
Łffisai A JEDNAK BYŁA KOCHANA. 
Czterdzieści lat najspokojniejszego życia 

w święcie, zapełnionego łatwemi obowiązka- 
mi. zajęciami domowemi, dobremi uczynkami 
i walką z nudą, * raczej z jednostajnością ist- 
nienia, któremu brakło celu, pracy zawodowej 
i nadzwyczajnych zdarzeń. I naraz w tem ży- 
ciu nastąpiło wstrząśnienie, jakby rozłam, któ- 
ry zmienił je zupełnie. 

Pannie Nancy Dumas nigdy nie przyszło 
na myśl, że się startzeje; dopiero, kiedy znajo- 
me dziewczątko, widząc ją szyjącą, ofiarowa- 
ło się nawlec jej igłę, wydało jej się, jakby 
ktoś rozdarł zasłonę, poza którą kryła się 
śmierć i grób. Nie spała te nocy i postanowiła 
myśleć o śmierci, tymczasem jednak myślała 
o życiu, przetrząsała każdy jego rok, w na- 

dziei, że znajdzie w nietn jakiś wypadek nad- 
zwyczajny, jakieś wspomnienie, które ją po- 
ruszy. Nic nie (znalazła. Nikt się w niej nie ko- 
chał, nikt nie zwrócił na nią uwagi. Dlaczego? 
Nie była przecież ani brzydka, ani krzywa, a- 
ni ograniczona. 

Raz tylko jakiś podżyły wdowiec, po- 
trzebował osoby do zarządu domu i opieki nad 
dziećmi, oświadczył się o jej rękę, ale matka. 
P° naradzie z córką, dała mu kosza. Słabe jej 
Cedrowie wymagało starań, któżby mógł zastą- 
pić przy niej Nancy? 

Nikt jej nie kochał, ale i ona nigdy nie ko- 
chała, brakło jej do tego odwagi i wyobraźni. 
*1 eraz dopiero spostrzegła, że wkoło niej wy- 
tworzyła się pustka: po śmierci matki nie mia- 
ła już nikogo bliskiego, a co gorzej, żadnych ~ 

wspomnień, ani jednej fotografii ukrytej w 

szkatułce, ani jednego pożółkłego listu, nic. 
Była smutna i upokorzona; dlaczego los ją tak 
upośledził? dlaczego odmówił jej tego, co mia- 
ły inne kobiety—miłości? 

Nancy mieszkała w malutkiej willi z o- 

gródkiem, odziedziczonej po rodzicach; żywo- 

płot oddzielał ją od drogi. Raz, siedząc na 
ławce pod lipą, zobaczyła na drodze samotne- 

go przechodnia; wtem z sąsiedniego lasu wy- 
padł samochód, odrzucił na bok owego męż- 
czyznę i zniknął w kłębach kurzu. To wszyst- 
ko stało się z szybkością błyskawicy. 

Nancy zerwała się z okrzykiem przeraże- 
nia: na drodze leżał nieruchomy przechodzień, 
może już trup... Bez namysłu pobiegła mu 

na ratunek i uklękła przy nim. Był to mężczy- 
zna pewno 45-letni, z jasną, jedwabistą bro- 
dą, ubrany bardzo przyzwoicie. Nancy -pod- 
niosła jego głowę, myśląc, że jest tylko zem- 

dlony, ale głowa upadła ciężko na jej ręce, o- 

czy były już stekliste. Śmierć musiała nastąpić 
odrazu. 

Co począć? Drżącemi rękoma rozpięła mu 

marynarkę.N* nadziei, że znajdzie list, albo bi- 
let wizytowy, jakiś adres, jakąś wskazówkę, 
do kogo się udać. Nieboszczyk musiał mieć ro- 

dzinę, którą należało zawiadomić. Z wewnę- 
trznej kieszeni wyzierał brunatny pugilares, 
trochę (zniszczony; Nancy wyciągnęła go i o- 

tworzyła... 
V\ tern wszystko krew zbiegła jej do ser- 

ca, oczy szeroko otwarte wyrażały zdumienie 
bez granic wobec czegoś nadzwyczajnego, nie- 
pojętego: w pugilaresie była jej własna foto- 
grafia z przed laty piętnastu!... 

Nancy stała jak spiorunowana, nie mogąc 
zebrać myśli, nigdy jeszcze tak silnego nie do- 
znała wteruszenia. Co to znaczyło? Kto był ten 
człowiek, przed chwilą pełen życia, a w tej 
chwili trup? W pugilaresie nie było nic. o- 
prócz fotografii. 

Wtem usłyszała turkot i bez namysłu 
wsunęła pugilares za stanik: nikt, oprócz niej, 
nie miał prawa do niego. Nadjechali jacyś 
państwro, którzy na widok nieboszczyka wy- 
siedli 

On już nic żyje — rzekł podróżny, 
prz) łoży wszy ucho do serca — trzeba zawia- 
domić władzę. 

Wpół godziny zabrano trupa. Nancy da- 
ła objaśnienia o wypadku. a potem pomogła 
ułożyć go na noszach i ukradkiem pogłaskała 
stygnącą jego rękę. Wróciwszy do domu, nic 
mogła ochłonąć ze wzruszenia i co chwila wyj- 
mowała pugilares, żeby się przekonać, że to 
nie jest złudzenie. Przypominała sobie, komu 
dawała swoje fotografie, krewnym albo przy- 
jaciołom : nikt obcy ich nie dostał. Czuła się 
jednak tak szczęśliwa, jak nigdy: nadzwyczaj- 
ne zdarzenie rozdmuchało jakieś iskry, tlące 
pod popiołami w jej sercu, i oto trysnął z nich 
jasny promień. 

Nikt o tem nie wiedział i nigdy, się nie 
dowie, że ona jednak była kochana, ale mniej- 
sza o to. M ało kobiet może |x»szczycić się ta- 
ką miłością cichą, wierną, wytrwałą, minio 
przeszkód i oddalenia, miłością aż do śmierci... 
To podnosiło ją we własnych oczach i budziło 
radość, którą twarz jej promieniała. Już nie 
żałowała życia, nie nudftiła?się, albowiem myśl 
jej była wciąż zajęta nieznajomym kochan- 
kiem. Jakież cudowme zrządzenie Opatrzności 
sprowadziło go tutaj, ażeby ona właśnie była 
świadkiem jego śmierci i podchwyciła jego ta- 
jemnicę! Ludzie dziwili się zmianie, która w 

niej zaszła; uważali, że odmłodniała i wyła- 
dniała, ale nikt nie wiedział przyczyny. 

Najściślejsze śledfetwo sądowne nie zdoła- 
ło wykryć, kim był nieboszczyk i skąd przy- 
bywał. Na bieliźnie były litery C. D.; nie zna- 
leziono przy nim ani listu, ani rachunku, tylko 
trochę pieniędzy w portmonetce. 

Nancy postawiła mu pomnik na cmenta- 
rzu i codzień zdobi go kwiatami. Posiada te- 
raz wielki skarb: pewność,, że była kochana. 

KOBIETA “COMME IL FAULT.” 
Kobieta “commc ii faut” powinna w całej 

pełni posiadać t. zw. kobiecość. Pierwszym i 
nieodzownym warunkiem kobiecości jest — 

wdzięk-urok niewieści. 
Trudne to zaiste zadanie mówić o uroku 

niewieścim, i jeżeli nawet nie kusić się o jego 
definicyę, to przynajmniej usiłować rzucić w 

tym względzie pewien pogląd jaśniejszy, gdyż 
urok niewieści, to zaiste przymiot, zarówno 
rzadko spotykany, jak tajemniczy. A jednak, 
sądząc ze zwykłego sposobu wyrażania się, 
który tak rozrzutnie szafuje określeniami, wy- 
magającemi, ze względu na swe głębokie zna-, 

czenic, nierównie większej oględności, należa- 
łoby mniemać, iż wdzięk, urok niewieści to — 

przymiot nader pospolity. Gdyż dlatego właś- 
nie, iż nie jest on łatwy do skonstatowania i 
ścisłego określenia, można go dowolnie przy- 
pisywać wielu kobietom, które też również 
dowolnie i niesłusznie najczęściej zdają się 
być jego posiadaczkami. I przyznają skrom- 
nie: “Nie jestem piękna”. Ładna mi skrom- 
ność ! to raczej wybieg ich miłości własnej, do- 
dają bowiem zaraz: “lecz mam pewien urok”. 

Jakiż to błąd sądzić, że urok to przymiot 
tak łatwy do nabycia, coś wrodzaju natural- 
nej kompensaty, lichej pociechy, jaką przyro- 
da rzuca tym, których pięknością nie obda- 
rzyła. 

Istoty, urokiem rzeczywistym obdarzone, 
są te, które żyją życiem szczerszem, bardziej 
indywidualnem, niż inne, są to niejako istoty 
bardziej wyraziste. One to jedynie wzbudzają 
szczerą miłość, gdyż nie są banalne, a raczej 
w swoim rodzaju jedyne, i bywają pożądane, 
lub opłakiwane szczerzej, gdyż ich nikt zastą-: 
pić nie jest w stanie. Są to jakby rzeczywiste 

osoby komedyi ludzkiej, inne zaś to jedynie 
figurantki; podobne do siebie wzajem, zawsze 
bez szkody zastąpić się dają i mają dość życia, 
aby pchać taczkę istnienia z dnia na dzień aż 
do starości; ubogie duchem lub egoistki — a 

egoizm nigdy nie czaruje; są to sknery ducho- 
we, nonsensem byłoby miłować je, kiedy one 
same sobie wystarczają; one o nas nie dbają, 
mX Q ! Urok zależy od ożywienia danej 
osoby, jest on własnością istot obdarzonych 
taką pełnią życia, że to, co im zbywa, drugim 
oddają. Poznać go można po pewnym rodzaju 
rozrzutności duchowej, mocy, co z wewnątrz 
ustawicznie wytryska, która nas pociąga i jest 
nam pomocną, tak iż sama obecność takiej i- 
stoty wystarcza, aby nam uczynić każde za- 
danie łatwiejszem i milszem. Urok ten przy- 
puszcza raczej wesołość, niż smutek, a przy- 
najmniej ten ostatni musi być dość wrażli- 
wym, aby nie przeszkadzać zainteresowaniu 
się i sympatyi. 

A zatem, urok jest cechą natur bogat- 
szych i mniej egoistycznych, które pierwsze 
niejako wychodzą naprzeciw nam; jest to pro- 
mieniowanie wrażliwości. 

Jest to więc zaleta niewieścia, i jakże ma- 
ło przecież kobiet jest nią obdarzonych 1 Ileż 
to kobiet młodych, ładnych, eleganckich nie 
wywiera na nas żadnego uroku! Czujemy bo- 
wiem, że ich zainteresowanie się naszemi sło- 
wami i osobą to udanie, że one dbają o siebie• 
jedynie; oto dlaczego tak mało wpływu na nas 

wywierają. Nic nie obchodzi nas osoba, która 
się jedynie sobą interesuje. Prócz tego, istoty 
tego rodzaju pozują, a wszelka poza to wróg 
rzeczywistego uroku. Kobieta pozująca cały- 
wdzięk swój traci, jakby skamieniała w odle- 

wie jednej foremki, wzdrygająca się przed 
wszelkim żywszym ruchem, szczerszym wyra- 
zem twarzy, bo mógłby on jej sztuczny u- 
śmieszek spłoszyć, niepomna, iż to właśnie 
żywą istotą ją uczyniłoby i z kwiatu ściętego 
przekształciłoby w żywe, korzeniami matki- 
ziemi uczepione, kwiecie. 

Czar niewieści to zdolność ustawicznego 
przystosowywania się do tego, co nas otacza. 
i do górowania nad otoczeniem, mocą intuicyi. 
Jeżeli w wieczór jesienny używamy przecha- 
dzki wraz z kobietą, czarem tym obdarzoną, 
to przez potęgę swoich wrażeń da nam ona 
lepiej odczuć melancholijny czar tej smętnej 
pory roku; jeżeli kobietę taką spotykamy w 

kwietniowy poranek, wesołą żywą i życie wo- 
kół siejącą, wyda się nam ona istnem uposta- 
ciowaniem wiosny. Ta zaś, co pozuje, jest za- 
wsze jednaką; my unikamy jej, a ona sądzi w 

swej pysze, że nam imponuje! o nie! nudzi je- 
dynie poprostu; poza — to istne ubóstwo, na- 
turalność to bogactwo. Bez naturalności 
ciało nie może mieć wdzięku, a dusza _cza- 
ru. Kobieta, w czar naturalności bogata, od- 
nawia się niejako ustawicznie, skąpana w u- 
czutiath i wrażeniach tych, co ją otaczają. 
Jest nam drogą, gdyż nie odczuwamy jej jako 
oddalonej od nas i dalekiej, lecz jako bliską, 
nieskończenie subtelną i drogą: nic tak nie 
czaruje w kobiecie, jak kiedy widzimy odbicie 
jej uczuć na jej twarzy, jak kiedy pr>dchwy- 
tujemy odcienia jej sporzeń i uśmiechów, lub 
kiedy nas podbija swym rumieńcem żywym. 

Yvonne Gautier. 

F.acz na swe powołanie i speł- 
niaj je do ostatniego tchnienia. 


