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(Cł«c <ui**y.) 

Hieronim i na to nic nie odpowiedział. 
Był równie nieczuły na wspaniałomyślność i 
pobłażanie, jak na surowy sąd. Na twarzy je- 
go zatarły się wszelkie wrażenia; była ona 

twarda, zimna jak kamień. 
Z opuszczonemi rękami słuchał i znosił 

wszelkie ciosy, co mu gruchotały życie; nie 
bronił się, nie przeczył, tylko wciąż patrzył na 

imię swe i nazwisko, skreślone u spodu nie- 
szczęsnego wekslu. Ten tylko szmatek papie- 
ru występował dla niego wyraźnie, zrozumia- 
le, z całego otoczenia. 

Było to “Mane-Tekel” Baltazarowej 
ty, było to zatrata! 

ucz- 

Naczelnika widocznie męczyła ta scena. 

Ruchem niecierpliwym zgarnął weksle do szu- 

flady i wstał: 
— Dosyć o tem. Nie do tańca teraz panu, 

więc na bal nie proszę. Wygląda pan zmęczo- 
ny. Proszę odpocząć. Daję panu nieograniczo- 
ną swobodę. Panów proszę z sobą na górę, do 
dam i muzyki. Moja żona pewnie się niecier- 
pliwi. 

Hieronim oprzytomniał. Spojrzał po ze- 

branych, skłonił się i wyszedł, wśród rozstę- 
pujących się skwapliwie kołegów. Nikt mu nie 
podał ręki, nie przeprowadził, nie rzekł słowa. 

Gdy był już za progiem, zaczęto rozma- 

wiać i śmiać się, gdy mijał dom, zrobił się ruch 
w salonach, a w pół drogi do mieszkania po- 
słyszał pierwsze takty walca, i mijały go wciąż 
powozy z damami i resztą towarzystwa. 

On szedł w czarną noc, nie podnosząc 
głowy, nie patrząc, nie słuchając, jak hinatyk, 
lub obłąkany. 

VII. 
Dziad Polikarp. 

Podczas wizyty a naczelnika, Bazyli mu- 

siał być w mieszkaniu; zapalił lamoy, ustawił 
wieczerzę i odszedł znów. 

Troskliwości tej nie zauważyt jednak 
Hieronim; co go obchodziło światło lub noc, 
co go obchodziła wieczerza? 

Jak drzew złamane burzą, runął na pier- 
wszy spotkany fotel, ręce wnurzył w roztar- 

gane włosy, skurczył się jak robak -zgnieciony 
stopą; coś niby wycie, czy łkanie dobywało sie 
7 gardła. A zatem taki był kres, taki! Ha, ha! 
Stał się złodziejem! tak, tego nie dostawało je- 
szcze w rozkoszach jego doli, przyszło i to po 
kolei, nic nie brakło teraz! 

Był złodziejem! Wziął sobie i stracił cu- 

dze pieniądze, jeszcze ndawał, że nierozumie, 
nadrabiał miną, aż się przyznał pod naciskiem 
faktów! Ha, ha! zostać złodziejem! 

Słyszeli koledzy, zapewne już wiedzą ży- 
dzi, czerń robotnicza, kto żyje,, jutro dowie 
się minister. Tak, dowie się! Z małego piona 
Hieronima Białopiotrowicz będzie bohaterem 
jutrzejszego dnia — złodziej! 

Napiszą o nim przecie gazety nawet — 

dobił się smutnej sławy. Ha, ha! przebył wiel- 
ki post, miał swoją Wielkanoc, o której nie- 
dawno tyle marzył! 

Nic mu niebrakło nic! 
Korowodem jędz tłukły się myśli po 

czaszce nieszczęśliwca. 
Czasem z niewyraźnego jęku wyrywała 

się rozpacz — szału. 
Krew hulała po pulsach, trzęsła nim gorą- 

czka, a zarazem ogarniała członki okropna 
martwota, jak rozbitka, co bez sił już i na-» 
dziei opuszcza ramiona, czekając śmierci. 

— O Boże, Boże! i wartoż było tyle pra- 

cować, żeby tak skończyć — ohydą, wsty- 
dem? » 

Wartoź było tyle enieść, by dobić się do 
losu takiej zapłaty — złodziej ? 

Marzona złota dola? ha, ha? Domki kar- 
ciane. Wieść już poszła, chwycona przez za- 

zdrosnych kolegów. Jutro mu nieżyć lepiej ? 
Nie żyć! Myśl stanęła przed tą furtką wy- 
zwolenia. Nie żyć! Albo to co złego? Żyć teraz 
nie sposób. Dosyć tej próżnej walki, dosyć! 

Torturowany na kole pożądliwie pragnie 
jednego jeszcze, ostatniego obrotu korby, to 
koniec! 

A żyć po co, dla kogo ? On sam! 
Żal go chwycił, sierocy żal i w gardle sta- 

rły gorizkie łzy; poza życiem tam, z lepszej 
strony, była matka, Źabba, wszyscy — tn by-* 
ła pustka, srom dozgonny. 

Wstał. Nogi mu się chwiały: zataczając 
się, doszedł do biurka. Było mu strasznie sła- 
bo, głowę rozrywał ból, ręce się trzęsły. 

Dobył kluczyka, ledwie zdołał otworzyć 
szufladę; zebrał w pakiet różne listy i pa- 
miątki, wziął rewolwer, spróbował cyngla. 

Suchy trzask sprężyny \yfócił mu niecą 
przytomność; położył go pnzed sobą i zamy- 
ślił się. Była to sroga męka i ciężka pokusa. 

Czystym szedł na śmierć, a potępiał się 
tym faktem ostatecznie. 

Ludzie powiedzą, że był pyszny i ni<| 
zniósł winy, więc się zabił ze wstydu. 

Zęby choć kto jeden poznał prawdę, choć 
jeden go zroztimieł, oszczędził. 

Już ręką sięgnął do pióra, ale się co- 

fnął. 
Gdzież ofiara w takim razie? Czemui nie 

rzekł nic wobec oskarżenia? Nie; będzie mil- 
czał do końca; niech go wszyscy potępią, by- 
le nie własne sumienie i matka — tam! 

Był już teraz zupełnie spokojny, głowa 
tylko bolała go coraz gorzej; to nic, zaraz 

przejdzie. 
Dobył z zanadrza medalionik z matozy- 

nenii włosami, pocałował go, w^ia) przyj 
łożył do skroni i spnścił sprężynę. 

Kurek spadł bez strzału. 

—Przeklęty — wyrwało mu się wście- 
kle Rewolwer był nienabity. 

Z nerwowym pośpiechem zaczął zakładać 
naboje. Nic słyszał szmeru u wnijścia i kro- 
ków. 

Może to Bazyli? Zapóźno! Tylko jeden 
nabój, ale ręce się trzęsły, ładunek potoczył 
się na ziemię. 

Hieronim sięgnął po innv. Cirbo; ktoś 
drzwi otworzył. Odwrócony plecami inżynier 
nie zważał na to, kończył swe przygotowania. 

Nagle silna dłoń ujęła go za ramię, druga 
ręka wyrwała rewolwer, zanim się opamiętały 

Obejrzał się z okrzykiem gniewu. 
— Idź precz! — zawołoł — myśląc o Ba- 

zylim. 
Spotkał oko w oko przejmujące spojrzę-* 

nie dziada Polikarpa. Tak, był to on sam we 

własnej osobie, żadna halucynaeya. 
Olbrzymi, suchy, górował o głowę na«l 

młodzieńcem i świdrował go na wskroś oczy- 
ma. Rewolwer schował do kieszeni samodzia- 
łowej kapoty. 

— Po co dziad tu przyszedł? — wybełko- 
tał Hieronim nieludzkim głosem. 

— Po ciebie przyszedłem w samą porę 
— odparł starzec zmienionym głosem. 

— Ja nie mam czasu. Kto daiada przypro- 
wadził? Ja jestem chory. 

— Widzę, ale pomimo to musisz pójść 
ze mną. Zbierz siły. Nic miałeś siły znieść 
sromu, on silniejszy od ciebie. Trzeba go • 

zdjąć, b© cię złamie. I tak za długo leżał ci 
na duszy. Spóźniłem się o godzin parę. Chodź 
chłopcze I 

Co się stało tyranowi i czy on to był istot- 

nic ? Takim nic znał go Hieronim ; patrzy] błęd- 
nic na twarz surową, lecz całkiem inną, niż 
zwykle. Mieszało mu się w głowie. 

— Chodź) — powtórzył stary, biorąc go 
pod ramię. 

Poszli znów w czarną noc. Przed nimi 
nagle zjawił się Bazyli, świecąc latarką i oglą- 
dając się co chwila. Starzec prawic niósł wnu- 

ka. Droga była niedaleka do mieszkania na- 

czelnika, które bucha światłem. Bal był w 

samej pełni, muzyka grała mazura. 

Złoty półimperyał otworzył im drzwi biu- 
ra, drugi popędził lokaja do salonów, z wezwą-# 

niem samego gospodarza. 
Milczeli o/by dwa. Młody, dysząc we- 

wnętrznym żarem, wpół przytomny; dziad po- 
ważny, a dziwnie rozpromieniony. Bazyli 
zginął przy progu domu. 

Po dość długiem oczekiwaniu naczelnik 
wszedł. 

Pomimo licznych toastów, chmurę miał 
na czole; z pod oka spojrzał na gości. 

— Czem mogę służyć? — spytał z przy- 
musem. 

Starzec, oburącz wsparty na lasce, kiwnął 
niedbale głową. 

— Nazywam się Polikarp Białopiotrowicz 
— zaczął. — Ma nr dwóch wnuków; za nich 
obu przychodzę na obrachunek tn. 

— Znam tylko obecnego tu inżyniera 
Hieronima. 

— Zaraz pan poznasz drugiego. Przystępu- 
ję do interesu; przedstawiono pa mi weksle z 

podpisem Hieronima, których suma przewyż- 
szała rozchody. Sprawę tę rozstrzygnąłeś pa» 
wobec setki osób wspanialomyślnem darowa- 
niem winy, weksel wyknpiłeś pan od żyda. 
Winowajca, ten olo chłopiec, zniósł w milcze- 
niu łaskę, jak się w milczeniu przyznał do zło- 
dziejstwa. Poszedł do domu sam, sponiewie- 
rany, i zastałem go oto e rewolwerem w rę- 
ku. Żebym się spóźnił minutę, mielibyśmy — 

pan i ja, śmierć niewinnego na sumieniu. To 
ciężkof 

Starzec się zatrzymał, szarpną! siwe swe 

wąsy. 
Inżynier wyciągnął do niego rękę. 
— Pan uwierzy, jak mi przykro — za- 

czął. 
— Nie chodzi tu o przykrość, panie ale o 

sprawiedliwość — przerwał ostro pan Poli- 
karp — a przedewszystkiem o pokrycie dłu- 
gu. Proszę o ten weksel! 

To mówiąc, sięgnął do siwej kapoty, do- 
był książeczkę z czekami do bandu, wystawił 
właściwą sumę i położył na biurku. 

Nagle, na widok nieszczęsnych weksli — 

ożywiła się martwa dotychczas twarz Hieroni- 
ma, postąpił o krok. 

— Dziadku! — zawołał. 
— Milcz, niedorostku? Dobrocią swą do- 

igrałeś się wstydu i ohydnego posądzenia! Te- 
raz ja będę działać. Dosyć ustępstw! A czy 
mi jedno, ty lub on, to jeszcze pokażę. Gdy 
płacę, chcę, aby ludzie wiedzieli, *a kogo i za 

co płacę. Ty się nie mieszaj do mnie! 
Ztiów jeden po drugim, weksle przesuwały 

się w promieniu lampy, aż bystre oczy pana Po- 
likarpa znalazły ów nieszczęsny. 

I on go potrzymał minutę w dłoni, poki- 
wał głową, podał przez stół naczelnikowi. 

— Niech pan porówna podpisy — rzekł. 
Wezwany nałoży? binokle, wpatrzył się 

uważnie, porównał z drugim i nagłe porwał 
się za głowę. 

— Kto to sfałszował? — krzyknął. — 

Mów, panie Hieronimie? To nie pan pisałeś, 
to podrobione? 

— Czemuś pan tego nie dojrzał, zanim 
go potępiłeś? — odparł gorzko pan Polikarpa 

— Czemuż on milczał i tak się zmiesza! 
okropnie? Któż to sfałszował? Wiecie? 

(Ciąg dalszy nastąpi) 


