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Z niepokojem i trwogą spojrzała pani 
Czajkowska na wiszący zegar ścienny, który « 

wskazywał dziewiątą godzinę i chwilę nasłu- 
chiwała dalekiego odgłosu kroków na scho- 
dach. 

Na pomarszczoną jej twarz ze śladami 
piękności, wystąpił lekki rumieniec, oczy nie- 
spokojnie utkwiła w oświetlony przedpokój i 
słuchała. Kro^i zbliżały się, stawały się wy- 
raźniejsze, wstała szybko od stołu i zwraca- 

jąc się do otwartych drzwi dalszego pokoju, 
zawołała uradowany ni głosem : 

— Irenko! Romek idzie! 
Nie czekając odpowiedzi, szybko podeszła 

d<* przedpokoju, chcąc pierwsza powitać syna. 
Przystanęła, gdyż nie były to kroki oczeki- 
wanego, tylko obce, twarde, ciężkie, zmęczo- 
ne, które zatrzymały się przed drzwiami wej- 
ściowemi. Matka trwożliwie obejrzała się i 
szepnęła dotzbliżającej się córki: 

— 1 ak się boję... to nie Romek. 
— Może posłaniec, manio. 

Zabrzmiał ostry, przydługi drwonek, a 
Irena, smukła, ładna szatynka, szybko zbliży- 
ła ^ię do drzwi i odsunęła zatrzask. Na progu 
stanął mężczyzna w kaszkiecie, w marynarce 
zno.-zonej, skłonił się i spytał twardnym gło- 
sem : 

— Czy tu pani Czajkowska? 
Ja jestem — podeszła bliżej — czego 

pan chce?. 
Mam tti kartkę od syna pani — wyjął 

z kieszeni kartkę, wyrwaną widocznie z nota- 
tnika i wyciągnął w kierunku matki spraco- 
waną rękę. 

Pochwyciła kartkę i szybko podeszła do 
Jampy, wiszącej w jadalnym pokoju. 

— A wy skąd? — spytała dźwięcznym 
głosem Irena. 

— Z Woli. .. robotnik. 
Matka odczytawszy kilka słów, skreślo- 

nych ołówkiem, zwróciła twarz, na której wi- 
dać było przerażenie, do robotnika: 

— Niech pan wejdzie... Irenko, zamknij 
drzwi... proszę... usiądź pan. 

Ciężko stąpanjąc, wszedł, siad? na krze- 
śle i ręką odgranął z czoła ciemne włosy. Spo- 
kojne, poważne oczy zwrócił na twarz gospo- 
dyni i rzek? głosem głębokim i wyraźnem 
współczuciem: 

-—Bać niema się czego., za kilka godzin 
wróci pan Czajkowski... wzięli go tylko do 
protokółu... 

— Dokąd? — pobladła. 
— Gdzieżby? — uśmiechnął się — do 

cyrkułu. 
— Ale za co.' Kiedy? Czy pan był świad- 

kiem tego? — pytała gorączkowo, patrząc mu 

w oczy badawczo. 
— /Widziałem... było to około szóstej 

wieczorem... w naszej fabryce. Pan Czajko- 
wski przemawiał do naszych robociarzy, od- 
radzał strajk, ale to na nic się nie zdało. 

— I dlaczego go zabrali do cyrkułu? 
— A przecież mówię wyraźnie — uśmie- 

chnął się— mówił, prosił, radził, a oni nie i 
nie... Kie dziwota, teraz ciężkie czasy, trudno 
wyżyć... zaczęli krzyczeć, grozić, narzekać, 
a to zwyczajne rzeczy. 

— No i co, i co? i co? 
— A cóż. Przyszła policy a i zabrała wszy- 

stkich do protokółu. 
Jednak wy wolni? — odezwała sif 

Irena nachmurzona — chociaż byliście tam 
także. 

— Nie uciekałem, ani mnie puszczono — 

odpowiedział porywczo — akurat byłem w 

warsztacie, gdy policya weszła na podwórze 
fabryki. 

Irena odczuła, że zrobiła mu przykrość 
i zaczęła uprzejmie: 

— Pewno zmęczeni jesteście, bo z Woli 
daleko do nas. Napijecie się herbaty? 

— Jeśli jest to prosiłbym, bo od rana 

prawie że nie jadłem. 
Ircna z kredensu wyjmowała chleb, ma- 

sło, trochę mięsiwa i mówiła: 
— Roboty niema przecież od trzech dni, 

jakże nie mieliście czasu? 
— Bo to proszę pani, raniutko zawołali 

mnie do fabryki, ażebym pomógł posprzątać, 
aż. tu zeszli się majstrowie i nuż radzić nad 
zgodą, przyszedł i sam fabrykant i kasyer i 
przyszli panowie z kancelaryi... Wszyscy 
rajcowali, ale jakże będzie zgoda bez nas, ro- 

bociarzyr — uśmiechnął się z odcieniem du- 
my. 

lo prawTda — potwierdziła Irena — 

wy przecież najważniejsi w fabryce. I pro- 
szę was, mówcie mi wy, jak ja wam. 

Ej, nie — uśmiechnął się — co innego 
my, a co innego panienka, niech zostanie po 
staremu — i zabierając się skwapliwie do je- 
dzenia, opowiadał: 

W ysłali nas tedy kilku do miasta po 
robotników, a było to prawie południe... za- 
n.m się zeszli, upłynęło sporo czasu, a i tak 
nie przyszło więcej, jak trzydziestu chłopa... 
no, a dalej, to ju-ż w iecie. 

— Bardzo źle robicie z tymi strajkami— 
przemówiła gospodyni — sobie szkodzicie i 
tracą inni, niewinni ludzie — miała syna na 

myśli. 
*— Ee, jakby tak pani harowała cały 

dzień, a krzywdy znosiła od wszystkich... 
urwałaby się wreszcie cierpliwość — rzekł 
t w ordo. 

— Są jednak inne sposoby—powiedziała 
mniej śmiało — ale nie zaraz strejk! 

— Próbowaliśmy, prosiliśmy... ano, jak 
nie, to nie. 

— A teraz co będzie? 
— Będzie lepiej — zaśmiał się — nam 

nie nowina biedować, ale fabrykantowi ciężej. 
Irena poczęła pyta o szczegóły strajku 

i przyczyny, ale matka pragnęła wiedzieć o 

synu. 
— Co też mówił do robotników' pan 

Czajkowski, mój syn? 
— Dobrze mówił — chwalił go — i nie to, 

że syn pani, ale to uczciwy i dobry człowiek; 
słuchali go i może przyszłoby do zgody, ale 
już nie stało czasu. 

Na żądanie powtórzył ułamki z jego prze- 
mówienia, wreszcie wstał i pożegnał się. 

— Co pisał Romek — spytała Irena po 
jego wyjściu. 

— Ażebym była spokojna., wróci za kil- 
ka godzin. Ach, Boże,' jakam ja niespokojna 
westchnęła. 

— Cóż znowu? Słyszała przecież mama, 
że poszedł do protokółu. 

— To się tak mówi — a jeśli się co oakże 
— pójdzie do więzienia. 

— Że też mama wiecznie się niepokoi — 

zrobiła minę niezadowoloną. — Nie wraca 
Romek na oznaczoną godzinę, już trwoga... 
Nie wracam ja, znowu strach. Niema rewizyi 
obawa przed nią; była rewizya, obawa przed 
następstwem, zawsze obawa, trwoga, niepo- 
kój. I było co złego po rewizyi?! 

— Dzięki Bogu nic, ale mogło być — po- 
wiedziała smutnym głosem — a takie życie, 
jak w tych czasach, męczy mnie, drażni, już 
•ił nie mam — łzy zakręciły się jej w oczach 

i jeszcze ten Romek?!? Dlaczego przema* 
wiał? Po co się narażał? Czy nie było innych? 

— Acb, mamo, mamo, jak to egoizm 
przemawia z mamy! — zaśmiała się. — Już 
dziesiąta czy mama będzie czekała na Rom- 
ka? 

I tak nic mogłabym usnąć, ty idź spać, 
a ja poczekam. 

Będzie mama czuwała, będę i ja — po- 
szła do drugiego pokoju i mimo protestu mat- 
ki zasiadła do czytania. 

Kaczęło się drażniące oczekiwanie, w 
które ni wskazówki zegara zdają się wcale nie 
posuwać, a jednostajnych chód zegara wpro- 
wadza słuchającego w nastrój nieokreślonego 
smutku i przygnębienia, jak gdyby błądził po 
na&i^-il ugorach, wśród gęstej, nieprzeniknio- 
nej mgły. 

W reszcie tę ciszę niemiłą przer*vał zgrzyt 
otwierającego się zatrzasku i do pokoju wszedł 
szybko młody brunet, wołając wesoło z pro- 
gu: 

— Dodzy wieczór, mamo. Otrzymała ma- 
ma kartkę? 

A, jesteś! Tak się martwiłam. I wolny 
jesteś? — nie domierzała.' 

Jak niania widzi — zaśmiał sic — pu- 
szczono nas wszystkich, a gdzie lrenka? 

Jestem — stanęła w progu. —Dobrze 
zrobiłeś, uprzedzając mamę. Co tu bvło trwo- 
gi!? 

— Domyślałem się tego. 
— Pewnoś Romciu głodny — wstała mat- 

ka- — Ircnko zobacz czy samowar gorący?_ 
i .przigotowując posiłek, spytała siedzącego 
przy stole: 

— Czy naprawdę nic ci nie grozi? 
— Xic, nic! 
— A może tylkę tak mówisz dla mego u- 

spokojenia? — spojrzała podejrzliwie 
— Wcale nie! Spisano protokół, zanotcK 

wano nazwiska, adresy, no i na razie spokój. 
— Dlaczego na razie ? — zaniepokoiła się. 
— Alboż wiadomo komukolwiek, co mo- 

że być jutro? Żyjemy w czasach wyjątkowych 
a o jutrze rozstrzyga polieya, żandarmerya, 

ochrana... alboż wiem, kto jeszcze? — mówił 
zniechęcony. 

gdyby to już minęło! — westchnę- 
ła — taki stan rzeczjr zabija. 

— Czy mama myśli, że innym lepiej? — 

Stan wyjątkowy wytwarza wyjątkowe warun- 
ki i do nich musimy się przystosować. 

— O ezem mówisz? — weszła Irena 2 sy- 
czącym samowarem. 

— O stanie wyjątkowym. >» 

— Jak Romciu sądzisz — spytała matka 
— czy to potrwa długo? 

— Nie wiem — wzruszył ramionami — 

może rok, a może dwa, trzy, pięć łat, nie mam 
tak wysokich stosunków, aby o tem wiedzieć 

mówił, zabierając się do jedzenia — to wiem 
— że nasza fabryka zamknięta, a właściciel 
wyjeżdża za granicę, bo dostał kilka listów 
a pogróżkami. 

Matka załamała ręce i zawołała zgorszo- 
na : 

— I ty to mówisz tak obojętnie?! 
— Czy sądzi mama, że mój smutek i na- 

rzekanie zmienią postanowienie fabrykanta?_ 
zaśmiał się. 

— Ależ ty stracisz miejsce! pensyę! 
— Wiem... aje nie on jeden na świecie. — 

Są jeszcze fabryki, zakłady przemysłowe, ku- 
pcy i banki... 

— Kiedyż nastąpi zamknięcie? 
— Już trzy dni fabryka stoi bezczynna, a 

jak tylko ureguluje kancelarya sprawę zamó- 
wień, zamknie się brama na cztery spusty. 

— 1 co ty teraz zrobisz? — narzekała 
matka — tyle fabryk zamkniętych, tylu po- 
trzebujących miejsca... 


