
— Niema listu? — spytał, wchodząc Jo 
gabinetu prawnika. 

— Dzień dobry, Marku! — odrzekł fleg- 
matycznie gospodarz. — Umiesz ty po an- 

gielsku ? 
— Nie, a poco? 
— \ toż te Amerykany, to jakoby Angiel- 

czyki. I»o i list po angielsku. 
— To jest li.«.t? 
— A jest. Właśnie go szukam. Rozbieram 

dziś sprawę Komarów z Molem. Tyle tych pa- 
pierów na biurze. Ot, masz list, ale zawołaj 
chyba Maryni, bo my obydwa nie do angiel- 
szczyzny. 

Marek spłoszył czułą parę w salonie. Pan- 
na Marya wstała natychmiast na wieść tę tak 
pożądną, Kazimierz na handlowym wydziale 
niegdyś studyował obce języki, ofiarował się 
też z pomocą. 

l.ist był pisany dużem, wyraźnem pismem, 
mniej więcej następującej treści: 

*sSzanovvny Panie! Dowiedziałem się od 
panny Czertwan w Paryżu, że w pana ręku 
znajduje się główny zarząd interesów świętej 
pamięci Kazimierza Orwida. Korespondencja 
jest powolna i trudna, wysyłam tedy do pana 
dziecko Kazimierza Orwida. Taka była jego 
wola w razie dokrycja śladów' spuścizny. We- 
dle zapewnienia panny Czertwan, trafiam do 
uczciwego człowieka, to też z catą wiarą upra- 
szani o pomoc »ierocie. Dziś odpływa do Lu- 
bawy niemieckim statkiem “Aurora”, list mój 
uprzedzi ją tylko na dni parę. Raz jeszcze po- 
lecam ją pańskiej opiece. Marwitz”. 

— lo panna? — zagadnął jazu igło. 
— V\ idocznie — odparta córka. — Nie- 

prawdaż, panie Kazimierzu? Stoi wyraźnie 
“she” i “lier” wszędzie... 

Jeszcze raz oboje tłumacze pochylili się 
tiad listem. Musnęli się włosami o skroń, po- 
czerwienieli i czytali bardzo długo. Ale nikt 
się o nich nie troszczył. 

— Jechać do Ubawy? — spytał Marek, 
patrząc na zegar ścienny. 

— I czego? — zreflektował stary — roz- 

micniemy się w drodze, broń Boże! Dojedzie 
sama do Kown^. Ho, ho! Amerykanki to rezo- 

lutne niewiasty. Nie pamiętam, jaki to był ty- 
tuł jednej powieści, którą kiedyś czytałem. By- 
ła tam mowa, jak jedna kobieta z Ameryki 
połykała żywe węże. Nie przypominasz sobie, 
Maryniu ? 

— Co takiego, ojcze? 
— No, o tej kobiecie, co to węże jadła. A- 

le nie, ty bo nie możesz pamiętać. Z ła je się, że 
to jeszcze czytaliśmy z nieboszczką. 

— To już chyba dotychczas z mody wy- 
szło — zauważył Marek. — My teraz we wszy- 
stkiem stoimy za Ameryką. Może już czas na 

dworzec ? 
— Zwaryowałes? Dziś nie warto wcale je- 

chać. 1 rzeba obliczyć dni. Pokażcie, państwo 
tłumacze, datę listu. Żeby tylko, broń Boże, 
okręt się nie rozbił. 

Marek zzieleniał. Nie czekał obliczenia, 
czapkę porwał i poleciał na kolej. Hoże, Boże, 
czy też ci Orwidowie odłączą się kiedy od jego 
losu, dadzą mu chwilę spokoju i wcza.su. Te' 
ostatnie chwile oczekiwania dobijały go mo- 

ralnie i fizycznie. Nabierał on do nazwiska te- 
go nienawiści. 

Brakowało pół godziny do przyjścia po- 
ciągu. Zaczął chodzić z końca w koniec plat- 
formy, wyglądając całą siłą wzroku obłoczka 
pary na horyzoncie. Plant się bielił prosto, je- 
dnostajnie, bez końca zda się. Długo był pu- 
sty i równy, wreszcie zamajaczyła plamka cie- 
mniejsza. żelazny potwór szedł, witany gwa- 
rem, gorączkowym ruchem, gwizdem sygna- 
łów, stukiem monotonnym depesz w biurze. 
Marek stanął i czekał z mocno bijącem ser- 

cem. 

Co mu przyniesie ten kłąb dymu? Wyba- 
wienie, czy jeden więcej zawód?... 

F*«>cią$* wtoczył się majestatycznie w o- 

bręl> dworca. W oknach ukazywały się twarze 
różne, nieznane, szedł wzrokiem za kapelusza- 
mi kobiet, jakby się spodziewał zobaczyć gdzie 
znak jaki, imię i*frwidów wypisane na twarzy. 
Mijały go, znikały, aż nagle w ostatniem oknie 
mignęła malutka czapka ryskiego studenta, z 

barwami stowarzyszenia. 
Czapkę tę właściciel wzniósł nad głową i 

wychylając się, powitał Marka homerycznem 
kichnięciem. Był to delikatny żart właściciela 
Skomontów. « 

Marek obojętnie kiwnął głową. Przyjazd 
W itolda był gorszym od zawodu. Czuł w po- 
wietrzu umizg do pugilaresu. 

— Morgen! — powitał student po niemie- 
cku, skracając wyraz do minimum. — Co to? 
Na wojaż się wybrałeś? Nie straszno ci, tak 
daleko od domu? Pilnuj się, żeby się nie za- 
mienili ! 

Zaśmiał się sam ze swego konceptu i zni- 
knął z okna, bo pociąg stanął. Po chwili uka- 
zał się na platformie. Szczupły, drobny, ubra- 
ny bardzo kuso i obcisłe, z cygarem w ustach* 
i zuchwałym cynizmem w zmęczonych oczach, 
szedł niedbale za tragarzem, z laseczką w je- 
dnem ręku, a drugą prowadząc za obrożę czar- 

nego pudla. Nucił pod nosem niemieckiego 
walczyka i zaglądał impertynencko w oczy ko- 
bietom ! Wyzywał, zda się, do skandalu. 

Marek dawno odszedł. Górując nad tłu- 
mem. rozglądał .-.ię na wsze strony. Szukał 
Amerykanki; podsłuchiwał rozmowy, ścigał 
wzrokiem każdą młodą osobę. Daremnie! Plat- 
forma się opróżniała, tłum ginął w czeluściach 
bufetu, rozpływał się powoli. Potwór żelazny 
przywiózł mu nowy zawód tylko. 

Zwiesił głowę i zniechęcony ruszył w 

stronę dorożek. Już schodził ze stopni ganku, 
gdy', tuż za sobą, posłyszał wymówione na- 

zwisko Jaz w igły. 
Drgną! i obejrzał się. Średniego wzrostu, 

młody mężczyzna, ubrany elegancko, z pozo- 
ru zakrawający' na uczonego przemysłowca, 
rozmawiał złą niemczyzną z głupowatym tra- 

garzem, na którego twarzy malowała się chęć 
pozbycia się obcego ty’powem żmujdzkieni: 
*‘ne suprantu!” 

Cos tknęło Marka. Zawrócił i zbliżył się 
do rozmawiających. Niemiecki język posiadał 
wraz 7. odrobiną francuskiego. Przemógł wro- 

dzoną dzikość, podszedł uchylił czapki i spy- 
tał : 

— Przepraszam, pan szuka pana lazwi- 
gły ? 

— Tak, *panie! — odparł obcy, dotykając 
kapelusza i z pewnym rodzajem podziwu mie- 
rząc wzrost interlokutora. 

— Pan ma d*> niego interes? 
— Hm, nie. tak sobie! — zamruczał nowo- 

przybyły. — Pan mi może dostarczyć adre- 
su? 

— M<>gę. 
W tej chwili Witold mijał Ich. wracając 

z bufetu. Jak łobuz gwizdnął przeciągle. 
— Pili, pbi! jak ty ładnie umiesz po nie- 

miecku! — zauważył przystając — ezy to przy 
wołach się nauczyłeś? Może pozwolisz cyga- 
ro? 

— Dziękuję! 
— Niema za co? Długo tu zabawisz? 
— Nie wiem! 
— No, w każdym razie przyjdź d<» mnie, 

do hotelu! Mam coś nak>ztałt interesu! 
— W takim razie będę cię oczekiwał w 

swoim hotelu! 
— Możesz oczekiwać, a potem każ się wy- 

pchać i na zielono pomalować. Bądź zdrów, o- 

zdobo Czertwanów! 
“Zakręcił się na obcasie i gwiżdżąc od- 

szedł do dorożki. Obcy tymczasem słuchał 
cieprliwie niezrozumiałej rozmowy — i nagle 
spytał: 

— Co ten młody człowiek powiedział na 

końcu ? 
— Nic ciekawego — odparł chmurno Ma- 

rek. 
— On powiedział “Czertwan”. Kto tu 

Czerwan? Pan zna Czertwana? — rzucił się 
przybyły niespokojnie. 

— Dlaczego nie mam znać? 
— No, to prowadź mnie pan do Czerwa- 

na! Już mnie Jazwigły nie trzeba. Czy to da- 
leko trzeba jechać? Niech pan prowadzi. Za- 
płacę z ochotą. Wie pan: Czrtwan, Poświcie... 

— A czegóż pan chce ocT Czertwana? — 

zagadnął Marek, drżąc cały. 
— Lo już ja jemu samemu powiem, panie 

— odparł, chłodniejąc znacznie obcy. 
— Czy pan Orwid? — rzucił głucho Ma- 

rek. 

Nieznajomy cofnął się o krok. 
— Pan wie o Orwidach? — zagadnął ży- 

\vo. 

— Od dwudziestu lat czekamy na nich! 
Czy to pan, syn Kazimierza? 

— A pan sani Czertwan, legendowy 
Czertwan ?^Co za spotkanie! Otrzymał pan 
nasz list? 

— Czytałem list, pisany do pana jazwi,- 
gty. 

— Chodźże pan za mną! 
Krótkie te pytania i odpowiedzi krzyżo- 

wały się nadzwyczaj szybko. Nieznajomy, rzu- 

ciwszy wezwanie, zwrócił się z powrotem do 
dworca. Marek szedł za nim, obserwując z pod 
oka syna bohatera, a swego obecnie pryncy- 
pała. 

Dziwna rzecz! — Młody człowiek nic miał 
ani odrobiny rodzinnego typu, znanego Mai- 
kowi z portretów i opowiadali* Orwidowie byli 
ciemnowłosi — on był złotawy blondyn. Mieli 
typowe, bardzo gęste brwi i ciemne oczy —» 

on miał "rzadki rudawy zarost i szare, bardzo 
zimne i jasne źrenice. Nic zostało mu żadnego 
wspomnienia ojczyzny, nie rozumiał słowa 
rodzinnego języka, cudzoziemcem był od stóp 
do głów. 

I znowu pomyślał Marek, że ojciec jego 
szczęśliwym był, żc ni^. dożył powrotu tego i 
tego widoku, jego dola zahartowała się na \yie- 
le podobnych niespodzianek, starzec nic zniósł- 
by obrazu takiej ruiny swoich ideałów... 

W milczeniu postępował po pustych pra- 
wie salach, do pokoju pierwszej klasy — nic 
rozumiejąc, poco go tam wiodą. Może przy- 
bysz chce wylegitymować się, j>okazać mu ów 

sygnet złamany, którego połowę nosił wier- 
nie na sercu. 

Szwajcar .otworzył drzwi, Amerykanin 
grzecznie ustąpił Markowi wejścia, poczent 
zamknął jc za sobą troskliwie. Salon zarzuco- 

ny był pakunkami, nikogo nie było. 
W chwili gdy Marek podnosił pytający 

wzrok na towarzysza, w głębi rozchyliła się 
portyerai i wesoły, młody głos spytał po an- 

gielsku : 

— Jakże, Ciarkę, znalazłeś tego prawni- 
ka? 

Amerykanin postąpił parę kroków i u- 

śmiechnął się z dumą. 
— Znalazłem lepiej! Pozwól sobie przed- 

stawić pana Czcrtwana we własnej osobie! 
Portyera rozsunęła się zupełnie. Młoda 

osoba, ubrana w elegancki strój podróżny, n- 

kazała się w sałej okazałości. Chwilę jasno- 
włosy Żniujdzin i czarnooka smagła Amery- 
kanka mierzyli się wzrokiem. W obu spojrze- 
niach była nieufność, wreszcie ona pierwsza 
zmarszczyła bardzo gęste ciemne brwi i rze- 
kł,'. spokojnie: 

(Ciąg dalszy nastąpi) 


