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^T° *ył°> odstąpiło mnie! Psy, karmiłem 

ich i poiłem, przegrywałem do nich setki ty- 
sięcy ! Potem nikt nie pożyczył rubla, nie za- 

prosił na obiad! Łotry! Udawali, że mnie nie 
znają, nie przyjmowali do klubów! Musiałem 
wyjechać z Petersburga! 

Wojciech się zatrzymał, zgrzytnął zęba- 
mi. 

— Pojechałem do dziada! — wymówił to 
z wściekłością w głosie i spojrzeniu. 

Hieronim zzieleniał, skoczył jak ryś ran- 

ny. 
— Jakiem czołem śmiałeś 'mu stanąć 

przed ocz\ ? Czyś oszalał? Chciałeś policzka? 
— Chciałem pieniędzy! Muszę je mieć* 

rozumiesz? Inaczej chyba śmierć! 
— Lepsza śmierć od wstydu! Dziad cię 

oplwał pewnie pogardą, sponiewierał i wy- 
rzucił z dziedzińca*! I tyś to zniósł! 

A cóż miałem robie? Chciałem mu fol- 
wark podpalić, ale się zląkłem. Tak się zo- 
stało! 

Hieronim przeszedł się po pokoju, tłu- 
miąc straszny wybuch. Milcząc, podał krzesło 
bratu i sam usiadł. 

W tej chwili szelest się zrobił za drzwia- 
mi, dyalog stróża z kimś obcym i Bazyli o- 

tworzył podwoje, zajrzał i rzekł lakonicznie: 
— Ryży jest. 

Niech wejdzie — mruknął Hieronim. 
Wysoki, chudy żyd, z biegającemi oczy- 

ma, wsunął się cicho i ukłonił w progu. 
Są pieniądze? — spytał krótko inży- 

nier. 
— Są. 
— To dawaj. 
Żyd się obejrzał po izbie, przyjrzał się 

świadkowi, dobył potężny zwit banknotów, 
zaczął liczyć monotonnie i podawać odbiorcy. 

W świetle lampy migały tęczowe papier- 
ki; Hieronim odkładał je obojętnie. Wojciech 
wpatrywał się uważnie, oddychając ciężko. 

Dwadzieścia pięć tysięcy. Gdzie reszta? 
rzekł Hieronim, biorąc stemplowy papier i 

pisząc od niechcenia weksel. 
Oczy \\ ojciecha ścigały pióro brata, czy- 

tały każdą głoskę. Kwit byt terminowy, mie- 
sięczny, pod spodem podpis i II. Diałopiotro- 
wicz. 

Resztę mogę wysłać pojutrze. Pan ra- 

czy przysłać kogo z kwitem, bo ja sam przy- 
.być nie mogę. 

— To dobrze. Obejdą się, sądzę, do tygo- 
dnia. Oto weksel. Pan naczelnik uprzedził po- 
dobno, że możecie dawać na mój podpis. 

— Ja i bez tego dałby miliony 1 Dziękuję 
panu! 

Żyd wziął kartkę, skłonił się j wycofał za 
drzwi. 

Hieronim rzucił paczkę do ogniotrwałej 
kasy, coś zapisał i siadł napowrót. 

— Tyś bogaty pan! — rzekł Wojciech. 
— Biorę dwieście rubli miesięcznie! 
— A te tysiące? 
— Cudze. Na wypłaty. 
— Tak, tak! Fortuna kołem się toczy! 

Dawniej ja tego śmiecia miałem furami. A<y- 
gnatami mogłem wyktejać pokoje. Storublów- 
kami zapalałem cygara. Konie nosiły turku- 
sy na uzdeczkach, służba chodziła w sobolach. 
Ktoby mi powiedział, że ja do ciebie przyjdę 
żebrać pomocy. 

— Bardzo dobrze, jeśli potrafię ci jej ti- 

dzielić. Czego ci potrzeba? — spytał zimno 
Hieronim. 

— Pieniędzy, pożyczki tylko: zwrócę z 

podziękowaniem, jak wypłynę. Bo mam na- 
t V 

dzieję, że to fatum mnie opuści. Trzeba tylko 
do Paryża się dostać, tę babę odzyskać konie- 
cznie. 

Hieronim wyjął pugilares, wytrząsnął do 
dna. 

Bierz i jedź! Oddawać nie potrzebu- 
jesz... 

Wojciech poruszył głową. 
Mało! — rzekł. — Muszę w Paryżu 

stanąć na właściwej stopie. Cóż to znaczy! 
— Ile chcesz? 
— Tyle, ileś tam włożył — wskazał kasę. 
Hieronim wzruszył ramionami. 
— To przechodzi moją możność — odparł 

— nie rozumiesz, co mówisz, sadze. Mam 
rocznie.2.400 rubli; jeżeli znajdę po skończe- 
niu tego miesiąca posadę, to dobrze, jeśli 
nie. będę bez chleba za miesiąc. Com zebrał, 
oddaję! 

W szakże to tylko pożyczka! Daię ci 
słowo honoru, że oddam, złotem cię obsypię, 
wróciwszy z zagranicy. Dam ci wszelkie za- 

pewnienia 

f! 
— .Nie pożyczam nigdy. 
— Przed chwilą dawałeś weksel. 

Bo mam na to upoważnienie zwierz- 
chnika. Są to pieniądze na interes, a nie dla 
mnie, w nich jest tylko moja miesięczna pen- 
sya. 

— Żebyś chciał, mógłbyś pożyczyć dla 
mnie. Żyd da na twój podpis, a ja zwrócę. Na 
Boga sic klnę. Za miesiąc odwiozę. 

Hieronim nie panował nad sobą. Sko- 
czył do bratanka. 

— Czemuż nie powiesz odrazu: złodzie- 
ju, kiedy mi kraść radzisz! — krzyknął. _ 

Za kogo mnie masz? Jam z tobą nie hulał, nie 
pił, nie grał, nie rzucał w błoto cudzych pie- 
niędzy, honoru, sumienia, zdrowia i duszy. 
Jam i i nie b\ ł kolegą i znać cię nie chciałem, 
boś mi wstydem był! Mało ci własnej hańby, 
chcesz mojej! A no, to idź mi z oczu, bo ja 
siebie nie mam na zbyciu, ani cię ratować nie 
myślę pod takimi warunkami. Szukaj sobie 
łotrów w swoim świecie! Idź precz! Słyszysz! 
1 pamiętaj, że gdy na głowie uczciwego czło- 
wieka jest wstyd, a on żyje, to chyba nuiru 
niema, żeby głowę roztrzaskać! Idź! 

Wojciech zwiesił głowę, wyszedł, potyka- 
jąc się, przestraszony głosem i spojrzeniem 
młodszego. Pierwej jednał zgarnął skwapli- 
wie pieniądze ze stołu. 

Na podniesiony głos pana, Bazyli się uka- 
zał z pomocą. (»ość zniknął za drzwiami. 

— Wyrzucić jego rzeczy, jeśli są! — 

krzyknął na sługę inżynier. — Już on nie wró- 
ci tu więcej. 

Jednooki spełnił gorliwie polecenie, ale 
Wojciech nie czekał na manatki. Z odkrytą 
głową bez płaszcza przepadł gdzieś w cieniach 
nocy. 

— Nic ma — mruczał Bazyli pcfeępnie _ 

b«><1aj go czart zdusił! Nie wróci, pan |>o\via- 
da! O, to on go nie zna! Tacy wracają! Tfu! 

Hieronim długo w noc chodził po biurze. 
Sen go odbiegł. Ohydna twarz Wojciecha wy- 
glądała z każdego kąta, to chychocząc pie- 
kielnie, to grożąc. Był to nowy wróg do tylu 
innych. 

Rano nie znaleziono tłómoczka przed 
progiem.. Czy go kto ukradł, czy zabrał właści 
ciel.' Nad tein rozmyślał Bazyli po odejściu 
pana, siedząc na ławeczce koło budy i paląc 
nierozłączną fajkę. Pytanie to nie dawało mu 
sjh *koj u. 

Hieronim powróciwszy, znalazł wpraw- 
dzie obiad, ale Bazylego nie było wbrew oby- 
czajom, na wieczerzę nie wrócił także, aż się 
inżynier zaniepokoił. 

O północy przyszedł zmęczony, chmurny i trochę jakby pijany. To się zdarzyło po raz 

pierwszy. 
— Gdzieżeś to byt? — zagadnął młody 

człowiek, odrywając na chwilę oczy od jakichś 
planów. 

— W barakach — odparł lakonicznie. 
— *To widać — zamruczał Hieronim — 

zaglądałeś w kieliszek, stary! 
1 panu warto tak zrobić, zamiast pisać 

po v a łych nocach! Czy się pan d/.iś nie położy? 
— Nie, mam dużo do roboty. Możesz 

spać, stary. 
Bazyli zamruczał coś niewyraźnie, nie u- 

słuchał pozwolenia staremu, zapalił fajkę, 
siadł w kącie i. korzystając ze swych zasług, 
napełniał pokoj dymem. 

Cos sumował, nie spuszczając oka z pra- 
cującego; wyglądał teraz już zupełnie trzeź- 
wy. ale i>osępny. 

I tak spędzili noc, nie odzywając się do 
siebie. O brzasku inżynier wziął za czapkę i 
do baraków poszedł, budząc po drodze |H>nio- 
cnikow i dozorców*. Bazyli przeprowadził go 
do progu. 

Ban nie chce śniadania? — spytał. 
Dziękuję, stary, nie mam czasu. 
A na obiad pan wróci? 

— I to nie. bo mnie dziś czekają u kolegi. 
— To i ja sobie pójdę! 

l ak się rozstali. Wysmukła sylwetka mło- 
dzieńca znikła w gęstej, białej mgle wodnej, 
fduga przezornie zamknął butlę, otulił się w 
szary szynel żołnierski i, mrugając na wsze 

strony swem jedynem okiem, ruszył w prze- 
ciwnym kierunku, ku warsztatom. 

ślusarzami to, najgorszą hałastrą ro- 

botniczą, zaprzyjaźnił się sługa Hieronima; 
trafił na śniadanie, usiadł u kotła i wdał się w 

żywą dyskusyę z samymi hersztami tej wiecz- 
nie pijanej, dzikiej, a w gruncie dobrodusznej 
zgrai. 

Jedli jednak cicho, pochylając ku sobie 
olbrzymie, jasne czupryny i błyskając białka- 
mi; czasem wznosiła się nad głowy pięść cie- 
mna, twarda, obrosła i groziła komuś. Bazyli 
mrugał oczkiem, mitygował niby, ale co chwi- 
la jakiemś słówkiem dolewał oliwy do ognia, 
notowało się coś strasznego w barakach. 

Dzwon, wzywający do roboty, rozproszył 
zgromadzenie. Bazyli poszedł dalej, przez na- 
syp ku wsi. gdzie stały baraki Eljasmana. 

Kot szyld powiatowy miał tam swe maga- 
zyny, był dostawcą żywności dla robotników. 

Wkoło składów roiło się pełno podrzęd- 
nyt b figur, furami rozwożono mięso i krupy, 
z pod wału wytaczano kufy wódki. 

W śród tego zamętu Bazyli dobił się do 
drzwi mieszkania kupca, oparł się niedbale o 

sztachety, obserwował fizyognomie wchodzą- 
cych i Wychodzących z całą cierpliwością pró- 
żniaka z profesyi. 

Dopiero o południu poruszył się nieco. 
Przed dom zajechała furmanka chłopska, wi- 
docznie obwałowana, bo zaraz żydek służący zaniósł na nią walizkę i coś powiedział woź- 
nicy, który ruszył ku wsi. 

ha/y li wyszedł na drogę, zatrzymał chło- 
pa. 

— Zawieźcie mnie <lo Olszowa. Dam ru- 
Ma — rzekł, pokazując asygnatę. 

Nie można. Pojadę z kujnem do Żar- 
nej. 

■— A gdzie twój kupiec? 
— Poszedł przodem. 
Woźnica zaciął konie, ale Bazyli miał rą- 

cze nogi, s/.edł za nim w odległości kilkuna- 
stu kroków' przez całą wieś. 

Za wsią, w lesie, chłop stanął i Bazyli sta- 
nął. Z pod krzaka wyszedł pasażer, obejrzał 
się t w rożnie i wskoczył na wóz, ruchem ręki 
wskazując pośpiech. 

I Bazyli się zawrócił z powrotem ku ba- 
rakom. Znał tłómoczek, znał płaszcz i widział 
rękę podróżnego. Wiedział, co wiedzieć pr*- 
gnął. 

(Ciąg dalszy.) 


