
rzecz smutniejsza od widoku umierających 
dzieci; widok dzieci źle tyjących. 

Potem te cienie, które rozerwały jego 
smutek, wyszły mu ę myśli i wrócił do zwyk- 
łej swej troski. Zaczął myśleć o swoich sześ* 
ciu miesiącach miłości i szczęścia, pod piąk- 
nemi drzewami Luksemburga, w słonecznej 
jasności i na wonnem powietrzu. 

■— J&k moje życie stało sią posępnem,— mówił sobie.— Młode dziewczęta ukazują mi 
sią zawsze. Ale dawniej były to anioły; te- 
raz są to upiory. 

(Juadrifrons. 
Wieczorem, kiedy się rozbierał, jego rę- 

ka trafiła w kieszeni surduta na pakiet, któ 
ry podniósł na bulwarze. Zapomniał o nim. 
Pomyślał, że należało go otworzyć, bo w pa- 
kiecie mógł być adres owych młodych dziew- 
cząt, jeżeli w istocie należało to do nich, a w 

każdym razie wskazówka, co do osoby, która 
go zgubiła i której trzeba było go zwrócić. 
Otworzył kopertą. Nie była zapieczętowana; 
znajdowały się w niej cztery listy, niezapie 
czątowane również, na nich były adresy. 
Wszystkie cztery wydawały zapach szk&rad 
nego tytoniu. Pierwszy list był zaadresowa- 
ny: do pani markizy Grucheray,, na placu 
naprzeciw izby deputowanych, nr... Mar 
jusz sądził, że znajdzie tam wskazówki, któ- 
rych szukał; zresztą ponieważ list nie był 
zapieczętowany, każdy przeto mógł go prze 
czytać. 

Oto treść jego: 
„Pani Markizo, 

Cnota łaskawości i nabożności łączy to- 
warzystwo. Postępujcie za uczuciem chrzęści 
jańskim i rzucajcie spojrzeniem współczucia 
na tego nieszczęśliwego hispano, ofiary ho 
noru i przywiązania do świętejjsprawy pano- 
wania, którą zapłacił swoją krwią, poświęcił 
swój majątek cały, żeby bronić tej sprawy i 
dzisiaj znajduje się w największej nędzy. 
Nie wątpię, że szanowna jej osoba udzieli 
jemu pomoc dla zachowania istnośei nadzwy- 
czaj ciężkiej dla wojskowego wychowanego i 
honoru pełnego ran, z góry liczę na ludz- 
kość, która panią ożywiała i na uczucie, któ- 
re pani Markiza ma dla narodu tak nieszozęś 
liwego. Ich modlitwa nie będzie w próżnoś 
ci i ich wdzięczności zachowa jej ślicczną pa- 
mięć. 

„Moich uczuć uszanowania z jakimi mam 

„honor być 
4 „Pani 

„Don Alvares kapitan hispano Kaba 
lerji, rojalista schroniony we Francji, 
znajduje się w podróży do swej oj 
czyzny i brakuję go środki, ażeby da- 
lej jechał swoją podróż”. 

Żadnego adresu nie było przy podpisie. 
Marjusz spodziewał się znaleźć adres w dru- 
gim liście, którego napis był następujący: 
do pani hrabiny Montvernet, ulica Cassette 
Nr. 9. Oto co Marjusz wyczytał w nim: 

„Pani hrabina, 
„Nieszczęśliwa matka rodziny sześoiu 

dzieci, z których ostatnie ma jeno ośm mie- 
sięcy. Ja chora od mojego ostatniego poło- 
gu, opuszczona od męża od pięciu miesięcy, 
nie mając żądny środek na świecie najokrop- 
niejsza nędza. 

„W nadzieji na pani hrabina, mam ho- 
nor być pani z głębokiem szacunkiem 

Balizardowa”. 
Marjusz przeszedł do trzeciego listu, któ- 

ry jak poprzednie zawierał prośbę: były w 
nim następujące słowa: 

„Pan Pabourgeot, elektor, kupiec hur- 
towny pończoszkowych robót, ulica 
Seint Denis na rogu ulicy Fers”. 

„Pozwalam sobie adresować do pana ten 
list prosząc ażebyś mi pan udzielić raczył 
szacownej łaski swoich sympatyj i zaintere- 
sował się literatem, który właśnie posłał dra- 
mat do teatru francuskiego. Treść jego his- 

toryczna, rzecz dzieje się w Owernji za cza 
sów cesarstwa: styl jego jest, zdaje mi się, 
naturalny, lakoniczny, .i ma pewne zalety. W czterech miejscach są strofy do od- 
śpiewania. Komiczne, powaine i nieprzewi- dziane sceny mięszają się tam z rozmaitością charakterów z cechą romantyczną z lekka 
rozsianą po całej intrydze, która stąpa tajem niczo i przez nagłe zmiany rozwiązuje się wśród żywych i niespodzianych scen. 

j,Główny mój cel jest zadowolnić prag- nienie, które ożywia postępowego człowieka 
naszego wieku, to jest, modę, tę kapryśną i dziwaczną chorągiewkę, która się zmienia 
prawie za każdym wiatrem. Pomimo tych zalet lękam się ażeby zazdrość, cynizm u- 

przywilejowanych autorów nie uchylił mię od teatru, bo wiem jakie nieprzyjemności 
spotykają nowo przybyłych. 

„Panie Pobourgeot, sprawiedliwa repu- tacja pańska jako światłego protektora lite- 
ratów, ośmiela mię do wysłania do pana cór- 
ki mojej, która opowie panu o nasaem poło- żeniu i nassej nędzy, o braku chłeba i ognia 
w tej zimowej porze. Mówiąc panu, że pro- 
Bz$» hyś raczył przyjąć hołd, który żarnie 
rz.an? tym moim dramatem i wszyst- kimi innymi jakie napiszę jeszcze, tern sa 
mem dowiodę jak pragnę tego honoru bym 
się mógł schronić pod puklerz pański i ozdo- 
bić utwory pańskiem imieniem. Jeżeli za 

szczycisz mię pan chociażby najmniejszym datkiem, natychmiast zajmę się napisaniem 
wierazy, którymi chcę spłacić dług mojej 
wdzięczności. Wiersze te, które postaram się 
by były ile można najdoskonalsze, otrzymasz 
pan zanim zostaną umieszczone na początku dramatu i wygłoszone na scenie”. 

„Panu i pani Pabourgueot 
moje najgłębsze uszanowanie 

Geoflot, literat”. 
P. S. Choć czterdzieści sous. 

Proszę mię mieć za wytłómaczonege, że 
wysyłam mą córkę, a nie przychodzę sam, ale 
smutne przyczyny toaletowe nie pozwalają 
mi, niestety! wyjść...” 

Marjusz otworzył list czwarty. Na adre 
sie stało: Do pana dobroczyńcy kościoła 
Sains Jacques du Haut Pas. Następujące sło- 
wa były w nim: 

„Człowieku dobroczynny! Jeżeli raczysz 
przyjść z moją córką, ujrzysz klęskę strasz 
ną, i pokażę mu moje świadectwa. Na widok 
tych pism wasza wspaniała dusza wzruszy 
się. uczuciem tkliwej przychylności, bo praw- dziwi filozofowie doświadczają zawsze ży- 
wych wzruszeń. Przyznaj człowieku litości- 
wy, że trzeba doświadczyć najokropniejszej potrzeby, że bardzo jest bolesną rzeczą, aże 
by władza musiała to poświadczać, jakgdyby nie wolno było cierpieć i umierać z wycień- 
czenia. czekając zanim ktoś dopomoże ci w 

nędzy. Losy bardzo są fatalne dla niektó- 
rych a nadto hojne albo opiekuńcze dla dru- 
gich. 

„Czekam pańskiej obecności albo pań 
skiego datku jeżeli raczysz go pan zrobić i 
proszę przyjąć wyrazy szacunku z jakim po 
zostaję człowieku prawdziwie wspaniało- 
myślny. 

Wasz pokorny i bardzo uległy sługa P. Fabantou dramatyczny artysta 
Po przeczytaniu tych czterech listów, 

Marjusz nie wiele więcej wiedział niż po przednio. Najprzód że w żadnym z nich nie 
było adresu piszącego. Następnie zdawały się one pochodzid od czterech różnych oso- 
bistości, don Alvaresa, Balizardowej, poety Genflot i artysty dramatycznego Fabantou; ale co było w nich zadziwiającem, to że na 

wszystkich czterech było jedno i toż samo 
pismo. Ztęd należało wnosi d, że wszystkie 
pochodziły od jednej osoby. Oprócz tego, jedna okolicznośd czyniła to przypuszczenie 
jeszcze prawdopodobniejszem: wszystkie 
cztery listy były pisane na takim samym pa- 
pierze prostym i żółtawym, wszystkie wyda- wały ten sam zapach tytoniu, i chociaż wi- 

docznie starano się o urozmaicenie stylu, tel 
same omyłki ortograficzne powtarzały się w 
nich z głębokim spokojem, i literat Genflot 
nie więcej był od nich wolny nii kapitan hiszpański. 

Trudzić się odgadywaniem tej tajemni- 
cy, było rzeczę zupełnie bezużyteczną. Gdy- by nie to, że ów pakiet znaleziony był na u 
licy, moźnaby było przypuszczać jakąś mis- 
tyfikację. Marjusz nadto był smutny, ażeby mógł dobrze przyjąć żart chociażby sęmego przypadku i dać się wciągnąć do zabawy, do 
której uliczny bruk zdawał się go wzywać. Zdawało mu się, te był na „ślepej babce” 
między czterema listami, które szydziły sobie 
z niego. 

Nic zresztą nie wskazywało, ażeby te 
listy należały do młodych dziewcząt, które 
Marjusz spotkał na bulwarze. Były to wi- 
docznie szpargały, nie mające żadnej wartoś 
ci. Marjusz ułożył je napowrót do koperty rzucił ją w kąt a sam się położył. 

Koło godziny siódmej wstał i zjadł śnia- 
danie, poczem zabierał się właśnie do pracy gdy z lekka zapukano do drzwi. Ponieważ 
nic nie posiadał, nie wyjmował przeto nigdy klucza, czasami chyba i to bardzo rzadko, kiedy pracował nad czemś bardzo pilnem! Zresztą, nawet pod nieobecność swoją zosta- 
wiał klucze we drzwiach.— Okradną pana powiadała jejmość Bougon.— Co mogą u- kraść? pytał Marjusz. Pewnego razu jednak ukradziono mu parę starych butów, na wiel- 
ki tryumf pani Bougon. Zapukano po raz 
drugi, z lekka jak przedtem. 

— Wejdźcie!—rzekł Marjusz. Drzwi się otworzyły. 
— Czego chcecie pani Bougon ?—zapy- tał Marjusz, nie podnosząc oczu z książek i 

rękopismów leżących na stole. Głos nie bę- dący głosem pani Bougon, odpowiedział: 
— Przepraszam paca... 
Był to głos pr*ytłumiony, przygłuszony, bez dźwięku, głos starego człowieka ochryp- łego od wódki i spirytusu. r 

Marjusz obrócił się żywo i ujrzał młoda 
dziewczynę. 

Róża w. nędzy. 
Młodziutka dziewczyna aula we drzwiach 

na wpół otwartych. Okno, przez które świat- 
ło dostawało się do izdebki, znajdowało się właśnie naprzeciw drzwi i bladem światłem 
oświecało tę postać. Była to istota wynądz niała, wychudła, wątła; koszula i spódnica okrywały drżącą i zziębniętą jej nagość, nic 
więcej. Sznurek służący za pasek, sznurek 
podtrzymujący włosy, spiczaste ramiona ster- 
czące z pod koszuli, bladość płowa i limfa- 
tyczna, obojczyki barwy ziemistej, czerwone 
ręce, usta otwarte i zniszczone, bez zębów, oko zamglone, śmiałe i nikczemne, kształty niedojrzałej dziewczyny, a spojrzenie starej zepsutej kobiety; pięćdziesiąt lat zmiesza 
nych z piętnastu latami; Była to jedna z tych istot słabych a jednocześnie strasznych, któ- 
rych widok pobudza do dreszczu, jeżeli nie 
do łez. 

Marjusz powstał i z rodzajem osłupienia przypatrywał się tej istocie, prawie podobnej do owych postaci, które roją się we linie. 
Najboleśniejszem było to, te ta młoda 

dziewczyna nie przyszła na świat brzydką. W dziecinnych latach musiała być nawet 
ładną. Wdziąk wieku walczył jeszcze c o- 
hydną przedwczesną starością zepsucia i u- 
bóstwa. Resztki piękności przygasły jeszcze 
na tej szesnastoletniej twarzy, jak owe blade 
słonce, które o świcie zimowego dnia znika 
pod szkaradnemi chmurami. Twarz ta nie 
była zupełnie nieznana Marjuszowi. Zdawa- 
ło mu się, te widział jut ją gdzieś. 

— Czego panienka tąda?—zapytał. Młoda dziewczyna odpowiedziała gło- 
sem pijanego galernika: 9r^ 

Oto list do pana, panie Marjuszul 
(Ciąg dalszy nastąpi). 


