe kamienicy.

Matylda Sztrumpf zapłaciła czym pręǳe swo e trzy miesiące i miała prawo e wy-
mieszkać, a po nich wyprowaǳić się z kamienicy.

Lecz obecnie, nie ma ąc powodu oszczęǳania właścicielki, rozwinęła szeroko i aw-
nie swó proceder z całą dezynwolturą⁴³ i poczuciem szerokie swobody wyzwolonego
z przesądów ducha.

Goście dostali zezwolenia wchoǳenia o każde porze doby ontowymi wschodami,
ontowymi! (duma i pycha pani Dulskie ).

Nad nimi bowiem wyziewał resztki życia stróż, dywan był puszysty i pokryty płót-
nem, pręty świeciły z dala ak żydowskie samowary, a nawet na oknach, przez które
filtrowało się papuzie światło, własnoręcznie mama Dulska ustawiła sztuczną palmę, do
które przywiązała dwie perkalowe⁴⁴ kamelie⁴⁵, „ ak żywe”.

I tymi wschodami, które zdawały się być zakontraktowaną drogą dla nóg bogobo -
nych i uczciwych, wtłaczali się ǳiś rozmaici luǳie z podniesionymi kołnierzami u palt,
na więce milczący i akby niepewni życia. Dulska odczuwała nerwowo każde takie prze -
ście. Po sercu e deptały te ciche kroki albo tłumione słowa. Zdawało się e , że ona est
puszystym dywanem, po którym depcą bezlitośnie goście Matyldy Sztrumpf.

Zwłaszcza w nocy nerwy i słuch Dulskie pracowały.
A myśl, że i syn e roǳony, Zbyszko, zna du e się wśród te czeredy⁴⁶, doprowaǳała

ą do szału.

³⁹familia (łac.) — roǳina. [przypis edytorski]
⁴⁰nachkastlik (reg., z niem.) — ǳiś popr.: nakastlik: mała, podręczna szafka sto ąca przy łóżku. [przypis

edytorski]
⁴¹schadenfreuda, właśc. Schadenfreude (niem.) — przy emność czerpana z cuǳego niepowoǳenia. [przypis

edytorski]
⁴²delożować — eksmitować, usunąć się a. usunąć kogoś z akiegoś mie sca. [przypis edytorski]
⁴³dezynwoltura — nadmiernie swobodne, lekceważące zachowanie. [przypis edytorski]
⁴⁴perkalowy — wykonany z perkalu, cienkiego bawełnianego płótna. [przypis edytorski]
⁴⁵kamelia — krzew o dużych, białych lub różowych kwiatach; też: kwiat te rośliny [przypis edytorski]
⁴⁶czereda — gromada. [przypis edytorski]
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Z początku probowała oponować, lecz ta opozyc a wywarła nieszczęśliwe skutki. Ko-
kotka z głębi swego apartamentu wyzionęła parę słów, które niezrozumiałym wrzaskiem
wzbiły się w niebo.

Żyd stary właśnie rozwieszał koronki i atłasy na ganku, uśmiechnął się i spo rzał na
Dulską oczyma, które z smętnych stały się groźne. Szeroko otwarte okna z sypialni kokot- Kobieta ”upadła”, Obycza e
ki wychoǳą właściwie na ganek. Wbrew zwycza owi podniesiono żółte edwabne zasłony.
Widać czerwono wykle one ściany, szafirowe pluszowe portiery, żółty adamaszek mebli,
zieloną lakierowaną wiedeńską szafę, różową kołdrę i wspaniałą amplę⁴⁷ błękitną w złote
gwiazdy, zwiesza ącą się u sufitu. W tym przepychu kręci się Matylda Sztrumpf, odda-
ąc się leniwie skomplikowanym czynnościom swe toalety w nieskomplikowane formie
stro u.

Na panią Dulską bĳą płomienie. Jeszcze „tyle ciała” w boży ǳień nie wiǳiały mury
e kamienicy. Taka kąpiel słoneczna woła o pomstę do nieba! Gdyby się choć kąpała, ale
przecież się my e! I do czego to? Wszak ǳiś środa, nie sobota. W sobotę my e się szy ę
i uszy i „do pół pasa”. O tym wszyscy porządni luǳie wieǳą.

Westchnęła ciężko pani Dulska, cofnęła się do kuchni, policzyła na stolnicy roǳynki, Skąpiec
które sługa miała wsypać w ciasto, i poszła do poko u zanotować ich ilość. Gdy przy stole
podaǳą leguminę⁴⁸, Felic an i ǳieci muszą zaraportować, ile roǳynków każde na swo ą
porc ę dostało. Pani Dulska zaś zsumu e ogólną liczbę i porówna z wyże wypisaną. W ten
sposób pani Dulska przekona się, żali⁴⁹ Anna est uczciwa, żali nie.

Lecz do kokotki można było zastosować doskonale przysłowie: „Dać kurze grzędę…”
Matylda Sztrumpf nie chciała zrozumieć taktu i delikatne wyższości w postępowaniu

pani Dulskie . Przeciwnie.
Zdawało się, że wciąga panią Dulską w akiś skandal. Rozpasała się po prostu. Coraz

głośnie sze wrzaski wylatywały przez okna sypialni. W toalecie swe „prywatyzu ąca” za-
niechała wszelkich ta emnic. Kąpiele słoneczne przeniosła z głębi swych barwnych kom-
nat na ganek. Początkowo wiewały na e ciele peniuary⁵⁰ z rękawami, zamiata ącymi pył
spod e stóp. Lecz i te peniuary zostały uznane za zbyteczne. Matylda Sztrumpf wygrze-
wała swe białe plecy bez osłon tuż przy balaskach⁵¹ gankowych. Pani Dulska cierpiała na
ten widok i podciągała pod swó podbródek barchany i welwety⁵². Ze zdwo oną energią
siekała preparaty, z których miał być fałszywy za ąc na nieǳielne uroczystości familĳne.

Lecz ten łomot tasaka nie uspaka ał Matyldy Sztrumpf. Przeciwnie, akby ą podnie-
cał. Coraz silnie spadały z nie koronki, a halka askrawa z pomarańczowe ta⁵³ cudem
czepiała się bioder, ledwo okrytych batystową⁵⁴ koszulą. Matylda Sztrumpf żuła suszone
śliwki, plu ąc wǳięcznie pestki w stronę pomieszkania⁵⁵ same gospodyni. Gardłowym,
wypłukanym przez koniaki głosem, nuciła melancholĳnie pieśń o małym trottlu⁵⁶ i biła,
ak kopytami, dużymi nogami o deski ganku.

Zawieszona tak mięǳy niebem a ziemią, siała dokoła zgorszenie i niepokó , u awniała
ta emnicę swe rozpusty i hańbiła na wiek wieków dobrą reputac ę kamienicy Felic anowe
Dulskie . Lecz mało było tego.

Matylda Sztrumpf od pewnego czasu była w rozterce⁵⁷ ze starym Żydem, który prze-
cież służył e wiernie, dyskretnie i zręcznie.

Co chwila rozlegały się nieluǳkie wrzaski, wymysły bogate, wiedeńsko-czerniowiec-
ko-galicy skie, z okien i drzwi wylatywały na ganek, ǳieǳiniec pantofle, miednice, bu-
ty męskie, szklanki, ramki do fotografii, laski, rozmaite sprzęty. Lokatorzy wybiegali
na ganki przerażeni, zdumieni, zgorszeni. Pewnego lipcowego ranka Matylda Sztrumpf

⁴⁷ampla — lampa wisząca zaopatrzona w płytki klosz. [przypis edytorski]
⁴⁸legumina — roǳa deseru, słodka potrawa na mące, np. kisiel, budyń czy pudding. [przypis edytorski]
⁴⁹żali a. zali (daw.) — czy, czyż, czy rzeczywiście. [przypis edytorski]
⁵⁰peniuar — elegancki, poranny kobiecy stró domowy. [przypis edytorski]
⁵¹balaski — pionowe słupki w balustraǳie. [przypis edytorski]
⁵²welwet — lśniąca tkanina bawełniana podobna do aksamitu. [przypis edytorski]
⁵³tafta — tkanina edwabna, nieco sztywna, szeleszcząca przy e poruszaniu. [przypis edytorski]
⁵⁴batyst — cienka tkanina z bawełny lub z lnu. [przypis edytorski]
⁵⁵pomieszkanie (daw.) — mie sce zamieszkania, mieszkanie. [przypis edytorski]
⁵⁶trottel (niem. Trottel) — głupek. [przypis edytorski]
⁵⁷rozterka — tu w dawnym znaczeniu: spór, konflikt. [przypis edytorski]
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„prywatyzu ąca” wytrąciła za drzwi swego factotum⁵⁸, który wyleciał na ganek ak z pro-
cy, i nagle i on rozwarł czeluście swe wymowy. Zdawało się, że dwa szatany, zamknięte
w klatce, odprawia ą akieś nabożeństwa. Kokotka wypadła na ganek i ęła doskakiwać
z pięściami do starca. Wszystko, co słownik podręczny dam z „Amerykanki” posiada,
wzbiło się pod niebiosy na wyższym diapazonem⁵⁹, na aki zdobyć się może głos kobiecy.

Przerażeni mieszkańcy, nie tylko kamienicy Dulskie , lecz i sąsiednich domów, po-
bledli i niepewni stali w oknach i na gankach, niemi i cisi. Jakiś groźny szacunek dla
tych dwo ga, walczących pod słońcem i nazywa ących rzeczy po imieniu, sterroryzował
wszystko. Tylko akaś starsza panna wysłała służącą do Dulskie z żądaniem, aby poło-
żyła koniec tym awanturom. Dulska wydelegowała stróża i ten nieśmiało zażądał, ażeby
Matylda Sztrumpf udała się z załatwianiem swych kwestii spornych w głąb apartamentu.

— Was denn?!⁶⁰ — wrzasnęła kokotka.
— Bo proszę wielmożne pani, pani gospodyni kazała powieǳieć, że to wstyd, bo to

przecie stary człowiek, a pani tak nim poniewiera, że aż luǳie…
Lecz nie mógł skończyć, bo Matylda Sztrumpf przyskoczyła do niego z pięściami:
— A pani gospodyni co się wtrąca! — wrzasnęła. — Niech pilnu e swego tłustego

brzucha i swego strizzi⁶¹ synalka! Mnie wolno mit dem Mann treiben, was ich will. Es ist
mein Vater!!!⁶²

Po tym tryumfalnym wyznaniu blada twarz Dulskie ukryła się poza firankami, zdo-
biącymi drzwi kuchni. Jak szalona pobiegła Dulska przez mieszkanie i natknąwszy się na
rozwalonego na kanapie Zbyszka, przeklęła go silnie i solidnie do ósmego pokolenia.

Ale to nic nie pomogło. Zbyszko zadartych nóg nie opuścił, a kokotka dale hulała po
ganku, wypełnia ąc na swó sposób czwarte przykazanie.

*

Wszystko to ednak nie było niczym w porównaniu z tym, co się dale stało.
Oto kokotka sprowaǳiła do siebie ǳiecko.
Ową „ǳiecinę”, bawiącą na wsi.
Był to mały chłopak, ma ący około czterech lat, nęǳny i chudy, oǳiany mimo upału ǲiecko, Smutek

w aksamitne ubranie.
Lecz gdy ǳiecko to pierwszy raz pokazało się na ganku, cała kamienica i przylegle

domy po kra e Łyczakowa⁶³, zaszemrały ak w ulu.
Oto — ǳiecko to było czarne.
Tak est. Twarzyczka, rączki, nagie łydki, wysuwa ące się spod czerwonych skarpetek,

były czarne. Nie tą wspaniałą czarnością prawǳiwych Murzynów, ale ciemnokawowe,
dostatecznie ednak świadczące o egzotycznym pochoǳeniu o ca. Ogromne oczy świeciły
z daleka białkami. Coś z małpki, coś z człowieka, uczepionego u prętów ganku pokornie
i cicho.

ǲiwny smutek, płynący ze źrenic ouistiti⁶⁴, zdycha ących w złocone klatce.
I trzepoczący się w te ciemnawe osłonie, zagadkowy, łagodny, sponiewierany duch…

*

To wszystko zawisło nagle wśród szczebli ganku kamienicy Dulskie .
Gdy sługi zaraportowały o tym z awisku pani gospodyni, zdawało się, że uderzył w nią

grom niebieski.

⁵⁸factotum (łac. fac totum: rób wszystko) — zaufana osoba, wypełnia ąca wszelkie polecenia. [przypis edy-
torski]

⁵⁹diapazon — skala, rozpiętość głosu. [przypis edytorski]
⁶⁰Was denn? (niem.) — No co? [przypis edytorski]
⁶¹strizzi (pot. niem.) — alfons, mężczyzna czerpiący zyski z prostytuc i kobiet. [przypis edytorski]
⁶²mit dem Mann treiben, was ich will. Es ist mein Vater (niem.) — z tym człowiekiem wyprawiać, co chcę.

To mó o ciec. [przypis edytorski]
⁶³Łyczaków — wsch. ǳielnica Lwowa. [przypis edytorski]
⁶⁴ouistiti (.) — marmozeta, mała małpka z Ameryki Płd. [przypis edytorski]
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Wszystko, co do te chwili kokotka wyprawiała, zdawało się niczym w porównaniu
z tym ostatnim faktem.

Murzyńskie ǳiecko!…
Okropność!
Plama czarna, niezmyta, na bieli kamienicy.
Dulska przestała eść, sprzątać kłócić się, przeklinać. Choǳiła, coś sumu ąc, coś wa-

żąc. Czuła bezdenną śmieszność, ściągniętą przez po awienie się małego Murzynka w e
kamienicy. Wieǳiała, że przechoǳący ulicą mieszkańcy okoliczni przysta ą i spogląda ą
ciekawie, raǳi u rzeć „to czarne” — boda przez szyby. I ǳień, w którym na balkonie od
frontu po awiło się małe czarne Murzyniątko, przylepione do misterne balustrady, był
dla Dulskie dniem strasznego smutku i rozpaczy. To był afisz kamienicy, sto razy gorszy
niż gumy i automobile, za eżdża ące obecnie zupełnie awnie przed bramę.

To była publika nad publiki, niebywała, cyrkowa i potworna.
Dulska choǳiła ak nieprzytomna. Sława bytności murzyńskiego potworka rozsze-

rzała się coraz barǳie . Zbyszko w przystępie dobrego humoru zapowieǳiał, iż prawdo-
podobnie a maluczko⁶⁵ w mie scowym „Nouveau Siècle’u” po awi się aktualny rysunek,
wyobraża ący kamienicę Dulskich z Murzynkiem na głównym balkonie.

Dulska uwierzyła i zapadła eszcze w większą rozpacz.

*

ǲie e czarnego ǳiecka Matyldy Sztrumpf były smutne i krótkie. Powstało z za-
chwytu cake-walk’a⁶⁶ i było ak cake-walk giętkie, niewyraźne i odraża ące. Obecnie całe
wieczory spęǳało same w ciemnicy apartamentu Matyldy, która o zmierzchu znika-
ła wystro ona i szumiąca. Stary Żyd gasił światło i, zamknąwszy drzwi na klucz, szedł
w świat, aby powrócić późno w noc. W mieszkaniu pozostawało małe Murzyniątko,
trwożne i nieszczęśliwe.

I pewne nocy zbuǳiło się, leżąc na dywanie salonu. Zbuǳił e może promień księ-
życa, może skurcz serca, może głód, może akiś powiew melancholii od szerokich łanów,
na których szumi eno cukrowa trzcina i błyszczą zgięte plecy, czarne i lśniące.

Coś zbuǳiło małą czarną istotkę.
Porwało się na klęczki.
Zabłysły białka.
Murzynię zawyło.
Och! ak żałośnie.
Coś z psa bezdomnego, coś z prymitywnego człowieka, nawołu ącego na pomoc…
Nie słyszał przecież nikt, bo salon Matyldy Sztrumpf graniczył ścianą z łazienką

i kuchnią młodego małżeństwa.
Nie słyszał nikt, tylko edna istota.
Kucharka owego małżeństwa, dewotka, która uż od wielu lat ze skraǳionych na „ko-

szykowym”⁶⁷ pienięǳy wykupywała małe Chińczyki, Murzyny i inne egzotyczne czupi-
radełka, złożone z ciała i duszy.

Syn Matyldy Sztrumpf nie dawał spoko u Magdalenie Onyżek. Wzdychała ciężko,
patrząc na tę nieochrzczoną może głowę. Gdy w nocy przez cienką ścianę posłyszała sko-
wyt ǳiecka, w edne chwili ogarnęła sytuac ę, wyskoczyła z łóżka i, oǳiawszy się, wy-
padła na ganek.

Energiczną będąc, zbiła szybę w sypialni Matyldy Sztrumpf, otworzyła okno i bez ce-
remonii wtargnęła do wnętrza. Szybko odnalazła ǳiecko, pochwyciła e na ręce i zaniosła
do swo e kuchni.

Tam zapaliła lampę, napoiła ǳiecko mlekiem i nawzdychawszy się nad nim i nakrę-
ciwszy głową, zaczęła przygotowywać mu legowisko.

⁶⁵maluczko (przestarz.) — zdr. od mało; tu: niewiele braku e, żeby… [przypis edytorski]
⁶⁶cake-walk — taniec towarzyski o żywym tempie, łączący kroki polki, marsza i two-stepa oraz ruchy ciała

naśladu ące tańce murzyńskie; na przełomie XIX i XX wieku popularny początkowo w Stanach Z ednoczonych,
a następnie w Europie. [przypis edytorski]

⁶⁷koszykowe (daw.) — przywłaszczona przez kogoś część pienięǳy, akie otrzymał na zrobienie zakupów.
[przypis edytorski]
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— Czarne, ale przecie człowiek i stworzenie boże!
Lecz to krzątanie się Magdaleny Onyżek posłyszała e pani. Zaintrygowana, powstała

z łóżka i cicho udała się do kuchni.
Gdy weszła, zupełnie niespoǳiewanie u rzała czarne półdiablę, zainstalowane w negliżu

na środku kuchni. Porwana ze snu, nie mogła na razie sobie przypomnieć, skąd się taki
potworek wziął w kamienicy, i wydawszy wrzask, zemdlała.

Sprawa tym się pogarszała, że młoda pani była w poważnym stanie.
Nastąpiła więc seria okrutnych niepewności co do koloru spoǳiewanego infanta⁶⁸.
Ponieważ — bowiem — istnie e „zapatrzenie”.
Podniósł się wielki wrzask i oburzenie w całe kamienicy. Wszyscy zwrócili się przeciw

Dulskie , która toleru ąc u siebie podobne skandale, wywołu e katastro.
Dulska uczuła, że musi wystąpić.
I wystąpiła.
Dopadła kokotkę na ganku, gdy ta wietrzyła swe koronki i cud swego ciała.
Wspaniale i z całą godnością, błyszcząc w świetle rozżarzonego lipcowego słońca, pani

Dulska zażądała od Matyldy Sztrumpf usunięcia małego Murzyna z kamienicy.
I cofnęła się na próg swe kuchni, czeka ąc.
Wszęǳie drzwi i okna były na pozór zamknięte, tylko przez szpary liczni byli słucha-

cze. Jedynie żona konduktora odważnie wyszła na ǳieǳiniec, w bramie praczka, Ma-
rianna Zygmuś, i stróż, filozoficznie oparty o miotłę.

Pani Dulska przygotowała się na straszną walkę.
Lecz nadspoǳiewanie Matylda Sztrumpf była tego dnia łaskawie usposobiona.
Machnęła koronkami, za aśniała ramionami, potrząsnęła grzywą, wyszczerzyła zęby

i niedbale rzuciła:
— Was?⁶⁹
Pani Dulska powtórzyła swe żądanie.
— Was?
Pani Dulska stała się purpurowa.
Kokotka zaniosła się od śmiechu. Tego pani Dulska się nie spoǳiewała. Postąpiła

bliże . Słowa e więzły w gardle, mimo to mówić zaczęła:
— Ja chcę, żeby pani tego ǳiecka nie trzymała u siebie.
Kokotka ramionami wzruszyła.
— A a chcę, żeby pani także swo ego syna nie trzymała u siebie!
Dulska się zakrztusiła.
— Jak pani śmie równać mego syna z tą swo ą poczwarą! Mó syn est uczciwie,

ślubnie uroǳony, nie ak to coś…
Kokotka była cudowna w swe obo ętności.
— Ach, das ist ganz egal⁷⁰. Ale mó syn, choć czarny, nie bęǳie nigdy so ein Lump, so

ein Strizzi⁷¹, ak ten pani…
Tu żona konduktora uznała za stosowne przy ść w sukurs⁷² swe gospodyni:
— Doprawdy, że to szkandał⁷³ takie coś! — zaczęła wołać piskliwym głosem. — Nie

dość, że zgorszenie na całą ulicę, ale eszcze taką zacną kobietę obraża…
Tu Matylda Sztrumpf zaczęła się czuć wzburzona. Przechyliła się przez ganek, spo -

rzała na ǳieǳiniec i splunęła artystycznie.
Po czym wyzionęła po niemiecku całą masę słów, z których ani Dulska, ani żona

konduktora, ani praczka nie zrozumiały ani słowa, ton ednak i napięcie nerwowe nie
dozwalały wątpić, że były to wielkie i trudne do odpuszczenia obrazy honoru.

Rezultatem była skarga sądowa, którą pani Dulska wniosła przeciw lokatorce swe ,
Matylǳie Sztrumpf, prywatyzu ące , z powołaniem na świadków: męża swego Felic ana,
pani Zofii Oderwanek, lokatorki, Marianny Zygmuś, praczki, i stróża, Jakuba Czarno-
ry skiego.

⁶⁸infant — następca tronu; ǳiecko, potomek. [przypis edytorski]
⁶⁹Was? (niem.) — Co? [przypis edytorski]
⁷⁰Ach, das ist ganz egal (niem.) — Ach, to wszystko edno. [przypis edytorski]
⁷¹so ein Lump, so ein Strizzi (niem.) — taki śmieć, taki alfons. [przypis edytorski]
⁷²sukurs (z łac.) — wsparcie, pomoc. [przypis edytorski]
⁷³szkandał — skandal. [przypis edytorski]
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*
I oto dlaczego pani Dulska wśród⁷⁴ tygodnia (wbrew tradyc i) szyku e dla siebie i dla

Felic ana czystą bieliznę, wzdycha ąc przy tym ciężko.

Niewielka sień, brudnawa i ciemna. Przedsionek sali, w które sąǳą się pyskówki. Sąd, Honor

Jest to chemiczna pralnia tego czegoś gronosta owego, co każdy człowiek dźwiga
w sobie, czy chce, czy nie chce, i co się nazywa… honorem.

Podobno eszcze dwie rzeczy mogą wyprać te gronosta e: albo krew, albo wyrok są-
dowy.

Dulska wybrała to drugie.
Obecnie sieǳi, wystro ona ak na święto, ale wedle e mniemania barǳo dostat-

nio i barǳo poważnie. Suknia edwabna „heliotrop”, na nie suta peleryna, a na głowie
uroczysty toczek z ciemnym piórem. Pod szy ą broszka oszklona, w które są akieś wło-
sy, liście, rozmaite pamiątki. ǲierży w ręku parasolkę, torbę, chustkę i szyldkretową⁷⁵
lornetkę. To ostatnie narzęǳie nieśmiało, bo nabyła e niedawno i nie umie eszcze go
używać.

Dulska ma minę poważną, skupioną, godną. Obok nie Felic an w nowym krawacie
est barǳie zagadkowy niż zwykle. Sieǳi po lewe , bo Dulska, czy w dorożce, czy gǳieś
na oczach luǳi, ściśle przestrzega swe godności małżonki legalne , to est: za mu ące
prawą stronę dwó ki małżeńskie , Po drugie stronie Dulskie umieściła się strwożona
i niepewna Zofia, zamężna Oderwanek. I ona ma śliczną orzechową suknię, nieśmiertelny
paltocik popielaty i kapelusz z wyblakłą wstążką na głowie. Od rękawiczek tych dam,
asnych, bĳe silnie woń benzyny. Wielki szacunek prawa owiewa e całe. Tuǳież i pewność
wygrane .

Dulska nawet est tak pewna wygrane , że rozporząǳiła w domu familĳną kawę, do
które kazała upiec babkę z podwó ną ilością roǳynków. Wszystkie kurze wysprzątano
co do ednego. O mały włos, byłaby Dulska zarząǳiła gremialne⁷⁶ pó ście do spowieǳi
i duże pranie.

Odłożyła to ednak na ǳień następny.
Teraz sieǳi i łaskawie uśmiecha się do swoich świadków, do Jakuba Czarnory skiego,

stróża, prezentu ącego na wspanialsze okazy artretyzmu, akie wyhodować może w swych
suterenach kamienicznik, i Marianny Zygmuś, praczki, zna du ące się⁷⁷ w sąǳie barǳo
swo sko i akoś familiarnie.

Matyldy Sztrumpf — ani śladu.
— A „te ” nie ma akoś… mo a pani! — mówi pani Oderwanek.
Dulska uśmiecha się ironicznie.
— Trafi eszcze na czas, aby się wstydu na adła!
— A może wcale nie przy ǳie.
— No, to ą zasąǳą zaocznie tak samo.
— I po co e to było?
— Ha, no… Taka — to uż przyzwycza ona.
— A co e zrobią?
Dulską akby kto podminował.
— Jak to co? Wsaǳą do aresztu. Jak będą chcieli zasąǳić na grzywnę, nie zgoǳę

się! Niech sieǳi! Zobaczymy, ak e posmaku e wikt aresztancki i barłóg⁷⁸. Potrzymam
do esieni…

— No, mo a pani!… No, mo a pani!…
Zaszumiało — zachichotało.
Do sali weszła Matylda Sztrumpf, ubrana z naǳwycza nym szykiem. Suknia bia-

ła z linon⁷⁹, inkrustowana wstążkami, na tym zarzucone lekkie okrycie w małą kratkę,
⁷⁴wśród — tu: w środku. [przypis edytorski]
⁷⁵szyldkret a. szylkret — tworzywo uzyskiwane ze skorup żółwi morskich. [przypis edytorski]
⁷⁶gremialne — masowe. [przypis edytorski]
⁷⁷znajdować się — tu: czuć się. [przypis edytorski]
⁷⁸barłóg — nęǳne, niechlu ne legowisko. [przypis edytorski]
⁷⁹linon (.) — batyst, cienka tkanina z bawełny lub z lnu. [przypis edytorski]
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kro em à la⁸⁰ ge sza, ogromny kapelusz „Solferino”⁸¹ z olbrzymią różą i wysoką główką
„Empire”. Elegancka parasolka, eleganckie szczegóły i szczególiki, a spod edwabne halki
wyglądały dyskretnie śliczne pończoszki ażurowe.

Weszła ak ma , ak cud, wionęła ak zapach, skoncentrowany w kryształowym flako-
nie, w ten brud, zaduch i szpetotę sądowe sieni.

Obok nie szastał się młody adwokacik, ubrany elegancko, z teczką pod pachą.
Wszystkie batiary⁸², sieǳące na ławkach, dostali akby kataleptycznego⁸³ ataku i po-

wstawali z ławek.
— Wzięła adwokata! — wyszeptała do Dulskie pani Oderwanek.
— To e nie pomoże!
— Szkoda że i my nie wzięli…
— Po co? — burknęła Dulska. — Ja mam adwokata w swo e gębie, a potem⁸⁴ Pan

Jezus z nami.
Kokotka umieściła się naprzeciw familii Dulskich i lornetowała ich przez cudaczne

face à main⁸⁵ ze złota i rubinów.
— Bezczelna! — syknęła Dulska i wachlować się zaczęła chustką od nosa.

*
Wreszcie sprawa Sztrumpf – Dulska weszła na wokandę.
Zawezwano obie strony przed oblicze sęǳiego.
Sęǳia był średniego wieku, dość przysto ny, i żona ego bawiła właśnie u wód.
Wchoǳącą z szelestem Matyldę Sztrumpf obrzucił bacznym we rzeniem.
Dulska przez szerokość stołu wyciągnęła ku sęǳiemu rękę, wonie ącą benzyną.
Sęǳia zǳiwiony spo rzał i w odpowieǳi wskazał wszystkim krzesła.
— Proszę siadać!
Dulska się stropiła, ale nie dała tego poznać po sobie.
Kokotka za ęła mie sce prawie naprzeciw sęǳiego, obok swego adwokata, z którym

rozmawiała wesoło.
Robiła wiele szumu swoimi taowymi spódnicami i ǳwoniła brelokami, rzuca ąc na

sęǳiego palące spo rzenia.
Pani Dulska, zachowu ąca się z całym szacunkiem wobec przedstawicieli sprawiedli-

wości, zapragnęła wyzyskać tę płochość kokotki i dobrze usposobić dla siebie sęǳiego.
— No, mo a pani! co to za zachowanie! — wyrzekła głośno do żony konduktora. —

Co to za brak czci dla trebunału⁸⁶!…
Jakiś egomość tymczasem, źle odżywiany, chudy i znuǳony, powstał z mie sca i mo-

notonnym głosem odczytał akt oskarżenia, rywalizu ąc z brzękiem much, których całe
warstwy latały w powietrzu, urozmaica ąc biel ścian i sufitu.

Wreszcie rozpoczęło się badanie.
Okazało się, że kokotka liczy sobie lat dwaǳieścia cztery. Dulska wzruszyła ramionami

na to bezbożne kłamstwo i wyrzekła:
— A a powiem prawdę wielmożnemu panu sęǳiemu. Ja się nie potrzebu ę kryć

z mymi latami. Ja mam czterǳieści cztery. Na świętego Floriana skończyłam właśnie.
Miałam dwaǳieścia równo, kiedy się mó pierwszy syn uroǳił. Życie mo e szło równo
i uczciwie, panie sęǳio!

Lecz sęǳia odrzekł głosem bez żadne intonac i:
— To do rzeczy nie należy!
Dulska aż uniosła się na krześle.
— Przepraszam, panie sęǳio, ale chciałam, ażeby pan sęǳia wieǳiał, kim estem a,

a kim est ta pani!…
⁸⁰à la (.) — wykonany w sposób przypomina ący coś innego. [przypis edytorski]
⁸¹solferino — tu: roǳa kapelusza a. być może ego kolor: czerwonofioletowy. [przypis edytorski]
⁸²batiar a. baciar (reg.) — ulicznik, łobuz. [przypis edytorski]
⁸³kataleptyczny — charakterystyczny dla kataleps i, to est zesztywnienia spowodowanego wzrostem napięcia

mięśniowego. [przypis edytorski]
⁸⁴potem — tu: poza tym. [przypis edytorski]
⁸⁵face à main (.) — roǳa okularów z długą rączką do trzymania; lorgnon. [przypis edytorski]
⁸⁶trebunał (gw.) — trybunał, sąd. [przypis edytorski]
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Lecz sęǳia przerwał oschle:
— Przepraszam. Pani tylko wolno odpowiadać na mo e pytania.
— Jednakże…
— Dosyć!
Kokotka zrobiła grzeczną minkę i odpowiadać zaczęła zwięźle i krótko, nie ściąga ąc na

siebie żadne wymówki sęǳiego. Dulska uczuła to, mimo to tak była silnie rozdrażniona,
iż nie mogła zapanować nad swymi nerwami.

— Pani est mężatką, panną, wdową? — zapytał sęǳia kokotki.
— Jestem separowana.
— A pani? — zwrócił się do Dulskie .
— Zamężna! — zagrzmiało tryumfalnie.
— ǲieci są?
— Syn i dwie córki. Syn w prokuratorii skarbu. Ma jechać właśnie za granicę! —

dodała pośpiesznie, nie zważa ąc, że wszyscy, zdumieni tym wyznaniem, patrzą na nią
z uśmiechem.

Sprawa szła dość pospiesznie. Sęǳia nie znosił much i upału. Przecinał ciągle upu-
sty wymowy Dulskie i wezwał świadków. Pierwsza z awiła się orzechowa postać Zofii
Oderwanek. Wiǳąc, że woźny zapala dwa ogarki świec koło krucyfiksu, zaczęła się bać
i trwożyć. Lecz Dulska pocieszała ą i krzepiła. Zofia Oderwanek przysięgła mdle ącym
głosem, przyznała się do trzyǳiestu siedmiu lat i rozpoczęła zeznanie. Mówiła długo
i szeroko o zuchwalstwie podsądne i o tym, co Dulska i lokatorzy cierpieć musieli.
O Murzynku wtrąciła, rumieniąc się i ąka ąc. Dopomagała e Dulska, mimo że sęǳia
gromił ą i wzywał do porządku.

— Ja nie mam rękawów ak chorągwie, panie sęǳio, okrytych koronkami. Ja nie
zamiatam takimi rękawami ganku! — wyrzuciła nagle ze siebie Dulska.

— Proszę powrócić do rzeczy! — zawołał sęǳia. — Niech świadek opowie, ak się
to stało z tą główną obrazą słowną, w które świadek był świadkiem.

— Ach! tego dnia były straszne szkandały. Ta pani to prawie… przepraszam łaski pana
sęǳiego, że go obrażę… bez ubrania latała po ganku. A ǳień przedtem to e ǳiecko…
czarne, panie sęǳio, czarne…

— ?…
Dulska wtrąciła pośpiesznie:
— Widocznie mąż te damy był Murzyn. Zda e się, panie sęǳio, że to wystarcza!
Założyła ręce na brzuchu i spo rzała tryumfalnie na Matyldę Sztrumpf.
Ta zakołysała się na krześle, wstała, pokazała śliczne zęby i parsknęła śmiechem:
— Ja! wirklich! ein Mohr!⁸⁷… — potwierǳiła tryumfu ąco.
I śmiała się dale .
Dulska schwyciła się za głowę z oburzenia.
Za Matyldą roześmiał się e adwokat, zawtórował pisarz, akieś eszcze figury, które

kręciły się po izbie. Sam sęǳia nie mógł utrzymać swe powagi. Śmiało się wszystko z te
miłostki Matyldy Sztrumpf z nieznanym Murzynem.

Promienie słońca drgały na papierach zalega ących stół, tańczyły cake-walk’a w bry-
lantach kokotki. Jakoś aśnie , wesele zrobiło się w ponure pralni nadwyrężonych ho-
norów.

Tylko Dulska i pani Oderwanek spo rzały na siebie zdumione i zdekoncertowane⁸⁸.
— Śmie ą się, mo a pani! — szepnęła Oderwankowa.
Dulska próbowała się także uśmiechnąć.
— Mo a pani!… Bo to takie bezecne, że aż chyba do śmiechu albo do płaczu. Ale

zawsze!
— Pst!…
Rozpoczęto się dalsze badanie Zofii Oderwanek.
— Co właściwie oskarżona mówiła i akie były owe obelgi?
Pani Oderwanek troszkę się akby stropiła.

⁸⁷Ja! wirklich! ein Mohr! (niem.) — Tak, rzeczywiście, Murzyn! [przypis edytorski]
⁸⁸zdekoncertować (daw.) — zbić z tropu, zmieszać. [przypis edytorski]
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— Ta osoba mówiła, a racze wrzeszczała po niemiecku. Obrażała ostatnimi słowami
panią gospodynią, a potem mnie i wszystkich. Wyzywała na naszych synów… na mego
Olafka, com go tak ciężko i boleśnie roǳiła.

Tu, pani Oderwanek cicho płakać zaczęła.
Pani Dulska uspaka ała ą i cieszyła.
— Uspokó się pani, mąż pani wróci z ob azdu, on panią pomści.
Sęǳia patrzał na spazmu ącą⁸⁹ damę szklanymi oczyma.
— Jednakże! — zaczął po chwili — co właściwie oskarżona mówiła?
— Cóż taka może mówić! — zaperzyła się pani Dulska.— Rzeczy, które z szacunku

nie powtarza się przed sądem.
Tu wtrącił się adwokat Matyldy Sztrumpf:
— Przepraszam, czy świadek rozumie po niemiecku?
Nastąpiła chwila milczenia.
Zofia Oderwanek wspomniała na przysięgę i ogarnęła ą wielka trwoga.
— Czy pani rozumie po niemiecku? — powtórzył sęǳia.
— Nie, panie sęǳio! — przyznała się cicho i akby ze wstydem pani Oderwanek.
— Wobec tego, zeznania pani są ukończone!
Zofia Oderwanek cofnęła się na ławkę, pod piec, przeprowaǳona piorunu ącym wzro-

kiem pani Dulskie , która mszcząc się za zbytnie skrupuły sumienia swe lokatorki, po-
stanowiła e czynsz zaraz podwyższyć.

Następnym świadkiem był Felic an Dulski.
W surducie, w nowym liliowym krawacie, przedstawiał się wcale⁹⁰ przyzwoicie. Wi-

doczne ednak było, iż postanowił nic nie mówić. Przysiągł i na tym ograniczyło się ego
zeznanie. Dulska zawiadomiła sąd, iż w chwili krytyczne Felic an zna dował się w kuchni,
lecz gdy chciała dale zeznawać za świadka, sęǳia kazał e milczeć.

— Więc pan nic nie słyszał?
Felic an skinął głową.
— ǲięku emy panu!
Felic an ukłonił się i szedł ku drzwiom. Coś akby uśmieszek leciuchny, akaś Scha-

denfreude przesunęła się po ego wąskich wargach, gdy spotkał się z wściekłym wzrokiem
żony.

Następny świadek, Marianna Zygmuś, zawodowa praczka, wpadła w swe derowe
chustce i dobrze wykrochmalone spódnicy, ak bomba, i w dygach i ukłonach podleciała
do stołu.

— Cału ę rączki panu sęǳiemu, wielmożne pani gospodyni i wielmożnym państwu!
— wrzasnęła z radością.

Twarz e obsypana piegami, podobna do indyczego a a, promieniała. Uśmiechała
się do wszystkiego i do wszystkich. Sąd e nie przerażał. A natychmiast wykryła się
przyczyna.

— Czy świadek był uż karany? — zapytał mięǳy innymi sęǳia.
— A akże! — odparła, śmie ąc się Marianna.
— Ile razy?
— Dużo.
— Za co?
— Pan Bóg ich tam wie. Za rozmaite. Zawsze za pyskówki. Bo pan sęǳia wie, u nas

prostych luǳi ak się za łby pobierzemy, to zaraz do sądu…
Roześmiała się do Dulskie , do kokotki, nie wieǳąc, że na Dulską uderzyły płomienie.
— Jakże to było? — zapytał sęǳia.
Wyciągnął się leniwie na krześle i wpił się wzrokiem w Matyldę Sztrumpf, która,

zaróżowiona pod wpływem upału, była rzeczywiście ponętna i ładna.
— Ano, ta nie wiem! — wykrzykiwała dale Zygmusiowa.
— Jak to, nie wiecie? — zaperzyła się Dulska. — Byliście przecież na ǳieǳińcu.

⁸⁹spazmować — gwałtownie płakać, zachłystu ąc się i łka ąc. [przypis edytorski]
⁹⁰wcale (daw.) — całkiem. [przypis edytorski]
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— Ano byłam, proszę łaski pani gospodyni, ale wiǳiałam, że się panie czegoś uganiały
na siebie po gankach. Tylko maglarka⁹¹ mówiła w gra zlerni⁹², że to poszło o to, że pani
konduktorowa, ak pana konduktora nie ma, to wpuszcza przez okno do siebie akiegoś,
czy coś… Ja ta nie wiem…

Tableau⁹³.
Sęǳia stuknął w stół.
— To do rzeczy nie należy! Choǳi o obelgi!
— A! Obelgów żadnych nie słyszałam!
— Świadek może ode ść!…
Następny świadek, stróż Czarnory ski, z zawodu artretyk, zeznał w tym samym duchu.

Nic nie słyszał, nic nie wie. Natomiast wyłuszczył, iż bierze cztery guldeny miesięcznie za
całoǳienną i całonocną służbę, że z tych pienięǳy kupu e naę do oświetlania sześciu
pięter i że wskutek nadmiaru pracy est ciągle śpiący, a więc i obelg słyszeć nie mógł.

Wyłuszczywszy to wszystko, zabrał się ze swymi artretyzmami i piwniczną wonią,
którą cały przesiąkł, do powrotu.

Na twarz Dulskie wystąpiły granatowe plamy, mimo to sieǳiała, ciągle eszcze ufa ąc
w sprawiedliwość boską i luǳką.

*

Lecz zawiodła ą ta ufność.
Zawiodła z kretesem.
Adwokat zrzekł się głosu, a sęǳia, powstawszy, wygłosił wyrok, uwalnia ący Matyldę

Sztrumpf od winy i kary.
Dla⁹⁴ braku dowodów.
Dulska poczerwieniała eszcze barǳie , potem zbladła. Kokotka patrzała na nią przez

szybki swego face à main. Dulskie zdawało się, że spełniona została w te izbie straszna
zbrodnia przekupstwa. Nie mogła się powstrzymać.

— Nie nam biednym luǳiom prawować się⁹⁵ z takimi, co złotem brzęczą! — syknęła,
zabiera ąc się do ode ścia.

Sęǳia spo rzał na nią uważnie.
— Co pani powieǳiała? — zapytał ostro.
Lecz Dulska, ak każdy zuchwalec, stchórzyła wobec właǳy.
— Nic, panie sęǳio! — wyrzekła z ukłonem.
— Raǳę pani liczyć się ze słowami — rzucił e na pożegnanie sęǳia. — Może pani

odpowiadać za to ciężko!
Dulska wyszła, roztrąca ąc wszystkich. Nie spo rzała nawet na Oderwankową, przybitą

i przeczuwa ącą podwyżkę komornego. Felic an dawno uż znikł, nie czeka ąc wydania
wyroku.

Stróż i praczka kłaniali się nisko „pani gospodyni”, lecz ta zignorowała ich i cała drżąca
wyszła z godnością na ulicę.

— Powyrzucam te wszystkie kanalie, bydło wstrętne i niegoǳiwe! — myślała. —
A ten sęǳia to pewno kochanek te łotrzycy…

Uśmiechnęła się gorzko.
— Cóż! Nie nam uczciwym kobietom walczyć z takimi! Wolę mo ą przegraną niż e

wygraną, zdobytą takimi środkami. I a, gdybym chciała, byłabym wygrała…

*

W pół goǳiny późnie w domu Dulskich panowała przygnębia ąca atmosfera.

⁹¹maglarka — kobieta pracu ąca w maglu. [przypis edytorski]
⁹²grajzlernia (z niem. Greissler) — sklepik z tanimi towarami niskie akości; mały sklep spożywczy, z arty-

kułami pierwsze potrzeby itp. [przypis edytorski]
⁹³tableau (.: obraz) — ako wykrzyknienie: oto scena! (ośmiesza ąca kogoś). [przypis edytorski]
⁹⁴dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
⁹⁵prawować się (daw.) — dochoǳić rac i przed sądem. [przypis edytorski]
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Z kawy familĳne nie było nic. Dulska, przyszedłszy do domu, wymówiła mie sce
obu sługom, stróżowi — i mieszkanie Oderwankowe i praczce. Kawę kazała schować
„na utro”, a babkę, porwawszy z pas ą, zamknęła na trzy spusty w kredensie. Odmówiła
Hesi żądanych pienięǳy na zeszyty, a Meli dała chininę⁹⁶ bez opłatka. Szukała Zbysz-
ka wszęǳie, aby go spec alnie przekląć, ale nigǳie go znaleźć nie mogła, ak również
i Felic ana. Skryła się wreszcie do sypialni i pogrążyła w ponurym milczeniu.

Na ganku półnaga kokotka, trzyma ąc demonstracy nie pełną melancholii murzyńską
„ǳiecinę”, śpiewała mocnym a silnie naderwanym głosem:
Man ist so alt wie eine Kuh,
Und lernt man immer was dazu⁹⁷.

Lido 

⁹⁶chinina — lek w postaci białego, gorzkiego proszku, otrzymywany z kory chinowca. [przypis edytorski]
⁹⁷Man ist so alt, wie eine Kuh,/ Und lernt man immer was dazu (niem., przysł.) — Człowiek est stary ak

krowa, a wciąż się czegoś uczy. [przypis edytorski]
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