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I.

Przed wojną miasto Ł. było siedzibą guber
natora i roiło się w niem od czapek 
z gwiazdkami.

...Poczciwe miasteczko! Pieszczę cię 
w wspomnieniu, a wspominam sercem  i d la
tego zapewne o wszystkiem, czemeś mnie zrani
ło, zapomniałem dawno, zaś wszystko czemeś 
rany zadane goiło, mam w pamięci. Szły przez 
ciebie ostre wichry zimowe, lecz ktoby tam o nich 
pamiętał, zato każda wiosna, co stroiła cię mło
dą zielenią — jeszcze dziś, po latach, mi pach
nie. 1 jeszcze mi nie ucichły skowronki, rozśpie
wane nad pszenicznemi łany za miastem i nie 
wy a y soczysto-zielone twe łąki nadrzeczne 
i jeszcze, jak dawniej, bierze mnie w swe ramio- 
d t w  t7 ego cmentarza, gdzie to przesia-
niprwctTrfU y°,mnej płyty grobowej autora 
p  i 4° P°lskieŹ° romansu historycznego, 
przelew ała się tam nade mną ukojność wieczna
d v ^ k T * ]16? 16-- Urok nocy księżycowych, kie- 
aym błąkał się po uśpionych zaułkach twego 
ghetta żydowskiego, ta  ich '„srebrna cisza" jak- 
y powiedziała Konopnicka — jeszcze ode mnie



nie odleciała. Lecz nadewszystko nie zapomnieć 
mi zacności serc prostaczych, które na nieśmiałe 
moje do nich pukanie, otwarły mi się tam przy
jaźnie. — Twoje życie, to jak wody ciche, głę
bokie. Nie na powierzchni, lecz na dnie ich, 
w mule — szukać pereł!

W  owe czasy Ł. było oddalone od stacji kil
kanaście wiorst. Komunikację utrzymywały 
przedpotopowe dorożki żydowskie, a frachty 
kolejowe dowoził -żyd, Bocian, posługując się 
prastarą  arką, nad którą na olbrzymich obrę
czach było rozpięte płócienne nakrycie. Był on 
dostawcą wprawdzie powolnym, lecz akuratnym  
i o tę opinję dbał daleko więcej, niż o to, iż je
go nazwisko, tak swojsko brzmiące, miało tę nie
dogodność, że do osoby niezamężnej nie wypa
dało zwrócić się z pytaniem — czy odwiedził 
cię Bocian lub czy wyglądasz Bociana, boby to 
mogło być poczytane za ubliżający dwuznacz- 
nik.

Nie wiem jak dziś jest, ale wtedy to miasto 
obywało się bez wodociągów, bez elektryczno
ści, bez dobrych bruków i wielu innych rzeczy 
przyjemnych i użytecznych, ale zato ozdabiała 
je stale obecność gubernatora, mnóstwa wojsko
wych i urzędników wszelkich dekasterji. Pod 
względem moralno-obyczajowym niepospolitą 
ozdobą miasta był , narodnyj dom" — Dom Lu
dowy. który miał służyć do tego, aby na gruncie 
wspólnych kulturalnych rozrywek zbliżyć z so
bą Polaków, Rosjan i Żydów. Dziwną rzeczy ko
leją, zabawiały się w nim jedynie bardzo wyró- 
żowane panienki i bardzo podchmieleni feld
feble. Zabawy te odbywały się tylko raz na ty-



dzień p°d  nazwą „wieczornic tańcujących", ale 
były tak hałaśliwe i kończyły się tak niezwykłe- 
mi przygodami, że na cały tydzień było o czem 
gadać, że zaś gadali o tem, i Rosjanie, i Polacy 
i Żydzi, przeto cel polityczno-kulturalny Domu 
Ludowego był poniekąd osiągnięty.

Szpetny to był budynek, czerwony, nie
smaczny Przylegał doń ogród młody jeszcze, 
nierozrosły, ale wiosna i z niego umiała wycza
rować skromny powab. Tu mi kiedyś zapachnia
ły wielkie pąsowe goździki.

Dom Ludowy był źródłem troski i nieustan
nych niepokojów dla gubernatora Papujdogło 
Jego poprzednik, przekazując mu władzę i pie
czę nad gubernją ze wzruszeniem opowiadał mu 
o nadziejach, , akie sfery wysokie i najwyższe 
przywiązują do rozkwitu takich instytucyj, jak 
„narodnyje dorna", i zakończył temi słowy: 

tę oprawę do serca, ekscelencjo! Ja  
wystawiłem Dom, wy zapewnijcie mu pomyślny 
rozwoj. Niech moje skromne ziarno pod pieczo
łowitą ręką waszą wyda kwiat wonny!" To też 
wychodząc na swą codzienną, ranną przechadz
kę, ekscelencja Papujdogło niezmiennie kroki 
swe kierował ku Domowi Ludowemu, by naocz-
mfei c lUPr mC> Ze St0ł °n jeszcze na swem 

SZy to Zaś z zadowoleniem, badał troskliwie, czy po ostatniej wieczornicy, 
burzliwszej od poprzednich, wszy’stkie już szT-
p L z r n S  WPraW1,°ne } ,C2V wszystkie drzwi, 
nanowrńi 10T - h -g0SC1 Z zawias wyrwane, już 
s S v  r l  na własc,wem miejscu osadzone zo- IT' f Pra^ dzi^ ^  przykrością po- 

3 gal, gdzieś pod parkanem, czy nawet
m



w ogrodzie jakieś szczątki połamanych krzeseł 
lub stołów, kawałki potłuczonych talerzy lub lu
ster. W tedy, z groźnym błyskiem w oku, przy
woływał intendenta Domu Ludowego, Paw ła 
Siemionowicza Barabaszkina.

Eto czto? —  zapytywał, wskazując na 
nieuprzątnięte wspomnienia wieczornicy a głos 
jego ostry miał w sobie coś z świstu nahaj ki.

Intendent, lubo był jednym z najgorliwszych 
zwolenników wieczornic i mocnych napitków, 
czuł się w tej chwili, jak robak przygnieciony 
obcasem. Drżał, potniał i ze strachu odczuwał 
coś podobnego do ataku białej gorączki, skut
kiem czego nie zdawał już sobie sprawy, czy 
ma przed sobą ekscelencję, czy wielkiego księ
cia. Więc bełkotał nieprzytomnie:

— Ekscelencjo... W asza cesarska wysok... To 
nic nie jest! To tylko — resztki!

— Jakie resztki, czego resztki — durniu je
den?

— Resztki tego, co się już nie zmieściło na 
wóz, wasza cesar... Ekscelencjo! Przed chwilą 
odjechał stąd wóz do wierzchu wypełniony po- 
łamanemi sprzętam i i skorupami. A  to—a to,— 
dodawał, wlepiając błędne spojrzenie w naczel
nika gubernji — i z rozpaczą, podnosząc obie 
ręce w górę — to już się nie zmieściło!

Skrucha jego była tak szczera, że kamień by 
zmiękł, ale greckiego pochodzenia ekscelencja 
był twardszym od greckich marmurów.

— Dureń, dureń, dureń — świstał jego głos, 
a z czarnych oczu leciały błyskawice, w których 
ogniu czuł intendent, iż zapada w nicość. Du
reń — boś powinien rozumieć, że gdy ja tędy
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p rzero d zę , m enu tu już być żadnych resztek
rozlnni o t f ZySt? ia,k w kaPlicy  cerkiewnej, rozumiesz? Jak w kaplicy cerkiewnej!

Przygnębiony intendent pochylał głowę
bezwładnie opuszczał ręce niemal do ziemi.
i w tej pozycji, z gołą głową, w mundurze, któ-
ctrZ,  - T  P° ł7  Wiav rozwiewał, stał nieru- 
chomy, ,ak w słup soli zamieniona żona Lota, 
az do chwili gdy gubernator, ukończywszy spa- 
cer po ogrodzie, powrócił do tego samego m iej
sca, gdzie zostawił nieszczęśnika. Rzuciwszy
t f ł o ^ na ^ edz° ną min '̂ Przemawiał doń głosem mniej świszczącym:

• . P°Praw si?. Pawle Siemionowiczu. Mó-
nafeżycie. ^  1 powinność swą spełniaj

członWńw^6nt n,araZt pdzyskiwał elastyczność 
Prostował się i po żołniersku salutu

ją dłonią, rzezko odpowiadał:
s łw o l ' )  Sfarałsia’ wasze prewoschodiłiel-

Podcza« ^  ekscelencja odbywał raną prze-
p rz ila lL °Zn0plemif nna bdnOŚĆ te^° ™as<a’
o liw fi , a,ą Slę ?strym- wschodnim rysom, 
oliwkowe, cerze, siwej śpiczastej bródce i czar^
o S m  l l CZe 1“ ™ ° późnego wieku dość ognistym  
przykład T aV ^011’ m*a*a Przed oczami żywy
i wFerność n ir-7^  Wynngrodz,ona cnota- Praca p •• ' y  I ciec pana Papujdogło przybył do
dzo rl2'** SWe| si oneczne' greckiej ojczyzny w bar-
s1t n f S ae T lt Pa".l0flaCl,i ^ “ ‘ koszuli nó-
 ,_________  ̂ starannie utrzymaną warstwę

") Rad M ę  spełnić rozkazy, ekscelencjo.



brudu i za cały bagaż miał pudełko jakichś gre 
ckich słodyczy. Nosił je pod pachą i zachwalał 
swój towar nie tyle uprzejmie co natrętnie, ale 
to wszystko nie mogło mu jeszcze zjednać for
tuny. Zawdzięczał ją nosowi. Miał dobry, ostry 
węch. Poznano się na tem i odtąd los jego był 
ustalony. Rozpoczął karj erę w sposób — że tak 
powiem — poufny, jako wywiadowca (tak to się 
dziś debkatnie mówi), a skończył na takiem 
stanowisku, że bez przechwałki mógł powie
dzieć:

— Mój syn nie zadowolni się mnieiszym 
urzędem, niż gubernator, chociażby w jakiemś 
„prywiślinju"!

I tak się stało, bo syn poszedł drogą, wska
zaną mu przez ojca — drogą cnoty, pracy, usłuż
ności i wierności.

To była dydaktyczna, pouczaiąca strona 
rannej przechadzki jewo prewoschodifielstwa. 
Ludność różnoplemienna nabierała gustu do 
cnoty.

M oże nie każde dziecko w Ł. znało eks
celencję, lecz z pewnością nie było ta 
kiego. któreby nie znało domu Milk'na, 
Po pochyłości wzgórza, wzdłuż ulicy, 

zbiegającej w dół, ku rzece, które opasuje po
łudniową część miasta, ciągnął się szereg do
mów murowanych, coraz to zniżających się 
w miarę zniżania się wzgórza, dzięki czemu wy
glądały jak stopnie olbrzymich schodów. Ten 
Szereg czterech czy pięciu dom ów jednakowa
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na żółto  wym alowanych, poczynał się w górze, 
tuż p rzy  m urach stare j, k ilka wieków pam ięta
jącej katedry , kończył się zaś w dole, u p a r
kanu jakiegoś wielkiego zapuszczonego ogrodu, 
k tó ry  zim ą był przytułkiem  wron i kawek, a  la 
tem  —  włóczęgów i złodziejaszków . D alej za 
czynała się już uboga dzielnica nadrzeczna, 
błotnista i szara, ze sk ładam i-drzew a, łaźniam i 
i nędznem i chatam i rybaków. Żółte domy były 
w łasnością M ilkina i m iały  bd ty łu  jedno ol
brzymie podwórze, zabudow ane w czworobok 
dom ostwam i i_ budynkam i gospodarskiem i, k tóre 
p ię trzy ły  się jedne nad  drugiemi, uw ydatn iając 
spadzistosć wzgórza. W jechać na to podw órze 
i w yjechać zeń bez szw anku nie było rzeczą ła 
twą, zw łaszcza w porze zimowej ślizgawicy, 
i z tej przyczyny pew nie woziwoda, gdy koń 
jego złam ał tu  nogę a  obie olbrzym ie beczki 
w ypad ły  z sań i jak  law ina potoczyły się, ochlu- 
stu jąc wodą, na sam  dół wzgórza, podniósł d la 
m ieszkańców m ilkinowskich cenę w ody o grosz 
na w iadrze, czyli o pół rub la w opłacie m iesięcz
nej. To wyw ołało wielkie rozgoryczenie śród 
praczek, z tego zaś w ynikła rew olucja podw ó
rzowa; zwycięstwo jednak  zostało p rzy  woziwo-
i S r j J  7  Z ■ Z l m U ą  krW,ią w y d y m a ł  a tak  roz
jątrzonych niew iast i chociaż p o strad a ł parę 
S a rs a  „ lo só w  z brody lecz c Ł y  „ie obnffyh 

Z powyższego wynika, iż to, co popularnie 
zwano w mieście „domem M ilkina", było w ła
ściwie zbiorowiskiem domów. Tu były  żółte k a 
m ienice od frontu a w p o d g ó rzu  ca ła  grom ada 
drewnianych, mniej lub więcej odrażających, 
gpmej lub więcej postarzałych  domostw; jedne

U



z nich, piętrowe, miały wzdłuż swych pięter bie
gnące ganki, podparte słupkami, skrzypiące 
i uginające się pod stopami tych, co z ganku 
dostawali się do swych mieszkań; na ganek wio
dły schodki nie mające nad sobą żadnego dasz
ku, opatrzone chwiejną poręczą, w zimie pokry
te zamarzłem błotem i straszliwie śliskie. Inne 
domki, parterowe, z wysokiemi spadzistemi da
chami, ziały ciemną czeluścią swych sionek 
brudnych i cuchnących. Na samym dole tego 
górzystego podwórza była od ulicy brama w jaz
dowa, z belek wystawiona i znów gromady całe 
drewnianych i murowanych, piętrowych lub ni
skich komórek, klitek jakichś, schowanek, tu 
dzież wozowni i stajen, do których późną nocą 
wracały na spoczynek strudzone konie woziwo
dów.

W  Ł. — jak mówiłem — nie było wodocią
gów. Ta okoliczność jednym wydawała się przy
krą, gdy innym była na rękę.

Co, naprzykład, mogło szkodzić woziwodom, 
iż nie było wodociągów? Proceder ich był dosyć 
zyskowny i prawie bez ryzyka. Jedynym  ryzy
kiem było to, iż stara, ślepawa szkapa mogła 
na podwórzu Milkina połamać nogi, ale i tu zna
lazła się rada taka, iż gdy wóz z beczkami lub 
sanie w jeżdżały na tę niebezpieczną pozycję, 
to koniowi dopomagała do wydźwignięcia się 
w górę, lub przy zjeżdżaniu w dół gromada ży
dowskich wyrostków. Nie jedna m ała fortunka 
w postaci domeczku z ogródkiem na Rybałtow- 
skiej ulicy, lub w postaci sutego wiana dla córki 
lub kapitaliku dla rozpoczynającego zawód ku
piecki synka, wykwitła nie z czego innego, jak
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z wody w dosłownem  znaczeniu, z wody, bez 
Które, żaden z m ieszkańców obyć się nie mógł 
i k tórej dostaw ę zmonopolizowali w swych re 
kach Żydzi. A  źe Żydzi odznacza ją  się solidar-
bvłnią̂ WięC nik° i °  P,e^ nie nie zdziwi to ' ^  nie nyto zdarzenia, aby k tóry  woziwoda w ystąpił
z projektem  założenia wodociągów miejskich.
rrzeciw m e, wszyscy om zgodnie stali na tem
sSDonsobaSmiU’ 1Ż Y- WszeIkiemi Przyzwoitem i sposobami —  a  najm eprzyzw oitszym  zawsze
i w szędzie by ła i będzie łapów ka _  w pływ ać 
.a oj cow m iasta, iżby zapytyw ani przez guber

nato ra  lub inną w ładzę, czemu nic nie przed-

ż e  m ia s t W Spra,W-e - W° doci^ ów- odpow iadali, ze m iasto m a p iln iejsze potrzeby, i że nie było

dlaZCbreakuawoed la’i aKy  kt° Ś W f6m m ieście umarł 
staw v i pi 7 i y t ł Z .P°,w°d u  opóźnionej do- 7 J j- Z tą  ostatn ią  jednak  opinią prezvden 
ta  m iasta możnaby się nie zgodzić, bo jeśli n a 
wet n ik t me um arł z pow odu niepraw idłow ego 
funkcjonow ania ruchom ych wodociągów to d o

ka "rvStacTpZ1-Wk dÓV ieiedneg°  wPr™ ł a  w ta ką iry tację , jaka  nikomu żadną  m iarą na zdro
S S  3 e t r  m T ,  tych l " k „ Ł ° :
iatkowo S  naw et ludzie, posiadający  tak wy-
iak Dawid MimłSerCej  P°Ś°dny zaw sze umysł, jak  Uaw d M inder z dom u M ilkina. O tóż i ten
naw et tak  niezw ykle na wszyptko w yrozum iały
d ó w T r t- f  W d,° datku  sPó^wyznay^a woziwo-
M aTiem nieC mro i r ° SĆ’ gdy ieg°  ukochana m ała
sie h X ? y  non? a  ^  • cW łÓŻeCzku doczek^  się neroaty, ponieważ w ich izdebce nie było iuż
an, kropi, » o d y  W tedy  lo juź i M in d lr p S
adresem  w oaw odow  mówił, i e  „d łużej nie V



trzym a z temi łajdakam i", tarł sobie czoło, ta r
gał swą brodę, coraz to wyglądał do sieni, na 
ganek, i na podwórze, a gdy już wytrzymać nie 
mógł, zlatywał pędem po stromych, spadzisto- 
ściach podwórza na ulicę. Dostrzegłszy zaś zda- 
leka kroczącego leniwie przy swym wozie wozi
wodę, zachęcał go do pośpiechu tak gwałtowną 
gestykulacją, tak wymownie pięściami swemi 
obiecywał połamanie wszystkich gnatów, że nikt- 
by nie chciał dać wiary, iż to jest ten sam Min
der, którego dobroć i uprzejmość wszystkim by
ła znana.

Gdy wreszcie woda przybyła do mieszkania, 
Minder już z całym spokojem i bardzo systema
tycznie, na palcach, wyliczał wszystko to zło, 
jako to: utratę  wszystkich zębów, połamanie 
nóg, wykręcenie rąk i t. p., których on, Minder, 
życzyłby woziwodzie, gdyby Mariem miała je
szcze pięć minut dłużej czekać na herbatę. Po
nieważ jednak woda była już nalana do imbry- 
ka a imbryk stał już na fajerce, przeto on, Min
der, życzy Fiszlowi Noserowi tylko tego jedne
go, by nazajutrz nie spóźnił się z wodą. Bo Min
der, niestety, był tak ubogi (— czyż Sokrates 
był kapitalistą a Djogenes czyż nie mieszkał 
w beczce?), iż w izdebce swej nie posiadał na
wet stągiewki, w której by mógł zbierać zapas 
wody na kilka dni i musiał ten zapas odnawiać 
co dnia, ku czemu służyły dwa kubełki bla
szane.

Fiszel Noser słuchał monologu Mindra w głę
bokim spokoju, czy też z zupełną obojętnością. 
Wychodząc zaś odzywał się:

— Dlaczego miałbym się spóźnić? Na świe
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cie wszystko następuje we właściwym czasie, 
rowiedz-no Minder, czy człowiek mógłby się 
narodzić wcześniej, niż się narodził? A potem 
w swoim czasie się żeni, w swoim czasie ma po
tomstwo i w swoim czasie umiera. I ja wam wo
dę przywożę zawsze w swoim czasie.

M ądre te słowa dowodziły, iż filozof ja głę
boko ale pogodnie ujm ująca zagadnienia życio
we, bywa cechą umysłu nietylko ubogich kraw
ców, na starość trochę niedowidzących, jak 
Dawid Minder, lecz i woziwodów.

Gdy kroki odchodzącego woziwody, kroki 
ciężkie w grubych, podkutych butach, słychać 
było juz na skrzypiących schodkach, z ganku 
nadoł wiodących, M inder zamyka za nim drzwi 
i ma już na ustach zwykły, łagodny uśmiech, 
a w oczach swą słodką, dziecięcą zadumę.

I pomrukuje do siebie:
Tak, tak. Ma rację. W szystko ma swój 

czas, wszystko dochodzi w swoim czasie.
Ale oto woda już się gotuje. M inder nalewa 

wielką szklankę herbaty, dolewa do niej parę 
łyżeczek mleka, słodzi dwoma łyżeczkami ,,kry
ształu , ustawia na płaskim talerzu, obok spo
rej kromki chleba i wszystko to niesie ostrożnie 
do łozka, na którym nic innego nie widać, jak 
tylko nastroszoną wysoko pierzynę. W tym je
dnak momencie ktoś odrzuca pierzynę, pokazu
je się główka z czarnemi, potarganemi włoska
mi, wesołe oczka, białe szczupłe rączki. Rozle
ga się wesoły  śmiech, podobny do świergotu ja 
skółek. Minder siada na łóżku z talerzem w rę
ku, dmucha na gorącą herbatę, miesza ją sta-
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rannie łyżeczką i przestrzega Mariem, by się 
nie sparzyła.

A gdy dziewczynka zacznie się już posilać 
i weźmie mu z rąk szklankę, jej dziadek długie- 
mi swemi a szczupłemi palcami ostrożnie roz
czesuje czarne włoski, przygładza je dłonią 
i poszeptu je do siebie:

— Tak, tak! W szystko ma swój czas, wszy
stko w swoim czasie. I dla ciebie, Mariem moja, 
przyjdzie czas, że ktoś mi cię porwie, ktoś mi cię 
zabierze. I co ja wtedy pocznę i czy zdołam żyć 
bez ciebie — i czy aby śmierć wtedy nie będzie 
się tak do mnie opóźniała, jak ten nasz wozi
woda!

Można być bardzo pogodnym filozofem, bar
dzo dla wszystkich i na wszystko wyrozumia
łym, a jednak czasem trudno ukryć łzę w oku. 
Tak bywa i z Mindrem. Po zwiędłych jego po
liczkach ścieka bardzo wolno łza; nie ociera jej, 
bo w jednem ręku trzyma wciąż talerz a drugiej 
nie może oderwać od ukochanej główki. Lecz 
Mariem łzę tę spostrzega i pyta, zajadając ze 
smakiem chleb:

— Co to jest? Czy dziadzo płacze?
— Ale gdzieżtam, kochanie. J a  mam wielki 

katar.
I żeby ją zabawić kicha umyślnie: ,,Ap- 

sik!“ — tak głośno i komicznie, iż Mariem wy
bucha śmiechem.
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Umieć pokazać ludziom twarz pogodną, 
gdy czuje się w sercu ostry cierń — sztu
ka to niemała i jedna z najtrudniejszych.
Minder posiadł ją w tak doskonałym 

stopniu, że ta jego sztuka w oczach ludzi prze
stawała uchodzić za sztukę i wydawała się na
turalnym odruchem. Wszystkim był znany 
i z tego, że mu się nie powodzi w interesach 
i z tego, że sam pierwszy wyśmiewa się ze swych 
niepowodzeń. Ale na jedną rzecz nikt jakoś nie 
zwrócił uwagi, a to — że między każdem nie
powodzeniem, jakie go dotknęło, i chwilą, kie- 
°y po tern niepowodzeniu począł się pokazywać 
ludziom z uśmiechniętą twarzą, zawsze upły
wał pewien czas, w ciągu którego Minder ni
komu się nie pokazywał, a coby wtedy ro b ił__
tego niczyje oko nie widziało i niczyje ucho nie 
słyszało. 1 mnie ani oko, ani ucho nie wyjawiło 
tej tajemnicy; opowiedziało mi ją — serce. 
Z tego źródła, stokroć pewniejszego i bardziej 
nieomylnego nad wszelkie świadectwa oczne 
i uszne, wiem z pewnością, iż w owym prze
ciągu czasu Minder siadywał w najciemniejszym
ia k Ł ś IT"' 1ZdellK kiwał bezustannie 
edn nł ? ZT '  be.2władnem kiwaniem a z ócz 
eg° płynęło duzo łez a usta pojękiwały cicho

i żałośnie. Tak było i wtedy, gdy oszukał go 
spolmk z którym założył sklep — i wtedy gdy
odebrał m usadowił ^  się konkurent, który odebrał mu prawie cały zarobek — i wtedy
gdy mu ukradziono koguta, przeznaczonego dla
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Mariern na św ięta — i zawsze, gdy spadało nań 
jakie strapienie.

Są na świecie strapienia, lecz są prócz tego 
i nieszczęścia. Nieszczęściem prawdziwem 
i chyba największem jest — utracić swe dziec
ko, a to dlatego, że najnieszczęśliwszym 
w świecie człowiekiem jest ten, komu w ypad
nie śmierć bezpotomna, bo taka  jest śmiercią 
doszczętną. U tracić potom ka jest to urwać cią
głość swego bytu ziemskiego. Dobrze byłoby 
copraw da żyć i nie umierać samemu, lecz gdy 
to jest niemożliwe, trzeba wejść w kogoś 
i w  tym kimś żyć dalej. M inder lubił i umiał 
pocieszać ludzi zmartwionych, co płynęło za
pew ne i z pogody jego ducha — która, jak po
goda dnia letniego, chce przeniknąć do wszy
stkich zakątków  — i z tego, że sam miał spo
sobność dobrze poznać szczodrobliwość Boską 
w rozdawaniu zmartwień. Owóż — gdy zda
rzyło się, że um arł człowiek pozostawiający 
dzieci, M inder nie zaniedbał przy tej okazji po
wiedzieć do osób, opłakujących nieboszczyka:

— I czemuż to płaczecie nad Lejzorem 
Cieśli to  był Lejzor), czy tu nie stoi przed wami 
jego syn. A czy ten syn to nie jest kość od ko
ści, ciało od ciała i k rew  od krwi Lejzora? W ięc 
gdy on z kością, ciałem i krw ią stoi przed wami, 
to pocóż go opłakiwać jak um arłego? On tylko 
troszkę odmłodniał.

Lecz gdy kto u tracił dziecko, M inder na
wiedzając dotkniętych stra tą , milczał jakby za
niemówił. Conajwyżej głaskał tych ludzi po rę 
kach, lub głowę strapionego ojca, czy matki 
przyciskał do swojej piersi o potem  ucałował
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bardzo  czule. A le ani jednem  słow em  pociechy 
się m e odezw ał. Bo co tu  słow a zdziałać mogąl 
t u  stało  się nieszczęście, k tó re  uczcić należy 
ty lko  m ilczeniem . 1

H istorja H joba dlatego zapew ne zo sta ła  nam  
w  rism ie  Św iętem  opow iedziana, aby  bv ła  nau
n ? ' / e - f l y B? / . k .°Ś° k°cha , ted y  w zajem  i od 
m ego żąda miłości, a dla w ypróbow ania jej s ta 
łości, zsyła na cz łek a  u trap ien ia  i n ieszczęścia 
D .aczego m e m iałoby to  być p raw d ą?  A  jeśli 
jest w  tern p raw da, to  M inder nie m ógł sie

mu P an CBótf ° bo ,ętn ,0^ć d.la?  BoŚ*- Nie zab ra ł mu r a n  Bog w praw dzie siedm iu ty sięcy  owiec
trzech  tysięcy  w ielbłądów , p ięciuse t jarzm  wo-

i a £ e b v  m S e t '  * *1*° UCZynił Hi°bow i, ale n T /o  J  g zabrać, sko ro  mu nie dał ani ■ d _

nego, zw ierzęcia, jeśli nie brać  w  rachubę o k a 
leczonego kota, k tó rego  M inder w yciągnął 
ze śm ietnika, p rzyniósł do dom u i p o trochu  do
p row adził znow q o  stanu  takiego, że k o t mógł 
zpow rotem  w ziąć się do łapan ia  myszy, co było

sze jełdans°cl ŵ l e  m ^iej-
Bóg zab ra ł mu fedyńeSo '° ™  ?  J  P a °
ten . i synow ę, 0° * '^ “ ,  K
p raw ie  zupełn ie narów ni z HjobVm ’

ten  s to f a ^ f /d  ° a “  ^  «dy
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wierne Bogu i nie dające się skruszyć, postano
wił go więc wynagrodzić. Hjobowi, przyw ró
ciwszy go do łaski, dał Pan Bóg owiec, w ielbłą
dów, wołów i oślic dwa razy więcej niż mu był 
zabrał; prócz tego dał mu siedmiu synów i trzy 
córki piękne jak zorze — Jeminę, Kietzyję 
i Kierenhappuch. „A nie znalazło się w wszy
stkiej ziemi onej panien tak  pięknych, jak cór
ki Hjobowe" — powiedziano w Piśmie. 

Mindrowi Pan Bóg dał tylko — Mariem.
Ale musiał to być dar znacznej wartości, bo 

oddając ją, powiedział Pan Bóg Mindrowi (tak 
cicho, że nikt inny tego nic dosłyszał):

— Na nikogo się nie zdawaj. Czuwaj nad 
nią sam!

Upomnienie to — coprawda — było zby
teczne, bo nie było takiej mocy, k tóraby  mogła 
skłonić M indra do powierzenia wnuczki komu 
innemu. Miała Mariem całą gromadę ciotek, 
wujów, bliższych i dalszych krewnych i cała ta 
gromada zgodnym chórem tw ierdziła, iż Min
der jest za stary  i za ubogi i nie da sobie rady 
z wychowaniem dziewczyny. I każdy chciał 
wziąć sierotę do siebie a stąd pow stał spór 
i duży hałas. i(

W tedy M inder zawołał: „Sza!", Gdy nikt 
nie zwrócił na to uwagi, powtórzył swój wy- 
krzyk, a gdy i w tedy harm ider nie ustawał, 
wrzasnął: ,,Sza!“ tak  przeraźliwie, że wszyscy 
umilkli zdumieni skąd mu się wziął taki silny 
organ głosu. A wtedy Minder, nie mówiąc ani 
słowa, owinął Mariem chustką, wziął ją na rę 
ce i zaniósł do swej izdebki. Idąc m ruczał do 
siebie:
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“-N iech sobie gadają do sądnego dnia co 
chcą, a ja wiem, że nikt jej nie usłuży tak, 
jak ja.

M ariem pozyskała niańkę z pejsami i brodą, 
ale czułość tej niańki, troskliwość i poświęce
nie było nad zwykłą ludzką miarę.

Długie życie M indra, lubo szare i m onoton
ne w oprzędzie biedy, nie było jednak wyzute 
z drobnych ludzkich uciech i radości, tyszak  
był kiedyś młodym. Upodobał sobie ładną 
dziewczynę. Zdobył ją. Długo nie mógł docze
kać się syna, ale doczekał się zczasem. Były 
to blaski życia, złociste, słoneczne, a choć 
skromne i przemijające, jednak były. Otóż 
wszystko, co zaświeciło mu blaskiem i dawno 
już zagasło, teraz znów zajaśniało. W Mariem! 
Jak  brylant w niepojęty sposób skupia w sobie 
świetne swe ognie, tak w niej cudowną grą 
św iateł zabłysło wszystko, co kiedykolwiek 
rozjaśniło żywot Mindra. Kochał ją — to pew 
ne, ale i to pewne, że w niej kochał swe w skrze
szone dzieciństwo, a potem  w niej miał kochać
zbudzone tęsknoty iat młodych. Słowem __
w niej i przez nią rozpoczął nowy cykl swego

Stąd miłość ta  — choć wielka, nie była 
wolna od drgnień egoistycznych,

la k a  miłość częstokroć prowadzi do tyranji 
Może i M inder był już bliski tego błędu, ale go
łębie jego serce zawsze w porę go ostrzegało 
przed wszystkiem có mogłoby zrządzić komu ' 
Krzywdę...

21



IV.

Coś w rodzaju tyranji dziadka poczęła od
czuwać M ariem w tych latach, kiedy 
każda dziewczynka chce już coś robić; 
kiedy nie w ystarczają jej zabawy z ró 

wieśniczkami, kiedy chciałoby się pomagać 
w gospodarstwie, stać się czynnem, użytecznem 
kółeczkiem  w domu. A tu  zrana dziadek nie daje 
jej się ruszyć z pod pierzyny, póki sam nie zgo
tuje herbaty  i sam nią nie napoi wnuczki!

W stanie. Co ma robić? W ie że daleko p rę 
dzej i zgrabniej obiera kartofle niż dziadek. 
Kzuca na niego okiem. M inder siedzi na stole 
przy oknie i w okularach, zesuniętych na sam 
koniec długiego nosa, zeszywa czyjś surdut. 
Może nie zobaczy! M ariem ostrożnie wyciąga 
z pod stołu koszyk z kartoflam i i poczyna je 
obierać. Kartofle tylko migają jej w  rękach. 
Naraz słychać brzęk spadających okularów. 
M inder zeskakuje ze stołu.

— Co ty robisz! Nie, nie, nie! Porzuć to. 
Ty zagrubo je obierasz, tyle razy  ci to mówi
łem.

— Ale dziadziu zobacz te  obierki, czy mo
gą być cieńsze! Dziadziu, ja się nudzę; co mam 
robić?

M inder biegnie do okna i rozgląda się po 
podwórzu a dostrzegłszy w jakimś zakątku sku
pioną gromadkę dziewcząt, przywołuje Mariem.

— Popatrz-no, kto tam jest i co one tam  
robią?

Mariem przyglądała się uważnie.
— Tam jest Teklunia, tam jest Frania...
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Co źa Tekluniaf
— Dziadzio nie w ie?  M arcinkow ska, t o  

có rk a  tego buchalte ra , dla k tó rego  dziadzio coś 
tam  uszył w  przeszłym  tygodniu, A  F ran ia  to  
có rka stróża , Łazików na.

—  A  ty  się baw isz z niem i?
—  T ak. To bardzo  m iłe dziew czynki.
—  M iłe?  Hm... A  czy one tak  sam o m ów ią

0 tob ie?
—  Bo ja wiem. A le m oże m ów ią tak  samo, 

bo m y się w szystk ie  lubimy. Tam  jeszcze jest 
R yfcia od sto larza , M enia i D enia K otlarzów ny; 
tam  jeszcze jest...

—  C zekaj, czekaj... A  w  co się b aw ią?
—• Zaraz. P rzy jrzę się. Zdaje się, że w  ciu

py. Nie, one się baw ią w  orzechy  do dołka. W ie 
dziadzio? R zuca się najp ierw  dw a orzechy...

—  D o b rze , d o b rze .
M inder zapuszcza ręk ę  do swej kieszeni, 

w yciągając m iedziany pieniądz, i podaje go 
M ariem . ’ s
. ~  Biegnij do A ufla, kup sobie orzechów
1 idź się bawić.

Czuje jednak, że tak ie  za ła tw ien ie  spraw y 
dobre jest n a  godzinę, na  dw ie; że m oże się p o 
w tórzyć jeszcze jutro, p o ju trze  —  ale już d łu 
go tak  p o w tarzać  się n ie  da. B ierze się M inder 
znow  do roboty , zak ład a  okulary, ale w k ró tce  
je zdejm uje i w ygląda p rzez okno. O to M ariem  
kup iła  już orzechy  i, jak  m łoda sarenka , zbiega 
po w zgórzu podw órzow em , przysiada się do 
AA°Ij a dziew czątek . P rzyglądając im się, 
M inder zam yśla się głęboko.

W  sk u tk u  tych rozm yślań zw ołał M inder
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radę familijną. Zaczęła się od tego, iź zebram  
wyleli na Mindra, rzecz można, cały kubeł za- 
rzutów: że wziął się nie do swojej rzeczy; że 
zgóry wszyscy przewidywali, iż nie da sobie 
rady z wychowaniem dziewczyny, i t. d., i t. d.

M inder słuchał bardzo spokojnie i uprzej
mie przytakiw ał każdem u zosobna i wszystkim 
razem. Skorzystawszy zaś z pierwszej pauzy, 
k tó ra  świadczyła, iż ciotki, wujowie i stryjo
wie zmęczyli się gadaniem, odezwał się:

— To, coście powiedzieli dotąd, było bar
dzo rozsądne. Nigdy nie słyszałem równie roz
sądnych, powiem naw et mądrych przemówień. 
A  teraz powiedzcie, ile mi będziecie miesięcz
nie dawaii na potrzeby Mariem, Bo potrzeba 
ją uczyć i potrzeba jej wielu rzeczy z bielizny 
i ubrania.

Na to ciotka M ajeranek, osoba zgryźliwa, 
gniewnie się odezwała:

— Kiedy M inder się podjął...
Ale zbiorowe: „Szal" przerw ało jej mowę.
Głos zabrał młodszy brat Dawida Mindra, 

kamasznik Lejzor:
— Skoro Dawid, mój b ra t starszy, uznał, że 

to, co od nas posłyszał, było rozsądne, to nie 
wiem, dlaczego i my nie mamy uznać, że pro
pozycja jego również jest rozsądna i najzupeł
niej zrozumiała. Majętniejsi w rodzinie powinni 
pomagać uboższym. Mariem zaś musi się uczyć. 
Nie mamy co już długo klektać.

...Mariem zaczęła się uczyć. P rzestała  się 
nudzić. W ciupy i orzechy do dołka bawiła się 
tylko w wolnych chwilach, a tych miewała co
raz mniej. Bo za jedną zmianą w domu zwykle
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idzie nowa zmiana, a za tą  znów inna zmiana, 
i gdy lak pójdą zmiany za zmianami, to wkoncu 
wszystko, jak mawia ciotka M ajeranek, prze
w raca się do góry nogami. Coś podobnego na
stąpiło i w domu M indra. Obok nauki, poczę
ła M ariem wprawiać się do czynności gospo
darczych, przeciw czemu M inder nie oponował, 
stwierdziwszy źe kartotle obiera M ariem bar
dziej cienko, a więc i bardziej oszczędnie od 
niego, zupę gotuje daleko smaczniejszą i wszel
ka robota tyiko miga jej w  rękach.

Powoli, nieznacznie jby nie urazić starusz
ka) rządy domowe poczęły przechodzić do 
drobnych jeszcze, a już pracow itych i dzielnych 
rączea dziewczęcia. M ało się wreszcie, że to 
nie Minder, lecz M ariem poczęła sypiać pod 
lekką kołderką, a dziaaek musiał leżeć pod pie- 
rzyną, zrana zaś nie wolno mu było ruszyć się 
z pod niej, póki M ariem nie nagotuje herbaty  
i nią nie napoi dziadka. Przy tej czynności gła
skała jego głowę i strząsała okruszyny ch.eba 
z jego brody siwej. Ale i M inder chciał sobie 
przypomnieć, jak to dawniej bywało, więc gdy 
spożył, co mu M ariem podała, przyciągał ją 
do siebie, kładł jej główkę na swej piersi, a na 
główce obie ręce i długo jej nie puszczał i dłu
go palcami swemi szczupłemi rozczesywał 
czarne włosy, i znów mu łzy nachodziły do 
oczu. Ale wyciskała je nie obawa, jak oawniej, 
że ktoś kiedyś mu ją zabierze, lecz cicha, głę
boka wdzięczność.

- Boże mój, Panie, Panujący nad nami, 
czemże ja, z twych slug najnędzniejszy, zasłu-
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żyłem na tyle twej dobroci, aa tyle radości 
z rąk Twoich,

Mariem, na wszystko uważna, gdy łzy te 
spostrzegła, jakby odgadując z jakiego źródła 
płyną, nie py tała się o ich przyczynę, lecz czem 
prędzej zbierała je swemi ustami.

V.

C zas niezmordowanie prządł a prządł — 
młodość jednych, starość innych, szczę
ście i niedolę.

...Był mroźny ranek; niebo na wscho
dzie jakieś płowe, czerwonawe, w  górze siwe. 
Pomimo mrozu, powietrze nie wydawało się 
przejrzystem , zdawało się raczej, że przesyco
ne było zam arzłą mgłą i że z niej to pow staw a
ły  większe wszędzie sople lodowe.

Od strony rzeki dochodził jakiś szczególny 
odgłos, jednostajnie zgrzytliwy i niemiły, coś 
jak drapanie czemś ostrem  po szkle. Był to 
skrzyp kilkunastu sani, które, wracając od fil
tru  miejskiego, położonego wpobliżu rzeki, wy
ciągnęły się gęsiego, długim sznurem i posu
wały zwolna ku stromo w górę wspinającej się 
ulicy Wjazdowej. Na każdych saniach było po 
dwie beczki, pełne wody, chlupoczącej w  czwo
rokątnym  otworze, przez k tóry  ją nalewano 
i przez k tóry  wypryskiw ała teraz przy każdem 
wstrząśnieniu sani na wybojach. W ypryskująca 
woda oblew ała beczkę, i ta zwolna porastała 
szklistą lodową powłoką. Sanie były grubo za
śnieżone, a konie, ludzie, kroczący przy sa-
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mach i przytupywaniem rozgrzewający śwe 
nogi, kożuchy tych ludzi, ich czapki futrzane,
brody, wąsy i brwi — wszystko okryte szro
nem, jakby siwym mchem porosło.

Ten skrzypiący, posiwiały korowód dosię- 
gnął już pierwszych domków Rybałtowskiej 
ulicy i długiego, walącego się parkanu, za k tó 
rym bieliły się okryte sadzią, jakby z srebra 
wykute, drzewa ogrodu, zwanego „ogrodem 
Bosackiego". Kto był ów Bosacki _  mało 
kto wiedział, a wcale nie było już takich, coby 
go widzieli na swe oczy. Znikł on przed laty 
czterdziestu, w czasach, gdy obecny guberna
tor Papujdoglo, naówczas młody i hoży czar
nooki porucznik, tak gorliwe położył zasługi 
przy rabunku i niszczeniu dworów i dworków 
polskich i tropieniu powstańców, iż zjednały 
mu one miedal za usmirenje polskawo miałie- 
ża, dla noszenja na grudi *). Przed laty  trzy
dziestu był jeszcze w tym ogrodzie stary, po
chylony, biały dworek z ganeczkiem na pęka
tych słupkach, k tóry rozebrano, gdy począł 
grozie zawaleniem. Po Bosackim, został jakiś 
daleki i daleko zamieszkały krewny, k tóry  co 

ilka lat zjeżdżał tu, zaglądał do ogrodu, 
stw ierdzał iz część drzew zołstała wycięta, 
częsc uschła skutkiem  obłamywania z nich ga
łęzi, a reszta oczekuje tego samego losu- k i
wał głową, patrząc na walący się parkan; przy
b y w a ł  stroźa sąsiednich domów milkinow-

„  r n  ’ 1  d a W a ł  m U  r u b l a  z a  t 0 -

pierś.J M edal Za u śm ierzen is Polskiego p o w stan ia , na
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by nad tym ogrodem miał i nadal dozór rów
nie, jak dotąd, troskliwy, Poczem wyjeżdżał 
i znów iat parę się nie pokazywał; Barnaba su
miennie przepijał rubla, zaś ogród, mimo zdzi
czenia i spustoszenia swego, jeszcze prawie 
piękny, malowniczo po pochyłości wzgórza roz
rzucony, zapadał znów w swą samotność, ci
szę i smutek. Teraz w swem białem przybraniu 
ogród Bosackiego wyglądał bardzo pięknie, jak 
jaki czarodziejski gaj. Tylko nic nie było cza
rodziejskiego w ordynarnym w rzasku wron, 
kruków i kawek, zaniepokojonych dziwnym 
odgłosem, jaki spraw iał korowód sani. Groma
dy czarnego ptactw a poderw ały się z drzew, 
otrząsając z gałęzi całą chmurę białych pyłów.

Przy pierwszych saniach kroczył młody, ro
sły Żyd w kożuszku baranim; głowę wraz 
z czapką miał owiniętą szalikiem nieokreślo
nej barwy. Idąc, przytupyw ał nogami w gru
bych, podkutych butach, zaśnieżonych, a rę 
koma, dla rozgrzewki, z taką siłą uderzał po 
swych bokach, że dziw, iż ich nie poobijał. 
Przy następnych saniach szedł Żyd stary. Roz
łożysta jego broda — siwa, a teraz w dodatku 
Wybielona szronem — w ydaw ała się jedną bry
łą śniegu, sztucznie jakoś do podbródka przy
lepioną. U wąsów zwisały mu na cal długie so
pelki lodu. Byli to syn i ojciec. Na przedzie 
szedł Gdala Noser, za nim — nasz znajomy Fi- 
szel Noser.

S tary był jednym z bogatszych woziwodów. 
Miał parę koni, dwa wozy, dwoje sani, dwie 
pary beczek, więc mógł prowadzić swój proce
der na siebie i na syna. ^
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Sprzykrzywszy sobie deptanie przy swych 
sankach, Gdala przystanął, poczekał aż ojciec 
się z nim zrówna, i wszczął rozmowę.

— Kochany ojcze, poco ci te ozdoby u wą- 
sów? Jeśli pozwolisz, uwolnię cię od nich bar
dzo delikatnie, naw et nie poczujesz, gdy je 
oberwę.

— Byłoby to, mój kochanku — odffarł Fi- 
szel — to samo, jakbyś uczynił zamach na bro
dę twego ojca, A tegobym ci nie darow ał 
i ominęłaby cię połowa domu przy ulicy Ry-
bałtowskiej, k tó rą  ci obiecałem w w ypadku __
powtarzam  ci raz jeszcze — jedynie w  wypad
ku, gdy nie będziesz zwlekał z przyprow adze
niem mi synowej.

— Mam czas. Mam jeszcze dużo czasu. Po
czekam, aż ojciec sprzeda dom przy ulicy Ry- 
bałtowskiej i kupi parę domów od Milkina.

— Ho, ho — masz skromne życzenia! Czy 
myślisz, że Milkinowi tak łatw o przyszło zdo
bycie m ajątku? Taki m ajątek w yrasta, ko- 
Ciianku, nie z wody, lecz z wielkiego sprytu,

. — 9 wa! Milkin! W ielka mi mecyja ten Mil- 
kin. Tyle sobie z niego robię, co z tej wrony, 
k tóra tam kracze za parkanem . Ile razy słyszę,' 
lak ta złośliwa małpa wykrzykuje na podwó
rzu i wymyśla na starego M indra za niezapła
cone komorne (a z czego zapłaci, gdy nie ma 
roboty?), to wziąłbym tego M ilkina za kark 
ot tak! — postawiłbym  tę śmieszną figurkę ot 
tu — na mojej ręce, a drugą przychlapnąłbym  
go tak, ze zrobiłby się z niego placek.

ołowom tym towarzyszyły wyraziste gesty, 
a ponieważ Gdala mimo młodego wieku, miał
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potężne bary, a łapy, jak niedźwiedź, i musku- 
ły ze stali, więc było bardzo do praw dy podob
ne, że z jego rąk  placek wyszedłby cienki, jak 
maca.

Fiszel ciężko stąpał, już zaczynał sapać, bo 
droga w górę podnosić się zaczęła, i na słowa 
syna mało zw racał uwagi,

— Powiedz mi, ojcze — odezwał się znów 
Gdala — czyś widział kiedy tabliczkę, przybitą 
na frontowych drzwiach u M ilkina?

— Nie. W oda potrzebna jest w kuchni, nie 
w salonie, więc ja nie chodzę tam przez fron
towe drzwi. A ty  przy jakiej to okazji w idzia
łeś tę  tabliczkę?

— W tedy, kiedyś mnie posłał po te nędzne 
trzy ruble, k tóre nam płaci za cały staw  wody, 
jaki tam  u niego zużywają przez miesiąc, A  je
szcze się ociąga z zapłatą!

— Jak to?  Przecież chyba nie zrobiłeś Mil
ianowi takiej przykrości, by po te trzy ruble 
iść do niego przez frontowe wejście?

— Owszem. Zrobiłem mu tę przykrość.
— I wpuścili cię tam tędy? Proszę cię, G da

la, gadaj mi zawsze prawdę, bo ja blagierów 
nie lubię,

— Czy puścili mnie? No, nie bardzo. To 
znaczy, że ta jego ruda służąca z oczami sowy 
zrobiła szparkę w drzwiach, wyjrzała na mnie 
i powiedziała: Nie tędy! W tedy ja cośkolwie- 
czek, ale bardzo delikatnie pchnąłem drzwi 
i wszedłem do przedpokoju, ona zaś w rzasnę
ła: Panie Milkin! W tedy z gabinetu, tak  mi się 
zdaje, że z gabinetu — wyszła ta  śmieszna, pę
kata  figurka, krzycząc: Co to za śmiałość! A ja
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powiadam: Dzień dobry, panie Milkin! Ten 
śmieszny człowiek przyjrzał mi się tak  uważ
nie, jakby mierzył moją wysokość i szerokość 
moich pleców, jakby mnie całego chciał zwa
żyć oczami, i bardzo grzecznie powiada: To ty,
kochanku! A czy ojciec twój zdrów?   Jak
ryba — powiadam. Potem  wypłacił mi pienią
dze, te nędzne trzy ruble za cały staw 'w ody, 
k tóry przez miesiąc wlewałem mu do kuchni! 
i powiada tak: Z ciebie w yrósł bardzo wysoki 
i tęgi chłopak, kochany Gdala, ale gdybyś miał 
tyle rozumu, ile masz pewnie siły w  twoich rę 
kach, tobyś pojmował, że tem  frontowem  wej
ściem wchodzi do mnie pan Prokopjew, głów
ny intendent wojskowy, i pan Baranów z ak- 
cyzy i pan Kupiszkin, doktór wojskowy, k tó 
rego głos wiele znaczy, gdy idzie o przyjęcie 
do służby wojskowej zuchów tobie podobnych, 
rozumiesz? Dla takich to osób służyć mają te 
paradne wschody i to paradne wejście. A z tw o
im ojcem, kochanku, my się znamy od dzieciń
stwa, więc poco takie ceregiele; proszę cię na 
przyszłość przychodź do mnie z całem zaufa
niem — przez kuchnię. Bardzo cię o to proszę. 
Ponieważ przem aw iał grzecznie, więc powia
dam: Bardzo dobrze, panie Milkin, na drugi raz 
przyjdę przez kuchnię.

— Powiem ci, Gdala, że on bardzo rozsąd
nie ci powiedział. Z twojej strony to było pa
skudne grubijaństwo — leźć do niego od frontu

idz^e?aCiekaWiłeŚ m nie ° Wą tab liczk 3- 0  co ci

„ o s i ;  n i i «  w i & sio i “ pisa"E po rosyisk-  
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— Hm! W ięc cóż cię tak  zastanaw ia? Tam 
napisano: Milkin, bo on jest naprawdę Milkin. 
Tam napisano: Iljicz, bo jego ojciec miał na 
imię Eljasz, a to po rosyjsku — Ilja, Ale dla
czego napisano: Józef, czy tam Osip — to na
praw dę nie wiem. Milkinowi na imię Szloma, 
od urodzenia Szloma, Ślojme. Był, jak i będzie, 
Ślojme. W ięc dlaczego Osip? Może mu się tak 
spodobało. Tobie, kochany Gdala, spodobało 
się wejść do niego przez frontowe wejście, choć 
tego nam nie należy się czynić. Dlaczego jemu 
nie miałoby być wolno przyczepić sobie na 
froncie taką tabliczkę, jaka mu się spodobała?

— Ale mnie to wszystko jedno, czy on jest 
Szloma, czy Osip. Ja  się pytam, dlaczego to na
pisane jest po rosyjsku, a nie po żydowsku, 
kiedy on jest Żydem, ani po polsku — kiedy 
on doskonale umie po polsku?

Droga zdawała się coraz przykrzejszą. Fi- 
szel przystanął, żeby odsapać, a na konia cmok
nął, co miało znaczyć, żeby szedł sobie dalej 
sam, nie oglądając się na pana, Ale koń zro
zumiał to zupełnie inaćzej, bo stanął. Jedno
cześnie, jakby na dane hasło, przystanęły 
wszystkie konie i wszyscy ludzie, co dowodziło 
zupełnego porozumienia pomiędzy zwierzętam i 
i ludźmi, co do konieczności wypoczęcia w tern 
miejscu.

Fiszel, odsapnąwszy, tak o d p o w ie d z ia ł  sy
nowi:

— Dlaczego napis jest rosyjski, to ci wy
jaśnił sam Milkin, ale widać, że z jego wyjaś
nienia nie odniosłeś żadnej korzyści. Czyż nie 
powiedział ci, że do niego przychodzi Proko-
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pjew z intendentury, i Baranów z akcyzy, i Ku- 
piszkin, wojskowy lekarz? Czemuż ci jeszcze nie 
opowiedział, że u niego całemi wieczorami 
przesiaduje sędzia mirowy *) Afanasjew? Prze
cież go znasz, ten sam, co u Milkina na parte
rze ma swoją „kamerę", a na pierwszem pię
trze — piękny apartament z pięciu pokojów 
Czy ty, Gdala, masz pojęcie, ile Milkin zarobił 
na dostawie siana i owsa, dzięki Prokopjewo- 
wi? Czy wiesz, jakie on sprawy obrabia z Ba- 
ranowym? Czy wiesz, że gdy on w jakiejś spra
wie występuje w sądzie, to zgóry wie, jaki bę-

f wyrok, bo ten wyrok on sam z wieczora 
podyktował Afanasjewowi? A ileż to naszych 
młodych, porządnych ludzi spokojnie trudni się 
handlem, zamiast gnić gdzieś w zawszonych 
koszarach, tylko dzięki temu, że Milkin trzyma 
się za rękę z doktorem Kupiszkinym i obaj 
wiedzą, jak się brać do rzeczy. Gdybyś to 
wszystko wiedział i potrafił objąć swym cias
nym rozumem, tobyś się wcale nie pytał, dla
czego tabliczka na jego drzwiach napisana jest 
po rosyjsku, a nie po polsku, ani po żydowsku. 
Jego karmią urzędy, a urzędy nie są polskie, 
ani żydowskie. I wogóle powiem ci, młodv 
człowieku, który za rok będziesz musiał sta
wać do wojska, ze powimenbyś o Milkinie od
zywać się z większem uszanowaniem*

Gdala milczał. Naraz kopnął końcem buta 
grudkę zmarzłego błota, którą postrzegł na 
drodze, i zagwizdał w sposób, mający wyrazić 
najzupełniejsze lekceważenie dla Milkina

*) S ęd z ia  pokoju.
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— Ja  tam nie myślę uwalniać się od woj
ska — rzekł — może miałbym pozwolić odjąć 
sobie palec, lub w inny sposób dać się okale
czyć! Bogu dzięki, zrobiłeś mnie, ojcze, na 
urząd, i nie powstydzisz się za mnie i w armji. 
Kpię sobie z Milkina.

Korowód sani ruszył dalej.

VI.

oto już i żółte domy Milkina.
/  \  Gdala, a za nim Fiszel, skręcili 

/  A ze swemi saniami do otw artych wrót, 
wiodących na górzyste podwórze.

W  domach M ilkina było tylu spożywców 
wody, że dwu dostawców nie było zadużo; ow
szem — czasem i trzeci wypróżnił tu całe swe 
dwie beczki.

Reszta woziwodów pociągnęła ze swemi sa
niami jeszcze wyżej, ku rynkowi na szczycie 
wzgórza położonemu, skąd, jak z serca arterje, 
rozchodziły się ulice i uliczki we wszystkie 
strony miasta.

Gdala nie odrazu wjechał we w rota, za 
którem i po śliskich kamieniach poczynał się 
wjazd bardzo przykryj wstrzym ał konia i, przy
tupując przemarzłem} nogami, spoglądał 
w okna sutereny obok bramy, skąd dochodził 
m iarowy stuk młota. Nad temi oknami czarną 
farbą wymalowany był rondel i kociołek 
z dwoma uszami. Była tam pracownia kotlar
ska spółwyznawcy Fiszla i jego przyjaciela Ni- 
sensona. Do sutereny wiodła ciemna sionka;
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z niej to wybiegło po chwili dwu wyrostków, 
uczni kotlarza, bardzo zadowolonych, iż mogą 
się na chwilę wyrwać na wolność, a to w sku
tek  umowy pomiędzy Fiszlem i Nisensonem, iż 
dwu tych młodzieńców, Jojne i Ioel, będą do
pomagali woziwodzie w karkołom nej podróży 
po podwórzu Milkina. Pomoc ta zresztą nie by
ła ani zbyt skomplikowana, ani zbyt trudna, 
i polegała jedynie na tem, iż podczas gdy Fiszel 
prowadził konia, chłopcy wydawali przeraźli
we okrzyki: Hip! Hop! Wio! A  nu-u!, k tóre 
miały zachęcić szkapę do przykrych wysiłków. 
Udawali przytem, że popychają z tyłu sanie, 
w  istocie zaś popychali tylko jeden drugiego, 
skutkiem  czego coraz to któryś z nich prze
chodził do pozycji leżącej i w tej pozycji zesu- 
wat się wdoł ze wzgórza, poczem z nadzwyczaj
ną szybkością porywał się z ziemi i znów przy
biegał do sam nie przestając ani na chwile 
dziko krzyczeć: Hip! Hop! A nu-u! Ta wrzaskli! 
wa kawalkada, a zwłaszcza popisy gimnastycz
ne wyrostków  przyciągały powszechną uwagę. 
We wszystkich sionkach, na wszystkich skrzy
piących gankach i schodkach pojawiało się mnó
stwo ciekawych widzów. Do Jojrfy i Ioela przy
łączało się niebawem już z czystego am ator- 
stw a jeszcze kilku małych żydków, oraz trzech 
małoletnich potomków Barnaby Łazika a tu 
mult stąd powstawał nieopisany. W całym do
mu z pewnością nie było nikogo, ktoby wtedy 
mógł jeszcze wątpić, iż nadeszła chwila zaopa
tryw ania mieszkańców w wodę.

A była wyczekiwana niecierpliwie i ta nie
cierpliwość z chwilą pojawienia się wody nie-
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tylko nie łagodniała, lecz przeciwnie, za
ostrzała się. Każdy chciałby już mieć ją na
tychmiast, tymczasem dostaw cy wody postępo
wali metodycznie: zaczynali od pierwszej, naj
bliższej sieni i, po zaspokojeniu, kogo należało, 
przechodzili do drugiej. A z dalszych raz po raz 
wybiegały gosposie, dręczone obawą, iż spóźnią 
się z obiadem. Rozlegały się podrażnione 
głosy:

— Fiszel, Gdala — a kiedyż tam ?
Do liczby zniecierpliwionych należał oczy

wiście i Minder, dnia tego szczególnie podraż
niony, gdyż stłukły mu się okulary, a miał pil
ną robotę. Nie mogąc bez szkieł nic zdziałać 
w zakresie swego fachu, zasadził do szycia Ma- 
riem, sam zaś m iał wyręczyć ją w  czynnościach 
gospodarczych. Ale, jak w  kraw iectw ie bez 
okularów, tak  w gospodarstwie bez wody da
leko się nie zajedzie.

Ledwie więc na podwórzu dał się słyszeć 
pożądany tumult, zwiastujący przybycie wody, 
M inder natychm iast wybiegł na ganek i począł 
przesyłać Fiszlowi znaczące sygnały. Zrazu 
miały one cechę przyjacielską i mogło się wy
dawać, że stary  kraw iec ręką  posyła woziwo
dzie całusy, ale w krótce stało się widocznem, 
że jest to raczej wygrażanie pięścią. Na Fiszlu 
ani całusy, ani pogróżki pięścią żadnego nie 
mogły uczynić wrażenia, ponieważ zajęty no
szeniem wody, nie pa trzał w tę stronę.

M inder zatargał brodą i, mrucząc gniewnie, 
wpadł do izby i pochwycił blaszany kubełek. 
Mariem zerw ała się.

— Co dziadzio chce robić?
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—  Biegnę po w odę. Nie w ytrzym am  dłużej 
z temi,.,

—  Dziadziu! Nie m ożna, dziadzio się zazię
bi, przew róci. J a  pójdę.

—  A ni mi się waż! Cóż ty  sobie myślisz, że 
ja ci pozw olę trak to w ać  mnie, jak  dziecko? 
Proszę mi się nie odryw ać od szycia.

W idząc dziadka tak  poiry tow anego, M ariem  
aby  w ięcej go nie rozdrażnić, ulegle pow róciła  
do swej roboty , M inder zaś tak , jak by ł odzia
ny, w  letnim , sku tk iem  dziur bardzo  p rzew iew 
nym chałacie  i m ocno p rzydep tanych  p an to 
flach, już zbiegał rączo  ze schodków .

T rzeba  w iedzieć, iż na  górzystem  podw ó
rzu dzieci oddaw ały  się sportow i saneczkow e
mu. K ażdy m alec pow yżej sześciu la t posiadał 
swoje saneczki. T o r do karkołom nej jazdy, na- 
leżycie ju ż  w yślizgany, zaczynał się n najwyż- 
szego p u n k tu  podw órza, pod  gankiem  m ieszka
nia M indra, a kończył się —  trudnoby  orzec 
gdzie, bo, choć m etą  na tu ra ln ą  pow innaby być 
b ram a w jazdow a na dole, lecz dzielni spo rtow 
cy, rozpędziw szy się, p rzesadzali jej próg, w y
padali z saneczkam i na ulicę i po jej pochyłości 
m knęli niem al do sam ej rzeki.

D otknąw szy  nogą ostatn iego  stopnia schod
ków, k tó ry  był n ie ty lko  krzyw y, lecz i bardzo 
śliski, M inder osunął się jakoś z niego i naraz 
znalazł się w pozycji siedzącej. C hciał pow stać  
i pochw ycić kubełek , k tó ry  z ręk i m u się w y
m knął, lecz te  ruchy  m iały ty lko  tak i sku tek , 
że zesunął się jeszcze niżej, a dostaw szy  się 
na w yślizgany to r saneczkow y, począł bez sa
neczek, na swem  w łasnem  siedzeniu, z zaw roł-
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ną szybkością podążać w dół. W yprzedził go ku
bełek , k tó ry  w  podskokach  jeszcze szybciej 
pędził.

F iszel w łaśn ie w  owej chwili w ychodził 
z sieni z dw om a próżnem i w iadram i. U jrzaw szy 
sw ego przyjaciela, z ta k  niezw ykłym  pośp ie
chem  ku niem u zdążającego, o tw orzył u sta  ze 
zdum ienia.

M inder w  tej podróży  zachow yw ał rów nież 
w yraz niezm iernego zadziw ienia. Z rozpędu 
w yleciałby z pew nością na  ulicę, ale gdy już 
był w pobliżu sani F iszela, Jo jne i Ioel zabiegli 
mu drogę i p rzy trzym ali go,

D aw id M inder rzeźko  porw ał się na nogi 
i, sta jąc  ty łem  do F iszela, odchylił poły  swego 
p rzew iew nego k itla  i zapy tał:

—  Pow iedz-no, Fiszel, co mi się tam  zro 
b iło?

F iszel przym rużył jedno oko.
—  Zakryj to, D aw idzie, i nie pokazuj, bo 

tam  w idać zupełnie... gołe ciało tw oje —  rzekł.
—  D om yślałem  się tego —  odparł M inder 

z w estchnien iem  —  moje s ta re  spodnie nie w y
trzym ały  tak ie j w arjackiej jazdy.

—  Nie m artw  się, Dawidzie, w szak  jesteś 
kraw cem . Lepiej mi pow iedz, jak się czujesz?

M inder trosk liw ie obm acał się na w szyst
kie strony.

— Zdaje mi się, że doskonale. Nie mam 
czego narzekać, bo przynajm niej raz  w  życiu 
użyłem  przyjem ności, k tórej ci sm arkacze uży
w ają całem i dniami.

—  P aneś pysznie się trzym ał — w trąc ił 
Jojne, k tó ry  należał do najdośw iadczeńszych
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sportowców. To całe szczęście, panie M inder, 
żeś pan tak szeroko rozstawił nogi. inaczej, za
m iast jechać, zacząłbyś się pan turlać i bar- 
dzobyś poobijał boki.

— Tak, tak. Boki mam całe, ale spodnie...
— Dawidzie — upominał go Fiszel — taki 

człowiek mądry, jak ty, nie powinien narzekać. 
Przedew szystkiem  powinieneś dziękować Bo
gu, że wyszedłeś z tej przygody zdrowo. Obyś 
żył sto lat.

— Dziękuję ci, Fiszel. Dlaczego nie m iał
bym żyć sto lat?  Ja  tak  mało kosztuję Pana 
Boga i ludzi, że nikt nie zbankrutuje, gdy będę 
żył choćby dwieście lat.

Teraz nadszedł i Gdala. Fiszel odezwał się 
do niego:

— Mój przyjaciel M inder miał przykrą 
przygodę potrochu z mojej winy, bo powinie
nem był posłać mu wiadro wody przez Ioela 
lub Jojne i nie czekać aż sam się wybierze po 
nią, co mu się bardzo źle powiodło. W yręcz 
mnie teraz i zanieś za M inderem jego kubełek 
z wodą.

— Bardzo chętnie. Cóż to się stało, Min
der? Przew róciłeś się? To rzecz codzienna na 
tem  djabelskiem podwórzu.

Poszedł szparko w górę, a M inder podrep- 
tywał za nim. Lecz gdy byli już blisko jego 
mieszkania, stary  kraw iec odzyskał naraz 
w swych chudych nogach rączość gazelli i po
m knął naprzód, aby corychlej opowiedzieć Ma- 
riem swą zabawną przygodę. Dopieroż to Ma- 
riem się uśmieje! Ale M ariem wcale się nie 
śmiała. Zarzuciła ręce na jego szyję, głaskała
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starą  głowę, bez liku razy wycałowała jego po
liczki, pytając z troską:

— Czyś aby napraw dę nic sobie nie zrobił?
— Upewniam cię, że nic. To było bardzo 

przyjemne. Tylko ze spodniami będę miał tro 
chę roboty.

Oboje nie postrzegli, że Gdala już od kilku 
chwil stoi u progu z ustami tak  rozdziawione- 
mi, jak rozdziawił je Fiszel, gdy zobaczył Min- 
dera, zjeżdżającego z wysokości. Ale tu przy
czyna była innej natury,

G dala znał Mariem, widywał ją i spotykał, 
lecz wcale nie zwracał na nią uwagi. Ostatnie- 
mi czasy jakoś coprawda naw et nie spotykał. 
Na wiosnę, gdy do ogrodu Bosackiego zbiegają 
się dziewczęta i chłopaki na rabunek "bzu, wi
dział ją i naw et ułamał dla niej parę  gałązek, 
ale i w tedy nic w  niej nie dostrzegł szczegól
nego. Cóż to się z nią zrobiło? To pytanie było 
hołdem, oddanym jej piękności, i gotówby już 
był Gdala powiedzieć, jak o córce Hjobowej 
powiedziano, że nie mogło być w kraju uro- 
dziwszej.

— Coś się tak na nas zagapił? — znienacka 
zagadnęła go Mariem, przestając pieścić dziad
ka — czy może nie znasz Dawida M indra?

— Znam. Znam i jego wnuczkę. Ale jakoś 
nie mogłem cię poznać. Bardzoś wyładniała!

— W yładniała? A kiedyż to byłam tak  bar
dzo brzydka, panie Gdala?

— Nie mówię, że byłaś brzydka. W ydaje 
mi się, że widzę cię pierwszy raz,

-— A ja żałuję, że nie mogę ci powiedzieć 
takiego samego komplementu, jaki usłyszałam
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od ciebie. W tym szaliku na głowie wyglądasz 
doprawdy, jak straszydło.

— Ho, ho! Spróbuj-no ty  przespacerow ać 
się parę razy do rzeki i zpowrotem.

M inder rozpalił już ogień pod kuchnią, już 
nastaw ił imbryk z wodą, już i woda w  nim za
czynała syczeć, a Gdala i M ariem jeszcze coś 
gadali i jeszcze gadali.

Tymczasem na podwórzu pow stał rejwach.
— Gdzie się podział Gdala? Co to jest? 

Kiedyż będzie ta  woda?
Ha, trudno! W oda wodą. W oda jest dla 

wszystkich — to prawda. Ale dwa młode ser
ca są tylko dla siebie.

VII.

N a M indra znów poczęły nachodzić za
dumy, z czego można było niechybnie 
wnioskować, że znów zwoła radę fa
milijną. Jakoż — zwołał ją.

Przebieg narad był bardzo spokojny. Min
der począł mówić pierwszy, a nikt mu nie prze
rywał. Zdał sprawę z podjętej przez siebie opie
ki nad Mariem. W brew  przewidywaniom ciot
ki M ajeranek, a może i innych godnych osób, 
Pan Majwyższy wspomagał M indra w  tern 
trudnem, napraw dę trudnem  zadaniu. Mariem 
wyrosła na zdrową, cnotliwą i piękną dziew
czynę. W ielu rzeczy się nauczyła. W arta jest 
dobrego męża, przeto trzeba pomyśleć o posa
gu dla niej, ale to już nie należy do niego, Da
wida M indra (bo Bóg jest dlań bardzo szczo-
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drobliwym w wielu rzeczach, ale co do m ająt
ku, to zamknął przed nim szkatułę swą), a ra 
czej do tych, którzy w tem godnem zgromadze
niu osób mądrych i łaską Boską cieszących się 
po nim głos zabiorą, o co M inder uprzejmie ich 
prosi.

Głos po nim zabrał młodszy jego b rat Lej- 
zor kamasznik.

— To, co nam powiedział mój starszy brat, 
Dawid, godne jest napraw dę uwagi wszystkich 
tu obecnych. Tak, wnuczka Dawida M indra 
musi mieć posag. Co tu  dużo klektać. Dekla- 
ruję pięćset rubli. Bogu dzięki, moje interesy 
są w kwitnącym stanie.

Gdy każdy w tej sprawie wypowiedział, co 
miał do powiedzenia, okazało się, że Mariem 
będzie posażną panną i może wybrać sobie mę
ża, jaki jej się spodoba.

O statni przemówił wuj M ajeranek w te 
słowa:

— A jeśli młody Noser, jak o tem napo
m knął nam Dawid, istotnie żywi jakie zamiary, 
to ja biorę na siebie starego. Musi przepisać 
na syna połowę domu na Rybałtowskiej ulicy 
i dać mu konia, wóz, sanie i dwie beczki. W  tem 
już moja głowa!

...Co q o  mnie, jeśli wszystko weźmie tak  
pomyślny obrót, jak tam uradzono, to powiem 
z całą życzliwością: „Szczęść Boże!".


