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NĘDZNICY. 
O 

POWIEŚĆ. 
(Clą* daltiy.) 

Przezroczystość Babeta stanowiła sprzecz- 
ność z mięsem Gueulemera. Babet b)ł chu 
dy i uczony. Był przezroczysty ale nieprze 
nikniony. Kości miał przejrzyste, ale przez 
jego źrenicę nie można było nic dojrzeć. Po 
dawał siebie za chemika. Był pomocnikiem 
kuglarza u Bobechea, a kuglarzem u Babi 
no. Grał wodewil w Saint Michel. Był to 
człowiek przedsiębiorczy i pięknie mówiący; 
podkreślał swoje uśmiechy a gesty zamykał 
w cudzysłowach. Jego przemysłem było 
sprzedawanie na ulicach popiersi z gipsu i 
portretów „naczelnika państwa”. Oprócz te- 

go wyrywał zęby. Dawniej pokazywał na 

jarmarkach fenomenalne rzeczy i posiadał 
barak z trąbką i afiszem następującym: 

„B&bet, artysta dentysta, członek Aka- 
demji, robi doświadczenia fizyczne na meta 
lach i metaloidach, wyrywa zęby, wydoby 
wa pnie, które jego koledzy pozostawili. Ce- 
na: jeden ząb, frank pięćdziesiąt centów; 
dwa zęby, dwa franki; trzy zęby, dwa fran 
ki pięćdziesiąt centimów. Korzystajcie ze 

sposobności!” 
To „korzystajcie ze sposobności zna- 

czyło: każcie wyrywać ich jak można naj- 
więcej. Był żonaty i miał dzieci. Nie wie 
dział, co się stało z jego żoną i z dziećmi. 
Zgubił je, tak jak się gubi chustkę. Babet 
stanowił wielki wyjątek w ciemnym świecie, 
do którego należał; czytał bowiem dzienniki. 
Pewnego razu, kiedy miał jeszcze przy sobie 
rodziną w swoim toczącym sią baraku, prze 
czytał w Mes%aqer o pewnej kobiecie, która 
właśnie powiła dziecię mogące żyć a mające 
pysk cielęcia i wykrzyknął:— Oto szczęście! 
Moja żona nigdy nie miałaby tego rozumu, 
żeby mi dać podobne dziecko! — Potem 
wszystko porzucił, ażeby „przedsięwziąść 
Paryż'’. Tak się wyrażał. 

Któż to był Clacquesou9? Była to noc. 

Ażeby się pokazać, czekał aż niebo zamaże 

się na czarno. Wieczorem wychodził z ja 
kiejś dziury, do której wracał przededniem. 
Gdzie była ta dziura? Nikt tego nie wiedział. 
W największej ciemności, do swoich współ 
ników, mówił nie inaczej jak odwrócony ple 
cami. Ozy nazywał się Claąuesous? Nie po 
wiadał:— Nazywam się Pas du-dout.— Je 
żeli zapalono świecę, nakładał maskę. Był 
brzuchomówcą. Babet powiadał:— Clacąue- 
sous jest to nokturn na dwa głosy.— Claąue- 
sous był nieokreślony, wałęsający się, strasz 

ny. Nie było pewności, czy miał imię, Cla 
ąuesous było przezwiskiem! nie było pew 
ności, czy miał głos, jego brzuch bowiem 
częściej mówił niż usta; nie wiadomo było 
czy miał twarz, oprócz maski nikt nigdy nic 
więcej nie widział. Znikał bez śladu; ukazy 
wał się jakgdyby wychodził z pod ziemi. 

Ponurą istotą był Montparnasse, len 

był dziecięciem; niespełna dwadzieścia lat, 
ładna twarz, usta podobne do wisieli, śliczne 
czarne włosy, jasność wiosenna w oczach; 
miał wszystkie wady i ubiegał się o wszyst 
kie zbrodnie. Trawienie złego wzbudzało w 

nim apetyt do gorszego. Był to ulicznik, 
który się stał łobuzeoa, a łobuz lampartem. 
Był ładny, zniewieśtsiały, kształtny, silny, 
miękki, srogi. Lewy brzeg kapelusza miał 

podniesiony dla pokazania pfcsma włosów, 
podług stylu z 1839 r. Kradł gwałtownie i 
z tego żył. Jego surdut był jak najlepszego 
kroju, ale wytarty.' Montparnasse była to ry 
cina mód żvjąca w nędzy i popełniająca mor 

derstwa. Przyczyną wszystkich atentatów 

tego młodzieńca było to, że chciał być dobrze 
ubranym. Pierwsza gryzetka, która mu po 
wiedziała:— Jesteś piękny! — rzuciła mu do 
serca palmę ciemności i z tego Abla zrobiła 
Kaina. Widząc się ładnym, chciał być ele- 

gantem; pierwszą elegancją jest próżniactwo: 
próżniactwem ubogiego jest zbrodnia. Nie 
wielu włóczęgów wzbudzało większy od 
Montparnassea postrach. W ośmnastu roku 
życia miał już kilka trupów poza sobą. Nie 
jeden przechodzień legł z ramionami wyciąg 
niętemi, z twarza w kałuży krwi, w cieniu 
tego nędznika. Ufryzowany, wypomadowa- 
ny, wcięty w pasie, z biodrami jak u kobie- 
ty, z biustem oficera pruskiego, ze szmerem 
uwielbienia dziewcząt bulwarowych dokoła 
siebie, z krawatką umiejętnie zawiązaną, z 

kastetem w kieszeni, z kwiatem w pętlicy; 
takim był ów elegant grobu. 

KSIĘGA VIII. 

Zły duch. a/ 

Marjusz, szukając dziewczyny w kapeluszu, 
spotyka mężczyznę w czapce. 

Minęto )atv», poteai jesieri; nadeszła zi- 
ma. Ani p. Leblanc, ani młoda dziewczyna 
nie pokazali się więcej w Luksemburgskim 
ogrodzie. Marjusz o tem tylko myślał, by 
znowu ujrzeć tę twarz miłą, śliczną twarz. 
Szukał jej wciąż, szukał jej wszędzie i nie 
mógł znaleźć. Nie był to już Marjusz entu 
zjasta, człowiek stanowczy, zapalony i nieza- 
chwiany, śmiały napastnik przeznaczenia, 
głowa, która budowała jedną przyszłość za 

drugą, młody umysł zaprzątnięty planami, 
projektami, ideami, dumą i wolą; był to pies 
zgubiony. Wpadł w czarny smutek. Skoń 
czyło się! Praca wstręt w nim budziła, prze 
chadzka męczyła, samotność nudziła; wielka 
przyroda, dawniej tak pełna kształtów, świa* 
tła, głosów, rad, perspektywy, widnokręgów, 
nauki, teraz przedstawiała mu się jako próż 
nia. Zdawało mu się, że wszystko znikło. 
Nie przestał myśleć bo nie mogło być ina- 

czej ; ale nie miał już upodobania w myślach. 
Na wszystko, co one mu z cicba bezustannie 
mówiły — odpowiadał posępnie:— Po co? 

Robił sobie tysiące wyrzutów. Dlacze•' 
go chodziłem za nią? Tak byłem szczęśliwy, 
patrząc na nią tylko! Ona patrzała na mnie. 
Czyż to nie było wiele? Zdawała się mię ko- 
chać. Czyż to nie było wszystko? Czegóż 
jeszcze chciałem? Już nic więcej być nie mo- 

że. Byłem niedorzeczny. To moja wina... 
Courfeyrac, przed którym nie zwierzył się z 

niczem, było to już w jego naturze, ale który 
potrosze odgadywał wszystko, było to także 
w jego naturze, winszował mu z początku, 
że się zakochał, dziwiąc się temu zresztą, po- 
tem widząc, że Marjusz wpadł w melanchol 
ję — mówił mu: 

— Widzę, żeś był poprostu głupcem! — 

No, chodź do Chaumiere! 

rewnego razu, zwabiony pięknem wrześ- 
niowem słońcem, Marjusz dał się namówić 
Courfeyracowi,Bossuetowi i Grantairowi i,po- 
szedł z nimi na bal w Sceaux, spodziewając 
się, co za złudzenie, że ją tam może odnaj- 
dzie. Naturalnie, że nie ujrzał tam tej, któ 
rej szukał. A jednak wszystkie upadłe ko- 
biety są tutaj, mruczał Grantaire na stronie. 
Marjusz pozostawił swych przyjaciół na ba- 
lu, i wrócił pieszo, sam, zmęczony, rozgorącz 
kowany, z oczami smutnemi i zamglonemi, 
zniechęcony; ogłuszony hałasem i kurzawą, 
jaką podnosiły wesołe wózki pełne istot śpie- 
wających, które wracały z zabawy i przejeź 
dżały koło niego; dla odświeżenia sobie gło- 
wy wciągał w płuca cierpki zapach orzecho- 
wych drzew rosnących przy drodze. Zaczął 
żyć znowu coraz więcej samotny, przygnę- 
biony, roztargniony, cały pochłonięty wew 

nętrznym niepokojem, w rozpaczy swej rzu- 

cający się jak wilk w zasadzce, tropiący wszę- 
dzie nieobecną, zadręczony miłością. 

Pewnego razu przytrafiło mu się spot 
kanie, które sprawiło na nim dziwne wraże 
nie. Na małych uliczkach, graniczących z 

bulwarem Inwalidów, spotkał mężczyznę u- 

branego jak robotnik, w czapce z wielkim 
daszkiem, z pod której wymykały się pasma 
bardzo białych włosów. Uderzony pięknoś 

cią tych białych włosów, Marjusz przypatry- 
wał się owemu człowiekowi, który szedł kro- 
kiem powolnym i jakgdyby pogrążony w bo- 
lesnem rozmyślaniu. Rzecz dziwna, Marju- 
szewi wydało się, że poznaje w nim pana 
Łeblanc. Były to te same włosy, ten sam pro 
filr° Be go widać było z pod czapki, te same 

ruchy, tylko smutniejsze. Alę dlaczego to u- 
branie robotnika? Co to miało znaczyć? Po 
co to przebranie? Marjusz był bardzo zdzi- 
wiony. Kiedy przyszedł do siebie, przyszło 
mu naprzód na myśl, żeby śledzić tego czło- 
wieka. Kto wie, czy nie był to wreszcie ów 
ślad, którego szukał od tak dawna; w każ- 
dym razie należało przyjrzeć się człowiekowi 
z blizka i wyjaśnić zagadkę. Ale myśl ta za 

późno mu przyszła, nie było już owego czło- 
wieka. Wszedł na którąś z bocznych uliczek 
i Marjusz nie mógł go odnaleźć. To spotka- 
nie zaprzątnęło mu głowę na kilka dni, po- 
tem o niem zapomniał. Zresztą — mówił so- 
bie — jest to zapewne tylko podobieństwo. 

Znalezione. 

Marjusz mieszkał wciąż w ruderze Gor- 
be&u. Nie zwracał tam uwagi na nikogo. 

Wprawdzie, w tym czasie, w ruderze o- 

wej nie było innych mieszkańców oprócz nie- 
go i owych Jondrette, za których zapłacił raz 

komorne, ale nigdy nie rozmawiał z nimi, ani 
z ojcem, ani z matką, ani z córkami. Innilo- 
katorowie po wynosili się albo pomarli, albo 
zostali wyprawieni z domu za to, że nie pła- 
cili komornego. 

Pewnego dnia zimowego Marjusz wy- 
szedł właśnie ze swego mieszkania; noc za 

padała. Była to godzina obiadu; bo trzeba 
było nareszcie wrócić do obiadów, niestety! 
o ułomności idealnych uczuć! Przekroczył 
próg swoich drzwi, koło których jejmość 
Bougon zamiatała właśnie, mrucząc ów pa- 
miętny monolog: 

— Coż jest teraz taniego? Wszystko 
drogo. Przykrości tylko tanie... Te można 
mieć za nie! 

Marjusz wolnymi krokami dążył bulwa- 
rem ku rogatce, chcąc się dostać na ulicę 
Saint Jacąues. Szedł zamyślony, z głową 
spuszczoną. Nagle w mroku, ktoś go trącił 
łokciem; obrócił się i ujrzał dwie młode 
dziewczyny w łachmanach, jedaą wysoką i 
szczupłą, drugą trochę mniejszą; biegły szyb 
ko, zadyszane, przestraszone, jakgdyby u 

ciekały; nie spostrzegły go i mijając potrąci 
łjw Marjusz widział w mroku ich twarze si 
ne, głowy rozczochrane, włosy rozrzucone 
szkaradne czepki, spódnice w łachmanach 
bose nogi.' Biegnąc rozmawiały ze sobą. 
Większa mówiła po cichu żargonem: 

— Żandarmi przyszli. O mało mnie nie 
schwytali. 

jaruga oapowieaziaia: 
— Widziałam ich. Uciekałam, ucieka- 

łam, uciekałam 1 
Marjusz domyślił się z tego okropnego 

żargonu, że żandarmi alb.> policjanci o mało 
nie schwytali tych dzieci, i że udało się im 
umknąć. 

Dziewczęta weszły pod drzewa bulwaru 
poza nim i przez chwil kilka tworzyły w 

ciemności rodzaj białawej plamy, która wresz- 

cie znikła. 

Marjusz zatrzymał się na chwilę. Chciał 
wreszcie iść dalej, kiedy spostrzegł u nóg 
swoich na ziemi mały szarawy pakiet. Na- 
chylił się i podniósł go. Był to rodzaj koper- 
ty, w której znajdowały się, jak się zdawało, 
papiery.— Ot tak — rzekł — nieszczęśliwe to 
upuściły!— Wrócił nazad, wołał, ale już ich 
nie znalazł; pomyślał, że już musiały być da- 
leko, włożył pakiet do kieszeni i poszedł na 

obiad. 
Idąc ujrzał w sieni na ulicy Mouffetard 

trumnę "dziecka, pokrytą czarnem suknem, 
ustawioną na trzech krzesłach; przy niej pa- 
liła się jedna świeca. Dwie dziewczyny, spot- 
kane o zmroku, wróciły mu na myśl. 

— Biedne matki! — pomyślał — jest 


