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Od autora
Najwiêksz¹ dla pisz¹cego pociech¹, a czêstokroæ i jedyn¹ za pracê nagrod¹, jest przewiadczenie, ¿e jego ksi¹¿ka zdoby³a sobie ¿yczliwoæ czytelników i w sercach ich przyjazne zbudzi³a echo.
Tej pociechy dowiadcza i t¹ nagrod¹ szczyci siê autor Wspomnieñ niebieskiego mundurka,
przygotowuj¹c do druku trzecie swej pracy wydanie.
Radoæ najwiêksz¹ sprawia mu myl, ¿e oto dziêki serdecznej nici nawi¹zanej pomiêdzy autorem a czytelnikami zatar³a siê - przynajmniej ideowo - ró¿nica dziel¹ca m³odzie¿ dzisiejsz¹
od tamtej, która ¿y³a, lêcza³a nad ksi¹¿kami, swawoli³a i pierwszych trosk o przysz³oæ sw¹
dowiadcza³a przed laty kilkudziesiêciu.
Gdy Wspomnienia ukaza³y siê po raz pierwszy, m³ode pokolenie ucz¹cych siê przygniata³a
jeszcze groza tylko co minionej epoki Apuchtinowskiej. Mimo ¿e cisn¹ca nas wszystkich
obrêcz ju¿ siê wówczas cokolwiek rozluni³a, nie mo¿na jeszcze by³o z zupe³n¹ swobod¹
kszta³ciæ siê, mówiæ, myleæ, a co najwa¿niejsze: postêpowaæ po polsku.
Ksi¹¿kê przyjêto ¿yczliwie, jako echo dni minionych i jako zwiastuna dni spodziewanych.
M³odzie¿ dowiadywa³a siê z niej, jak to szko³a polska wygl¹da³a, gdy Hurków, Hurkowych
i Apuchtinów jeszcze nie by³o; tworzy³a te¿ sobie na jej podstawie obraz jutra, w którym tej
znienawidzonej zgrai rusyfikacyjnej ju¿ nie bêdzie.
Niebo nad Polsk¹ ró¿owia³o - jednak dzieñ wygl¹dany d³ugo siê nie ukazywa³ budz¹c w sercach i umys³ach drêcz¹cy niepokój. I bywa³y chwile, gdy w dusze pada³ lêk, ¿e mo¿e wschodu s³oñca nie doczekamy...
W innych warunkach ukazuje siê niniejsze Wspomnieñ niebieskiego mundurka wydanie. Zorza wolnoci rozpostar³a siê szeroko nad naszymi g³owami - wybuchu s³onecznego blasku
spodziewamy siê lada dzieñ, lada chwila...
Byæ mo¿e, i¿ gdy ta ksi¹¿ka r¹k waszych dojdzie, ju¿ s³oñce bêdzie sta³o wysoko, a jego promienie bêd¹ owieca³y woln¹, zwyciêsk¹, tryumfuj¹c¹ Polskê od koñca do koñca!
Zmienione warunki pozwoli³y autorowi do serii obrazków sk³adaj¹cych siê na Wspomnienia,
wsun¹æ jeden jeszcze, na który w wydaniach poprzednich miejsca nie by³o.
Obok profesorów ³aciny, francuszczyzny itd. ukazuje siê w tym nowym wydaniu nauczyciel
jêzyka rosyjskiego, wiernie z natury odmalowany. Niepodobny on zgo³a do przedajnych rusyfikatorów, katów dzieci i m³odzie¿y, wampirów ju¿ nie tylko krew, lecz i dusze z ofiar
swych wypijaj¹cych, których wspomnienie dot¹d jak zmora ciê¿y nad nami.
Jest i ów Jastrebow ofiar¹ - i ginie mierci¹ niemal samobójcz¹, prze¿arty melancholi¹ oraz
dziwacznym, chorobliwym marzycielstwem. Nie budzi nienawici, raczej - politowanie.
Mówi¹c o swej ksi¹¿ce i jej losach, nie mogê przemilczeæ faktu, ¿e do powodzenia Niebieskiego mundurka przyczyni³y siê w znacznym stopniu przepiêkne rysunki, którymi ozdobi³
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go p. Konstanty Gorski. Moj¹ wizjê ludzi i spraw dawno zamar³ych ucieleni³ on z odgadnion¹ intuicyjnie prawd¹, która mnie samego w podziw wprawi³a. Do takiego wmylenia siê
i wczucia w cudz¹ duszê zdolni s¹ tylko wielkiej miary artyci.
Warszawa, w czerwcu 1918 r. Wiktor Gomulicki
***
Ze starego kufra dzieci wyci¹gnê³y i ojcu przynios³y ko³nierz z sukna niebieskiego, oszyty
srebrzyst¹ tasiemk¹.
- Co to, tatusiu?... Od czego to?... Sk¹d siê to tam wziê³o?.. Ojciec wzi¹³ w rêce w¹ski, wyp³owia³y pasek, do oczu go przybli¿y³ - d³ugo wpatrywa³ siê weñ w milczeniu, Ciekawoæ
dzieci jeszcze bardziej wzros³a.
- Tatusiu kochany! - niech nam tatu powie!... My koniecznie chcielibymy siê dowiedzieæ!...
Ojciec przesun¹³ rêk¹ po oczach - mo¿e mu siê czym zaprószy³y? - potem westchn¹³ g³êboko
i rzek³ dr¿¹cym g³osem:
- To jest ko³nierz od mojego mundura...
- Od mundura? - zdziwi³ siê najm³odszy synek, - To tatu by³ w wojsku?...
- Od mego mundura szkolnego!
Dwaj starsi ch³opcy wyst¹pili z opozycj¹.
- To byæ nie mo¿e! ¯adna szko³a nie nosi mundurów niebieskich ze srebrnym oszyciem. Przecie¿ znamy wszystkie: rz¹dowe i prywatne.
- Nie nosz¹ dzi - nosi³y pomiêdzy rokiem 1860 a 1870, to jest wówczas, gdy wasz ojciec by³
takim, jak wy, uczniakiem...
Ch³opcy wyrywali sobie ko³nierz, przygl¹daj¹c mu siê z nadzwyczajnym zajêciem...
- To musia³y byæ ³adne mundury?... - zauwa¿y³ najstarszy.
- £adne. Skrajane do figury, zapinane na jeden rz¹d srebrnych, g³adkich guzików, z ma³ymi guziczkami przy rêkawach. Czapki za by³y formy francuskiej, równie¿ niebieskie, z bia³¹
wypustk¹, z prostym daszkiem, takie, jakich dot¹d wojsko francuskie u¿ywa.
- To musia³y byæ kiepy! - wyrwa³ siê najm³odszy ch³opiec, pierwszoklasista. - Nosili je
górale.
- Jacy górale?
- No, wie tatu: te sztubaki od Górskiego!
- Takie czapki nie nazywaj¹ siê kiepy, lecz kepi. Tamte ró¿ni³y siê od dzisiejszych tym,
¿e by³y miêkkie i dawa³y siê najrozmaiciej na g³owie uk³adaæ. Przywdziewa³ je te¿ ka¿dy inaczej, nieraz bardzo fantastycznie.
Ch³opcy starali siê wyobraziæ sobie, jak wygl¹da³ ich ojciec w niebieskim kepi. Ale trudno
im by³o przedstawiæ go sobie bez w¹sów, z g³adk¹, rumian¹ twarz¹, bez siwiej¹cych na skroniach w³osów...
Ojciec tymczasem nie przestawa³ wpatrywaæ siê w wyp³owia³y ko³nierz, oczy za jego musia³y byæ wci¹¿ zaprószone, bo je przeciera³ nieustannie, najpierw d³oni¹, póniej chusteczk¹...
Nagle szepn¹³ z nowym westchnieniem:
- Ach, gdyby ten ko³nierz umia³ mówiæ!...
- To co?... To co, tatusiu?... - wykrzyknêli pytaj¹co wszyscy trzej ch³opcy.
4

- To opowiedzia³by wam swoje wspomnienia, które by was niezawodnie zajê³y...
- Ba!... - westchn¹³ smutno redni ch³opiec - nie tylko ko³nierz, ale nawet ca³y mundurek tej
sztuki nie doka¿e.
- Ale mo¿e dokazaæ jej tatu, który w tym mundurku chodzi³! - os¹dzi³ spokojnie najstarszy.
Ojciec przygarn¹³ do siebie sw¹ trójkê hultajsk¹.
- Wiêc ciekawicie naprawdê wspomnieñ niebieskiego mundurka?...
- Jeszcze jak, kochany tatusiu!... Zaraz bymy siedli i s³uchali...
- No, to wam je opowiem. Albo lepiej - po namyle doda³ - napiszê.
...Z tej rozmowy i z dotrzymanego przez ojca przyrzeczenia powsta³y poni¿sze obrazki.
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I. Dzwonek szkolny
- Dendele!... Dendele!...
Miasteczko pi jeszcze, nakryte mg³¹ jak pierzyn¹. Godzina zaledwie siódma. W koñcu padziernika nie wszyscy o tej porze wstaj¹ do pracy, czyni¹ to tylko ci, co musz¹: rzemielnicy,
s³ugi, uczniowie.
G³os dzwonka z trudnoci¹ przedziera siê przez mg³ê. Jednak dolatuje, gdzie trzeba. wiadcz¹
o tym migaj¹ce tu i owdzie w oknach blade p³omyki wiec - ³ojowych. Stearyny oszczêdni
obywatele u¿ywaj¹ tylko ,,od wielkiego dzwonu: szkoda jej dla dzieciaków, które w tej chwili z popiechem nadzwyczajnym parz¹ sobie usta gor¹c¹ kaw¹, wpychaj¹ do tek ksi¹¿ki, jab³ka, kajety i obwarzanki, przepowiadaj¹c jednoczenie na ca³y g³os: katechizm, gramatykê
polsk¹, deklamacjê ³aciñsk¹ i geografiê.
- Dendele!... dendele!... dendele!...
Dzwonek odzywa siê to g³oniej, bardzo g³ono nawet, jakby krzycza³ na opiesza³ych z gniewem i niecierpliwoci¹; to znów ciszej, nawet zupe³nie cicho, jakby mu si³ brak³o lub sam
w drzemkê zapada³...
W szarym wietle poranku przebiegaj¹ w ró¿nych kierunkach, z koszykami i bez koszyków,
boso i w przydeptanych pantoflach, rozczochrane, na pó³ senne s³u¿¹ce.
- Kasiu! czy to ju drugi raz dzwonili?
- Nie, dopiru pierwszy.
- Nie gadaj!
- Tociem na w³asne uszy s³ysza³a...
- S³ysza³a, ale segnaturkê u Refermatów.
- Spieszajta! paniczowi bu³ków na gwa³t trzeba!
- Ojoj! wielka rzecz! Mo¿e zaczekaæ. I tak Judkowa jeszcze nie upiek³a.
- Upiek³a. Leæta duchem do ¯ydówki.
- Na jednej nodze!
- Jak bocion!
Kilka dziewuch pêdzi w stronê w¹skiej uliczki, zamieszka³ej przez ¯ydów. Jest tam jeden
ma³y, krzywy, w ziemiê zasuniêty domek, nad którym zawsze o tej porze unosi siê to prosta
jak obelisk, to maczugowato u góry rozszerzaj¹ca siê, to rozpryniêta jak fontanna, to spiralnie skrêcona, to wreszcie jakby prze³amana i w dó³ spadaj¹ca kolumna burego dymu. W tym
domku mieszka Judkowa, g³ówna karmicielka studentów, których nazywa skubentami, najpierwsza na ca³e-miasteczko obwarzankarka, przez nikogo nieprzecigniêta, twórczyni obwarzanków groszowych, plecionych, jajecznych oraz cha³, makagig i s³odkich mac,
cynamonem. osypywanych.
- Dendele!... dendele!... dendele!...
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Po piêciominutowym odpoczynku dzwonek z now¹ si³¹, i z wyran¹ ju¿ z³oci¹ krzyczy na
spóniaj¹cych siê. Krzyczy d³ugo, zajadle, potem w najwiêkszym paroksyzmie gniewu. urywa w jednej chwili, jak cz³owiek, który g³ono i namiêtnie spieraj¹c siê, nagle machn¹³ rêk¹,
odwróci³ siê - odchodzi...
Kto mowê dzwonków rozumie, w tym dzwonieniu s³ysza³ wyranie:
- Nu¿e, leniuchy, ospalcy, pró¿niaki! Czy¿ siê was dzi nie dowo³am? Piersi zrywam,
serce ledwie mi nie pêknie, a wy nic! piesznie rzucajcie wszystko, przybywajcie, bo
inaczej... Zreszt¹ - jak siê wam podoba! Mo¿ecie zwlekaæ, spóniaæ siê, nawet wcale nie
przychodziæ... Nic mi do tego. Ale wiedzcie, ¿e was czeka pa³ka z pilnoci, zamkniêcie w ciemnej izbie przy kancelarii, rozmowa w cztery oczy z inspektorem, ze stró¿em,
mo¿e nawet wysy³ka bezterminowa na grzyby... W koñcu - dajcie mi pokój. Mam was
dosyæ!
Na ulicach zaniebieszczy³o siê od mundurków granatowych. Z kamienic i kamieniczek,
z drewnianych oparkanionych dworków, z kletek ledwie kupy siê trzymaj¹cych wybiegaj¹
malcy i wyrostki. Pod¹¿aj¹ w jedn¹ stronê, potr¹caj¹c siê, wycigaj¹c. Na rogu ulicy dwóch
siê spotka³o; przez resztê drogi biegn¹ obok siebie cwa³em, rzucaj¹c s³owa oderwane...
- Te, Gêba.
- A co?
- S³ysza³e dzwonek?
- Aha!
- To ci dopiero by³ z³y!
- Iii... g³upstwo!
- Nie gadaj! Ja siê znam na dzwonku!
- Wiêc có¿?
- Inspektor pewnie siê wcieka...
Ju¿ nie biegn¹, ale pêdz¹. Dobiegli zdyszani do szko³y. Ledwie wliznêli siê na korytarz,
kulawy Szymon zatrzasn¹³ za nimi z ³oskotem ciê¿kie, okute drzwi, wiod¹ce razem do szko³y i do klasztoru.
Maj¹ tylko tyle czasu, ile trzeba na zrzucenie p³aszczów, zawieszenie czapek na ko³kach,
wsuniêcie tek we w³aciwe przegródki.
Ju¿ w d³ugim korytarzu, ³¹cz¹cym szko³ê z kocio³em, formuj¹ siê pary. Pierwsza klasa w samych mundurkach, z go³ymi g³owami, stoi gotowa do marszu; druga klasa wysypuje siê na
korytarz; trzecia wychyla siê z otwartych drzwi, czekaj¹c na sw¹ kolej; czwarta bez zbytniego popiechu szykuje siê do wyjcia; pi¹ta - same filozofy z rêkoma w kieszeniach, z golonymi scyzorykiem brodami - wygl¹da przez okna obojêtnie, po stoicku, powistuj¹c lekko, jakby jej ten ruch wcale nie dotyczy³.
Profesor Salamonowicz, ruchliwy, nerwowy, biega szybko w prawo i lewo, na górê i na dó³,
do wszystkich klas zagl¹daj¹c, do popiechu nagl¹c. Profesor Izdebski, powa¿ny, zatabaczony, w granatowym fa³dzistym, szeroko rozpostartym p³aszczu z peleryn¹, z podci¹gniêtymi
wysoko, dla oszczêdnoci, nogawicami, sunie rodkiem korytarza, miêdzy dwoma rzêdami
mundurków, ko³ysz¹c siê lekko na du¿ych, p³askich stopach, w obuwiu z grubej, juchtowej
skóry, ze startymi doszczêtnie napiêtkami. Nosowym, przyciszonym g³osem strofuje malców,
rzucaj¹c im co chwila swe ulubione has³o:
- Bacznoæ!... Uwaga!...
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W kilka chwil póniej d³ugim, pó³ciemnym korytarzem, na kszta³t d³ugiej, niebieskiej,
o srebrnych cêtkach liszki, posuwa siê ca³a szko³a, szeleszcz¹c rytmicznie stopami. Wp³ynê³a bocznym wejciem do kocio³a i skupi³a siê w prawid³owych czworobokach tu¿ przy prezbiterium dla wys³uchania mszy studenckiej, odprawianej przy wielkim o³tarzu codziennie, z wyj¹tkiem miesiêcy zimowych, przed lekcjami.
Pod wysokim sklepieniem, w zag³êbieniach o³tarzy, na chórze, zawsze pe³nym mroku, czaj¹
siê jeszcze resztki nocy i snu. ,,Nowozaciê¿nym pierwszoklasistom, nie wyzwolonym ca³kowicie z dziecinnych, domowych przyzwyczajeñ, klej¹ siê jeszcze oczy. Ale zab³ysnê³y w o³tarzu wiat³a, ozwa³ siê mi³y g³os ksiêdza prefekta:
- Introibo ad altare Dei.
Trzecioklasista w bia³ej kome¿ce, s³u¿¹cy do mszy, uderzy³ mocno w dzwonek, zagrzmia³
z góry akord organowy - noc i sen pierzchaj¹ pokonane.
W powa¿nym milczeniu szli uczniowie na mszê; powracaj¹ z gwarem g³onym, który g³ucho
têtni pod niskim sklepieniem korytarza. Szybko zajêli swe miejsca, rozk³adaj¹ ha³aliwie
ksi¹¿ki i kajety. Ka¿da klasa zmienia siê na chwilê w ul brzêcz¹cy. Potem wchodz¹ nauczyciele - wszystko zapada w ciszê. Rozpoczyna siê pierwsza lekcja, ,,od ósmej do dziewi¹tej.
Dzwonek spe³ni³, co do niego nale¿a³o. Kilku maruderów pozosta³o za drzwiami, ale dwustu
kilkudziesiêciu ch³opców klêczy przyk³adnie w ³awkach, powtarzaj¹c zmieszanym chórem:
- Przyjd, Duchu wiêty, nape³nij serca nasze...
Zaraz potem, na dole i na górze, spoza drzwi zamkniêtych dochodz¹ st³umione g³osy nauczycieli, odczytuj¹cych listê. W jednym miejscu g³os mocniejszy od innych wywo³uje dononie:
- Bagiñski, Batogowski, Bellon, Brudzyñski, Ciaputowicz, D¹browski, Dembowski, Demianowicz, El¿anowski, Gadomski. Gembarzewski, Gomulicki...
Dzwonek zrobi³ swoje - teraz mo¿e odpoczywaæ do godziny drugiej, o której znów bêdzie
wzywa³ niesforn¹ gromadkê na dwie lekcje poobiednie. Odpoczynek d³u¿szy, prócz wi¹t,
galówek i ferii, miewa jeszcze we rody i w soboty. W te dni dzieci nie przychodz¹ ju¿ po
obiedzie do szko³y.
Poczciwy, czujny, niezmordowany dzwonek! Ile¿ pokoleñ budzi wytrwale z gnunego lenistwa do modlitwy i nauki, dwóch najwiêkszych skarbów ¿ycia, bez których nie mo¿na ani
szczêcia zdobyæ, ani zostaæ cz³owiekiem w pe³nym tego s³owa znaczeniu!
Mieszka ten dzwonek wysoko, na jednej z wie¿ kocio³a, dzi benedyktyñskiego, a który
wczeniej, przez dwa stulecia blisko, s³u¿y³ jezuitom. Kto ma dobre oko, dojrzeæ go mo¿e
w dzieñ jasny przez jedno z w¹ziutkich, do strzelnic podobnych okienek. Jest wysmuk³y, jak
kleryk w obcis³ej sutannie, a od staroci ju¿ nie zielony, lecz czarny. Przypomina kruka, do¿ywaj¹cego dni swych w niedostêpnym gniedzie.
Kto wie, czy nie ten sam dzwonek przed dwustu kilkudziesiêciu laty budzi³ i do rzeczywistoci przywo³ywa³ pewnego sk³onnego do marzeñ, zawsze zamylonego m³odzieñczyka, owego ma³ego, z ostrym, wyrazistym profilem Matyjaszka, z którego wyrosn¹æ mia³ g³ony na
ca³¹ Europê Mateusz Sarbiewski?... Kto wie, czy rzeki i skoczny rytm tego dzwonka nie
rozwesela³ ongi uszów ksiêdza Piotra Skargi i ksiêdza Jakuba Wujka, którzy w tych murach
d³ugie chwile przemodlili i przemyleli?...
To pewne, ¿e widuje siê niekiedy starców dr¿¹cych, którym siê na drugie stulecie zabiera,
jak dzwonek ów us³yszawszy, staj¹ w miejscu, prostuj¹ siê i szyjê wyci¹gaj¹ niby wierzcho8

wiec kawaleryjski na g³os tr¹bki wojskowej. Potem umiech rozszerza ich szczêki bezzêbne,
w przygas³ych oczach ¿ywy p³omieñ b³yska. Machaj¹c rêkoma, niby ptaki ciê¿kie, silnym
rozmachem skrzyde³ pomagaj¹ce sobie do lotu - próbuj¹ biec na równi z uczniami w stronê
gmachu szkolnego. Nogi im siê spl¹ta³y - przystaj¹ zdyszani...
- Nie zd¹¿ymy... - szepleni¹. - Ksi¹dz rektor znów nam z³¹ notê postawi...
I pomarszczone ich twarze osmucaj¹ siê tym samym wyrazem zmartwienia, jaki mia³y przed
osiemdziesiêciu kilku laty w podobnym wypadku...
Nie tylko ucz¹ca siê dziatwa, ale razem z ni¹ jej ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie s³uchaj¹ dzwonka benedyktyñskiego jak starego, dobrego przyjaciela i ochmistrza.
Kto urodzi³ siê w miasteczku i kto w nim umiera, temu jest ten dzwonek nieodstêpnym przez
ca³e ¿ycie towarzyszem.
Wiêc byæ mo¿e nawet, ¿e gdy w ciche, b³êkitne poranki g³os dzwonka dop³ywa a¿ do krañców miasta, gdzie na zielonym wzgórzu ponad Narwi¹ szarzej¹, bielej¹ i z³oceniami migoc¹
krzy¿e i kamienie nagrobne - dreszcz mi³y przenika prochy praojców, co tam od niepamiêtnych czasów snem nie przespanym zasypiaj¹...
Na cmentarzu staje siê prawie weso³o, gdy pomiêdzy groby wpada w podskokach rzekie,
pobudliwe, jakby roztañczone:
- Dendele!... dendele!... dendele!...
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II. Knot
- Proszê pana! Gdzie tu jest pierwsza klasa?
- To ci dopiero g³upi! Stoi przed klas¹ i o klasê pyta!
Przy tych s³owach zapytany, ch³opiec jedenastoletni, ujmuje za ko³nierz pytaj¹cego malca,
o rok nieca³y m³odszego od siebie, i otworzywszy drzwi, wpycha go do rodka. Malec wpada
jak kartacz na rodek klasy, pe³nej wrzasku, tupania nóg i nieopisanego zamêtu. Ten ha³as
w po³¹czeniu z piaskiem, którym wysypano pod³ogê, oraz zbyt d³ugimi i zbyt szerokimi na
wyrost uszytymi spodeñkami, przyprawia go o utratê równowagi. Przewraca siê upuszczaj¹c tekê, z której wysypuje siê trochê ksi¹¿ek i wielka iloæ prowiantu...
Szeædziesiêciu ch³opców wybucha miechem i krzykiem. Malec podnosi siê zaczerwieniony, kurzem okryty - do przewodnika swego siê zwraca.
- Dziêkujê panu! - mówi k³aniaj¹c siê pokornie.
Nowe miechy i krzyki.
Tamten pomaga mu wspania³omylnie zbieraæ ksi¹¿ki, jab³ka, serdelki; potem skierowywa
go pod cianê i pcha przed sob¹ w stronê ostatnich rzêdów ³awek. Po drodze wybêbnia mu
piêci¹ marsza to na jednej, to na drugiej ³opatce.
Znaleli z trudnoci¹ wolne miejsce. Protektor sadza na nim protegowanego, objania, gdzie
siê chowa tekê, i przykazuje najsurowiej, ¿eby ³awki nie r¿n¹³ scyzorykiem, gdy¿ za to bij¹.
- A jak wejdzie inspektor, wstaæ, milczeæ i s³uchaæ.
- Dziêkujê panu... - k³ania siê znów malec uprzejmie.
Tamten szczypie go w ramiê ze z³oci¹.
- Nie nazywaj mnie, knocie, panem. W sztubie nie ma ¿adnego pañstwa. Wszyscymy
koledzy i kwita! Mów do mnie po prostu: ty.
- Dobrze, proszê... ciebie.
Malec jest zadowolony. Sadowi siê wygodnie, umiecha sam do siebie. Zaraz te¿ zanurza rêkê
do teki, wydobywa bu³kê z serem i zaczyna spokojnie zajadaæ wodz¹c oczyma po cianach
i suficie. Towarzysze zdaj¹ siê go ma³o obchodziæ oprócz tego, co go tu wprowadzi³, nazwa³
dwukrotnie g³upcem i knotem, i dla którego uczuwa nadzwyczajn¹ sympatiê po³¹czon¹
z szacunkiem.
- Musi to byæ jaka starsza osoba - myli, ¿a³uj¹c, ¿e go ju¿ nie ma przy sobie.
Tamten za nie mo¿e wytrzymaæ na jednym miejscu. Wszêdzie go pe³no. Przebiega z ³awki
do ³awki, mustruj¹c ma³ych, zalêknionych nowicjuszów; jednym wskazuje miejsca, innym
zapina guziki u mundurów, innym jeszcze podsuwa piêæ pod brodê, zalecaj¹c, ¿eby siê prosto trzymali. To znów wskakuje na katedrê, przesuwa stolik, fotel, chusteczk¹ kurz strzepuje.
Za chwilê jest ju¿ przy tablicy, rysuje kred¹ olbrzymi¹ g³owê, ciera rysunek rêkawem,
a g¹bk¹ nos uciera, co wywo³uje ha³aliw¹ weso³oæ w grupie przygl¹daj¹cych mu siê mal10

ców. Wreszcie porzuca wszystko i przyskoczywszy do najbli¿szego towarzysza, zaczyna mocowaæ siê z nim jak si³acz cyrkowy.
Z ca³ego jego zachowania siê widaæ, ¿e uwa¿a siê w istocie za starsz¹ osobê.
Jest zreszt¹ w klasie kilku takich jak on. Odbijaj¹ od t³umu niemia³ych, niezgrabnych, niem¹drze umiechaj¹cych siê pierwszoklasistów wielk¹ pewnoci¹ siebie, minami zuchowatymi, ci¹g³¹ gotowoci¹ do bójki. Tamci to niby nowozaciê¿ni rekruci; oni - stara gwardia. Ju¿
byli w ogniu, ju¿ proch w¹chali. Znaæ to po ich twarzach, po mundurkach wytartych, po czuprynach, na których stercz¹ znamienne wicherki...
S¹ to - drugoroczni.
Ka¿dy z nich z wy¿szoci¹ i lekcewa¿eniem patrzy na knotów, co dzi w pierwszym powakacyjnym dniu szkolnym zape³nili klasê.
Szko³a nie jest wod¹ stoj¹c¹, przypomina raczej morze, które ma swe ci¹g³e, sta³e przyp³ywy
i odp³ywy. Przy koñcu ka¿dego roku z pi¹tej, najwy¿szej klasy odp³ywa nadmiar ruchliwej,
niebieskiej fali, szukaj¹c dla siebie ujcia w gimnazjach gubernialnych, w kancelariach instytucyj rz¹dowych i prywatnych, na wsiach w³asnych lub cudzych, przy gospodarstwie. Pocz¹tek roku wyrównywa ubytek z nadp³at¹. Z miasta i ze wsi, z domów urzêdniczych i rzemielniczych, z dworów, dworków, nawet z chat s³om¹ krytych nap³ywa wie¿a fala, szumna, ha³aliwa, nie umiej¹ca jeszcze posuwaæ siê spokojnie równym, prawid³owo wykrelonym ³o¿yskiem...
Bo¿e! jacy¿ s¹ mieszni ci nowicjusze w swych workowatych mundurkach, w za d³ugich,
zawiniêtych u do³u spodeñkach, z w³osami spadaj¹cymi na ramiona lub przy samej skórze
ostrzy¿onymi (przy czym niewprawna rêka matki lub s³u¿¹cej usia³a na ich g³owach ca³e konstelacje gwiazd, s³oñc i ksiê¿yców), z wyrazem twarzy na pó³ weso³ym, na pó³ p³aczliwym,
z niespokojnymi palcami, które musz¹ nieustannie co skubaæ, czego dotykaæ, po czym bêbniæ...
Niektórym matki poprzypina³y na tê uroczystoæ wielkie kokardy z kolorowej wst¹¿ki, wysuwaj¹ce siê spod ko³nierza w sposób ra¿¹cy. Zanim inspektor wyszarpnie i do kieszeni schowaæ ka¿e te nadetatowe dodatki, ¿artownisie szkolni (stara gwardia!) rzucaj¹ w nie czapkami wo³aj¹c, ¿e to... motyle, które nakryæ, a potem na szpilkê wbiæ trzeba.
Pó³ biedy jeszcze z tymi, co przeszli przez bakalarniê, gdzie nabrali choæ cokolwiek szkolnej
tresury. Ci umiej¹ przynajmniej siedzieæ prosto na ³awce, patrzeæ, gdzie nale¿y, obchodziæ
siê porz¹dnie z piórem i atramentem. Ale wolontariusze, przybywaj¹cy wprost z dziecinnego pokoju, z izby czeladnej, z lasu, z pola, z podwórza wiejskiej zagrody, mog¹ zwierzchników szkolnych o rozpacz przyprawiæ!...
Jeden podczas lekcji usiad³ ty³em do nauczyciela. Drugi, znudzony wyk³adem, przeci¹ga siê
i na ca³y g³os ziewa. Trzeci po³o¿y³ g³owê na ksi¹¿ce i zasn¹³. Czwarty wytkn¹³ dwa palce i z
ca³¹ szczeroci¹ zwierza siê nauczycielowi, ¿e okropnie chce mu siê jeæ. Pi¹ty, wywo³any
do lekcji, owiadcza, ¿e wstaæ nie mo¿e, gdy¿... urwa³ mu siê guzik od spodni.
Zw³aszcza pierwszego dnia przedstawia siê to wszystko przestraszaj¹co. Jaka masa bezkszta³tna i bezkarna, której, zda siê, ¿adna si³a nie potrafi wt³oczyæ w porz¹dn¹, wychowawcz¹ formê. Oczy stale roztargnione, niespokojne, biegaj¹ce w prawo i lewo, jak u myszy
schwytanej w pu³apkê; brzuchy wystaj¹ce, piersi w ty³ cofniête, rêce i nogi w ci¹g³ych podrygach... Trzeba by geniuszu Napoleona I, ¿eby z tej ruchawki utworzyæ porz¹dne, prawid³owe kadry, pos³uszne g³osowi dzwonka, rozkazom inspektora, upomnieniom nauczycieli, sza11

nuj¹ce powagê kulawego Szymona, nie opalanej zim¹ kozy, brzezinowych, giêtkich, w wodzie deszczowej wymoczonych prêtów...
W praktyce rzecz przybiera formy o wiele prociejsze. Po okresie wrzenia, burzenia siê, rozpryskiwania, który trwa krócej lub d³u¿ej, nigdy jednak granic pierwszego szkolnego kwarta³u nie przekracza, wrz¹tek zaczyna z wolna stygn¹æ i p³ynny, iskrami sypi¹cy metal uk³ada
siê pos³usznie w przygotowane zawczasu formy. Wybuchy fajerwerkowe zdarzaj¹ siê i póniej niekiedy, ale ju¿ ogólnego porz¹dku rzeczy nie s¹ w mo¿noci odmieniæ.
Ha³as nadzwyczajny, panuj¹cy dzi w klasie, stwierdza, ¿e okres burzy trwa tu w ca³ej pe³ni ba! dopiero siê rozpocz¹³...
Naszego malca jednak nic on nie obchodzi. Rumiany t³ucioszek, usadowiony wygodnie
w jednej z oddalonych ³awek, spo¿ywa swój ser z bu³k¹ z takim spokojem, jakby znajdowa³
siê gdzie na skraju lasu, pod kêpk¹ brzóz lub sosenek.
Nagle kto wo³a w pobli¿u:
- Te, knot!...
Nie wiadomo sk¹d, malec odgaduje od razu, ¿e to o nim mowa.
Zwraca siê w stronê g³osu, który p³ynie z wysoka, i widzi swego protektora, stoj¹cego na
wierzchu dwóch ³awek w postawie Kolosa Rodyjskiego, z rêk¹ przyjanie ku niemu wyci¹gniêt¹.
Nie prze³kniête jeszcze jedzenie nie pozwala t³ucioszkowi przemówiæ, oczyma tylko zapytuje, czego chc¹ od niego.
- Nazywam siê Koz³owski Karol! - krzyczy miniaturowy kolosik. - A ty, knocie?
Malec zrozumia³, ¿e tu idzie o rzecz wa¿n¹: o wzajemn¹ rekomendacjê. Nie mo¿na jej uchybiaæ nawet wówczas, gdy siê w tak niezwyk³ej formie odbywa. Wiêc po³ykaj¹c z popiechem
ser, najg³oniej jak mo¿e odpowiada:
- Moje nazwisko: Mieszkowski Piotru!...
- Piotru? - wrzeszczy tamten staraj¹c siê przekrzyczeæ ha³asuj¹cych w pobli¿u kolegów. Bardzo mi przyjemnie! Lubiê pasjami Piotrusiów! ciskam tw¹ rêkê, Piotrusiu!
Przy tych s³owach potrz¹sa kilkakrotnie d³oni¹ w powietrzu.
W tej¿e chwili odwraca siê, wymierza prztyczka w ucho najbli¿szemu koledze i zeskoczywszy daje nurka pod ³awkê.
Okr¹g³e oczy Piotrusia Mieszkowskiego wyra¿aj¹ zachwyt. Jest dumny z posiadania tak dzielnego kolegi...
Ha³as wzmaga siê z ka¿d¹ chwil¹. Obawiaæ siê mo¿na, ¿e od grzmotliwego tupania zapadnie
siê pod³oga, ¿e szyby popêkaj¹ od okropnego krzyku.
K³adzie temu kres wejcie inspektora.
Sama postaæ zwierzchnika i wyraz jego twarzy wzbudzaj¹ lêk. Niezbyt wysoki, ale gruby,
z wielkim wystaj¹cym brzuchem, z doln¹ warg¹ wysuniêt¹, z wiecznym marsem na czole,
przemawia krótko, g³osem basowym, gniewnym.
Ch³opcy nic prawie nie rozumiej¹ z jego przemowy. Powtarza siê w niej nieustannie: obowi¹zek... obowi¹zek... obowi¹zek... Piêkne i wznios³e s³owo! ale ¿eby do umys³ów dzieciêcych trafi³o, musi wystêpowaæ w towarzystwie s³ów innych: prostych, serdecznych...
W klasie staje siê cicho, ale razem z cisz¹ pada na ni¹ dziwna posêpnoæ. Iskrz¹ce siê weso³oci¹ oczy trac¹ nagle blask, z kilku piersi wydobywa siê mimowolne westchnienie. Wszystkie twarze smutniej¹.
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Dzieci czuj¹ instynktem, ¿e w ich ¿yciu zasz³o co prze³omowego. Bywaj zdrowa, swobodo
ptaszêca! Bywaj zdrów, nie z³oty! nie na kwiatach! Pomiêdzy dniem wczorajszym a dzisiejszym wyrós³ nagle mur nieprzebyty, kamienny.
A na tym murze czernieje gronie s³owo: Obowi¹zek.
Ha, pogodziæ siê trzeba z koniecznoci¹!... Dzieciñstwo trwaæ wiecznie nie mo¿e; ¿ycia sam¹
zabaw¹ wype³niæ niepodobna. Ju¿ ksi¹dz prefekt w swej pierwszej nauce moralnej wspomnia³, ¿e za niepos³uszeñstwo pierwszych rodziców ca³y rodzaj ludzki zosta³ skazany na pracê, ¿e cz³owiek w ciê¿kim znoju chleb swój zdobywaæ musi...
O Adamie! o Ewo! Jak¿e was serdecznie te wszystkie niebieskie mundurki nienawidz¹! O wê¿u, wê¿u przewrotny! godny, ¿eby ciê na rodku klasy rozci¹gniêto i pozwolono kulawemu
Szymonowi æwiczyæ a¿ do zdechniêcia!...
Po odejciu inspektora odbywa siê pierwsza lekcja - potem druga. Ale s¹ to lekcje tylko z nazwiska. Co chwila co je przerywa: to przychodzi nowy uczeñ; to stolarz wnosi now¹ ³awkê;
to który z nauczycieli wypukuje kolegê na minutkê, która przeci¹ga siê do ca³ego kwadransa; to przybywa stró¿ szkolny z kartk¹ od inspektora; to matka jednego z knotów przybiega zdyszana nios¹c chleb z zimn¹ cielêcin¹, którego nieboraczek zabraæ zapomnia³, tak
siê wyl¹k³ dzwonka - bo toto jeszcze ma³e, delikatne i nie przywyk³o...
O dziesi¹tej zjawia siê raz jeszcze inspektor i ka¿e knotom iæ do domu, nazajutrz za
punkt o siódmej stawiæ siê na mszê uczniowsk¹, nie spóniaj¹c siê ani na sekundê, gdy¿
punktualnoæ to ich obowi¹zek, obowi¹zki za swe obowi¹zani s¹... itd.
Gdy Karol Koz³owski przeciska siê przez zat³oczony niebieskimi mundurkami korytarz, rozdaj¹c na wszystkie strony ukradkowe kuksañce, prztyczki, gruszki stolarskie i uszczypniêcia - kto poci¹ga go nagle z ca³ej si³y za po³ê...
Ogl¹da siê i spostrzega Piotrusia.
- Lubisz orzechy? - pyta malec, z min¹ pe³n¹ zarazem uprzejmoci i zak³opotania.
- Co nie mam lubiæ! - odpowiada tamten.
- To przyjd do mnie. Mam ca³y worek.
- Oho! A gdzie ty stoisz?
- U Wojcieszkowej, na Starym Miecie, wpodle Reformatów.
Piotru wyra¿a siê po prostu - ca³y jest pe³en sielskiej prostoty. Czuæ go bardziej dworkiem
ni¿ dworem.
- Przyjdê! - zgadza siê wyniole Koz³owski i szybko odchodzi.
Ale niebawem znów go ci¹gn¹ za po³ê.
- A co mi dasz za to? - dopytuje malec nie uwa¿aj¹c sprawy za skoñczon¹.
- Mam pi³kê... Chcesz?
- Iiii... Pewnie parcianka.
- Nie, w³osianka. Na wierzchu skóra prawdziwa.
- Eeee!... Taka to nie bardzo odskakuje.
Koz³owski, silnie ju¿ zirytowany, wybucha:
- Patrzcie go! Knot jeden! Chcia³by pewnie dêtki albo ,,lanki za swoje g³upie orzechy!
Mo¿esz je schowaæ dla siebie. Ty jeszcze, kochanku, nie znasz Koz³owskiego. Ja wcale twoich orzechów nie potrzebujê!
Malec stoi przez kilka chwil w milczeniu. Twarz jego wyra¿a zupe³ne og³upienie.
- Jak nie, to nie! - przemawia wreszcie z flegmatyczn¹ rezygnacj¹.
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I prze³o¿ywszy tekê z jednej pachy pod drug¹, odchodzi z wolna w swoj¹ drogê.
Koz³owskiego zajê³y tymczasem ca³kowicie wróble, których ca³e stadko zbieg³o siê do rozsypanego na ulicy obroku. P³oszy je sw¹ tek¹, potem biegnie za sp³oszonymi i pêdzi je Przed
sob¹, dopóki nie przefrunê³y przez mur do ogrodu klasztornego.
O Piotrusiu i jego orzechach zupe³nie zapomnia³.
Do domu ma blisko, ale jak zawsze, nie idzie doñ prosta drog¹. W jednym miejscu przystan¹³,
¿eby przypatrzeæ siê mularzom, pracuj¹cym przy budowie nowej kamienicy; w innym, ¿eby
wypytaæ przekupkê o cenê gruszek, jab³ek, liwek, pestek dyni i ziarn s³onecznikowych (kupowaæ tymczasem nie chce - no, i nie ma za co); w innym jeszcze, ¿eby postraszyæ ¿ydowskiego bachórka i ucieszyæ siê, widz¹c, jak pada, fikaj¹c go³ymi t³ustymi no¿ynami...
Nie wiadomo jak i kiedy znalaz³ siê na mocie staromiejskim. Wspar³ siê obiema rêkoma
o porêcz - wzrokiem melancholijnym ciga przep³ywaj¹ce pod mostem fale.
- Mo¿e wolisz miód? - odzywa siê nagle za jego plecami g³os dziecinny, niemia³y.
Jednoczenie wychyla siê do niego puco³owata, rumiana twarzyczka z b³yszcz¹cymi poczciwie oczyma.
To Piotru, który od wyjcia ze szko³y nie porzuca³ swego protektora, ³a¿¹c za nim w odleg³oci kilku kroków po uliczkach i zau³kach miasteczka...
Na wspomnienie o miodzie Koz³owski oblizuje siê.
- A bo ty, knocie, masz miód?... - odzywa siê sceptycznie.
- Mam ca³y garnek.
- Nie gadaj!
- Jak Boziê kocham!
Koz³owski posêpnieje.
- Ba! có¿ z tego! - mówi, na wodê patrz¹c. - I tak wiem, ¿e mi nie dasz!...
- Dam, tylko przyjd do mnie.
- Naprawdê dasz?
- Co nie mam daæ! I orzechów do³o¿ê.
Oczy Koz³owskiego nabieraj¹ nadzwyczajnego blasku. B³ogo umiechniêty, rozrzewniony
i oblizuj¹cy siê, wpatruje siê w malca, jakby nacieszyæ siê nie móg³ jego widokiem.
- Kiedy tak - wybucha wreszcie - to... bêdê twoim przyjacielem!
- A ja twoim, je¿eli pozwolisz.
- Pozwolê!
Bior¹ siê za rêce, potem za szyjê i g³ono, serdecznie siê ca³uj¹.
- Przyniosê ci gumy strzelaj¹cej - dodaje rozrzewniony Koz³owski. Znów siê ca³uj¹.
- I trociczek! Ponawiaj¹ uciski.
- I wiesz co? - owiadcza na zakoñczenie starszy. - Nie nazywaj mnie odt¹d Koz³owskim...
- A jak?
- Mów do mnie po prostu: Kole!
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III. Zabacu³
- To zrobi³ z pewnoci¹ Zabacu³!
- Z tym Zabacu³em wytrzymaæ ju¿ trudno!
- Powiedzcie Zabacu³owi, ¿e klasa to nie stajnia.
- Hej, Zabacu³! Zabacu³! mo¿e by przyjæ tu racu³!
Od razu poznaje siê, ¿e Zabacu³ nie jest nazwiskiem. Nikt nazywaæ siê tak nie mo¿e. I w
istocie, nazwisko ch³opca, na którego tak wo³aj¹, brzmi zupe³nie inaczej, choæ równie¿ niezwyczajnie: Ksiê¿opolczyk.
Profesor Luceñski, nauczyciel jêzyka francuskiego, wielki wykpisz, z upodobaniem przekrêcaj¹cy cudze nazwiska, odczytuj¹c listê uczniów mianuje tego knota coraz inaczej: Ksiê¿y
palczyk, Ksiê¿y kolczyk, Ksi¹¿ê Opolczyk, Konstantynopolczyk...
Klasa, choæ ka¿de z tych przekrêceñ miechem g³onym przyjmuje, ¿adnego nie raczy³a adoptowaæ. Klasa ochrzci³a knota samodzielnie, daj¹c mu przezwisko: Zabacu³.
Rozumie siê, ¿e to przezwisko nie powsta³o przypadkowo, ¿e posiada swój w³aciwy rodowód.
Ksiê¿opolczyk jest synem ubogiego szlachcica zagrodowego. na pó³ ch³opa. Jego ojciec
wzbudzi³ raz podziw wszystkich uczniów, przybywszy na dziedziniec szkolny podczas pauzy. Mia³ na sobie prost¹ w³ociañsk¹ sukmanê, ale do jednej z pó³ tej sukmany by³a przyszyta
maleñka, blaszana szabelka - wiadectwo otrzymanej niegdy od którego z królów polskich
nobilitacji.
M³ody Ksiê¿opolczyk, choæ piastuje godnoæ knota, jest sporym ju¿, lat trzynastu, mo¿e
nawet czternastu, wyrostkiem. Wie czêsto przysy³a szkole takich, niekiedy i starszych, wychowañców. Spónili siê z nauk¹, bo musieli ojcu pomagaæ w polu, w stajni, w lesie, w oborze.
Zdrowi, krzepcy fizycznie, imponuj¹ z pocz¹tku kolegom si³¹ rêki, zêbów (podnosz¹ w zêbach stolik stoj¹cy na katedrze), bark (obnosz¹ po czterech na raz malców, siadaj¹cych im na
ramionach i plecach) - potem jednak poznawszy, ¿e si³¹ piêci nie mo¿na wywalczyæ nie tylko nagrody i pochwa³y, ale nawet promocji, trac¹ humor, przygarbiaj¹ siê, mizerniej¹... Wówczas te¿ odbywa siê w nich stanowczy prze³om, o ca³ej przysz³oci stanowi¹cy. Jedni z zimn¹,
¿elazn¹, prawdziwie ch³opsk¹ zawziêtoci¹ zabieraj¹ siê ca³¹ si³¹ do nauki, kuj¹ po ca³ych
dniach i nocach, nie wiedz¹, co zabawa i odpoczynek, i w koñcu wyrastaj¹ na dzielnych co
siê zowie ludzi. Inni po prostu - rejteruj¹.
Znalaz³ siê raz pomiêdzy knotami wyrostek z wysypuj¹cym siê ju¿ w¹sem, wysoki, barczysty, z g³osem dojrza³ego ju¿ mê¿czyzny. Siedzia³ na ostatniej ³awce i ku³ a ku³. Pomimo
kucia promocji nie otrzyma³.
Po wakacjach przyjecha³ i jako drugoroczny pierwszoklasista znów zabra³ siê do kucia z mniejszym ju¿ zapa³em. W¹s mu tymczasem sypa³ siê coraz gêciejszy i twardszy.
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Na Bo¿e Narodzenie pojecha³ do domu - i ju¿ nie powróci³.
- Co siê sta³o z Mosakowskim? - wypytywali na wszystkie strony malcy. - Dlaczego Mosakowski do szko³y nie wraca?
Nikt nie umia³ na to odpowiedzieæ.
Dopiero w po³owie karnawa³u rzecz siê wyjani³a.
Ten sam profesor Luceñski, przyszed³szy na lekcjê w dobrym humorze i zabrawszy siê do czytania listy, przy nazwisku Mosakowskiego zatrzyma³ siê, g³ow¹ pokiwa³... Klasa uszy nastawi³a.
- Ach, Mosakowski!... - westchn¹³ profesor. - Nie zobaczymy wiêcej Mosakowskiego! Ju¿ po
Mosakowskim... Parole!
- Co siê z nim sta³o, panie pro...sorze? - zapyta³o kilku mielszych nie mog¹c zapanowaæ nad
ciekawoci¹ i niepokojem.
- Nieszczêcie!
- Co takiego, panie pro...sorze?
- A có¿! Nie chcia³ siê ga³gan uczyæ, od gramatyki ucieka³, do pisania s³ówek leni³ siê, do
geografii nie mo¿na go by³o kijem nagnaæ, wiêc jego biedny, stary ojciec, rady ¿adnej daæ
sobie nie mog¹c, wzi¹³ i...
- I co? I co?... Niech pan prosor powie! Mój panie prosorze!
Profesor wygarn¹³ szczyptê proszku z maleñkiej, szyldkretowej tabakiereczki, za¿y³, palce
o rud¹ perukê wytar³...
- I... o¿eni³ go! - powa¿nie dokoñczy³.
Ch³opcy otworzyli szeroko oczy i usta, nie wiedz¹c, co o tym s¹dziæ. Byli zdziwieni i jakby
przelêkli. Wyobra¿ali sobie swego kolegê pod rêkê z dojrza³¹, powa¿n¹ osob¹ p³ci ¿eñskiej,
tak¹ jak ich matki i babcie, i uczuwali ¿al nad jego losem. Biedny ch³opiec! - myleli. - Nie
wolno mu pewnie teraz ani w pi³kê graæ, ani koz³a wywin¹æ, ani wykrzywiæ siê pociesznie,
ani zapiaæ po koguciemu... Powa¿na osoba p³ci ¿eñskiej, któr¹ on musi ¿on¹ nazywaæ, na
krok go nie odstêpuje, za wszelkie wybryki karci...
Profesor Luceñski dostrzeg³ i zapamiêta³ wywo³ane przez siebie wra¿enie. Postanowi³ te¿
pos³ugiwaæ siê nim w celach pedagogicznych.
Knoty mieli dziwnie twarde jêzyki, nie pozwalaj¹ce im na dobr¹ pronuncjacjê s³ów francuskich. Profesora nadzwyczaj to dra¿ni³o. W zniecierpliwieniu uderza³ sw¹ grub¹ trzcin¹
w stolik lub katedrê, budz¹c wielki strach miêdzy malcami.
Najwiêcej biedy by³o zawsze z wymawianiem dyftongów: en, an. Przy nich te¿ zawsze bambus profesorski wywo³ywa³ grzmoty, rozlegaj¹ce siê po ca³ym budynku szkolnym.
Profesor uk³ada³ i wymawiaæ kaza³ zdania dziwaczne, s³u¿yæ maj¹ce do gimnastyki jêzyków.
- Lenfant en venant sentit le sentiment...
Na dziesiêciu malców jeden zaledwie umia³ nadaæ s³owom brzmienie w³aciwe. Reszta wymawia³a je tak:
- L¹f¹ ¹ wen¹ s¹ti le s¹tim¹...
- Kapuciane g³owy! - krzyczy profesor. - Drewniane jêzyki! Krowy wam paæ, parole!
Najlepsz¹ pronuncjacjê mia³ Szabuñski, którego matka by³a madam¹, to znaczy utrzymywa³a dwuklasow¹ pensjê dla panien. I on jednak niezupe³nie zadawala³ profesora.
- Niele... parole!... niele - chwali³ Luceñski. - Ale daleko ci jeszcze, mój Szabasiñski, do
doskona³oci. To trzeba wymawiaæ inaczej: nosowo... jak najbardziej nosowo: 1»enfaant!...
sentimaaant!...
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Szabuñski, ¿ywy brunecik, by³ najmielszy do profesora, który bywa³ u jego matki - mia³ siê
nawet podobno ¿eniæ z jego ciotk¹...
Gdy Luceñski popisywa³ siê swym nosowym wymawianiem - on przerwa³ odwa¿nie:
- Panu prosorowi to ³atwo, bo pan prosor ma nos zapchany tabak¹...
Klasa struchla³a. Wypadek by³ nies³ychany. Takie zuchwalstwo wzglêdem takiego nauczyciela!
Luceñski sta³ siê na chwilê tak czerwony, jak jego peruka. Potem chwyci³ sw¹ grub¹ trzcinê,
z silnym rozmachem uniós³ j¹ w górê i... I spokojnie po³o¿y³ na stoliku obok ka³amarza i piasecznicy.
Szeroka wygolona twarz przybra³a zwyk³y wyraz; na ustach pojawi³ siê zwyk³y, lekko ironiczny umieszek...
Profesor zanurzy³ dwa palce w kieszonce od kamizelki, wyj¹³ ma³e, szyldkretowe pude³eczko, otworzy³ je i Szabuñskiemu podsun¹³.
- No - dobrotliwie wyrzek³ - za¿yj¿e i ty!... Dobra, parole!... Prawdziwa francuska, w sam
raz do wymawiania dyftongów i spó³g³osek nosowych...
Szabuñski uk³oni³ siê, za¿y³ tabaki, znów siê uk³oni³ i czterokrotnie, raz po razu, kichn¹³.
Koledzy czterokrotnie, raz po razu, krzyknêli mu: Na zdrowie! W klasie zapanowa³ nastrój
bardzo przyjemny.
Ale w tej¿e chwili na katedrze rozleg³ siê grzmot. Profesor wali³ trzcin¹ w stó³ jak Jupiter
tonans. Wród grzmotów krzycza³:
- Zapowiadam wam, g³owy kapuciane, ¿e gdy który nie nauczy siê wymawiaæ dobrze dyftongów an i en, tabak¹ czêstowaæ go nie bêdê, ale jakem Luceñski! Parole! wyrzucê z klasy
i napiszê do ojca, ¿eby go... o¿eni³!
Odt¹d ta pogró¿ka - istotnym strachem malców przejmuj¹ca - stale siê powtarza³a w podobnych okolicznociach. Nazwisko za Mosakowskiego w kronikach szko³y powiatowej pu³tuskiej na zawsze siê utrwali³o.
Ksiê¿opolczykowi nie grozi o¿enienie siê. Nie ma on ani tych lat, ani tych w¹sów, co Mosakowski, nie wygl¹da w ogóle na takiego, z którym by czyja matka lub babka chodziæ mog³a
pod rêkê.
Jest wprawdzie du¿y i gruby, ale brak mu zupe³nie tej rzekoci, jak¹ odznaczaj¹ siê wiejskie
wyrostki. Zgarbiony, kurcz¹cy siê, z twarz¹ chorobliw¹, ¿ó³t¹, piegami osypan¹, osowia³¹,
unika, ile tylko mo¿e, towarzystwa ha³aliwych kolegów, szuka miejsc samotnych, wciska siê
do najdalszych, pó³-ciemnych ³awek, gdzie w zupe³nym spokoju mo¿e... zajadaæ pajdy chleba razowego, którymi ma wypchane wszystkie kieszenie.
Jedzenie, a cile mówi¹c, ¿ucie razowca jest sportem, uprawianym na wielk¹ skalê przez
grubych, borsukowatych, z wystaj¹cymi ¿o³¹dkami knotów, którzy przybywaj¹ do miast
z na pó³ ch³opskich zagród wiejskich. Prócz chleba s³u¿y im do ¿ucia groch gotowany, pestki
dyni - niekiedy nawet siemiê lniane. Ci prze¿uwacze s¹ prawie zawsze ostatnimi os³ami i poza trzeci¹ klasê nigdy nie przechodz¹.
Niekiedy jednak wp³yw nauki, powietrze miejskie, przyk³ad ucywilizowañszych kolegów
oddzia³ywaj¹ na nich korzystnie - czyni¹ z nich ludzi podobnych innym. Zapowiedzi¹ zmiany dobroczynnej bywa zwykle utrata apetytu i znaczne schudniêcie. Nawróconym przestaje
smakowaæ razowiec, odwracaj¹ siê ze wstrêtem od grochu, siemiê lniane pozostawia z nich
ka¿dy... kanarkom. Wówczas te¿ wychodz¹ z mroku ol¹ ³awkê zalewaj¹cego i uczniowie
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z pierwszych rzêdów pozyskuj¹ w nich dobrych, weso³ych, sk³onnych do powiêceñ, czêsto
nawet bardzo inteligentnych towarzyszów.
W Ksiê¿opolczyku, niestety, nic tego przetworzenia siê nie zapowiada. Owszem, jest widoczne, ¿e z tej poczwarki nigdy ju¿ motyl piêkny nie wyfrunie.
Pewna smutna, do usuniêcia niemo¿liwa okolicznoæ stan ten pogarsza: jest na pó³ g³uchy.
Z przytêpieniem s³uchu idzie u niego w parze przytêpienie w³adz umys³owych. Jego jasne,
¿ó³tawe oczy nie maj¹ blasku, jaki zapala zbudzona, siebie samej wiadoma inteligencja.
pi te¿ niezawodnie ta inteligencja - bo czy¿by inaczej Ksiê¿opolczyk zosta³ Zabacu³em?...
Nieprawdopodobnie wygl¹da ta historia - jest wszak¿e we wszystkich szczegó³ach prawdziwa.
Nauczyciel niemieckiego, Effenberger, pomimo bardzo krótkiego wzroku dojrza³ raz w cieniach ostatniej ³awki Ksiê¿opolczyka, na którego nie zwraca³ dot¹d pilniejszej uwagi.
Ten nauczyciel nale¿y do najzapalczywszych pedagogów, a przynajmniej do najwiêkszych
krzykaczów w szkole. Jak wszyscy nauczyciele niemczyzny, wie¿o na grunt polski przeflancowani, jest pe³en oryginalnoci, granicz¹cej z dziwactwem.
Twarz profesora Effenbergera posiada latem barwê czerwon¹, w zimie fioletow¹. Profesor jest
zapamiêta³ym hydropat¹; lubi ¿ywio³ p³ynny pod ka¿d¹ postaci¹. K¹pie siê zapamiêtale przez
rok ca³y: w porze upa³ów bierze prysznice pod ko³em m³yñskim, podczas mrozów zanurza
siê w przerêblu.
Postawê ma sztywn¹, w³osy szpakowate, przy samej skórze ostrzy¿one. Chodzi prêdko po
linii prostej, nigdy nie zbaczaj¹c, przed nikim nie ustêpuj¹c, krokami odmierzonymi, w tempie wojskowym: raz, dwa... raz, dwa.
Jest muzykalny i towarzyski. Poza szko³¹ daje lekcje gry na skrzypcach; zastêpuje te¿ niekiedy na chórze chorego organistê. Uczestniczy we wszystkich wieczorkach ponczowo-p¹czkowych, urz¹dzanych w karnawale; nie brak go te¿ na ¿adnej uroczystoci rodzinnej w rodzaju
imienin, chrzcin, jubileuszów, wesel. Bierze nawet udzia³ w stypach pogrzebowych. Owiadcza siê zawsze z wielk¹ mi³oci¹ dla Polaków i co dziwniejsze mi³oci tej sk³ada dowody.
Posiada du¿o stron sympatycznych oraz przys³owie: tak, panie, tak...
Otó¿ profesor Effenberger, dojrzawszy przez silne okulary Ksiê¿opolczyka, zawo³a³:
- A ty tam... tak, panie, tak... sk¹d sze wsz¹le?
Ch³opiec milcza³, ¿u³ chleb razowy, i patrzy³ przez okno na licie opadaj¹ce z kasztana.
- Gadaj sara... tak, panie, tak!
Ksiê¿opolczyk nie odwraca³ siê, ani wiedz¹c, ¿e do niego mówiono.
Effenberger zaperzony zeskoczy³ z katedry, przybieg³ do ³awek, zaciniêt¹ piêci¹ gronie
potrz¹sa³...
- Sara wstawaj! - krzycza³ - natichmiast! jak najprêsej! w pól minuta!...
Dopiero kilka kuksañców, wymierzonych pod ³awk¹ przez kolegów, zbudzi³o Ksiê¿opolczyka. Wsta³, leniwie siê przeci¹gaj¹c.
- Czego?.. - zapyta³ z pe³nymi ustami chleba. Gniew nauczyciela spotêgowa³ siê jeszcze.
- Ach, ty, tak, panie, tak!... jak sze nazywasz?
Ale tamten nic sobie z gniewu nie robi³ - nie rozumia³ go nawet. D³oñ zwiniêt¹ przy³o¿y³ do
ucha i powtarza³ przeci¹gle:
- Czegoooo?... czegoooo?...
Koledzy zaczêli wykrzykiwaæ mu nad uchem, jeden przez drugiego:
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- Pan psor mówi... Pan psor ka¿e... Pan fesor ¿¹da... ¿eby powiedzia³, jak siê nazywasz!
Ksiê¿opolczyk zrozumia³ nareszcie. Twarz jego przybra³a najpierw wyraz wielkiego zdumienia, potem odmalowa³ siê na niej namys³ g³êboki...
D³ugo milcza³ szukaj¹c czego w pamiêci - wreszcie oczy spuci³ i rzek³:
- Zabacu³em...
- Klasa w miech - Effenberger za, nic zrozumieæ nie mog¹c, zwróci³ siê do prymusa:
- Prymus!... tak, panie, tak!... gadaj sara, so on powiedzial?
Pierwszy uczeñ wyprê¿y³ siê jak struna i cienkim g³osem zaraportowa³:
- On, panie prosorze, powiedzia³, zabaczu³em.
- Was ist denn das: sabba-szulem? To po ¿ydowsku musi byæ oder po arabsku?... Prymus,
tak, panie, tak! gadaj sara, so to znaczy?
Studencik, rozkaz spe³niaj¹c, zapia³:
- To znaczy, panie prosorze, ¿e on zapomnia³, jak siê nazywa!
Effenberger oczy wytrzeszczy³ - klasa zanosi³a siê od miechu.
- Ach, ty, tak, panie, tak! - wpad³ Niemiec na Ksiê¿opolczyka. - Ty w³asne Name zapomniala? Ach, ty oszol!
- Czegoooo? - zapyta³ tamten nie dos³yszawszy i przestêpuj¹c z nogi na nogê, bo go d³ugie
stanie zmêczy³o.
- Baran!
Ch³opiec wzruszy³ ramionami. Twarz jego wyrazi³a wielkie zdziwienie.
- Wieprz!...
Wyrzuciwszy z siebie ostatnie s³owo i dodawszy jeszcze dla nacisku energiczne: pfuj! profesor, pe³en oburzenia i wstrêtu, odwróci³ siê od sponiewieranego ucznia.
Tamten, widz¹c, ¿e sprawa skoñczona, usiad³, wyci¹gn¹³ z kieszeni now¹ pajdê razowca i zabra³ siê spokojnie do jedzenia.
Klasa - rycza³a.
Od owego to dnia Ksiê¿opolczyk zosta³ Zabacu³em.
Biedny Zabacu³!
S¹ istnienia dziwne, zagadkowe, fatalnoci¹ naznaczone, które wród blinich budz¹ okrzyki
oburzenia lub wybuchy miechu szyderczego, w jednym za i drugim wypadku zas³uguj¹
wy³¹cznie - na wspó³czucie.
Nale¿a³ do nich ten syn zagrodowego szlachcica, szaraczka pyszni¹cego siê blaszan¹ szabelk¹ przy ch³opskiej siermiêdze.
Wilczy apetyt, apatyczne spojrzenie, przytêpiony s³uch, s³abo rozwiniêty umys³ - wszystko to
by³y objawy gronej, nurtuj¹cej organizm ch³opca choroby.
Jeszcze rok szkolny nie dobieg³ do koñca, gdy Ksiê¿opolczyk musia³ przerwaæ naukê i do
³ó¿ka siê po³o¿yæ.
Ojciec wywióz³ go na wie, u³o¿ywszy na prostych drabkach wysoko sianem wys³anych.
Ch³opiec chorowa³ ca³¹ wiosnê i pó³ lata i zdrowia odzyskaæ nie móg³.
Na kilka dni przed mierci¹ oczy jego zaczê³y nabieraæ niezwyk³ego blasku, twarz straci³a
swój zwyk³y, nieruchomy, osowia³y wyraz. Zacz¹³ mówiæ o szkole, nauczycielach, wspó³uczniach...
Musiano mu nieustannie odczytywaæ listê kolegów. By³a to jego najmilsza rozrywka. S³uchaj¹c, to umiecha³ siê, to mruga³ powiekami, to wzdycha³ g³êboko.
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Raz szepn¹³, jakby tylko do siebie:
- To dobre ch³opaki...
Potem rzek³ g³oniej, z twarz¹ nag³ym blaskiem rozpromienion¹:
- Tak bym chcia³ poznaæ siê z nimi bli¿ej, pobrataæ! Ocknê³a siê w nim dusza za póno - gdy
ju¿ na sen wieczny k³aæ siê musia³...
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IV. Prymus-lizus
Przyjemnie byæ prymusem.
Prymus jest w klasie pierwsz¹ osob¹ po profesorze.
On to przynosi i odnosi wielki dziennik klasowy; on dwa razy na dzieñ wchodzi do kancelarii, gdzie ma dostêp do samego inspektora; on melduje, ¿e atrament w ka³amarzu na katedrze
wysech³, kreda przy tablicy wypisa³a siê, g¹bkê kto wisn¹³...
Do prymusa profesor zwraca siê w sprawach delikatnej natury, na przyk³ad: kto rzuci³ na
rodek klasy skórkê od pomarañczy? albo: dlaczego Baranowski przy odczytywaniu listy by³
obecny, a gdy zosta³ wezwany do lekcji, owiadczono, ¿e go nie ma? Albo: sk¹d siê wzi¹³
w klasie zapach dymu tytuniowego?...
Nazwisko prymusa znajduje siê na wszystkich ustach w szkole i na wielu ustach poza szko³¹.
Ka¿dego ucznia pytaj¹ w domu rodzice i znajomi:
- Kto u was jest prymusem?
Prymus stanowi ³¹cznik pomiêdzy kolegami a zwierzchnoci¹ szkoln¹ i gdy jest zrêczny,
mo¿e s³u¿yæ obu stronom, ¿adnej nie krzywdz¹c. On, wstêpuj¹c na katedrê dla podania profesorowi pióra lub o³ówka, ma sposobnoæ zerkn¹æ na dziennik lub katalo¿ek i podchwyciwszy drogocenn¹ tajemnicê stopni, udzielaæ jej zaufanym kolegom. S¹ tacy, co znaj¹c wp³ywy
i wysokie stosunki prymusa, staraj¹ siê go przekupiæ - ale on niedostêpny pokusom jak Kato.
Jednak nie pogardza ofiarowanym w porê papataczem, do fundowanych sobie babek mietankowych wstrêtu szczególnego nie ¿ywi, nie widziano te¿ nigdy, ¿eby wyrzuca³ za okno
jab³ko lub gruszkê, których smak niezwyk³y zachwala³ mu kolega...
Co prawda te wszystkie dary przyjmuje z wynios³¹ obojêtnoci¹, jakby mówi³:
Nale¿¹ mi siê, ale miê do niczego nie zobowi¹zuj¹...
Przyjemnie byæ prymusem. Przyjemnie i zaszczytnie, ale tylko wówczas, gdy siê do tej godnoci dosz³o prost¹ drog¹ osobistych zas³ug. S¹ bowiem inne Jeszcze drogi boczne, krête,
którymi nawet i na to miejsce wcisn¹æ siê umiej¹ niezas³u¿eni, a - zrêczni.
W ostatnim wypadku ma siê w³adzê, powagê, znaczenie - ale nie ma siê mi³oci wspó³kolegów.
limacki, który przed miesi¹cem obj¹³ stanowisko prymusa po Sprê¿yckim, zawdziêcza je
okolicznociom dwuznacznym. Wszyscy wiedz¹, ¿e Sprê¿ycki od niego zdolniejszy, ¿e ma
pojêcie ¿ywe, bystre, ¿e w lot wszystko chwyta i ³atwo, logicznie wypowiada. A jednak Sprê¿ycki musia³ limackiemu ust¹piæ. Dlaczego?...
Zaraz z pocz¹tku roku prymusem zrobiono Sprê¿yckiego. By³ to wybór zupe³nie naturalny,
zas³u¿ony i przez wszystkich przewidywany. Winszowali go te¿ wybranemu wszyscy - prócz
limackiego.
limacki zosta³ trzecim czy czwartym uczniem - widoczne za by³o, ¿e siê rwie do miejsca
pierwszego. Dowiedziawszy siê o swej pora¿ce, spochmurnia³. Blada, ch³odna jego twarz sta21

³a siê jeszcze bledsz¹ i ch³odniejsz¹; w¹skie usta zaciê³y siê tak szczelnie, jakby nigdy ju¿
z nich nie mia³o wyjæ s³owo bratniej, kole¿eñskiej mi³oci...
I nigdy te¿ podobno nie wysz³o...
Jako w tydzieñ po usadzaniu profesor Izdebski, który bardzo lubi³ Sprê¿yckiego, chwyci³
go lekko za stercz¹c¹ czuprynkê i rzek³ tonem ostrzegawczym:
- Bój siê Boga, prymus! Mówi¹, ¿e siê puszczasz na zbere¿eñstwa, ¿e koz³y fikasz, na rêkach chodzisz, wêglem fizys smarujesz...
Sprê¿ycki zerwa³ siê energicznie, wyprostowa³.
- Kto mówi, panie prosorze? - mia³o zapyta³.
Profesor palec na ustach po³o¿y³, obejrza³ siê woko³o.
- Bacznoæ, uwaga... nikogo wskazywaæ nie mo¿na... To tajemnica kancelaryjna... Ale, bój
siê Boga, dobrze siê pilnuj, ¿eby z prymusostwa nie wylecia³...
W kilka dni póniej z podobnymi ostrze¿eniami, w tym samym tajemniczym tonie, wyst¹pi³
profesor ¯ebrowski. By³o to tym dziwniejsze i tym bardziej niepokoj¹ce, ¿e ten nauczyciel
prawie nigdy nie wdawa³ siê w prywatne sprawy uczniów, zajêty ca³kowicie przyl¹dkami,
miêdzymorzami, wulkanami - wyk³ada³ bowiem geografiê.
Jednoczenie i milcz¹cy inspektor dziwnym, badawczym i podejrzliwym wzrokiem w Sprê¿yckiego wpatrywaæ siê zacz¹³...
Ale Sprê¿ycki nic sobie z tego nie robi³...
Zaufany w swe zdolnoci, pilny przy tym i punktualny, przewiadczony we w³asnym sumieniu, ¿e obowi¹zki prymusa spe³nia uczciwie - o resztê nie dba³.
By³ za z natury ¿ywy jak skra, równie bieg³y w wymienianiu pañstewek, sk³adaj¹cych Rzeszê Niemieck¹ (jeszcze jej wówczas Bismark w jedn¹ ca³oæ nie spoi³!), jak w prawid³ach
palanta i ekstry - ch³opiec, s³owem, do ró¿añca i do tañca.
Pod tym wzglêdem limacki wyobra¿a³ jego zupe³ne przeciwstawienie. Spokojny, zimny, z jasnymi w³osami i oczyma, z g³osem piskliwym, z ruchami powolnymi, nigdy nie bra³ udzia³u
w zabawach uczniowskich, nigdy nie dokazywa³, nigdy siê nie umiecha³.
Profesor Luceñski nazwa³ go Ryb¹...
Jednego dnia prymus Sprê¿ycki, uprosiwszy kolegów o jak najwiêksz¹ spokojnoæ, wyst¹pi³ na
rodek klasy, ¿eby im pokazaæ, jak to siê tañczy polkê-u³ankê. By³a wówczas ta polka w modzie i Sprê¿ycki znakomicie wykonywa³ j¹ solo, popisuj¹c siê na wieczorkach tañcuj¹cych u rodziców i znajomych. Przed kolegami tañczy³ u³ankê z mnóstwem dodatków w³asnego wynalazku... Zachwycali siê nimi wszyscy - prócz limackiego, który nieznacznie wymkn¹³ siê z klasy.
W³anie, gdy tancerz wród ogólnej weso³oci najpocieszniej fika³ nogami i rêkami, kto
drzwi po cichu otworzy³ i cofn¹³ siê, w progu za ukaza³ siê - inspektor.
Ukaza³ siê powa¿ny, grony, z wydêtym jak balon brzuchem, z wysuniêt¹ warg¹ doln¹, z za³o¿onymi po napoleoñsku rêkami...
Na ten widok wszystko nagle ucich³o i jakby skamienia³o. Sprê¿ycki, zaskoczony znienacka
w chwili, gdy jedn¹ nogê do góry zadziera³, lew¹ rêk¹ trzyma³ siê pod bok, a rêkê praw¹ zaokr¹gla³ ³ukowato ponad g³ow¹ - zastyg³, rzec mo¿na. w tej nadzwyczajnej pozycji...
Wszyscy myleli, ¿e inspektor zagrzmi swym basem potê¿nym - on jednak milcza³, milcza³
za tak wymownie, ¿e s³uchaj¹cym tego milczenia ciarki po skórze chodzi³y...
Przez kilka chwil wpatrywa³ siê bystro spod nasuniêtych brwi w przera¿onego prymusa potem g³ow¹ pokiwa³ i odszed³.
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Nazajutrz Sprê¿ycki zosta³ usuniêty z prymusostwa, miejsce za jego zaj¹³... limacki.
Klasa to niby maleñka respublika; prymus to jakby tej respubliki prezydent. Zaraz po mianowaniu limaka prymusem sta³o siê widoczne, ¿e to nie jest prezydent z wyborów, ¿e ogó³
obywateli tej nominacji nie pochwala...
Utworzy³a siê silna partia opozycyjna, na której czele sta³ - Koz³owski.
Zaraz przy pierwszym usadzaniu, gdy inspektor na miejscu naczelnym wyg³osi³ nazwisko
limacki - w ostatnich rzêdach krzykniêto dononie, choæ spod ³awki:
- Lizus!
Twarz inspektora przybra³a wyraz straszny - oczy pod krzaczastymi brwiami zab³ys³y jak u
tygrysa.
- Kto to powiedzia³? - zagrzmia³ g³osem okropnym, od którego serca dzieci na chwilê biæ
przesta³y.
Wszyscy wiedzieli, ¿e krzykn¹³ Koz³owski - ale nazwisko jego z niczyich ust nie wybieg³o.
Inspektor powtórzy³ dwukrotnie pytanie - równie¿ bez skutku.
- Ca³a klasa do aresztu!...
Pogrozi³ wszystkim i wyszed³, drzwiami trzasn¹wszy.
Tego dnia tylko limacki jad³ obiad o zwyk³ej godzinie. Wszystkich pozosta³ych rozdzielono
zaraz po dwunastej na ma³e grupy i w pustych klasach pozamykano.
Przecierpieli g³ód mê¿nie - kolegi nie wydali.
Mimo to nazajutrz, zaraz po pauzie, Koz³owski zosta³ wypukany z klasy. Wyszed³ z min¹
smêtn¹, jakby w przeczuciu nieszczêcia; wróci³ po kwadransie - zap³akany.
Koledzy odgadli bolesn¹ prawdê. Pe³nym wspó³czucia wzrokiem objêli nieszczêliw¹, jakby
zmiêtoszon¹ postaæ Koz³a; spojrzenie pe³ne nienawici pos³ali limakowi.
Ostatni siedzia³ spokojnie jak trusia - blady, zimny z dwuznacznym umieszkiem b³¹kaj¹cym siê na w¹skich wargach. Zawsze on siê umiecha³ - nigdy nie mia³ g³ono. Nie widziano go te¿ ani razu graj¹cego w pi³kê, lizgaj¹cego siê, biegaj¹cego do mety. Ludzie obdarzeni
najbujniejsz¹ wyobrani¹ nie byli w stanie wyobraziæ sobie limackiego wywracaj¹cego kozio³ka.
- Osobliwy fenomen!... parole! - mówi³ o nim profesor Luceñski. - Ryba pod postaci¹ limaka.
Nowy prymus nie cieszy³ siê mi³oci¹ kolegów - natomiast bali siê go oni. Ile razy jakie
kó³ko ¿ywo o czym rozprawia³o, a on siê zbli¿y³ - natychmiast wszyscy milkli i rozchodzili
siê. On za, choæ czynnego udzia³u w ¿yciu kole¿eñskim nie bra³, nies³ychanie by³ ciekawy
wszystkiego, co siê w kó³kach mówi³o i dzia³o.
limacki by³ synem urzêdnika s¹dowego, zasuszonego wród aktów, z twarz¹ blad¹, zimn¹,
z dwuznacznym na w¹skich wargach umieszkiem. Bliniacze podobieñstwo istnia³o pomiêdzy ojcem i synem - zwiêkszone tym jeszcze, ¿e limacki-ojciec nie nosi³ ¿adnego zarostu
wygalaj¹c codziennie twarz ca³¹ z pedantyczn¹, w maniê przechodz¹c¹ starannoci¹.
limak nigdy siê nie unosi³. Gdy mu który z zapalczywszych kolegów powiedzia³ co przykrego - gdy nazwa³ go na przyk³ad lizusem - nic nie odpowiada³. Rybie jego oczy wpatrywa³y siê w przeciwnika spokojnie, choæ z natê¿eniem - na wargach pojawia³ siê wyraniejszy
ni¿ zwykle umieszek - i na tym wszystko siê koñczy³o.
Ale w dwa, trzy dni póniej - czasem w tydzieñ dopiero - zapalczywy kolega wypukiwany
by³ najniespodziewaniej do kancelarii. Zwierzchnoæ zarzuca³a mu to naganne sprawowanie
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siê poza szko³¹, to karygodne palenie tytuniu, to wa³êsanie siê w godzinach niedozwolonych
po miecie i za miastem...
Na poczekaniu sk³adano s¹d, ferowano wyrok i poddawano go natychmiastowej egzekucji.
Z egzekucjami kulawy Szymon ledwie móg³ nad¹¿yæ...
Tymczasem zbli¿y³ siê koniec roku szkolnego.
Wiedziano ju¿ powszechnie, ¿e pierwsz¹ nagrodê wemie limak, ¿e Sprê¿yckiemu (który
nie przesta³ popisywaæ siê na pauzach polk¹ - u³ank¹) dostanie siê co najwy¿ej list pochwalny. Jedni byli pewni przejcia do klasy wy¿szej, innych promocja wisia³a na w³osku.
Do ostatnich nale¿a³ Koz³owski, któremu nieotrzymanie promocji grozi³o zupe³nym wydaleniem ze szko³y. Na szczêcie uj¹³ siê za sierot¹ (Koz³owski nie mia³ rodziców, wychowywa³y
go ciotki) profesor Luceñski i przejedna³ zawziêtego nañ inspektora.
Zaledwie Kozio³ dowiedzia³ siê o za¿egnaniu niebezpieczeñstwa, zaraz zacz¹³ brykaæ...
Na kilka dni przed popisem publicznym na ca³y g³os zaintonowa³ w klasie podczas pauzy:
Vacationes cras!
Na lizusów czas!
Dobrzy bêd¹ tañcowali,
A lizusy w skórê brali
Za nas i za was!
Piosenka by³a piewana tu¿ za plecami limaka. Udawa³, ¿e jej nie s³yszy - jednak umiech
znikn¹³ jako nagle z jego ust w¹skich.
Has³o Vacationes cras podawali jedni drugim. S³ychaæ je by³o na korytarzach szkolnych, na
dziedziñcu podczas wielkiej pauzy - na ulicach miasteczka. Brzmia³o za coraz mielej, coraz groniej...
Druga strofka okrela³a rzecz jeszcze wyraniej:
Vacationes cras!
Pójdziem wszyscy w las!
Grubych kijów na³amiemy,
Lizusów wygarbujemy
Za nas i za was!
Nie by³y to czcze pogró¿ki - w parze z pieni¹ szed³ czyn... W przeddzieñ popisu gromadka
niebieskich mundurków przeprawi³a siê promem na drug¹ stronê Narwi, skierowa³a kroki do
bliskiego lasu. Powrócono z wycieczki wprawdzie bez grubych kijów, ale za to z pêkami
mocnych, giêtych prêtów ³ozinowych.
Popis odby³ siê uroczycie, wed³ug zwyk³ego, corocznego programu. Uczniowie wyg³aszali
wiersze w ró¿nych jêzykach, chór uczniowski pod wodz¹ organisty od fary wykona³ pienia
religijne, inspektor oraz burmistrz wyst¹pili z krótkimi przemowami, nawet który z pi¹toklasistów odczyta³ u³o¿on¹. przez siebie, a wystylizowan¹ przez starego nauczyciela jêzyka
polskiego oracjê.
Potem szczêliwym wybrañcom losu, w obecnoci ich mam i cioæ, wrêczono nagrody i listy
pochwalne. Nie oby³o siê przy tej sposobnoci bez ³kañ g³onych i st³umionych. P³akali jedni
z radoci, inni z ¿alu i zawici.
Matka limackiego nie by³a na akcie obecna. Chroniczna fluksja nie pozwala³a tej damie nigdy
za próg mieszkania wyruszaæ. Nie popsu³o to wszak¿e humoru i zadowolenia limakowi. Wystarczy³o mu do szczêcia przekonanie, ¿e wiadkiem jego tryumfu jest... ca³e miasto...
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Z jak¹¿ przesadn¹ uni¿onoci¹ przyjmowa³ z r¹k naczelnikowej powiatu (rozdawczyniami nagród by³y damy jak na turniejach redniowiecznych) ksi¹¿kê w czerwonej oprawie ze z³oconymi brzegami! Z jak¹¿ dum¹ wynios³¹ wraca³ potem z t¹ ksi¹¿k¹ do kolegów mierz¹c ich
wzrokiem pe³nym pogardliwej wy¿szoci!
Po skoñczonym popisie zrobi³a siê doko³a limaka pustka
Wszyscy skupili siê w gromadki ha³aliwe, miej¹ce siê, figluj¹ce - on pozosta³ sam, ra¿¹co
sam, jak cz³owiek zad¿umiony, od którego wszyscy z przestrachem uciekaj¹.
I to wszak¿e nie zam¹ci³o jego spokoju.
Sztywnym krokiem, z twarz¹ jak zawsze blad¹ i zimn¹, ale z g³ow¹ podniesion¹ do góry,
z umiechem lekcewa¿¹co wynios³ym szed³ do domu rodkiem ulicy, trzymaj¹c na widoku
sw¹ ksi¹¿kê czerwon¹, od której bi³a ³una.
Przeszed³ jak tryumfator dwie ulice pryncypalne, przeprowadzony zdumionymi oczyma ¿ydowskich
dzieciaków, ale gdy skrêci³ w boczn¹, drugorzêdn¹ uliczkê, opuci³a go nagle pewnoæ siebie...
Ujrza³ id¹cych naprzeciw siebie kilku kole¿ków z minami gronymi. piewali chórem Vacationes cras i potrz¹sali gronie prêtami z ³oziny. Dowodzi³ oddzia³em Sprê¿ycki.
Tkniêty przeczuciem zawróci³ i chcia³ rej terowaæ, ale spostrzeg³ za sob¹ drugi taki¿ sam hufiec, piewaj¹cy tê¿ sam¹ piosnkê i zaopatrzony w tê¿ sam¹ broñ. Na czele drugiego hufca
maszerowa³ Koz³owski.
limak zrozumia³, ¿e go wziêto we dwa ognie. Na chwilê straci³ przytomnoæ umys³u, ale
trwoga i spryt wrodzony przysz³y mu naraz z pomoc¹. Powzi¹³ nagle postanowienie i z bystroci¹ szybkobiega czmychn¹³ do sieni najbli¿szego domu. Liczy³ na to, ¿e ty³ami, przez
drug¹ bramê wydostanie siê na rynek.
Niestety! ten manewr przewidziany by³ zawczasu przez nieprzyjaciela. W sieni czeka³ ju¿
na limaka zapasowy oddzia³ek, z Piotrusiem Mieszkowskim na czele...
Tam to w³anie, w tej pustej sieni, mia³a siê rozegraæ stanowcza bitwa, której wynik nie móg³
byæ dla nikogo w¹tpliwy...
limak zosta³ rozci¹gniêty na ziemi i sromotnie obity.
Ka¿demu uderzeniu prêta towarzyszy³y g³ono wykrzykiwane sentencje:
- To za d³ugi ozór!
- To za szpiegostwo!
- To za donosicielstwo!
- To za intrygi u inspektora! Potem nast¹pi³y przypomnienia:
- Pamiêtasz, jak Sprê¿yckiego pozbawi³e podstêpem prymusostwa? Masz!
- Pamiêtasz, jak wyda³e Koz³a przed inspektorem? Masz!
- Pamiêtasz, jak oszczeka³e Mieszka przed ksiêdzem? Masz!
D³uga by³a lista przypomnieñ - bardzo d³uga... Ale nawet i w tym trudnym po³o¿eniu limak
okaza³ siê wielkim dyplomat¹. Choæ bity i poniewierany, nie krzycza³, nie p³aka³, nie wzywa³
g³ono pomocy. Zaci¹³ zêby i tylko jêcza³ g³ucho, a czasem jak w¹¿ gronie sycza³...
Po skoñczonej egzekucji ch³opcy rozbiegli siê na wszystkie strony. Niebawem w ró¿nych
punktach miasteczka echa zaczê³y powtarzaæ energiczne okrzyki:
- Na lizusów czas!... Pójdziem wszyscy w las!... Za nas i za was!...
Ostatni wynurzy³ siê z ciemnej sieni limak. Chusteczk¹ otrzepywa³ starannie sw¹ ksi¹¿kê
czerwon¹ ze z³oconymi brzegami, obci¹ga³ mundur i spodeñki, prostowa³ zgniecione kepi,
szczoteczk¹ w³osy przyg³adza³.
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W kilka minut póniej szed³ ju¿ do domu sztywny i pewny siebie, z twarz¹ zimn¹ i pozornie
spokojn¹ - ale ju¿ bez umiechu drwi¹cego na w¹skich wargach, a za to z nienaturalnymi na
bladych policzkach rumieñcami.
Jego geniusz dyplomatyczny raz jeszcze siê objawi³: wymóg³ bowiem na ojcu, ¿e go ze szko³y pu³tuskiej odebra³ i przeniós³ do gimnazjum gubernialnego. Zrozumia³, ¿e wród Koz³owskich, Sprê¿yckich, Sitkiewiczów, Mieszkowskich miejsca ju¿ dlañ nie by³o.
limacki dopi¹³ swego: skoñczy³ gimnazjum, potem uniwersytet i - zrobi³ karierê. Dobrze
mu siê dzieje, humor ma zawsze pogodny - i tylko na wspomnienie o szkole w Pu³tusku i o
którym z tamtejszych kolegów zachmurza siê i rozmowê czym prêdzej na inny przedmiot
skierowywa...
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V. O ch³opcu, co sypia³ w trumnie
By³ to poczciwy, nieco rozlaz³y wyrostek, z du¿¹ g³ow¹ i kêdzierzawymi w³osami, w których
tkwi³o zawsze pe³no drobnych wiórków stolarskich.
Nazywa³ siê Krystek.
Nazwisko, doæ niezwyk³e, nale¿a³o jednak w miasteczku do popularnych. Uczyni³ je takim
du¿y szyld, gdzie na tle zielonym by³o wymalowane czerwono: szafa, komoda, ³ó¿ko, a pod
nimi napis: Wojciech Krystek stola¿.
Tego Wojciecha synem by³ ch³opiec z du¿¹ kêdzierzaw¹ g³ow¹ - równie¿ Wojciech.
Koledzy przezwali syna Wojtek, a profesor Luceñski nie zaniedba³ Krystka przefasonowaæ
na Antychrystka.
Wojtek mia³ ma³e zdolnoci, ale by³ zawziêty. Zawzi¹³ siê dostawaæ dobre stopnie i dostawa³ je. Niewiele rozumia³ z tego, co siê uczy³, ale ka¿d¹ lekcjê wykuwa³ doskonale na pamiêæ i wypowiada³ nauczycielowi jednym tchem, z zamkniêtymi do po³owy
oczyma, jakby w obawie, ¿eby jakie niespodziane wra¿enie wzrokowe szyków mu nie
popsu³o.
Za to w zwyk³ej rozmowie p³ynnym bynajmniej nie by³. Zawadza³a mu tu samog³oska a,
któr¹ wtr¹ca³ co kilka s³ów bez ¿adnej potrzeby, wymawiaj¹c j¹ przez nos i ponad wszelk¹
miarê przeci¹gaj¹c.
Pyta³ go kto:
- Wojtek! pójdziesz na ciarki?
On w g³owê siê drapa³ i usta szeroko otwiera³.
- A... pójdê! Co nie mia³bym... a... pójæ!
To, ¿e jego ojciec by³ prostym robotnikiem, nikogo nie razi³o. Niebieskie mundurki nie zna³y
ró¿nic stanowych - przynajmniej tam, w tym cichym, dobrym miasteczku, gdzie Sarbiewski
swe pierwsze rymy sk³ada³, a Skarga i Wujek z kazalnicy przemawiali.
Syn stolarza, syn urzêdnika i syn obywatela ziemskiego ¿yli w szkole na jednych prawach,
ca³owali siê i czubili bez ¿adnych wyró¿nieñ.
Czasem tylko rzemios³o Wojciecha Krystka budzi³o ciekawoæ w kolegach jego syna.
- S³uchaj, Wojtek! - zagadywali - to ty wiesz, jak siê robi szafê?
- A... wiem.
- Krzes³o?
- Te¿ wiem.
- Stó³, komodê, ³ó¿ko, ³awkê?
- Wszystko... a... wiem. Jakbym siê upar³, tobym sam... a... ka¿d¹ rzecz zrobi³.
Arystokraci klasowi, umiej¹cy zaledwie domki z kart ustawiaæ, krêcili g³owami z podziwu.
- To ci dopiero... - powtarzali, przejêci szacunkiem dla kolegi.
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Czasem na przechadzce, gdy znaleli kilka deszczu³ek, przynosili je Krystkowi, a on, zasiad³szy w rowie na kamieniu przydro¿nym lub pod drzewem w polu, t³umaczy³ im metod¹ pogl¹dow¹: jak to powstaj¹ sto³y, ³ó¿ka, szafy...
S³uchali wyk³adu z nadzwyczajnym zajêciem. To wszystko by³o dla nich takie nowe! takie
ciekawe!
Krystek mia³ sta³y przywilej budzenia w kolegach podziwu. Raz na przyk³ad pokazywa³ im
zrobiony przez siebie garnitur maleñkich, lilipucich mebelków. Pomimo ¿e ca³oæ, z³o¿ona
ze sto³u, kanapy, dwóch foteli i szeciu krzese³, mieci³a siê wygodnie na wierzchu zwyk³ej
uczniowskiej teki, ka¿da sztuka by³a wykoñczona jak najdok³adniej, mocno sklejona i pokryta b³yszcz¹c¹ politur¹.
Koledzy zachwycali siê w równym stopniu dzie³em i twórc¹. W nowym te¿, ponêtnym wietle ukazywa³o im siê - rzemios³o.
- Wiesz, Witek - mówi³ Dembowski do Sprê¿yckiego - chcia³bym zostaæ stolarzem.
- Ja te¿! - wzdycha³ tamten.
Obaj za mieli zamo¿nych rodziców, którzy pragnêli uczyniæ swych synów co najmniej mecenasami.
- Wojtek! - dopytywali mistrza koledzy - dla kogo ty zrobi³ te licznoci?
 A... dla ksiêdza-stryjka.
- Lubisz go?
- A... lubiê! Daje mi na ksi¹¿ki, na kajety; szko³ê za mnie... a... op³aca.
- Pewnie chce, ¿eby zosta³ ksiêdzem?
- A... chce.
- I ty zgadzasz siê na to?
- A... nie.
- Pewnie wolisz byæ stolarzem?
- A... broñ Bo¿e! Ja wolê... a... wykierowaæ siê na aptekarza.
- Pigu³ki krêciæ, lukrecjê sma¿yæ, robiæ pomadê i maæ na odciski?
- A... tak.
Koledzy maj¹ nowy powód do dziwienia siê. Kilku ch³opców objawi³o chêæ odwiedzenia
Wojtka, a w³aciwie - jego ojca. Warsztat Wojciecha Krystka ci¹gnie ich do siebie, wydaje
siê im czym nadzwyczajnym. Pragnêliby zobaczyæ z bliska heble, pi³y, widry, rubsztaki,
winkielaki, piony, bory, bankajzy - te wszystkie nadzwyczajne narzêdzia, o których tyle siê
nas³uchali od m³odego Krystka...
Ale on krêci³ g³ow¹ dwuznacznie.
- A... trudno to bêdzie. Mój tatko nie lubi, jak mu kto w robocie przeszkadza. Czeladnik
te¿ na gapiów... a... pomstuje...
Nie brzmia³o to zachêcaj¹co - na tytu³ gapia nikt nie chcia³ zas³u¿yæ. Jednak ciekawoæ
niezaspokojona nie przestawa³a ch³opcom dokuczaæ.
Jednego dnia Krystek nie przyszed³ do szko³y. Nie przyszed³ drugiego dnia i trzeciego. Rozesz³a siê wieæ, ¿e jest chory ciê¿ko, mo¿e miertelnie.
Sprê¿ycki i Koz³owski postanowili odwiedziæ kolegê. Za Sprê¿yckim poci¹gn¹³ nieodstêpny
jego towarzysz Dembowski. Do Dembowskiego przyczepi³ siê Sitkiewicz. Sitkiewiczowi
narzuci³ swe towarzystwo Bellon. Nie brak³o te¿ Piotrusia Mieszkowskiego, który musia³ byæ
wszêdzie, gdzie znajdowa³ siê Kozio³.
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Liczna gromadka poci¹gnê³a wieczorem ku drewnianemu domowi, ozdobionemu zielono czerwonym znakiem.
Brukowana sieñ, na przestrza³, przepo³awia³a niewielki dom, oddzielaj¹c od siebie dwa
mieszkania i dwa warsztaty. Po prawej stronie mieszka³ szewc, po lewej stolarz.
Gromadka zatrzyma³a siê w sieni; najmielszy i najryzykowniejszy Sprê¿ycki przysun¹³ siê
do drzwi od mieszkania pana Wojciecha Krystka. Panowa³a tam cisza zupe³na - w warsztacie
zawieszono ju¿ widocznie robotê.
Sprê¿ycki zapuka³ - ze rodka nie odpowiedziano. Nacisn¹³ klamkê - drzwi otworzy³y siê
same. Wszed³ zalêkniony, b¹kaj¹c niemia³o: dobry wieczór - na co równie¿ nie otrzyma³
odpowiedzi. W du¿ej izbie warsztatowej by³o prawie ciemno. wiat³o ma³ej olejnej lampki
zaledwie pozwala³o rozeznaæ przedmioty. Nie dokoñczone meble, deski oparte o cianê, szafy z pró¿nymi, czarnymi wnêtrzami, stosy wiórów na rodku i po k¹tach - wszystko tworzy³o
dziwny, fantastyczny, ponury zamêt.
Sprê¿ycki chcia³ siê cofn¹æ, ale w jednym k¹cie poruszy³y siê nagle wióry - spomiêdzy wiórów wybieg³o jakby ciê¿kie przeci¹g³e westchnienie.
Lampka jasno to miejsce owieca³a - ch³opiec zapuci³ tam wzrok niespokojny a ciekawy.
W tej¿e chwili w³osy z je¿y³y mu siê na g³owie - krzykn¹³ g³ono i wybieg³ pêdem do sieni.
Pêdzi³ tak szybko, ¿e koledzy zd¹¿yæ za nim nie mogli. Przytrzymali go dopiero na ulicy,
przera¿onego, dr¿¹cego...
- Gadaj, co siê sta³o?...
- Czemu da³ nura?...
- Diab³a zobaczy³ czy co?...
- Dajcie mi spokój!... - odpowiada³ tamten na wszystkie pytania. - Com ja widzia³... ach! com
ja widzia³!...
- Gadaj¿e, Sprê¿yk!... nie b¹d g³upi!
- Ju¿ po naszym Wojtku... Ach! Ju¿ umar³!... Ju¿ w trumnie le¿y... Ledwie siê rusza - i tak
jêczy, jêczy!...
Ch³opcy skamienieli z przera¿enia. Przez kilka chwil stali z otwartymi ustami, nie bêd¹c
w stanie przemówiæ.
Pierwszy oprzytomnia³ Kozio³. A ¿e by³ sprytny i trzewo patrzy³ na rzeczy, wyst¹pi³ zaraz
z uwag¹ krytyczn¹:
- Przecie¿ je¿eli umar³, to nie móg³ jêczeæ...
- Ani ruszaæ siê! - popar³ przyjaciela Piotru.
- Nic nie wiem, nie rozumiem - t³umaczy³ siê Sprê¿ycki - ale zapewniam was, ¿e nie k³amiê.
Jak ojca kocham, jak Matkê Bosk¹ kocham: widzia³em Wojtka w trumnie!
Zaczêli wszyscy krzyczeæ, sprzeczaæ siê, radziæ, omielaæ siê nawzajem - wreszcie postanowili jednozgodnie: zawróciæ i na w³asne oczy sprawdziæ, co powiedzia³ Sprê¿ycki.
Trzêli siê i zêbami szczêkali ze strachu - jednak przemogli trwogê, odemknêli drzwi od
warsztatu i do rodka zajrzeli. Nie by³o ju¿ ¿adnej w¹tpliwoci: Wojtek naprawdê le¿a³
w trumnie! Trumna by³a du¿a, szeroka, czarno malowana - on le¿a³ w niej wygodnie, jak
w ³ó¿ku, ³okciem wspieraj¹c siê na poduszce.
Na widok kolegów poruszy³ siê, g³ow¹ im skin¹³ przyjanie...
Ale ten ruch i to skinienie jeszcze bardziej ich przerazi³y. Trzêli siê wszyscy jak galareta
i starali umieciæ siê w ten sposób, ¿eby choæ jedna noga ka¿dego znajdowa³a siê za progiem.
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Wreszcie Koz³owski z trudnoci¹ wykrztusi³:
- Bój siê Boga... Wojtek... prawdê gadaj... Umar³e ty... czy nie?
Na to za g³os z trumny:
- A po co mia³bym umieraæ! Ani mi siê ni³o. Czym to g³upi... a?... Poczekajcie - wstanê, to
wam wszystko... a... opowiem.
I siad³szy na miertelnej pocieli, zacz¹³ nogê z owego trumniska wyci¹gaæ.
Tego ju¿ by³o za wiele. Ch³opcy z b³yskawiczn¹ szybkoci¹ drapnêli do sieni i przepychaj¹c
siê, przewracaj¹c, poszturguj¹c, jak garæ wystrzelonych kartaczów wypadli na ulicê.
Ka¿dy bieg³ w swoj¹ stronê nie ogl¹daj¹c siê za siebie, jakby go mieræ z kos¹ goni³a.
Spotkali siê dopiero nazajutrz - w szkole.
Pierwszym koleg¹, który ich tam powita³, by³ - Krystek.
Nie przestraszyli go siê i nie uciekli przed nim. W wietle dziennym (a tego dnia s³oñce wyj¹tkowo jasno wieci³o) ca³a rzecz przedstawia³a siê inaczej: naturalnie i prawie weso³o.
Wojtu nie wygl¹da³ ani na umar³ego, ani na zmartwychwstañca. Prosto, jak zawsze, trzyma³
sw¹ du¿¹ g³owê - oczy mia³ tylko trochê podsinia³e, a we w³osach wiêcej ni¿ zwykle drobnych wiórków stolarskich.
Zarzucono go krzykliwymi pytaniami. Wszyscy krzyczeli razem, tarmosz¹c go i szczypi¹c,
tak ich pali³a ciekawoæ.
Stolarczyk przez d³ugi czas nie móg³ przyjæ do s³owa, powtarzaj¹c tylko swoje:
- A... a... a...
Dopiero na pauzie, gdy s³uchacze przeszkadzaæ mu nie mogli, maj¹c usta zapchane ciastem,
serdelkami i owocami, wszystko im wyt³umaczy³.
Ojciec Wojtusia mia³ zawsze na sk³adzie kilka trumien gotowych. Najwiêksza z nich i najszersza - tak wielka i szeroka, ¿e dot¹d jeszcze ¿adnego nieboszczyka nie mo¿na by³o do niej
dopasowaæ - stale s³u¿y³a ch³opcu za ³ó¿ko.
Wynika³o to z koniecznej potrzeby. Mieszkanie pañstwa Krystków by³o bardzo szczup³e. Przy
du¿ej izbie warsztatowej jeden ma³y pokoik i mniejsza jeszcze kuchenka - to wszystko. A rodzina sk³ada³a siê z omiu osób.
Pokoik s³u¿y³ za sypialniê rodzicom i piêciorgu drobnych dzieci. W warsztacie jadano razem
z czeladnikami obiad i wieczerzê; tu równie¿, po skoñczonej robocie, Wojtu odrabia³ lekcje
i sypia³. A ¿e na ³ó¿ko miejsca nie by³o, wiêc sypia³ - w trumnie.
Jemu wydawa³o siê to zupe³nie naturalne i zrozumieæ nie móg³, dlaczego dziwi¹ siê temu inni.
Ale by³o ju¿ widaæ przeznaczeniem Wojtusia budziæ zawsze podziw wród kolegów...
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VI. Artyci klasowi
Deszcz ze niegiem, b³oto, wiatr...
Nawet na wielk¹ pauzê nikt z klasy nie wychodzi. Jeden tylko odwa¿y³ siê wybiec na dziedziniec szukaj¹c Judkowej z obwarzankami - okaza³o siê przecie, ¿e i jej nawet nie ma na
stanowisku.
W klasie mniej ha³asu, ni¿by kto myla³. Wprawdzie kilku chybionych akrobatów skacze
przez ³awki i usi³uje chodziæ na rêkach, jeden gra na grzebieniu, dwóch rzuca w siebie papierowymi strza³ami - wiêkszoæ jednak zachowuje siê spokojnie i przyzwoicie.
Podzielili siê na ma³e gromadki; ka¿da gromadka w powa¿nym milczeniu przypatruje siê czemu czy komu.
W pierwszej z brzegu gromadce uwagê kolegów skupia na sobie studencik g³adko uczesany,
z mi³¹, rumian¹, nadzwyczaj spokojn¹ i prawdziwie wypogodzon¹ twarz¹ - wypisuj¹cy w kajecie ozdobnymi literami tytu³: Zagadnienie VI-te.
Jest to Welinowicz, pierwszy w klasie kaligraf, o którym £ypaczewski, nauczyciel kaligrafii,
wyrzek³:
- Welinowicza czeka wielka przysz³oæ. Jeli nauczy siê w du¿ym B dolny brzuszek czyniæ
wypuklejszym od górnego, mo¿e z czasem zajæ tam, dok¹d ja zaszed³em!
Marzeniem jest kolegów Welinowicza posiadaæ kajety z wysztychowanymi przez niego
tytu³ami. Prosz¹ go o to jak o ³askê najwiêksz¹. Gdyby chcia³ swój talent sprzedawaæ, móg³by zjadaæ codziennie po tuzinie bu³ek z zimn¹ pieczenia, po garncu jab³ek, gruszek lub liwek.
Ale on iskr¹ Bo¿¹ nie kupczy, swe mistrzowskie, nadzwyczajnymi figlasami i wykrêtasami zdobne inicja³y wypisuje wy³¹cznie - przyjacio³om. Tote¿ wszyscy staraj¹ siê przyjañ
Welinowicza zdobyæ i utrzymaæ.
Drugie jest trudniejsze jeszcze ni¿ pierwsze. Dowiadczy³ tego na sobie Sprê¿ycki. Jeden z jego najpiêkniejszych kajetów w turkusowoniebieskiej morowej ok³adce, przek³adany kolorow¹ bibu³k¹, wychuchany, wycackany, nosi³ na pierwszej karcie taki zadziwiaj¹cy tytu³:
ÆWICZ... Witolda Sprê¿yckiego.
S³owo Æwicz by³o wypisane, a raczej wyrysowane i wymalowane tak piêknie, jakby je
wyjêto ze wzorów kaligraficznych i rysunkowych. Umieszczone pod nim imiê i nazwisko
wygl¹da³y nieco skromniej, jednak swym wietnym, per³owym, tuszowoczarnym rondem
ujawnia³y równie¿ rêkê artysty.
Dlaczego Witold Sprê¿ycki mia³ byæ æwiczony? Od kogo pochodzi³ rozkaz w tak surowej,
a zarazem tak estetycznej formie wydany?
Wszystko to odnosi³o siê do pewnego pamiêtnego dnia, w którym Sprê¿ycki i Welinowicz,
doówczas przyjaciele najserdeczniejsi, poró¿nili siê ze sob¹.
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Welinowicz by³ zajêty w³anie wykonywaniem wspania³ego nag³ówka na Æwiczeniach polskich kolegi i po wysztychowaniu rondem jego nazwiska koñczy³ pi¹t¹ literê tytu³u - gdy
Sprê¿ycki odezwa³ siê nagle, ni st¹d, ni zow¹d:
- Mickiewicz miewa³ z kaligrafii same dwójki... Artysta, ca³kowicie poch³oniêty sw¹ prac¹,
mrukn¹³ tylko przez zêby:
- Nie wierzê...
Zapalczywszy od niego kolega Bellon zawo³a³:
- Bajki! Geniusz musi wszystko robiæ, a wiêc i pisaæ - genialnie!
- Jednak upewniam ciê - ci¹gn¹³ tamten - ¿e Mickiewicz pisa³ jak kura pazurem...
Welinowicz odj¹³ pióro od papieru.
- W takim razie Mickiewicz nie by³ geniuszem - stanowczo owiadczy³.
I zabra³ siê na powrót do wykoñczania swego przepiêknego Z.
Sprê¿ycki a¿ podskoczy³ z oburzenia.
- Co, ty bêdziesz ubli¿a³ Mickiewiczowi! Ty... czwarty od koñca!...
Ostatnie wyra¿enie odnosi³o siê do tego, ¿e Welinowicz by³ czterdziestym trzecim uczniem
w klasie, która liczy³a wszystkich uczniów czterdziestu szeciu.
Artysta nie by³ obraliwy - poprzesta³ tylko na uwadze:
- Z kaligrafii jestem pierwszy.
- To i có¿! - krzycza³ tamten, nie mog¹c siê uspokoiæ.
- Do kaligrafii nie trzeba wielkiego rozumu! Wszyscy znakomici ludzie pisali brzydko! Za to
ka¿dy kancelista sztychuje jak sam £ypaczewski!
W gromadce odezwa³y siê miechy z³oliwe... Welinowicz przesta³ rysowaæ. Otar³ starannie
pióro kawa³kiem irchy, który nosi³ zawsze przy sobie, schowa³ do kieszeni flaszeczkê z czerwonym atramentem, wsta³ i odszed³, pozostawiaj¹c na ³awce kajet z nie dokoñczonym tytu³em.
Wszystko to zosta³o spe³nione z pogodnym spokojem i imponuj¹c¹ powag¹. Koledzy milczeli nie wiedz¹c, jak siê zachowaæ...
Sprê¿ycki pobieg³ za przyjacielem, przepraszaj¹c, zapewniaj¹c, ¿e nie mia³ bynajmniej zamiaru ubli¿aæ... Tamten odpowiedzia³ spokojnie, ¿e wcale siê nie gniewa, ale... ju¿ mu kajetów opisywaæ nie bêdzie.
S³owa dotrzyma³. ¯adne póniejsze proby, umizgi, podarki nie pomog³y. Nieszczêsne Æwiczenia pozostaæ mia³y na zawsze ju¿ z dwuznacznym na pierwszej karcie napisem: Æwicz...
Witolda Sprê¿yckiego.
Druga gromadka skupi³a siê przy koledze rysuj¹cym. Ten budzi wiêkszy jeszcze zachwyt,
po³¹czony z szacunkiem. Niebieskie mundurki, choæ cisn¹ siê przejête ciekawoci¹, czyni¹
to bardzo ostro¿nie, aby pracuj¹cemu nie przeszkadzaæ, aby go, broñ Bo¿e, nie tr¹ciæ...
Ka¿dy trzyma i podsuwa artycie papier i o³ówek, ka¿dy pragn¹³by pozyskaæ choæby ma³y
szkic jego rêki genialnej. Niektórzy przynieli przygotowane umylnie w tym celu zeszyty
z przytwierdzonymi na jedwabnych wst¹¿eczkach æwiartkami ró¿nokolorowej bibu³ki angielskiej.
Ze wszystkich stron s³ychaæ niemia³e, zaj¹kliwe proby:
- Wyrysuj mi, kochany Konopko, myliwego!
- A mnie, mój z³ociutki - charta!
- A mnie, mój brylantowy - zaj¹ca!
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Konopka, têgi, pleczysty wieniak, nieustannie powistuj¹cy lub podpiewuj¹cy pod nosem
melodiê znanej piosenki: Pojedziemy na ³ów, na ³ów..., spe³nia ochotnie wszystkie pragnienia. Wyci¹ga rêkê to na prawo, to na lewo, bierze najbli¿szy papier, zarysowuje go, oddaje,
siêga po nastêpny i zaspakaja kolejno ka¿dego kolegê. Po chwili ten ju¿ ma zaj¹ca, ten charta, ten myliwego - wszyscy s¹ zachwyceni, wszyscy te¿ wielbi¹ go, kochaj¹ i szanuj¹.
Na nieszczêcie urok sympatycznego ch³opca s³abiej oddzia³ywa na nauczycieli i wskutek
tego na licie klasowej Konopka bardzo blisko s¹siaduje z Welinowiczem. Poza tym dwaj ci
artyci trzymaj¹ siê z dala od siebie i jeden drugiemu okazuje lekcewa¿enie.
- Có¿ to jest kaligrafia! - szydzi rysownik, wargê doln¹ wysuwaj¹c. - Mo¿esz z tym co najwy¿ej zajechaæ do biura powiatu na wolnonajemnego z pensj¹ stu z³otych na kwarta³.
Kaligraf, umiechaj¹c siê pogodnie, dowodzi:
- Kaligrafia jest podstaw¹ wszystkiego. Na kaligrafii wiat stoi. Wecie któregokolwiek z rysowników, a nie potrafi napisaæ piêknie nawet du¿ego A, choæ to naj³atwiejsza litera w alfabecie. Tymczasem ka¿dy dobry kaligraf, gdy zechce, bêdzie doskonale piórem rysowa³...
Aby s³owa poprzeæ czynem, bierze arkusz papieru i jednym posuwistym cugiem, pióra od
papieru nie odejmuj¹c, wypisuje przelicznego anio³ka w chmurkach, z kêdzierzaw¹ g³ówk¹,
z rozpostartymi szeroko skrzyd³ami!...
Koledzy wykrzykuj¹ na ró¿ne tony: a!... aa!... ,,aa!... Konopka za z rêkoma w kieszeniach, z twarz¹ zwrócon¹ do okna powistuje: Pojedziemy na ³ów, na ³ów, towarzyszu mój...
Jednak sfera pomys³ów tego pewnego siebie Konopki nie jest zbyt rozleg³a. Zaj¹c, pies, myliwy
- to wszystko, na co zdobyæ siê potrafi. Jedynym urozmaiceniem jego dzie³ s¹ kombinacje tych
trzech motywów, Czasem myliwy idzie w pole szukaæ zaj¹ca, a zaj¹c tu¿ za jego plecami weso³o
sobie skacze; to znów pies i zaj¹c biegn¹ w przeciwne strony, a myliwy stoi porodku, broñ opar³
o drzewo i spokojnie poci¹ga sobie z oplatanej butelki; to wreszcie pies stoi wyprê¿ony i gotowy
do skoku, a myliwy strzela do zaj¹ca kul¹ - przy czym widaæ tê kulê wylatuj¹c¹ z lufy i zmierzaj¹c¹ po linii matematycznie prostej (artysta wykrela j¹ przy ekierce) w biednego szaraka...
Klasa posiada innych jeszcze artystów, w rodzaju ni¿szym cokolwiek, ale za to - praktyczniejszym.
S¹ to nie tyle artyci, co majsterkowie, w swojej drobnej specjalnoci niezrównani i niezast¹pieni.
Trudno na przyk³ad wyobraziæ sobie, co by niebieskie mundurki poczê³y i jak by sobie radzi³y bez kolegi Hefajstosa - tak przezwanego st¹d, ¿e jest na podobieñstwo bo¿ka owego
kulawy.
Los, upoledzaj¹c go pod wzglêdem nóg, wynagrodzi³ go za to zwiêkszon¹ zrêcznoci¹ rêki.
Nikt w klasie nie dorównywa Hefajstosowi w talencie temperowania piór.
W szkole pu³tuskiej stalówki znajduj¹ siê pod kl¹tw¹ - uczniowie s¹ obowi¹zani pisaæ wy³¹cznie piórami gêsimi.
- Strze¿cie siê piór stalowych! - powtarza przy ka¿dej sposobnoci nauczyciel kaligrafii. - One
psuj¹ rêkê i charakter!
Ostrze¿enie grone... - na szczêcie nauczyciel ma na myli tylko tak zwany charakter pisma, czyli samo pismo.
Poniewa¿ gêsi nie nosz¹ w skrzyd³ach piór gotowych do pisania, trzeba zatem te pióra przed
u¿yciem poddaæ operacji, która siê zowie temperowaniem. Mozolna to czynnoæ i wymagaj¹ca specjalnego uzdolnienia.
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Ka¿dy wprawdzie, kto posiada dobrze wyostrzony scyzoryk i jakie takie pojêcie o narzêdziach
do pisania, potrafi zastrugaæ sobie pióro w ten sposób, ¿e umaczane w czernidle, bêdzie cieñsze i grubsze kreski na papierze zostawia³o - takie jednak pióro s³u¿yæ mo¿e tylko do pospolitszej, brulionowej roboty. Pisaæ takim piórem na czysto, a tym bardziej ozdobnie kaligrafowaæ niepodobna.
Hefajstos do zatemperowania jednego pióra u¿ywa a¿ trzech ostrz. Najwiêkszym, umiarkowanie ostrym, nadaje zwyk³emu pióru ogólny, jakby szkicowy kszta³t pióra do pisania, rednim, bardzo ostrym, rozcina je czêciowo w kierunku d³ugoci. Najmniejsze, a zarazem najostrzejsze, s³u¿y mu do przycinania noska.
Czynnoæ ostatnia jest w równym stopniu trudna i wa¿na. Od przyciêtego tak lub inaczej noska zale¿y: czy pióro ma s³u¿yæ do cieñszego lub grubszego pisma, do liter pochy³ych, angielskich, czy te¿ do prostego, okr¹g³ego ronda. W ogóle nosek stanowi o ca³ej wartoci pióra.
Nie mo¿na przycinaæ noska na ¿adnej sztucznej podk³adce. S³u¿y do tego wy³¹cznie paznokieæ wielkiego palca osoby temperuj¹cej. Ten paznokieæ u Hefajstosa jest zawsze pokryty
mnóstwem mniej lub wiêcej g³êbokich naciêæ i skaleczeñ.
Hefajstos nie pracuje wy³¹cznie dla idei jak Welinowicz i Konopka. Za zdolnoæ sw¹ i us³ugi
ka¿e sobie p³aciæ. Honorarium pobiera sta³e: od ka¿dego zatemperowanego pióra - bu³ka.
Pracuje zwykle podczas wielkiej pauzy, zasiad³szy na wierzchu ³awki, przy oknie, otoczony
gromadk¹ klientów i ciekawych. Zarobione bu³ki - a zdobywa ich na jednym posiedzeniu
piêæ, szeæ, a¿ do dziesiêciu - chowa do teki, nastêpnie zjada wszystkie do ostatniego okrucha.
¯ar³ocznoæ Hefajstosa jest zdumiewaj¹ca. Potrafi jeæ w ka¿dej porze i wszystko, co mu
dadz¹. Wygl¹da za jak g³odomór. Twarz ma szerok¹, kocist¹, policzki zapadniête, usta ra¿¹co szerokie, nie domykaj¹ce siê, z których wyzieraj¹ du¿e, ostre zêby.
Prócz zwyk³ego temperowania podejmuje siê jeszcze ten majsterek robót wyj¹tkowych, takich jak woskowanie piór i ich hamburyzowanie. Te roboty wykonywa u siebie w domu
- przy pomocy sobie tylko znanych i trzymanych w tajemnicy sposobów. Pobiera za nie zap³atê wysok¹, dochodz¹c¹ do ca³ej kwarty ulêga³ek lub do trzech groszy w gotówce za sztukê. Tote¿ na ten zbytek pozwalaæ sobie mog¹ tylko bogatsi i najwybredniejsi.
Tu objaniæ trzeba, ¿e pióra woskowane odznaczaj¹ siê przedziwn¹ miêkkoci¹, a zarazem
sprê¿ystoci¹, pozwalaj¹c¹ na wykonywanie najsubtelniejszych kaligraficznych cugów.
Niezrównan¹ za zaletê pióra hamburyzowanego stanowi to, ¿e atrament nigdy z niego nie
sp³ywa.
Hefajstos zdobywa sobie wzglêdy nauczycieli dostarczaniem na katedrê - bezinteresownie,
rozumie siê - piór, doskonale temperowanych, woskowanych i hamburyzowanych.
Zupe³nie odrêbn¹ kategoriê artystów klasowych przedstawia Olszewski, przezwany, nie wiadomo dlaczego, Kataryniarzem.
Olszewski-Kataryniarz, ch³opiec pod innymi wzglêdami upoledzony, asinus asinorum, potrzebuj¹cy szeciu lat na przeciniêcie siê przez pierwsze dwie klasy - jest najlepszym na ca³¹
szko³ê i w specjalnoci swej niezrównanym pi³karzem.
Pi³karz w gwarze szkolnej oznacza cz³owieka wyrabiaj¹cego pi³ki do grania.
W miasteczku nie ma ani jednego sklepu, w którym mo¿na by kupiæ pi³kê gotow¹. A poniewa¿ zapotrzebowañ na tê rzecz jest bardzo wiele i ka¿dy z niebieskich mundurków, których
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liczba do 350 dochodzi, prêdzej by siê oby³ bez jedzenia ni¿ bez pi³ki, wiêc uczniowie w³asnym przemys³em i w³asnymi rêkoma ten przedmiot niezbêdny przygotowuj¹.
Wszystkich jednak przecign¹³ na tym polu Olszewski. Ten rudy, piegowaty ch³opiec, z du¿ym
zakrzywionym nosem, prowadzi jakby fabrykê pi³ek, którymi handluje z ca³¹ szko³¹. Rzec mo¿na, ¿e zmonopolizowa³ w swych rêkach ca³y handel pi³kowy. Mówi¹ te¿, ¿e zarabia na tym du¿o
pieniêdzy, które wydaje nastêpnie na jedyn¹ namiêtnoæ swoja: hodowlê go³êbi. O pi³kach u¿ywanych w szkole pu³tuskiej mo¿na by ksi¹¿kê napisaæ. Istnieje piêæ g³ównych, typowych ich
odmian: parcianka, wyrabiana z wyprutej ze starych poñczoch bawe³ny; przeplata siê j¹ w¹sk¹
krajk¹ i oszywa grubym zgrzebnym p³ótnem; krowianka, z sierci krowiej, przygotowana
w ten sposób, ¿e kawa³ek wosku umieszcza siê na grzbiecie krowy, a potem d³oni¹ krêci siê go,
czyli kulga dopóty, a¿ do wosku przylgnie tyle w³osów, ¿e utworz¹ pi³kê (czynnoæ po³¹czona z niebezpieczeñstwem, gdy siê natrafi na krowê ligaj¹c¹); zwijanka vel skrêtka, wyrabiana ze starych gumowych, czyli gumulastycznych kaloszy, które tn¹ siê na d³ugie, jak najcieñsze paski, te za paski zwija siê nastêpnie w k³êbek; rzecz¹ g³ówn¹ jest skrêcanie pasków
tak mocno, ¿eby pi³ka tworzy³a ca³oæ prawie jednolit¹; dêtka czarna (odró¿niæ j¹ nale¿y od
dêtki bia³ej, bêd¹cej u uczniów w pogardzie i pozostawionej wy³¹cznie dziewczynom),
maj¹ca za podstawê tak¿e gumê kaloszow¹, przerabian¹ jednak odpowiednio rêkami fabrykanta na masê plastyczn¹; lanka, rodzaj najwy¿szy, przez powa¿nych jedynie graczów u¿ywany;
dla przygotowania jej kraj¹ kalosze na drobniutkie kawa³eczki, gotuj¹ w ukropie i gor¹ce jeszcze zlepiaj¹ i zaokr¹glaj¹ za pomoc¹ krêcenia pomiêdzy d³oñmi - przy czym trzeba byæ zawczasu przygotowanym na bolene oparzenia skóry, na b¹ble i rany.
Produktem pobocznym, przy fabrykowaniu pi³ek gumowych otrzymywanym, jest tak zwana
guma strzelaj¹ca. Piêkna to rzecz i przez znawców wysoko ceniona. Ale jak trudne, mozolne i... wstrêtne jest jej przygotowanie!
Kataryniarz, który usadowi³ siê na ostatniej ³awce wród ma³o inteligentnego towarzystwa
zjadaczów chleba (w dos³ownym tych s³ów znaczeniu), po ca³ych godzinach, podobnie jak
i oni, porusza szczêkami. Ale gdy ci wychowañcy wiejskich zacianków mocnymi, zdrowymi zêbami miel¹ razowiec, on ¿uje - kawa³ek starego kalosza...
Wiele godzin, a nawet i dni powiêciæ trzeba na to niemi³e ¿ucie, aby z twardej, liskiej,
skrzypi¹cej wród zêbów gumy otrzymaæ wreszcie masê do czarnego ciasta podobn¹, która
daje siê w palcach ugniataæ jak wosk.
Ma³e kulki tego ciasta kupuj¹ na wagê z³ota uczniowie - najm³odsi co prawda. Kupuj¹ je do
zabawy. Zabawa na tym polega, ¿e kulkê najpierw rozp³aszcza siê na kszta³t ma³ego nalenika, nastêpnie brzegi tego nalenika zlepiaj¹ siê ze sob¹ jak najszczelniej, z pozostawieniem
we rodku pustej, a w³aciwie powietrzem wype³nionej przestrzeni. Ta uwiêziona kulka powietrza tworzy b¹belek, który po naciniêciu palcem pêka, wydaj¹c lekki trzask...
W³anie dla owego trzasku nazywa siê ta guma strzelaj¹c¹. Kataryniarz, którego kieszenie
zawsze s¹ wypchane parciankami, krowiankami, dêtkami itp., zawsze równie¿, dla
chêtnego i gotówk¹ p³ac¹cego nabywcy, ma przygotowany miêdzy zêbami lub pod jêzykiem
- kawa³ek strzelaj¹cej gumy.
Z uznaniem dla niebieskich mundurków zaznaczyæ nale¿y, ¿e posiadaj¹c wród siebie czterech wymienionych artystów, umiej¹ ka¿demu wymierzaæ, co mu siê nale¿y.
Konopkê wielbi¹, Welinowicza chwal¹, Hefajstosa lubi¹, Kataryniarzowi za p³ac¹ i - w oczy
mu mówi¹, ¿e jest marny geszefciarz...
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VII. Nauczyciel starej daty
Dzieñ upalny. W klasie duszno i sennie. Tu¿ ko³o okien otwartych przelatuj¹ jaskó³ki
z ostrym, przenikliwym piskiem.
Ch³opcom oczy przymykaj¹ siê do snu. S¹ jakby nieprzytomni od upa³u. Niektórzy na pó³
drzemi¹, kilku zupe³nie zasnê³o.
Co chwila kto wychodzi napiæ siê wody przy pompie szkolnej. Wraca z w³osami mokrymi,
ca³y zmoczony. Nie tylko ugasi³ pragnienie, ale i g³owê zimn¹ wod¹ obla³. Inni patrz¹ nañ
z zazdroci¹, jednak naladowaæ go nie piesz¹.
Obezw³adni³o ich dziwne lenistwo, nie pozwalaj¹ce ruszyæ siê z miejsca.
Na katedrze siedzi Skowroñski, nauczyciel polskiego, stary, gruby, z bia³ymi w³osami naczesanymi na czo³o i skronie, a z ty³u spadaj¹cymi w d³ugich pasmach na plecy. Twarz ma zawsze wygolon¹, szyjê owi¹zan¹ kilkakrotnie bia³¹ chustk¹; olbrzymie, wysuniête spod chustki ko³nierzyki, w których t³uste jego policzki - zw³aszcza gdy g³owê pochyli - do po³owy siê
kryj¹. W ca³oci przypomina owe szanowne postacie z pocz¹tku stulecia, których wizerunki
przechowa³y siê na starych litografiach.
I nauczyciel odczuwa przygnêbiaj¹cy wp³yw upa³u. Nie wydoby³ katalo¿ka, nie roz³o¿y³ nawet dziennika klasowego, o lekcji w³aciwej wcale nie myli.
Przyniós³ ze sob¹ ksi¹¿kê na szarym, bibulastym papierze, otworzy³ j¹ i czyta. G³os ma potê¿ny, teatralny, patetyczny - taki, jakim na publicznych posiedzeniach Warszawskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk odczytywaæ musieli swe utwory jego cz³onkowie.
Silnie skanduj¹c i d³ugie zg³oski nad miarê przeci¹gaj¹c, deklamuje, jakby piewa³:
Ju¿ md³e byd³o szuka cienia
I ciek¹cego strumienia,
A pastyrze, chodz¹c za niem,
Budz¹ echa swoim graniem.
Prosty, klasyczny, Wergiliuszowy obrazek, tchn¹cy wie¿oci¹ wsi, ³¹ki, gaju, w sposób cudowny oddzia³ywa na niektórych. Otwieraj¹ oczy, prostuj¹ siê - ka¿dy ma jakby przyjemne
widzenie na jawie.
Zw³aszcza Sprê¿ycki ca³¹ dusz¹ zaton¹³ w wierszu sielankowym. ¯ywy jak iskra, zawsze figlowaæ gotowy, sk³onny te¿ bywa do marzenia i g³êbokich zamyleñ.
W tej chwili i obraz poetyczny, i piewny rytm wiersza tak go uko³ysa³y, ¿e straci³ niemal
poczucie rzeczywistoci.
Nie jest mu ju¿ gor¹co ani duszno; czuje na policzkach wie¿e wilgotne tchnienie gaju olchowego; s³yszy têskne, przeci¹g³e tony ligawki, które las powtarza echem wielokrotnym...
Jak¿e przyjemny wiaterek przeci¹ga od ch³odnego strumienia. Jak pachnie miêta wród gêstej, puszystej, jak aksamit miêkkiej i po³yskuj¹cej trawy! Rozkosznie by³oby po³o¿yæ siê pod
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drzewem, patrzeæ na sun¹ce po niebie lekkie, srebrzyste ob³oczki, s³uchaæ gwizdania wilgi,
przelatuj¹cej z drzewa na drzewo, liczyæ Ustki na najbli¿szej ga³¹zce - i marzyæ... marzyæ...
- Sprê¿ycki, nie pij!...
Ch³opiec prostuje siê, otwiera na ca³¹ szerokoæ oczy. Znów jest w klasie, znów mu gor¹co znów widzi na katedrze granatowy frak, bia³¹ chustkê, czerwone, zgrzane policzki, wychylaj¹ce siê z nakrochmalonych ko³nierzyków jak z wielkiej porcelanowej misy.
Nauczyciel wci¹¿ czyta piewnym, teatralnym g³osem z niedu¿ej, na bibule drukowanej ksi¹¿eczki.
B³ogos³awiona, cuda czyni¹ca ksi¹¿eczka! B³ogos³awiony i ten, co umie tak zaw³adn¹æ mylami, tak je do swego wyk³adu przynêciæ.
...Inna chwila - inne wra¿enie.
Jesieñ omgli³a ulice, zmatowa³a szyby w klasie, nape³ni³a j¹ ¿ó³tym, smutnym, jakby chorym
wiat³em.
Wszystko wygl¹da osowiale, brzydko. Klasa wydaje siê mniejsz¹ i brudniejsz¹ ni¿ zwykle.
Na suficie widaæ smugi kurzu, w jednym z k¹tów - pajêczynê.
Ch³opcy t³umi¹ ziewanie; siedz¹ milcz¹cy, bez humoru. Nawet figlowaæ im siê nie chce.
I znów na katedrze zasiad³ ten sam stary nauczyciel; roz³o¿y³ tê¿ sam¹ niewielk¹, na bibule
drukowan¹ ksi¹¿kê - czyta...
G³os jego brzmi inaczej ni¿ latem. Jest tak samo, jak szyby, zmatowany, g³uchy. Ale jak zawsze, przelewa siê rytmicznie, to s³abn¹c, to podnosz¹c siê, z teatraln¹ deklamacyjnoci¹,
która dzia³a na m³odych s³uchaczów jak muzyka.
Nauczyciel czyta:
Cicho skrad³ siê wiek sterany,
W smutn¹ staroæ pchn¹wszy mnie...
Zatrzymuje siê, poprawia okularów. G³owa zasuwa siê g³êbiej w ko³nierzyki: siwe w³osy ni¿ej na plecy opadaj¹.
P³ynie ze mn¹ w kraj nieznany ¯egnam was, m³odoci dnie!
K³adzie szerok¹ d³oñ na ksi¹¿ce, nie patrz¹c na ni¹ powtarza:
¯egnam was, m³odoci dnie!
Sprê¿ycki uczuwa nag³e cinienie serca. Pe³n¹ piersi¹ zaczerpuje powietrza, co wygl¹da, jakby g³êboko westchn¹³.
¯ó³tawe wiat³o, s¹cz¹ce siê oknami, g³ucha cisza na korytarzach, smutna, niby rozjêczona
deklamacja nauczyciela - wszystko na wra¿liwego ch³opca dzia³a przygnêbiaj¹co.
A z katedry p³ynie g³os coraz ¿a³oniejszy i jakby stopniowo gasn¹cy:
Kiedy oczy mieræ zaciemni,
Lnianej p³achty bêdzie doæ...
W czterech deskach... w s¹¿niu ziemi...
Dobrze siê ten wypi goæ...
Znów d³oñ szeroka zakrywa kartê - g³os nauczyciela, zmieniony w echo, powtarza jêkliwie:
W czterech deskach... w s¹¿niu ziemi...
Sprê¿ycki siêgn¹³ machinalnie po chustkê - oczy ociera. Jest niew¹tpliwie najwra¿liwszym
z kolegów - wszak¿e i inni odczuli tchnienie smutku wype³niaj¹ce izbê szkoln¹. To tchnienie, pod którego dzia³aniem nawet najweselsi posêpniej¹, wydobywa siê w równym stopniu
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z dnia jesiennego, z wiersza, z g³osu starego nauczyciela, z jego ca³ej niedzisiejszej, niby
mg³¹ oddalenia przesnutej osoby...
Wiersz utkwi³ ch³opcu w pamiêci. Wracaj¹c do domu, w myli go sobie powtarza. Znajduje
siê tak ca³kowicie pod wp³ywem elegijnej poezji, ¿e wraca umylnie zau³kami, aby mu koledzy miechem niewczesnym nastroju duszy nie popsuli.
Wieczorem zanudza domowników strofami: Cicho skrad³ siê wiek sterany... Kiedy oczy
mieræ zaciemni... - przy czym stara siê naladowaæ jak najwierniej jêcz¹cy g³os i teatraln¹
wymowê nauczyciela. Zauwa¿a przy tym, ¿e jego deklamacja wzrusza silnie matkê, która
prosi go, ¿eby da³ pokój tym strasznym wierszom, i która potem odk³ada robotê, twarz
ukrywa w d³oniach i siedzi d³ugo w milcz¹cej zadumie...
Nape³nia go to dziwnym, obcym mu dot¹d uczuciem: zaczyna poznawaæ potêgê s³owa. Z szacunkiem myli o poezji i o swym starym nauczycielu. Ale i ta poezja, i ten nauczyciel niepokoj¹ go sw¹ nadzwyczajn¹ nieprzystêpnoci¹... Nie ma sposobu zbli¿enia siê do nich...
Nieprzystêpny jest zw³aszcza nauczyciel. Inni, choæ otoczeni powag¹, choæ po jowiszowemu
brwi ci¹gaj¹cy, choæ zamieszkali na wy¿ynach oku ch³opiêcemu ledwie widnych. zstêpuj¹
jednak niekiedy na ziemiê, przemawiaj¹, ¿artuj¹, gotowi s¹ nawet figlowaæ jak zwykli ludzie.
Jeden Skowroñski wystêpuje zawsze w roli pó³boga.
Gdy wyk³ada, nie patrzy na uczniów. Ciê¿kie, g³one, starannie odmierzone s³owa rzuca
w przestrzeñ. Nawet gdy uczeñ wydaj¹cy lekcjê stoi tu¿ przed nim, nie widzi go, nie chce
widzieæ. Oczy jego ponad g³ow¹ ch³opca wybiegaj¹ daleko, wysoko...
Jednak o osch³oæ serca pos¹dzaæ go nie mo¿na. Miewa czasem ³zy w oczach - wówczas, gdy
wiersze elegijne wyg³asza. Uczniów swych kocha, wypo¿ycza im ksi¹¿ki ze swej biblioteki,
æwiczenia ich nadzwyczaj starannie poprawia, na marginesach wypisuje upomnienia nie tylko stylistyczne, lecz moralne i obywatelskie.
Ale bardziej ni¿ uczniów kocha przedmiot, który wyk³ada. ¯yje te¿ raczej przesz³oci¹ ni¿
dniem obecnym.
Przedmiotem najgorêtszych jego umi³owañ literackich jest wiek osiemnasty i pierwsze lata
dziewiêtnastego. Najwymowniej wychwala, najczêciej cytuje poetów, w tych dwóch okresach ¿yj¹cych.
Krasicki, Naruszewicz, Knianin, Karpiñski, Osiñski, Dmochowski to jego bo¿yszcza.
Ka¿dy poeta nosi u niego pewien sta³y tytu³. Krasicki to ksi¹¿ê poetów; Naruszewicz poeta - dziejopis; Karpiñski - poeta serca albo piewak Justyny; Dmochowski - polski Boileau.
Uczniowie musz¹ znaæ te przezwiska. Gdy który siê pomyli, gdy nazwie, broñ Bo¿e, poet¹
serca Naruszewicza, a piewakiem Justyny Krasickiego - stary nauczyciel pieni siê z gniewu.
Cokolwiek b¹d, na lekcjach jêzyka polskiego panuje zawsze nastrój powa¿ny. Z wyj¹tkiem
kilku g³¹bów, zajêtych ¿uciem razowca lub gumulastyki, wszyscy inni przejmuj¹ siê ¿ywo
wyk³adem, ucz¹ ochotnie zadanych wierszów, wyg³aszaj¹c je nie tylko w klasie, lecz i na
zebraniach kole¿eñskich, na ekskursjach na majówkach - prowadz¹ nawet niekiedy spory o wy¿szoæ poety serca nad ksiêciem poetów lub odwrotnie.
Sprê¿yckiego poci¹gaj¹ najbardziej wiersze ¿artobliwe oraz rzewne, liryczne. Umie na pamiêæ ca³e strofy z Myszeidy, umie ca³y Powrót na wie, ca³y Pacierz staruszka.
Cienkim, prawie dziewczêcym g³osem, ale z wielkim zapa³em i przejêciem siê deklamuje:
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Goñcze z³otego s³oñca! ró¿ana jutrzenko!
Ju¿e to w chatki mojej zajrza³a okienko?
O, jak licznie z twej twarzy promieñ bije czysty
Przez te m³ode ga³¹zki leszczyny krzewistej!...
Pochyla drobn¹ postaæ, jakby ciê¿arem lat przygiêt¹ - g³os mu dr¿y, s³abnie...
Kiju mój! ty, staroci mej wierna podporo!
Prowad mnie... ju¿ bez ciebie w tym wieku niesporo.
Za tym sobie ogródkiem na wschód s³oñca si¹d¹
I ³¹kom siê zielonym przypatrywaæ bêdê...
Nikt tego w ¿art nie obraca. Koledzy przys³uchuj¹ siê wierszowi z powag¹. Dobrzy, proci,
wra¿liwi ch³opcy tak silnie odczuwaj¹ urok poezji, ¿e Sprê¿ycki wydaje im siê niemal prawdziwym staruszkiem.
A on, wyprostowawszy siê i rêce ku otwartemu oknu lub - gdy znajduj¹ siê na przechadzce ku g¹szczom lenym wyci¹gn¹wszy, ze s³odkim rozrzewnieniem koñczy:
Wietrzyku! co tu sobie lekko polatujesz,
Jedne zió³ka ko³yszesz, a drugie ca³ujesz
Nie gard t¹ siw¹ bródk¹ - a przez wdziêczne wianie,
Daj i jej nad miód s³odszych ust poca³owanie!
Koledzy zachwycaj¹ siê deklamacj¹ Sprê¿yckiego - nauczyciel zarzuca jej brak kadencji
oraz dykcjê mietankow¹, malan¹... Ch³opiec czyni najwiêksze wysi³ki, aby siê z tych
wad poprawiæ - przechodzi to wszak¿e jego mo¿noæ.
Jeden tylko Kucharzewski, olbrzym klasowy, z g³osem dojrza³ego mê¿czyzny, przerastaj¹cy
wzrostem najwy¿szych nauczycieli - zadowala pod tym wzglêdem profesora Skowroñskiego.
On tylko z dostateczn¹ energi¹ jêzyka umie wypowiadaæ wiersze, w których s³ychaæ jakby
warkot bêbna, jakby poryk lwa...
Zdrrrajco! z twarrrdej Taurrrów wygrrryz³e siê ska³y,
A Hitrrrzañskie tygrrrzyce pierrr ci podawa³y!...
Stary nauczyciel promienieje zachwytem i jak ¿ó³w ze skorupy wychyla siê ze swych olbrzymich ko³nierzy, gdy Kucharzewski g³osem potê¿nym wygrzmiewa Naruszewiczowskie aleksandryny:
Ju¿ widzê... jako wdziawszy hart niez³omnej zbroje,
Zmiata z karków niewiernych odête zawoje;
A posok¹ i prochem ozdobnym okryty,
Tratuje zdradne cz³onki koñskimi kopyty!
Na wzrok jego ogromny na blask p³ytkiej stali,
Kupami siê od Wiednia zbita gawied wali.
Stoi zdrêtwia³y Dunaj, ¿e na bystrym grzbiecie
Most mu, z trupów us³any, p³awne barki gniecie!
W deklamacji Kucharzewskiego ka¿de r warczy jak brytan na ³añcuchu, ka¿de z i s
syczy jak ¿¹d³o wê¿owe, ka¿de wi, wia, wie gwi¿d¿e jak kartacz lec¹cy - a w wyrazie
kopyty s³ychaæ wyranie têtent pêdz¹cego konia...
Kucharzewski ma zawsze z polskiego stopnie celuj¹ce; Sprê¿ycki zdobywa zaledwie bardzo dobre. Ale Sprê¿yckiemu obce jest uczucie zawici; uczy siê te¿ nie dla stopni, lecz
przez gor¹ce ukochanie przedmiotu.
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Jest tak nasi¹kniêty poezj¹ XVIII wieku, ¿e ile razy wraca ze szko³y, deklamuje g³ono na
korytarzu:
Oto mój dom ubogi - te¿ lepione ciany;
Te¿ okna ró¿noszybne, piec niepolewany...
- A w³anie, ¿e polewany! - sprzeciwiaj¹ mu siê domownicy.
Nie wyobra¿a sobie, by mog³a istnieæ na wiecie poezja piêkniejsza od poezji Karpiñskiego,
Krasickiego, Naruszewicza. U³amek Iliady w przek³adzie Dmochowskiego, odczytany kiedy
przez nauczyciela, dostarczy³ mu na kilka dni w¹tku do marzeñ najrozkoszniejszych...
Podziela te upodobania jego najbli¿szy przyjaciel i powiernik: Dembowski. Ale ostatni jest
powci¹gliwy w zachwytach - na rzeczy patrzy spokojniej, krytyczniej.
Pewnego dnia wolnego od lekcji Dembowski przyszed³ do Sprê¿yckiego z min¹ tajemnicz¹,
trzymaj¹c co pod rozpiêtym na piersiach mundurkiem. Wywo³a³ go na podwórze; potem
zaproponowa³, ¿eby poszli do pustelni.
Pustelni¹ nazywali ch³opcy odkryty przez siebie, cichy, odludny placyk nad Narwi¹, pomiêdzy pichrzami, gdzie mo¿na by³o spokojnie czytaæ, rozmawiaæ, graæ w pi³kê, ryby na
wêdkê ³owiæ.
Ros³o na tym placyku wierzb kilka oraz kilka zdzicza³ych drzew winiowych, rodz¹cych
owoc nawet dla uczniowskiego podniebienia zbyt kwany. Tu i owdzie widnia³y lady zagonów, szcz¹tki rozebranego ogrodzenia, niedobitki krzewów bzowych, jaminowych, wreszcie
jedna, prawie ca³kowicie pozbawiona lici, czeremcha.
Placyk by³ niegdy widocznie ogrodem. Tradycja tego przechowa³a siê miêdzy ptakami, które na wiosnê gêsto tu zalatywa³y. Nierzadkim gociem bywa³a wilga, pogwizduj¹ca co kilka
chwil to tu, to tam, jakby dra¿ni¹c siê z ch³opcami. Odwiedza³y te¿ ustroñ nadrzeczn¹ kraski,
których seledynowo-z³ociste upierzenie, powabnie mieni¹ce siê w s³oñcu, olniewa³o wzrok
nadaj¹c zak¹tkowi znamiê egzotyczne. Ch³opcom, wydawa³o siê niekiedy, ¿e chodz¹ po ogrodach Szecherezady - ¿e sami s¹ bohaterami Tysi¹ca i jednej nocy...
W tej to pustelni Dembowski wyci¹gn¹³ spod mundurka i Sprê¿yckiemu pokaza³ rzecz przyniesion¹. By³a ni¹ ksi¹¿ka - tom Mickiewicza, zawieraj¹ca Konrada Wallenroda, Dziady. Nie
zwlekaj¹c, usiedli na klockach pod pichrzem, czytaæ zaczêli.
Czytali na przemian, g³ono - a cudnym wierszom Narew do taktu pluska³a, ptaki dziwi³y siê
zmieszanymi krzykliwie g³osami, przytakiwa³ w równych odstêpach czasu zegar, wybijaj¹cy
kwadranse i godziny na wie¿y farskiej.
Na czytaniu kilka godzin im zbieg³o. Dzwony kocielne oddzwoni³y ju¿ Anio³ Pañski, rozp³ynê³y siê w powietrzu rytmiczne, uroczyste, posêpne dwiêki, poleg³ym w bojach z niewiernymi powiêcone - oni jeszcze czytali.
Dopiero ciemnoæ, nie pozwalaj¹ca rozró¿niaæ liter, oderwa³a ich od ksi¹¿ki. Podnieli siê
wzdychaj¹c.
- Có¿, Witek? - zagadn¹³ Dembowski - podoba³o ci siê to? Gadaj!
Ale Sprê¿ycki nie by³ w stanie gadaæ. Wybuchy romantyczne wieszcza, którego zna³ dot¹d
tylko ballady i spokojn¹, prawie klasyczn¹ Gra¿ynê - oszo³omi³y go. W milczeniu kolegê
po¿egna³.
Nazajutrz nie by³o mowy o Mickiewiczu. Tego dnia sz³a wspania³a ekstrameta na jednym
z placów nadrzecznych, z którego uprz¹tniêto drzewo budulcowe. Sprê¿ycki, licz¹cy siê do
najzapaleñszych i najzrêczniejszych esktramecistów, rej tam wodzi³. Gdy postawiony na
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mecie krêci³ siê jak wrzeciono i podskakiwa³, równie trudno by³o trafiæ go pi³k¹, jak zabiæ
kul¹ jaskó³kê w locie. Gra ca³kowicie go poch³onê³a - zapomnia³ o wszystkich poetach na
wiecie.
Dopiero w kilka dni póniej powrócono do tego przedmiotu.
- Có¿ Konrad Wallenrod, hê? - zapyta³ Dembowski, gdy chodzili po ogrodzie publicznym,
trzymaj¹c siê pod rêce i zajadaj¹c kupion¹ do spó³ki kwartê sapie¿anek.
- Przeliczny - os¹dzi³ ogryzaj¹c starannie ogonek gruszki.
- A Dziady?
- Cudowne!
- Wiesz? Ja za jednego Mickiewicza odda³bym tych wszystkich, których nam Skowron ka¿e
wykuwaæ!
Sprê¿ycki milcza³ ocieraj¹c starannie now¹ sapie¿ankê.
- Có¿ to za poeta ten tam Krasicki! Albo ten jaki Naruszewicz!
Sprê¿ycki, na kolegê nie patrz¹c, zauwa¿y³ tylko:
- Iiiii...
- Jak stary zacznie prawiæ o swoim poecie serca, piewaku Justyny, to jak Boziê kocham,
jêzyk gryzê, ¿eby nie wybuchn¹æ miechem!
- Ooooo! - mrukn¹³ znów tamten dwuznacznie.
- Albo czy nie mieszny i ten twój Pacierz...
- Jaki Pacierz?
- Wiesz... Goñcze z³otego s³oñca... czy te¿ S³oñce z³otego goñca... ju¿ nie pamiêtam.
Sprê¿ycki cisn¹³ nie dojedzon¹ gruszkê na ziemiê, wyrwa³ rêkê spod ramienia kolegi i obracaj¹c siê doñ twarz¹, wyrzek³ dobitnie:
- G³upi!
Dembowski, znacznie spokojniejszy, umiechn¹³ siê na to filozoficznie.
- Dlaczego mam byæ g³upi? - zapyta³ bez gniewu.
- Bo nie mo¿esz zrozumieæ, ¿e... ¿e...
Zaci¹³ siê - trudno mu by³o myl sw¹ wyraziæ s³owami.
- No, ¿e... jedno drugiemu nie przeszkadza! - dokoñczy³ wreszcie g³osem podniesionym.
Tamten krêci³ g³ow¹, naprawdê nic nie rozumiej¹c. Usiedli na ³awce. Sprê¿ycki d³ugo milcza³, napiêtkiem ziemiê rozgrzebuj¹c, wreszcie rzek³:
- Widzisz, Bronek, to tak jest. Czy ty lubisz na przyk³ad - sapie¿anki?
- Ba!
- Czy one s¹ pod³ug ciebie dobre?
- Wyborne!
- Wyborniejsze od innych?
- Hm... pewnie, ¿e tak...
- Dobrze. Teraz wiêc s³uchaj. Je¿eli sapie¿anki s¹ wyborne, mo¿e nawet od innych wyborniejsze, to - pytam ciê, Bronek - czy te wszystkie inne, a wiêc: ma³gorzatki, bery, panny, jedwabnice, diuszesy i tak dalej, trzeba wzi¹æ i - wieprzkom do koryta wyrzuciæ?
- Co znowu! Szkoda by³oby tylu dobrych owoców!
- Wiêc uwa¿, Bronek. Je¿eli szkoda owoców dobrych, to czy¿ nie wiêksza szkoda dobrych
wierszów? Czy¿ to obok Mickiewicza nikt ju¿ wiêcej istnieæ nie mo¿e? Czy dlatego, ¿e Konrad Wallenrod liczny, a Dziady cudowne, reszta polskich poetów ma iæ na mietnik?
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Dembowski potrz¹sn¹³ g³ow¹ przecz¹co.
- Ale¿ nie, doprawdy nie... Wiesz, Witek? Przekona³e mnie. Jak Boziê kocham, przekona³e.
Tamten ci¹gn¹³ z zapa³em:
- Porywa mnie Mickiewicz, ale Karpiñski mnie wzrusza. Ile razy mówiê jego Powrót na wie,
mam ³zy w oczach. Zawsze te¿ bêdê odmawia³ przy modlitwie Kiedy ranne wstaj¹ zorze
i Wszystkie nasze dzienne sprawy... i nigdy nie zapomnê Pacierza staruszka...
Wsta³ - g³os podniós³.
- Goñcze z³otego s³oñca! ró¿ana jutrzenko!... Jaki to liczny pocz¹tek! Pamiêtasz ten
wschód s³oñca, który widzielimy na majówce? Zawsze on mi siê przy tych wierszach przypomina.
- Jednak¿e - wzi¹³ na odwagê Dembowski - nigdy nie s³ysza³ od Skowrona wierszów, które... jak by to powiedzieæ?... widrem wkrêcaj¹ siê w g³owê - jak na przyk³ad niektóre piewki z Dziadów albo ballada o Alpuharze...
Sprê¿ycki zamyli³ siê.
- S³uchaj, Bronek - rzek³ po chwili uroczycie - pamiêtasz ty ten dzieñ jesienny, kiedy to by³a
taka mg³a paskudna i kiedy to Effenberger wyrzuci³ za drzwi Kamiñskiego, bo przyszed³ zab³ocony, ze spodniami w cholewach?... Tego dnia by³a lekcja polskiego i Skowroñski czyta³
nam ze swej bibulastej ksi¹¿ki wiersz, nie wiem czyj, co siê zaczyna³: Cicho skrad³ siê wiek
sterany... Wiesz? - ja od tego wiersza od¿egnaæ siê nie mogê. Nie lubiê go, mogê nawet powiedzieæ, ¿e go siê bojê, ale chcê czy nie chcê, powtarzaæ go muszê. A ile razy go powtarzam, zawsze staje mi przed oczyma nasz stary nauczyciel, taki znêkany, smutny, przygarbiony, z obwis³ymi, po¿ó³k³ymi policzkami... I zdaje mi siê zawsze, ¿e wtenczas gdy on nam ten
wiersz odczytywa³, myla³ o sobie, o w³asnej staroci, o w³asnym grobie...
Sprê¿ycki wsun¹³ rêkê pod ramiê kolegi - zaczêli znów chodziæ po ulicach ogrodu, wród
wyd³u¿onych cieni drzew, wród purpurowoz³otych smug gasn¹cego na zachodzie s³oñca.
Opuci³a ich zwyk³a ch³opiêca pustota. Chodzili skupieni w sobie, powa¿ni. Sprê¿ycki deklamowa³ z cicha, naladuj¹c przeci¹g³y, piewny, nieco dr¿¹cy g³os starego nauczyciela:
Cicho skrad³ siê wiek sterany,
W smutn¹ staroæ pchn¹wszy mnie...
P³ynie ze mn¹ w kraj nieznany ¯egnam was, m³odoci dnie!
Gdy tak nasi¹kali obydwa poezj¹ s³owa i poezj¹ przyrody, rozko³ysa³o siê nagle powietrze od
potê¿nego huczenia dzwonów farskich. Nigdy w zwyk³ych okolicznociach o tej porze nie
dzwoniono - przy tym i samo dzwonienie by³o niezwyk³e.
Spi¿owe tony nios³y jak¹ wieæ posêpn¹, modli³y siê, p³aka³y... Dembowski szepn¹³:
- Kto umar³...
Ch³opcy zdjêli czapki, prze¿egnali siê. Sprê¿ycki poci¹gn¹³ kolegê do wyjcia. Gdy znaleli
siê na rynku, podbieg³ do nich Koz³owski.
- Umar³ Skowron! - mówi³ zdyszany. - Dzi po po³udniu apopleksja go tknê³a. Pojutrze szko³a idzie na pogrzeb - lekcji nie bêdzie...
Zmrok ju¿ pada³ na miasto, gdy Sprê¿ycki wraca³ do domu. By³o mu smutno i strasznie.
Chcia³ zapomnieæ o starym nauczycielu, a widzia³ go nieustannie przed sob¹. Chcia³ myleæ
o grze w pi³kê, o figlach szkolnych, o weso³ej ksi¹¿ce, któr¹ dosta³ do czytania - a usta jego
powtarza³y bezwiednie:
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Kiedy oczy mieræ zaciemni,
Lnianej p³achty bêdzie doæ...
W czterech deskach... w s¹¿niu ziemi...
Dobrze siê ten wypi goæ...
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VIII. Dawid i Goliat
Nadzwyczajn¹ uciechê mia³a raz szko³a: Kucharzewski przyniós³ Wroñskiego - w tece.
Kucharzewski - to olbrzym klasowy, z szerok¹ piersi¹, grubym karkiem, ciê¿ki i niezgrabny,
lecz wyj¹tkowo mocny. Wroñski - istne kurcz¹tko.
Nie tylko klasa, lecz i szko³a ca³a podziwia si³ê Kucharzewskiego. Niczym dla tego ch³opca
wzi¹æ w zêby ciê¿ki stolik stoj¹cy na katedrze i obnosiæ go po klasie, nie podtrzymuj¹c rêkoma. Niczym posadziæ na fotelu profesorskim czterech kolegów i zarzuciwszy sobie ten ³adunek na plecy, swobodnie z nim chodziæ. Niczym nawet: gruby, szkolny pogrzebacz ¿elazny
zgi¹æ i wyprostowaæ...
Tego dnia olbrzym, id¹c do szko³y, spotka³ w¹t³ego kole¿kê, który po niedawnej chorobie
ledwie no¿yny wlók³ za sob¹. Niewiele myl¹c wypró¿ni³ sw¹ kolosaln¹ tekê, ksi¹¿ki i kajety
po kieszeniach pochowa³ i chwyciwszy pó³¿artem malca, wsadzi³ go do teki, przykazuj¹c,
¿eby rêkami trzyma³ go za szyjê.
S³aby i trochê lêkliwy ch³opiec spe³ni³ rozkaz - i przyniesiony zosta³ w ten sposób do szko³y
wród wrzasku kolegów i gawiedzi ulicznej.
- Goliat i Dawid... parole! - os¹dzi³ profesor Luceñski, gdy siê o tym zdarzeniu dowiedzia³.
- Niech no jednak - doda³, do tabakiereczki swej siêgaj¹c - ten Goliat strze¿e siê, ¿eby mu
Dawidek g³owy nie uci¹³ bo teraz Dawidkom dowierzaæ nie mo¿na - parole!
Wywo³uje ich obu do lekcji - ka¿e stawaæ przed katedr¹ jednemu obok drugiego. Dawid siêga ledwo do pasa Goliatowi.
- Kucharzewski, t³umacz: Koñ mego s¹siada - zjad³ - ¿onê starego jenera³a.
Goliat usta szeroko otworzy³ - mieje siê.
- To byæ nie mo¿e... - mówi grubym g³osem.
- Co nie mo¿e byæ?
- ¯eby koñ zjad³... hi, hi, hi... kobietê.
Profesor uderza trzcin¹ w stolik.
- Ciebie nie pytaj¹ o zdanie! Ka¿¹ ci t³umaczyæ i basta!
- To dla mnie za trudne; ja nie wiem, jak to bêdzie po
francusku.
- Bien. Masz pa³kê i mo¿esz iæ na miejsce.
Profesor skrzypi¹cym piórem smaruje w katalo¿ku wielk¹ jedynkê.
Teraz olbrzym wykrzywia siê do p³aczu.
- Nie wiem, za co pa³ka?... - mruczy basem, odchodz¹c od katedry. - Pierwsze s³yszê, ¿eby
konie... Mo¿e tak jest we Francji, ale u nas... Trzcina znów grzmi na katedrze.
- Milczeæ, bo do dziennika zapiszê! Olbrzym wt³oczy³ siê do ³awki, g³owê wsun¹³ miêdzy
ramiona - ro¿kiem chustki oczy ociera.
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- Dawidku!... - zwraca siê Luceñski do drugiego ucznia - powtórz, o com zapytywa³.
Cieniutki, ale rezolutny g³osik odpowiada:
- Pan prosor wymieni³ trzy zdania oddzielne i kaza³ przet³umaczyæ je na francuski. Pierwsze
zdanie: Koñ mego s¹siada... le cheval de mon voisin; drugie zdanie: zjad³... - il a mange;
trzecie zdanie: ¿onê starego jenera³a... la femme dun wieux general.
Luceñski wydosta³ sw¹ ma³¹ tabakierkê, raz po raz z niej za¿ywa i palec wyciera o rud¹ perukê. Jest widocznie bardzo zadowolony.
Podsuwa tabakierkê uczniowi.
- Jeste zuch, Dawidku... Tu es un brave garcon! Za¿yj, bo wart tego.
Ch³opiec zanurza koniuszek palca w tabace i do nosa przyk³ada.
- Jeste zuch i masz g³owê na karku. A Kucharzewski jej nie ma. Sta³o siê, com przepowiedzia³: Dawid uci¹³ g³owê Goliatowi!
Dowcip zdobywa uznanie klasy. Wszyscy, z wyj¹tkiem zawstydzonego i czerwonego ze z³oci olbrzyma, pok³adaj¹ siê od miechu.
Nied³ugo potem przypad³a lekcja religii. Ksi¹dz prefekt. wys³uchawszy innych, zwróci³ siê
do Kucharzewskiego:
- No, Kucharzesiu, popisz siê! - mówi ze zwyk³ym sobie ³agodnym, ¿artobliwym umiechem.
- Powiedz nam wszystko, co wiesz o Moj¿eszu.
Niestety, Kucharzesio nic prawie o Moj¿eszu nie wie. Nasta³y w³anie dni gor¹ce - olbrzym,
którego zdrowa, silna organizacja domaga siê ruchu, wysi³ków fizycznych, obcowania z przyrod¹, wszystek czas pozaszkolny spêdza na k¹paniu siê w Narwi, p³ywaniu ³ódk¹, wycieczkach dalekich na ryby. Od ksi¹¿ki co go odpycha. Gdy chce zmusiæ siê do nauki, litery tañcuj¹ mu przed oczyma, zdania nie daj¹ siê pochwyciæ - os³ab³y, niepokonan¹ sennoci¹ zmo¿ony, zasypia z otwartymi oczyma, powtarzaj¹c bezwiednie koniugacje ³aciñskie lub zawi³¹
teoriê arytmetyki.
Wywo³any do lekcji wstaje, przeci¹ga siê, t³umi ziewniêcie, wpatruje siê w ksiêdza i milczy.
- No, rybko, panie wiêty, któ¿ to by³ Moj¿esz? - dopytuje ksi¹dz prefekt.
- Moj¿esz by³ synem... by³ synem...
Dalej ani w z¹b.
- To ju¿ wiemy - zauwa¿a ksi¹dz. - Córk¹ przecie byæ nie móg³. Zapewne te¿ by³ synem swego ojca i swojej matki. Ale có¿ wiêcej, rybko, panie wiêty?
Kucharzesio d³ugo milczy, rzucaj¹c na prawo i lewo wymowne spojrzenia, b³agaj¹c o pomoc kole¿eñsk¹, wreszcie bierze na odwagê i podtrzymywany przez podpowiadaczów,
zaczyna - p³ywaæ.
- Moj¿esz wyprowadzi³ Egipcjan z niewoli ¿ydowskiej... Pokazywa³ cuda przed królem Salomonem i o¿eni³ siê z jego córk¹ Plag¹... Potem pobi³ Filistyñczyków i zatopi³ ich wojsko
w morzu Chanaan... Na puszczy kaza³ odlaæ cielca z³otego, sam mu siê k³ania³ i innym k³aniaæ siê kaza³...
- Dosyæ, panie wiêty, dosyæ!... - krzyczy prefekt uszy sobie zas³aniaj¹c. - Gor¹czkê masz,
rybko!... bredzisz, panie wiêty!
Kucharzewski staje w miejscu jak ci¹gniêty uzd¹ rumak. Przez chwilê porusza jeszcze ustami, ¿uj¹c niezrozumia³e wyrazy, potem od razu milknie i wpatruje siê w ksiêdza niecierpliwie, jakby mówi³:
- Mo¿e nareszcie da mi ksi¹dz prefekt ju¿ pokój z tym Moj¿eszem?...
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Ksi¹dz, naprawdê strapiony, rêce za³ama³...
- Rybko, panie wiêty, co siê z tob¹ dzieje? Taki s³uszny kawaler i tak prawi od rzeczy! Gdzie¿e ty podzia³ g³owê, Kucharzesiu?
Ledwie ksi¹dz wspomnia³ nieszczêsn¹ g³owê, we wszystkich ³awkach podnosz¹ siê krzyki.
Trudno zrozumieæ treæ krzyków, bo wszyscy krzycz¹ równoczenie. S³ychaæ wci¹¿ s³owa:
Goliat... Dawid... olbrzym... proca...
- Prymus, panie wiêty! - wo³a ksi¹dz, za g³owê siê chwytaj¹c - czego chc¹ te Filistyñczyki?
Prymus raportuje:
- A to, proszê ksiêdza prefekta, oni mówi¹, ¿e Dawid uci¹³ g³owê Goliatowi.
- To¿ wiem o tym, rybko. Ale có¿ to ma do Kucharzewskiego?
- A bo w³anie Kucharzewskiego pan profesor Luceñski nazwa³ Goliatem.
- Co mówisz, rybko, panie wiêty! Gdzie¿ w takim razie Dawid?
Tu ju¿ prymusa zakrzykuj¹ inni:
- Dawid, poka¿ siê ksiêdzu prefektowi...
- Wrona, wyjd na rodek!...
Niebawem maleñki Wroñski, wypchniêty przez kolegów, staje przed ksiêdzem z wystraszon¹,
bynajmniej nie bohatersk¹ min¹.
- Niegodziwcze, panie wiêty - wpada na niego ksi¹dz prefekt z udan¹ zawziêtoci¹ - jak
mog³e pozbawiæ kolegê najpotrzebniejszej czêci cia³a? Có¿ wart uczeñ bez g³owy? Gdzie¿
on teraz, niebo¿¹tko, pomieci naukê? Przecie¿ jej w kieszeñ nie schowa ani do teki. A tu
nadchodz¹ egzaminy, a tu Kucharzesio drugoroczny... Oj, Dawidku! Dawidku! co ty narobi³, panie wiêty!
Ksi¹dz ociera czo³o czerwonym fularem i nie trac¹c miny powa¿nej, koñczy:
- S³uchaj¿e, Dawidku, rybko, co ci tu przykazujê. Chocia¿ Kucharzesio Filistyñczyk, bo Goliat,
na ¿aden sposób bez g³owy zostawiæ go nie mo¿na. Bo i to uwa¿, panie wiêty, ¿e gdyby on promocji nie dosta³ i na grzyby poszed³, musia³by, rybko, koszyk za nim nosiæ. Pamiêtaj¿e. Pamiêtaj¿e, rybko, panie wiêty, ¿e obowi¹zkiem jest twoim, aby mu g³owê na powrót przyprawi³!
Powszechna weso³oæ. miej¹ siê wszyscy - prócz Dawida i Goliata. Ostatni ma minê zak³opotan¹ i z³¹; na twarzy pierwszego maluje siê wytê¿enie umys³u. Przej¹³ siê s³owami ksiêdza
prefekta - rozmyla nad tym, w jaki sposób rozkaz us³yszany wype³niæ, krzywdê wyrz¹dzon¹
koledze naprawiæ?
Tymczasem mimo upa³u, który rozleniwia i os³abia, wszyscy energicznie ucz¹ siê, ¿eby przy
egzaminach nie obci¹æ siê i roku nie straciæ. Ekstra i palant posz³y w zapomnienie,
o gumê strzelaj¹c¹ nikt Kataryniarza nie pyta - nawet talenty Welinowicza i Konopki mniejszym ni¿ zwykle ciesz¹ siê uznaniem. Za to Hefajstos tryumfuje: podczas pauzy wszyscy
cisn¹ siê do niego z piórami, których teraz tak wiele siê zu¿ywa. Nad¹¿yæ nie mo¿e z temperowaniem i... z poch³anianiem bu³ek zewsz¹d znoszonych.
I w Kucharzewskim obudzi³a siê ambicja - postanowi³ za wszelk¹ cenê egzamin z³o¿yæ i promocjê dostaæ. Wyrzek³ siê na kilka tygodni Narwi i jej ponêt, ca³ymi godzinami siedzi nad
ksi¹¿k¹ lub kajetem, ciê¿ko dysz¹c i wzdychaj¹c. Uf! jak¿e go mêczy gramatyka ³aciñska!
Jak¿e go wyczerpuj¹ u³amki dziesiêtne i regu³a trzech. Zdaje mu siê, ¿e gdyby przep³yn¹³
kilka wiorst pod wod¹ lub berlinkê kilka godzin holowa³, mniej czu³by siê znu¿onym.
Nawet na pauzê z klasy nie wychodzi, lecz skulony jak kariatyda, powtarza wci¹¿ w kó³ko
grubym g³osem jedn¹ i tê¿ sam¹ lekcjê, która w ¿aden sposób utkwiæ mu w pamiêci nie mo¿e.
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Jednego dnia, wyj¹tkowo upalnego, pozwolono uczniom iæ na godzinê do domu. Nauczyciel zachorowa³, a nie by³o komu go zast¹piæ. Jak ptaki, gdy ujrz¹ drzwi klatki otwarte, rzucili siê ch³opcy do wyjcia. W kilka sekund klasa opustosza³a - pozostali tylko: Kucharzewski i Wroñski.
Wroñski, nadzwyczaj pilny, korzysta z wolnej godziny, aby przepisaæ kilka kart z drogiej, od
kolegi po¿yczonej ksi¹¿ki, na której kupienie by³ za biedny. Ju¿ prawie ca³¹ ksi¹¿kê mia³
przepisan¹ piêknym wyranym rondem, którym celuje i które raczy pochwalaæ sam mistrz
Welinowicz.
Kucharzewski wcisn¹³ siê w najdalszy k¹t i zgrzany, spotnia³y, mêczy siê nad gramatyk¹
³aciñsk¹.
Pochyli³ swe wielkie cia³o - wyranie, choæ niezbyt g³ono, czyta:
- Rzeczowniki na is s¹ rodzaju ¿eñskiego.
Przeczytawszy prostuje siê, zamyka oczy i zaczyna jêczeæ monotonnie:
- Rzeczowniki... rzeczowniki... rzeczowniki. Na is... na is... na is... S¹ rodzaju ¿eñskiego...
¿eñskiego... ¿eñskiego...
Wbiwszy ju¿ sobie w g³owê to zdanie, znów pochyla siê, ¿eby z ksi¹¿ki now¹ szczyptê m¹droci zaczerpn¹æ. Przypomina ptaka pij¹cego ze ród³a.
- Wyj¹tek stanowi¹ rzeczowniki: vis, lapis, crinis, cannabis, ignis... Ojoj, jeszcze nie koniec?... Pulvis, panis, piscis... Jak Boziê kocham, nie wytrzymam!
Ociera spocone czo³o - ciê¿ko, z g³êbi piersi wzdycha. Przez chwilê na jego twarzy maluje
siê walka. Niespokojne spojrzenie rzuca w otwarte okno, za którym widaæ m³ode, kwitn¹ce
kasztany, s³ychaæ huczenie chrab¹szczów, æwierkanie jaskó³ek, krzyki ch³opców graj¹cych
w palanta...
Wyraz jego twarzy jest taki, jakby chcia³ powiedzieæ:
Ej, rzucê ja to wszystko... do k¹pieli pójdê, potem na ryby... Bierz licho promocjê i szko³ê!
Zwyciê¿y³ pokusê - oczy odwróci³ od okna - wzniós³ je w górê z wyrazem rezygnacji. Potem
oczy zamyka i znów jêczy:
- Vis... vis... vis... Lapis... lapis... lapis... Crinis... crinis... crinis...
Co chwila to zagl¹da do ksi¹¿ki, to siê od niej oddala kiwaj¹c siê jak ¯yd nad Talmudem.
Idzie mu ciê¿ko. Ledwie nauczy³ siê trzeciego wyrazu, ju¿ dwa pierwsze ulatuj¹ mu z pamiêci. Wraca do nich - tamten gdzie mu siê zapodzia³. A tych wyrazów tak wiele! Prawie pó³
stronicy zajmuj¹. Czy¿ on kiedykolwiek potrafi siê ich nauczyæ?...
Wzdycha, odpoczywa - znów jêczy:
- Cannabis... cannabis... cannabis... Ignis... ignis... ignis...
To ju¿ umiem. A tamte?
Przypomina sobie i przypomnieæ nie mo¿e. Wyfrunê³y pewnie otwartym oknem na ulicê bujaæ z chrab¹szczami, graæ w pi³kê z dzieæmi, miaæ siê i bawiæ z ca³ym wiatem...
ciska czo³o obiema d³oñmi - przez d³ug¹ chwilê milczy.
- Kucharzewski!...
Kto wo³a nañ cienkim, niemia³ym g³osem.
Nie odwracaj¹c siê, nie otwieraj¹c zamkniêtych oczu odpowiada szorstko:
- Id sobie, nie przeszkadzaj!
- Pomogê ci, jeli pozwolisz...
Odmyka oczy, wpatruje siê bystro w poczciw¹, zarumienion¹ twarz Wroñskiego.
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- Oj, pomó¿! pomó¿... - mówi g³osem dziwnie spokornia³ym. - £eb mi pêka, a nic wykuæ nie
mogê.
- Widzisz... jest na to sposób. Nauczy³ mnie go pewien akademik z Warszawy.
- Jaki¿ to sposób?
- U³o¿ono z tych wyj¹tków - wierszyk.
- Wierszyk?... Do deklamacji?...
Twarz olbrzyma wypogodzi³a siê. Lubi niezmiernie wiersze - ma szczególn¹ zdolnoæ do zapamiêtywania ich i wyg³aszania.
- Pos³uchaj wiêc uwa¿nie.
Malec wyprê¿a siê, mówi g³osem podniesionym:
Trzydzieci szeæ na is
Masculini generis:
Panis, piscis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, cinis...
Kucharzewski przerywa mu wybuchem miechu.
- Wiesz, Wrono, ¿e to paradne! Powtórz no pocz¹tek.
Wroñski powtarza - on zaraz po nim z zupe³n¹ ³atwoci¹ deklamuje:
- Trzydzieci szeæ na is - masculini generis... Wyborne! panis, piscis, crinis, finis... Ha, ha,
ha. Wrono - daj pyska!
Powróci³ mu humor; zrywa siê, podnosi malca w górê i w oba policzki ognicie wyca³owywa. Urodzony deklamator zapali³ siê do wiersza, od razu zatrzymuje w pamiêci ca³e szeregi
wyrazów, nadaje im brzmienie melodyjne - potem je wyg³asza z teatraln¹ gestykulacj¹, potê¿nym g³osem, jak odê Naruszewicza. Tego¿ dnia profesor Izdebski, wyzwawszy Kucharzewskiego do lekcji, zdumia³ siê p³ynnoci¹, z jak¹ on wypiewa³ wszystkie co do jednego
wyj¹tki.
- Bój siê Boga, Kucharzesiu! - mówi³, wytrz¹saj¹c czerwon¹ chustk¹ jak sztandarem - musia³e dzi praw¹ nog¹ wstaæ z ³ó¿ka. Odpowiadasz jak z nut. - Bacznoæ, uwaga, jeszcze nagrodê wzi¹æ mo¿esz!...
I nasmarowa³ mu w katalo¿ku wielk¹, dla ca³ej klasy widoczn¹ pi¹tkê.
Gdy wracali do domu, olbrzym a¿ podskakiwa³ z uciechy - co go czyni³o podobnym do tresowanego s³onia. Nie móg³ te¿ wytrzymaæ, ¿eby w jakikolwiek sposób nie okazaæ wdziêcznoci koledze. Wymownym nie by³, poprzesta³ wiêc na tym, ¿e go kilkakrotnie poklepa³ po
plecach.
Jak¿e silnie Wroñski odczu³ tê ,pieszczotê! Umiecha³ siê wprawdzie do kolegi, ale mia³
³zy w oczach. Potem przez kilka dni bola³a go ³opatka.
Nazajutrz Kucharzewski znów siê poci, znów wzdycha, znów stêka. Tym razem nie z ³aciñskimi s³ówkami mocuje siê, lecz z arytmetyk¹. W ¿aden sposób nie mo¿e daæ rady regule
trzech, która przedstawia mu siê w postaci jakiej olbrzymki, silnej jak Samson i Herkules
w jednej osobie.
Wroñski w swoim k¹ciku przepisuje w dalszym ci¹gu drogocenn¹ ksi¹¿kê, piesz¹c, ¿eby j¹
skoñczyæ przed egzaminami.
- Wrona! - wo³a nagle olbrzym przez ca³¹ szerokoæ pustej klasy.
Malec ogl¹da siê.
- Ty taki m¹dry. Wrona, porad mi, co zrobiæ z t¹ besti¹ regu³¹?
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- Przecie¿ to ³atwe. .
- Ale ba!
- Jeli pozwolisz...
- Co pytasz? Chod i ratuj!
Po chwili maleñki Wroñski siedzi na kolanach u wielkiego Kucharzewskiego i cieniutkim
g³osikiem wyk³ada teoriê arytmetyczn¹. Wyk³ada po prostu, przystêpnie i tak jako przekonywaj¹co, ¿e olbrzym, doæ têpy z natury, wszystko bez trudu pojmuje i zapamiêtywa.
- Wiesz, Wrona - mówi koñcz¹c tryumfuj¹co zadanie i krel¹c pod nim zamaszystego wykrêtasa - ty móg³by byæ belfrem!
Wroñski przyjmuje z umiechem te s³owa jako niezas³u¿ony komplement - i wraca spokojnie
do przerwanego przepisywania.
I tym razem Kucharzewski odpowiada wzorowo z arytmetyki, i od nauczyciela, który jest
bardzo wymagaj¹cy, dostaje czwórkê z plusem. Ale ju¿ teraz sprawca tego cudu na nagrodê
nie czeka. Zmyka czym prêdzej do domu, czuj¹c, ¿e go jeszcze zanadto boli ³opatka...
Od tego czasu olbrzym z malcem nie roz³¹czaj¹ siê prawie. Codziennie przed wieczorem
Wroñski przychodzi na stancjê do Kucharzewskiego. Celem tych odwiedzin nie jest ani pi³ka, ani gra w cztery k¹ty, farby, lub lep¹ babkê, lecz - wspólna nauka. Ch³opcy przysposabiaj¹ siê do egzaminów - w³aciwie za Kucharzewskiego przysposabia do nich Wroñski.
W ci¹gu tych przygotowañ wzajemny stosunek kolegów zmienia siê stopniowo do gruntu.
Dawniej stanowcz¹ przewagê mia³ olbrzym, teraz ona przechodzi nieznacznie do maleñkiego
Wrony. Ostatni, któremu przypad³a rola mistrza, przybiera mimo woli w g³osie i ca³ym obejciu siê odcieñ pewnej wy¿szoci - tamten za milcz¹co tê wy¿szoæ uznaje i g³owê przed
ni¹ pochyla.
Ach! trzeba widzieæ obu ch³opców przy lekcji! Wroñski, wspinaj¹c siê na palce, rysuje kred¹
trójk¹ty i kwadraty na drewnianej ciance chlewka, zastêpuj¹cego tablicê - tamten stoi przy
nim, ledz¹c jak najpilniej oczyma ka¿de poruszenie kredy, ³owi¹c wytê¿onym s³uchem najmniejsze objaniaj¹ce s³ówko.
Dochodzi do tego, ¿e Kucharzewski wzglêdem w¹t³ego kole¿ki zaczyna stawaæ siê niemia³ym - ju¿ nie tylko nie nazywa go Wron¹, lecz nawet z trudnoci¹ niejak¹ mówi mu: ty...
Szacunek opiera siê w tym razie na przyjani i wdziêcznoci. Wszak¿e to tylko dziêki Wroñskiemu Kucharzewski, dla którego dawniej osobliwoci¹ by³a trójka z minusem - sk³ada teraz wszystkie egzaminy na stopieñ dobry, bardzo dobry i celuj¹cy.
Niebawem cud wype³nia siê do koñca. Na popisie publicznym, gromadz¹cym sam kwiat
miejscowego towarzystwa, inspektor wywo³uje Kucharzewskiego, ¿eby mu wrêczyæ - list
pochwalny.
Olbrzym jest niemal przera¿ony swym szczêciem. Nieoczekiwany zaszczyt wzrusza go
i przygnêbia. Id¹c po nagrodê, jest tak zgiêty i skurczony, ¿e wydaje siê prawie ma³ym.
Gdy Wroñski i Kucharzewski razem powracaj¹ do domu, pierwszy dwigaj¹c czerwon¹, wyz³acan¹ ksi¹¿kê, drugi zwiniêty w tr¹bkê list pochwalny, ka¿dy od pierwszego spojrzenia poznaje, ¿e to przyjaciele. Ale ma³y Pilades ma tu widoczn¹ wy¿szoæ nad wielkim Orestesem
- naturalnie wy¿szoæ moraln¹ tylko, gdy¿ pod wzglêdem wzrostu daleko mu do niego.
Pochylaj¹cy siê, uni¿ony, szacunkiem dla m³odszego kolegi przejêty olbrzym wygl¹da jak
s³oñ prowadzony przez kornaka.
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Kucharzewski, w imieniu matki swej, zaprasza kolegê na poczêstunek. Biedna wdowa,
widz¹ca ca³¹ przysz³oæ sw¹ w synu, jest do ³ez rozrzewniona dobroci¹ Wroñskiego i wszystkim, co on uczyni³ dla jej jedynaka. ciska mu rêce, w g³owê go ca³uje, potem zasadza do
nakrytego sto³u, gdzie przygotowa³a wiosenne przysmaki: m³od¹ rzodkiewkê, wie¿e mase³ko, twaróg ze szczypiorkiem, jajecznicê...
Radoæ otrzymanych nagród pozbawi³a ch³opców apetytu - jednak Wroñski, aby nie sprawiæ
przykroci pani Kucharzewskiej, wszystkiego po trosze próbuje i wszystko wychwala.
Kolega odmienia mu talerze, przysuwa pó³miski, zachêca do jedzenia. Ogromn¹ ma ochotê
poklepaæ Wroñskiego po plecach - ale spojrzawszy na sw¹ olbrzymi¹ ³apê i w¹t³e barki
kolegi, odpêdza od siebie tê pokusê.
Wprost ch³opców siedzi matka olbrzyma, kobiecina niewielkiego wzrostu, z ¿ó³t¹, chorobliw¹
twarz¹. Nic nie mówi, tylko umiecha siê, wzdycha i wzrok rozpromieniony przenosi co chwila z jednego na drugiego. Nieustannie te¿ chustkê do oczu przyk³ada.
Po niadaniu pani Kucharzewska prosi Wroñskiego do ogródka, gdzie rosn¹ dynie - przedmiot jej szczególnej troskliwoci i dumy. Owoc ich zielony jeszcze, niewielki, wymaga kilku
miesiêcy do zupe³nego dojrzenia. Prosi Wroñskiego, ¿eby sobie wybra³ najpiêkniejsz¹ i najokazalsz¹ z m³odych dyñ - potem na tej dyni, wyjêt¹ z w³osów szpilk¹, wyk³uwa jego cyfrê
i datê.
- Po wakacjach niech pan Edzio po swoj¹ dyniê przyjdzie. Bêdzie wówczas o!... taka... - pokazuje, rêce szeroko rozk³adaj¹c - a ¿ó³ciutka jak z³oto dukatowe...
Nazywa Wroñskiego panem Edziem, dot¹d za mówi³a mu wprost: Edziu...
Ch³opcy zapominaj¹ na chwilê o powadze potrzebnej laureatom i zaczynaj¹ biegaæ po
ogródku jak rozhasane na ³¹ce rebce. Potem Kucharzewski chwyta Wroñskiego na rêce i obnosi doko³a, okrywaj¹c poca³unkami.
A pani Kucharzewska, patrz¹c na to, umiecha siê i ³zy ociera.
...Spe³ni³a siê przepowiednia profesora Luceñskiego i ¿yczenie ksiêdza prefekta.
Dawid uci¹³ Goliatowi g³owê - a potem mu j¹ na powrót przyprawi³.
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IX. Stancje
Wiêcej ni¿ po³owa uczniów szko³y pu³tuskiej pochodzi ze wsi. S¹ to synowie obywateli ziemskich, dzier¿awców, oficjalistów i drobnej, zagonowej szlachty. W³ocianie jeszcze nie odwa¿aj¹ siê posy³aæ dzieci do szkó³ - jednak ju¿ o tym niejeden przemyliwa.
Przybysze ze wsi na czas nauki szkolnej zamieszkuj¹ przy rodzinach mieszczañskich, czyli jak siê mówi powszechnie - stoj¹ na stancji.
Stancje w Pu³tusku s¹ urz¹dzone patriarchalnie, w sposób niewiele zapewne zmieniony od
czasów jezuickich. Wszystkie znajduj¹ siê pod cis³¹ kontrol¹ zwierzchnoci szkolnej; bardziej zaludnione posiadaj¹ nadto swego dozorcê, wybieranego sporód uczniów najstarszych, pi¹toklasistów.
Opiek¹ nad uczniami, czyli wed³ug utartego wyra¿enia, trzymaniem uczniów na stancji
zajmuj¹ siê przewa¿nie wdowy niezamo¿ne. Ma³a iloæ ch³opców, synów bogatszych obywateli, mieszka u profesorów. Ci ch³opcy odznaczaj¹ siê przyzwoitszym wygl¹dem i statecznoci¹, ucz¹ siê dobrze i dostaj¹ promocjê - ale na ich twarzach maluje siê zawsze nuda.
Inni za to, choæ im czêsto brakuje guzika u mundurka, choæ daszki s³abo trzymaj¹ siê ich
czapek, a czupryny wyrastaj¹ do zabronionej regulaminem szkolnym d³ugoci - s¹ weseli,
pe³ni ¿ycia i prawdziwie ch³opiêcego animuszu.
Ca³¹ po³aæ ulicy Benedyktyñskiej, wprost kocio³a, ogrodu, klasztoru i gmachu szkolnego,
zajmuj¹ ma³e, drewniane, parterowe domki, w których mieszcz¹ siê stancje. Nie brak stancji
i w innych stronach miasta, tu wszak¿e jest ich g³ówne ognisko. Dwojakie s¹ warunki, na
których przyjmuje siê uczniów na stancjê. Ró¿nice miêdzy nimi wyranie okrelaj¹ wyra¿enia: z wiktem i bez wiktu, albo: na w³asnym wikcie. Kategoria pierwsza otrzymuje od
gospodyni wszystko: mieszkanie, jedzenie, opranie, opiekê macierzyñsk¹ i dozór nad
nauk¹.
Kategoria druga wy³¹cza z tej listy jedzenie, pozycjê nadzwyczaj wa¿n¹, pierwszorzêdn¹.
Ch³opcy na w³asnym wikcie przywo¿¹ ze sob¹ ze wsi worki kaszy, m¹ki i grochu, po³cie
s³oniny oraz wielkie bochny chleba razowego. To wszystko oddaj¹ pod rachunkiem gospodyni lub te¿ trzymaj¹ we w³asnych, zamkniêtych skrzyniach, wydzielaj¹c codziennie tyle tylko, ile potrzeba na niadanie, obiad i wieczerzê.
O herbacie, kawie, kakao, czekoladzie i tym podobnych babskich wykwintach na zwyk³ej
stancji nie s³ychaæ. Rano pija siê tam ¿ur - latem zimny, w zimie gor¹cy; intermezza miêdzy
obiadem i wieczerz¹ wype³nia siê - razowcem.
Ka¿dy z uczniów, stoj¹cy na stancji, posiada tak zwan¹ skrzynkê. Jest to kufer drewniany
na k³ódkê zamykany, u do³u wê¿szy ni¿ u góry, z wiekiem wypuk³ym, pó³okr¹g³ym. Ten
sprzêt, kupowany zwykle na jarmarku, odznacza siê odrêbnym miejscowym stylem, uwydatniaj¹cym siê najbardziej w zdobi¹cym go malowaniu. Skrzynki bywaj¹ stale albo barwy
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ceglanej z ¿ó³tymi i zielonymi kwiatami, albo zielonej z kwiatami czerwonymi. Trzeba mieæ
zdrowe oczy i krzepkie nerwy, ¿eby siê bezkarnie w to malowid³o wpatrywaæ. S¹ tacy, co od
tego bólu zêbów dostaj¹... Niewiele miejsca zajmuj¹ w skrzynce: odzie¿, bielizna i ksi¹¿ki;
g³ówn¹ jej zawartoæ stanowi¹ - wiktua³y. Zwykle zapas tych wiktua³ów w ci¹gu roku szkolnego odnawia siê trzykrotnie: po wakacjach, po Bo¿ym Narodzeniu i po Wielkanocy. Nic te¿
dziwnego, ¿e przy koñcu kwarta³u w³aciciele skrzynek do dzielenia swego chleba i sera
u¿ywaæ musz¹ ju¿ nie no¿y i scyzoryków, lecz - siekiery.
Zanim wiejski knot pozna doskonalsze duchowe rozkosze, jakie daje nauka, czytanie ksi¹¿ek, rozmowa z kolegami itp., najprzyjemniejszym dla niego czasem jest ten, który spêdza
przy otwartej skrzynce. Gdy jest samolub, czyni to wówczas dopiero, gdy towarzysze zasn¹,
w przeciwnym razie nie tylko od towarzystwa nie ucieka, lecz owszem, sam siê o nie stara.
Na pocz¹tku ka¿dego kwarta³u mo¿na s³yszeæ umawiaj¹cych siê ch³opców:
- Dzi idziemy do Mieszka. Ma szynkê i placek.
- To nic, ale Wicek przywióz³ baumkucha!
- Nie pow¹chasz go. Wicek sk¹piec!
- Zapraszam was na babkê puchow¹.
- A ja na zimn¹ cielêcinê.
- Te, Pietrek! Podobno masz ser z kminkiem?
- Abo co?
- Mo¿e siê zamienisz? Dam ci miodu.
- Przynie, zobaczê.
Przy otwartych skrzynkach rodz¹ siê najczulsze afekty, zawi¹zuj¹ najtrwalsze przyjanie. Na
wêdkê wiejskich przysmaków daj¹ siê ³owiæ nawet Katonowie szkolni. Niez³omny ¯ebrowski, syn nauczyciela historii, ogryzaj¹c udo pieczonego indyka, ofiarowane mu przez kolegê
Szymczaka, mówi z b³yszcz¹cymi od t³uszczu policzkami:
- Co do chronologii, to ju¿ ty siê, g³upi, nie bój! Jak ciê fater wyrwie, patrz tylko na mnie:
ka¿d¹ datê na palcach ci poka¿ê.
- A ostatni stopieñ w katalo¿ku widzia³e?
- Widzia³em. Postawi³ ci fatrowski trójê z minusem.
- O rety! to tyle¿ co dwója. ¯e te¿ to tego diablego minusa skasowaæ nie mo¿na!
¯ebrowski, siêgaj¹c po wie¿o ukrajany ³om wybornej babki waniliowej, mru¿y filuternie
oko...
- Ehe!... A od czego guma?...
Jednak na stancjach zajmuj¹ siê nie tylko opró¿nianiem zapasów skrzynkowych.
Oto na przyk³ad ostatni miesi¹c roku szkolnego, pora przedegzaminowa, uroczysta, przejmuj¹ca wszystkich powag¹ i strachem. Zajrzyjmy do którejkolwiek liczniejszej stancji - ot, choæby do tej w rynku, utrzymywanej przez pani¹ Pórzyck¹, osobê okaza³ej tuszy, z policzkami
kwitn¹cymi zdrowiem, które zdaje siê udzielaæ sympatycznie i pupilom jej, dobrze od¿ywianym, weso³ym i zawsze gotowym do figlów i bójki.
Pani Pórzycka mieszka w domku ma³ym, bardzo ma³ym, zupe³nie do jej figury nie dopasowanym. Trudno zrozumieæ, jak w tych kilku niskich, w ziemiê zasuniêtych izdebkach mo¿e
pomieciæ siê z tyloma ¿bikami, nie licz¹c dwóch sióstr, jednej siostrzenicy, jednej dziewki
s³u¿ebnej i ca³ego stada kur, sypiaj¹cych w sieni, w kuchni, po trosze tak¿e we wszystkich
bez wyj¹tku izbach. Zdaje siê, ¿e wyt³umaczenie tego cudu mieci siê w dwóch w³aciwo52

ciach jej charakteru: jest wyrozumia³a na wybryki m³odoci i - nie ¿a³uje swym pensjonarzom wiktu.
Jednak w to gor¹ce, czerwcowe popo³udnie najwyrozumialszym nawet sta³o siê zbyt ciasno
i duszno. Zabrali ksi¹¿ki i wylegli na podwórko oraz do ma³ego warzywnego ogródka.
Powietrze jest pe³ne zapachu bzów i czeremchy, brzêku komarów i muszek. Nad ma³ym podwórkiem wisi olbrzymia, bezdenna otch³añ czystego jak kryszta³ b³êkitu. Zdaje siê, ¿e z nieba i ziemi, z dalekich pól, ³¹k i borów p³yn¹ g³osy wzywaj¹ce do odpoczynku, do marzeñ, do
nasycania siê niezrównanymi czarami wiosny i m³odoci.
Ch³opcy roz³o¿yli ksi¹¿ki, uszy zakryli d³oñmi i krzycz¹ na ca³e gard³o, jakby chcieli owe
g³osy kusz¹ce zakrzyczeæ. Zakrzykuj¹ wiosnê i zakrzykuj¹ nawzajem siebie samych. Jeden
siedzi na niskim daszku obórki; drugi na przystawionej do ciany drabince; trzeci urz¹dzi³
sobie siedzenie miêdzy usch³ymi konarami starej jab³oni; czwarty wlaz³ na górkê stajenn¹,
po³o¿y³ siê z ksi¹¿k¹ na sianie, g³owê dymnikiem wychyla; pi¹tego licho zanios³o a¿ na dach
domku - co prawda parterowego tylko - gdzie zucha udaje, choæ mu dym z komina krêci
w nosie jak tabaka.
¯adna z dam nerwowych nie wytrzyma³aby w tym wrzasku ani minuty. Niczym cheder ani
gêsiarnia. Ale pani Pórzycka stoi przy obórce ze spokojn¹, wypogodzon¹, umiechniêt¹
twarz¹, pilnuje dziewki doj¹cej krowê i wydaje polecenia dotycz¹ce podwieczorku. Nad jej
g³ow¹, na kszta³t kartaczów, przelatuj¹ urywane, krzy¿uj¹ce siê zdania:
- Meklemburg-Strelitz, miasto sto³eczne Strelitz!... Meklemburg-Szwerin, miasto sto³eczne
Szwerin!... Hessen-Darmstadt!... Sachsen-Weimar!... Badeñskie!... Toskañskie!...
- Siedem krów chudych po¿ar³o siedm krów t³ustych!... Siedm krów t³ustych po¿ar³o siedm
krów chudych!... Siedm krów chudych!... Siedem krów t³ustych!...
- Nominativ: das Buch... das Buch... das Buch... Genitiv: des Buches... des Buches... des Buches... Dativ...
Szymczak, ko³ysz¹c siê na ga³êziach, wykuwa monotonnym g³osem historiê powszechn¹ opuszczaj¹c daty na zasadzie konwencji zawartej z ¯ebrowskim.
Nad tym ca³ym chórem panuje przenikliwy dyskant Gembarzewskiego, który na szczycie
dachu, w s¹siedztwie komina, skanduje bajkê Fedra:
- Ad rivum eundem Lupus et Agnus venerant...
Przeró¿ne dziwy z t¹ bajk¹ wyprawia. To j¹ piewa na nutê krakowiaka, to deklamuje tonem
na przemian gronym, b³agalnym, weso³ym, jêcz¹cym... Wyrazy najfantastyczniej przerywa,
a potem wi¹¿e ze sob¹...
- Ad-ri-vum-e... ad-ri-vum-e... Un-dem-lu... un-dem-lu... Pus-et-a... pus-et-a... Gnus-ve-ne...
gnus-ue-ne... Rrrant! rrrant!... rrrant!
Stancje znajduj¹ siê pod nadzorem zwierzchnoci szkolnej.
Co pewien czas to ten, to inny z nauczycieli zachodz¹ tam, aby sprawdziæ, czy wszystko
w porz¹dku. Wszelkie dostrze¿one uchybienia s¹ zapisywane do specjalnej ksiêgi wizyt,
któr¹ nastêpnie ogl¹da i powiadcza inspektor.
Znaczniejsza iloæ z³ych wiadectw mo¿e spowodowaæ zamkniêcie stancji i odebranie prawa
utrzymywania uczniów.
Do przestêpstw najzawziêciej tropionych i najsurowiej karanych nale¿y picie trunków i palenie tytuniu. Do mniej ciê¿kich: przebywanie poza stancj¹ w czasie przeznaczonym na uczenie siê lekcji. Do tolerowanych: przewracanie kozio³ków na pocieli i granie w pi³kê.
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Starsi uczniowie, gol¹cy siê scyzorykiem i u¿ywaj¹cy pomady topolowej, lubi¹ czasem kryjomo wypiæ kieliszek likieru i zaci¹gn¹æ siê dymem tytuniowym. Czyni¹ to g³ównie dla
stwierdzenia swej dojrza³oci, w któr¹ wiat jako nie bardzo chce uwierzyæ...
Te dwie rzekome przyjemnoci s¹ w gruncie rzeczy dwiema obrzydliwociami. Jeli ch³opcy
ubiegaj¹ siê za nimi, to podobno dlatego tylko, ¿e nale¿¹ do zabronionych.
Trudno uwierzyæ, ¿eby komu maj¹cemu normalne zmys³y mog³a zasmakowaæ zwyczajna
gorza³ka, zaprawiona sokiem z buraków i melas¹, albo ¿eby z upodobaniem wci¹ga³ w siebie
dym gryz¹cy z mocnego, ordynarnego tytuniu, zawiniêtego w gruby papier wydarty z brulionu.
Gdyby inspektor, zamiast sadzaæ tych uczniów do kozy, kaza³ im za karê piæ ów likier i paliæ
owe papierosy, uciekliby z pewnoci¹ przed jednym i drugim jak pies przed kijem. Ale ¿e to
by³ owoc zakazany, wiêc go spo¿ywali ³akomie, choæ im niesmak usta wykrzywia³.
Ca³y dowcip ch³opców wysila siê na to, ¿eby dozorcy szkolnemu nie daæ siê przy³apaæ na
gor¹cym uczynku. Zwykle, gdy kieliszek i tytuñ pojawiaj¹ siê na stole, przed bram¹ który
z m³odszych uczniów stoi na pikiecie.
Jednak te rodki ostro¿noci nie zawsze pomagaj¹. S¹ nauczyciele, co podejæ siê nie dadz¹;
s¹ inni, którzy sami pos³uguj¹ siê podejciem.
Najtrudniej unikn¹æ ledczych pocigów Salamonowicza, nauczyciela matematyki.
Ten niewielki cz³owiek umie najprzebieglej szych wyprowadziæ w pole.
Pikieta alarmuje na przyk³ad obóz krzykiem:
- Salamon idzie!
W mgnieniu oka nikn¹ papierosy i przysmaki - wszyscy w skupieniu ducha kiwaj¹ siê nad
otwartymi ksi¹¿kami. Pikieta wraca na stanowisko.
Po kilku chwilach nowa, uspokajaj¹ca wiadomoæ:
- Salamon min¹³ bramê - poszed³ w rynek - skrêci³ na Warszawsk¹... Niebezpieczeñstwo za¿egnane. Sok buraczany z melas¹ i gryz¹cy drajkenig w bibule tryumfalnie na stó³ wracaj¹.
Pikiety ci¹gniête, obóz oddaje siê swobodnej, niczym nie krêpowanej zabawie. Nagle drzwi
otwieraj¹ siê cichuteñko - we drzwiach staje niewielka postaæ w czapce z gwiazdk¹, w krótkim, niewielkim p³aszczyku, zwanym ponszo, bez w¹sów i brody, z siwiej¹cymi faworytami.
Postaæ wykonywa ruch, wyra¿aj¹cy razem: przera¿enie i zawstydzenie, i mówi ³agodnym,
piewnym g³osem:
- Ooo!... nie mo¿na!
Ch³opcy staj¹ wyprostowani, usi³uj¹c zas³oniæ sob¹ dowody przestêpstwa. Zanim nauczyciel
zd¹¿y³ zdj¹æ czapkê i rozpi¹æ ponszo, ju¿ papierosy w towarzystwie kieliszka powêdrowa³y przez otwarte okno do ogródka.
- Nie mo¿na... nie mo¿na... - powtarza Salamonowicz, krêc¹c siê po pokoju.
- Co takiego, panie psorze? - pyta najspokojniej w wiecie Szymczak.
- Lekcewa¿enie przepisów... ruina zdrowia... bezeceñstwo!... Nie mo¿na... stanowczo nie
mo¿na.
- Czego pan psor od nas chce? Mymy nic z³ego nie robili!
- Nic z³ego?... Ha, ha... A to co?
Wysuwa d³ugi nos, zaczyna wci¹gaæ powietrze. Uczniowie id¹ za jego przyk³adem. Przez
chwilê odbywa siê ogólne wêszenie.
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- Dym... co?... dym! A wy mówicie: nic z³ego... Ha, ha, ha!...
mieje siê krótkim, urywanym, pe³nym wewnêtrznego zadowolenia miechem.
Siada przy stole, rêce zaciera. - Proszê ciê, kochaneczku - zwraca siê do Szymczaka - podaj
mi z ³aski swej ksiêgê...
- Ksiêga u gospodyni.
- Pofatyguj siê, ch³optysiu, do pani Pórzyckiej, powiedz, ¿e pan nadzorca k³ania siê piêknie i o ksiêgê prosi.
Najstarszy z uczniów, £aguna, wystêpuje na rodek.
- O có¿ pan psor pos¹dza?
- Palilicie... A to nie mo¿na... nie mo¿na...
- I có¿ to palilimy pod³ug pana profesora?
- Ooo!... to ju¿ bagatela. Mo¿e gelb wirginien... mo¿e drajkenig... mo¿e turecki mocny...
£aguna przybiera minê obra¿onej niewinnoci.
- Pan profesor jest w b³êdzie. Mymy palili - trociczki.
Wchodzi pani Pórzycka - umiechniêta, dygaj¹ca.
- A, pan prefesor... Jakie szczêcie!
- Witam kochan¹ pani¹ i - proszê o ksi¹¿eczkê!... Bêdê mia³ przyjemnoæ zapisaæ malam notam...
- wiêty Pafnucy!... A có¿ to siê sta³o?
- Ch³opczyki palili... Tak nie mo¿na... I to ju¿ po raz drugi...
Kochana pani Pórzycka otrzyma wezwanie do inspektora. Stancja mo¿e byæ zamkniêta...
- Agnieszka! nakryj no w ogródku - tu zaduch... Pan prefesor pozwoli na poziomki ze mietan¹...
Posuwa siê ku maleñkiemu nauczycielowi i sw¹ olbrzymi¹ postaci¹ prawie wypycha go z pokoju.
- Ale¿ nie mo¿na... nie mo¿na... - mówi Salamonowicz cofaj¹c siê ty³em przed oty³¹ niewiast¹. - Lekcewa¿enie przepisów... ruina zdrowia... przy tym po raz drugi...
W ogródku, zasadziwszy nauczyciela do salaterki z poziomkami, pani Pórzycka objania jakby tylko nawiasem:
- A wedle owego dymu... to pan prefesor powsiad³ na tych biedaków przez nijakiej racji...
Piec u mnie dymi i sw¹d do uczniowskiej izby zalatuje - a panu profesorowi Bóg wie co siê
wyda³o...
- Sw¹d?... £aguna powiedzia³, ¿e - trociczki.
- Eeee... to tylko tak bez delikatnoæ!
Burza zdaje siê za¿egnana. Ale nauczyciel zachowuje siê dziwnie niespokojnie. Mo¿na by
s¹dziæ, ¿e o wiele wiêcej od poziomek i mietany zajmuj¹ go... chwasty rosn¹ce w ogródku
Tym chwastom przygl¹da siê d³ugo, d³ugo...
Nagle wstaje, wydobywa chustkê, ociera spocone czo³o, postêpuje kilka kroków, chustkê
upuszcza, podnosi j¹ i popiesznie chowa do kieszeni.
Po chwili najuprzejmiej dziêkuje za poziomki i najs³odziej prosi o ksiêgê wizyt. Musi
w niej, wed³ug zwyczaju, lad bytnoci swej pozostawiæ. Czyni to szybko, ksiêgê zamyka
i na dygania pani Pórzyckiej odpowiadaj¹c najuni¿eñszymi uk³onami, z popiechem stancjê
opuszcza.
Po jego odejciu pozostali odczytuj¹ wiadectwo tej treci:
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Podczas dzisiejszej wizyty odkry³em karygodne nieporz¹dki. Starsi uczniowie palili tytuñ i pili
s³odk¹ wódkê. Corpora delicti pod postaci¹ nadt³uczonego kieliszka od wódki i niedopa³ków
papirusowych wydobywszy z pokrzyw, gdzie by³y podstêpnie ukryte, zabra³em ze sob¹. Lekcewa¿enie przepisów i ruina zdrowia na stancji wielmo¿nej pani Pórzyckiej dochodz¹ do granic niemo¿liwych. W³adza bêdzie wiedzia³a, jak z tym post¹piæ.
Nieporz¹dki nie na wszystkich stancjach panuj¹. Jedna z nich sta³a siê g³ona st¹d, ¿e
wychowywa niemal zawodowo kandydatów na ksiê¿y.
Panuje tam zawsze cisza klasztorna; gospodyni jest tercjark¹; z ka¿dych drzwi wyziera obrazek Matki Boskiej, przy ka¿dym wejciu wisi naczyñko z wod¹ wiêcon¹. W ka¿de wiêto
uczniowie wraz z domownikami odczytuj¹ g³ono ¯ywoty wiêtych i piewaj¹ pieni nabo¿ne.
Uczniowie opuszczaj¹cy tê stancjê prawie zawsze wstêpuj¹ do seminarium.
Inne stancje maj¹ nastrój artystyczny. S³ychaæ tam zawsze gamy i egzercycje, wygrywane
na fortepianie, skrzypcach i flecie - niekiedy na wszystkich instrumentach razem. Czêstym
tam gociem jest profesor Effenberger, którego energiczne raz, dwa!.. raz, dwa!... w letnie
wieczory, przy oknie otwartym, rozlega siê dononie po pustej uliczce.
Stancji, na których by w szerszym zakresie zajmowano siê czytaniem ksi¹¿ek, literatur¹,
nauk¹, w miasteczku nie ma. Ma³y tam jest jeszcze dostêp i wp³yw s³owa drukowanego.
Gazety czytaj¹ tylko osoby starsze, i to w liczbie bardzo ograniczonej. Miêdzy m³odzie¿¹
kr¹¿¹ w nielicznych, podartych, wyt³uszczonych, zdefektowanych egzemplarzach t³umaczone powieci Aleksandra Dumas, Eugeniusza Sue i - Paw³a de Kock.
Za to w ka¿dej bez wyj¹tku stancji codziennie o szarej godzinie dr¿¹ ciany i brzêcz¹ szyby
od wrzaskliwego chóru:
Pijmy zdrowie Mickiewicza!
On nam s³odkich chwil u¿ycza!...
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X. K¹piele i katastrofy
Gdyby mieszkañcowi Pu³tuska powiedzia³ kto, ¿e s¹ miasta pozbawione rzek, le¿¹ce nad
w¹skimi, b³otnistymi strugami lub nawet zmuszone czerpaæ wodê wy³¹cznie ze studzien - nie
uwierzy³by; uwierzywszy za - przerazi³by siê.
Czy mo¿na ¿yæ bez s¹siedztwa rzeki? Nie widzieæ wspania³ych zachodów s³oñca, odbijaj¹cych siê w wodzie; nie s³yszeæ rytmicznego plusku fal; nie czuæ tchnieñ wie¿ych, id¹cych
od ch³odnej toni; nie móc p³ywaæ ³odzi¹, k¹paæ siê o ka¿dej porze dnia, rzucaæ na fale wianków i goniæ wzrokiem za odp³ywaj¹cymi, a¿ w dali b³êkitnej przepadn¹ - ach! to okropne!
Mieszkañcom Pu³tuska nie braknie wody. Narew dwiema odnogami, niby dwojgiem ramion
do ucisku wyci¹gniêtych, opasuje i oplata miasteczko. Rzeka obmywa mury starego zamku
i miejskie ogrody; wrzyna siê w cich¹, do przechadzek s³u¿¹c¹ ulicê, aby utworzyæ przystañ
spokojn¹ dla berlinek; przep³ywa rodkiem miasta przegradzaj¹c fal¹, a ³¹cz¹c mostami dwie
jego dzielnice; obraca ko³a m³yñskie, dwiga prom, unosi rybackie ³odzie i czó³enka.
Obecnoæ rzeki czuje siê nieustannie, nawet gdy siê jej nie widzi. Któ¿ to, jeli nie ona, w ch³odne ranki i wieczory nawiewa na miasteczko mlecznobia³e i opalowe mg³y; gdzie¿, jeli nie
w p³ytkich jej zatoczkach, nocami wiosennymi rechocz¹ ¿aby tak g³ono, ¿e spracowanym
mieszczuchom spaæ nie daj¹; sk¹d¿e, jeli nie z jej nurtów, pochodzi to mnóstwo ryb, którymi
w dnie pi¹tkowe zasypane s¹ wszystkie targi! W tych warunkach jak¿e tu mog¹ nie kwitn¹æ
wodne sporty, rybo³ówstwo, wiolarstwo, k¹piele. Uczniowie oddaj¹ siê im ze szczególn¹
namiêtnoci¹, powiêcaj¹c, zw³aszcza k¹pielom, wszystkie odkradzione nauce chwile.
K¹pi¹ siê po trosze wszêdzie, jak kaczki - w dwóch wszak¿e miejscach pluszcz¹ siê ze szczególnym upodobaniem: w bliskoci m³ynów, gdzie woda posiada porz¹dn¹ g³êbokoæ, oraz na Kêpie
Wierzbinowej, gdzie drzewa daj¹ cieñ przyjemny i gdzie s¹ du¿e ³awice piasku, na których w upa³,
po wyjciu z k¹pieli, mo¿na siê wygrzewaæ na s³oñcu na podobieñstwo jaszczurek.
Rej tu wodzi Kucharzewski, pierwszorzêdny p³ywak, odwa¿ny do bohaterstwa, mia³y, nieustraszony. Jego popisy nieraz dreszcz i grozê budz¹ w patrz¹cych...
Wszyscy, co wspólnie z Kucharzewskim nosili w Pu³tusku niebieskie mundurki, zachowali
niezawodnie w pamiêci jego s³ynny skok miertelny (salto mortale) z ko³a m³yñskiego.
Woda przy m³ynie jest bardzo g³êboka. Mówi¹, ¿e gdyby ustawiæ dziesiêciu Kucharzewskich,
jednego na drugim, jeszcze by stoj¹cy na szczycie nie siêgn¹³ powierzchni wody. Rybacy
nazywaj¹ to miejsce kotlin¹ - i w istocie zawsze siê tam woda kot³uje, nawet przy spokojnym zupe³nie powietrzu.
Ka¿dy zwyk³y p³ywak omija kotlinê z daleka - od czasu zw³aszcza, gdy kozak, p³awi¹cy konia, uton¹³ w niej wraz z wierzchowcem. Ale co innych odstrasza, Kucharzewskiego poci¹ga. Silny, atletycznie zbudowany, nie tylko nie ucieka przed niebezpieczeñstwem, lecz sam
idzie naprzeciw niemu.
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Aby zrozumieæ dobrze, na czym skok Kucharzewskiego polega, trzeba uprzytomniæ sobie
kilka szczegó³ów.
Na osi ko³a m³yñskiego s¹ osadzone drewniane, z desek niezbyt szerokich, skrzyd³a, zwane
w m³ynarsko - rybackiej gwarze pierzyd³ami. Przez napór wody pierzyd³a podnosz¹ siê
w górê i wykonywaj¹ nieustannie powolne obroty noko³o osi. Rozbijana nimi woda pieni siê
tworz¹c silne ba³wany i lejkowa te wiry.
Gdy m³yn w ruchu, w pobli¿u jego ko³a szumi, wre i bia³¹ pian¹ bryzga istna otch³añ wodna.
Otó¿ Kucharzewski, po wejciu do wody, lekko, swobodnie, jednym tylko ramieniem fale
rozgarniaj¹c, zmierza ku owej otch³ani.
Przez pewien czas widaæ go jak, zalewany pian¹, walczy z wirami i pr¹dem gwa³townym.
Zwyciê¿y³ wreszcie przeszkody, pod obracaj¹ce siê ko³o podp³yn¹³. Lewym ramieniem i lew¹
nog¹ wykonywa ruchy utrzymuj¹ce go na powierzchni - praw¹ rêk¹ siêga po pierzyd³o.
Przypatruj¹cy mu siê z brzegu milkn¹ i oddychaæ przestaj¹. Zdaje im siê, ¿e s¹ wiadkami
walki cz³owieka ze smokiem.
Raz, drugi i dziesi¹ty mokra, wodnymi porostami olizg³a deska z d³oni mu siê wymyka.
Widzowie chcieliby, ¿eby dalszych wysi³ków zaniecha³ - ¿eby wszystkiemu da³ spokój. Ale
on nie jest z tych, którzy ustêpuj¹.
Oto wreszcie uda³o mu siê deskê pochwyciæ. Przypi¹³ do niej jedn¹ rêkê, potem drug¹. Widaæ miênie jego silnie naprê¿one, ¿y³y na skroniach i szyi nabrzmia³e, twarz szkar³atn¹...
Przez chwilê s¹dziæ mo¿na, ¿e ko³o zatrzyma³ - ale to z³udzenie. On tylko wskoczy³ na pierzyd³o i siad³ na nim skulony jak ¿aba.
W tej chwili wydaje siê ma³ym, marnym. Na tle potê¿nego ko³a, wród spienionych, kipi¹cych, strasznych fal ta niewielka bry³ka barwy cielistej przedstawia siê jak co znikomego,
s³abego, co tylko wypadkiem przyczepi³o siê do olbrzyma i z czego olbrzym natychmiast siê
otrz¹nie...
Nie otrz¹sa siê jednak.
Deska, wod¹ ociekaj¹ca, wynurza siê z fal i idzie z wolna w górê, unosz¹c na sobie przyros³ego do niej ch³opca.
Kucharzewski w miarê podnoszenia siê pierzyd³a prostuje siê stopniowo, staraj¹c siê wygiêtymi stopami trzymaæ jak najkrzepciej liskiego drzewa.
Patrz¹cym serce zamiera na widok niebezpieczeñstwa, jakie mu w tej chwili zagra¿a.
Gdyby polizgnê³a mu siê stopa, gdyby na chwilê straci³ równowagê - ju¿ po nim! Obracaj¹ce siê ko³o zdruzgota³oby mu koci, zanimby jeszcze zd¹¿y³ wpaæ do wody.
Im wy¿ej wznosi siê deska, tym bardziej prostopad³e przybiera po³o¿enie. Trzeba prawdziwych cudów ekwilibrystyki, ¿eby siê na niej utrzymaæ.
Kucharzewski ju¿ siê ca³y rozkurczy³ - ju¿ tylko w pasie zgiêty - ju¿ wyprostowa³ siê na ca³¹
wysokoæ - ju¿ gotuje siê do skoku...
Rêce z³o¿y³ nad g³ow¹ w klin i wyprê¿ony jak ciêciwa, przesuwaj¹c ostro¿nie stopy na sam¹
krawêd pierzyd³a - czeka. Czeka, a¿ deska dojdzie do najwiêkszej wysokoci, a¿ stanie
zupe³nie prostopadle.
Stanê³a - w tej¿e chwili on rzuca siê w przepaæ g³ow¹ naprzód, rozbija zapienion¹, wiruj¹c¹
powierzchniê wody - znika.
Ko³o m³yñskie dalej siê obraca, rozbita na chwilê piana znów zbiera siê na falach, lejkowate
wiry zaczynaj¹ na nowo krêciæ siê, szumieæ, kipieæ - p³ywaka ani ladu...
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Na brzegu odzywaj¹ siê niespokojne, przelêk³e g³osy:
- Gdzie Kucharzewski?... Co siê sta³o z Kucharzewskim?... Nieszczêcie! nieszczêcie!
Nagle g³ony krzyk przyg³usza lamenty:
- Wyp³yn¹³?... wyp³yn¹³!... O... tam, pod wierzbami... Widzicie?
W odleg³oci kilkudziesiêciu kroków od m³yna, gdzie odnoga rozszerza siê, maj¹c jeden
z brzegów zaros³y wierzbin¹ - wychyli³a siê z wody najpierw g³owa, potem pier, wreszcie
ca³a postaæ p³ywaka.
Ocieka wod¹ jak tryton, rzuca g³ow¹, parska i szybko dop³yn¹wszy do brzegu, w kilku susach jest ju¿ przy p³ocie, gdzie wisi jego ubranie. Siny, szczêkaj¹cy zêbami, nie s³ucha pochwa³, nie odpowiada na pytania.
W kilka sekund ubra³ siê i nie odpoczywaj¹c, pêdzi do matki na gor¹c¹ kawê ze mietank¹
i rogalikami.
Jest to jego wieniec wawrzynowy - ciê¿kim, miertelnym wysi³kiem zdobyty!
Szkoda, ¿e wiadkami popisów Kucharzewskiego bywaj¹ tylko jego koledzy. Gdyby je widzia³ kto starszy, powa¿niejszy, pewnie by mistrza osypa³ pochwa³ami, udzieli³ mu zas³u¿onej nagrody, a zarazem postara³by siê, ¿eby ju¿ nigdy, nigdy nie powtórzy³y siê te skoki.
Matka Kucharzewskiego nie ma nikogo na wiecie prócz swego jedynaka, który jest jej ca³¹
pociech¹ na dzi, ca³¹ nadziej¹ na jutro...
W letnie wieczory w Narwi i jej odnogach ani jedna ryba nie cieszy siê spokojem. Gromady
ch³opców k¹pi¹cych siê zewsz¹d j¹ wyp³aszaj¹ krzykiem, miechami, pluskaniem...
Mistrza równego Kucharzewskiemu nie ma pomiêdzy nimi - s¹ jednak adepci, uzdolnieni to
w tym, to w owym kierunku.
Jeden umie p³ywaæ w pozycji stoj¹cej, w czapce na g³owie, na któr¹ nie prynie ani jedn¹
kropelk¹ wody; inny p³ywa, le¿¹c na wznak i pal¹c przez ca³y czas papierosa. Jest taki, który
potrafi przep³yn¹æ trzykrotnie rzekê w miejscu jej najwiêkszej szerokoci; nie brak i takiego,
który wrzuciwszy do g³êbiny spory kamieñ, potem dawszy nurka, znajdzie go na dnie i z
wody wyniesie. S¹ artyci, ale s¹ te¿ i niedo³êgi, których tamci nazywaj¹ wzgardliwie fuszerami lub partaczami.
Poczciwy t³ucioszek Piotru Mieszkowski nale¿y, niestety, do ostatnich.
Ile¿ napracowa³ siê nad nim przyjaciel Koz³owski! A jednak dot¹d p³ywaæ go nie nauczy³.
Okr¹g³y, pulchniutki Piotru unosi³by siê sam, bez ¿adnego wysi³ku na powierzchni wody,
jak jab³ko, gdyby tylko mia³ odwagê powierzyæ siê falom z ufnoci¹ - na nieszczêcie na tej
odwadze ca³kowicie mu zbywa.
Gdy tylko czuje, ¿e mu woda siêga powy¿ej kolan, zaczyna p³akaæ w przekonaniu, ¿e ju¿ tonie. Kozio³, który nienawidzi tchórzów, z¿yma siê na to, niecierpliwi i gotów by nawet poczêstowaæ zmok³¹ kurê kuksañcem - powstrzymuje go tylko pamiêæ na lubowan¹ zmok³ej kurze przyjañ.
Po d³ugich, bardzo d³ugich staraniach doszed³ do tego tylko, ¿e nauczy³ Piotrusia p³ywaæ z pêcherzami pod pach¹. Pêcherze zabezpieczaj¹ najzupe³niej od pójcia na dno. Trzeba tylko
spokojnie na nich le¿eæ poruszaj¹c tylko od czasu do czasu rêkoma i nogami.
Ale Piotru nawet pod ochron¹ pêcherzów nie pozbywa siê strachu i odwa¿a siê p³ywaæ tylko
tam, gdzie mo¿e w ka¿dej chwili dostaæ piêt¹ gruntu.
Pewnego dnia lekcja p³ywania odbywa³a siê w pobli¿u mostu benedyktyñskiego. Koz³owski
sta³ na mocie dyryguj¹c; Piotru z nieodstêpnymi pêcherzami udawa³, ¿e p³ywa.
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Woda przy brzegu by³a p³ytka, dziêki czemu u¿ywa³y w tym miejscu k¹pieli nawet ma³e dzieci; dalej jednak pog³êbia³a siê stopniowo, a na rodku by³y nawet niebezpieczne g³êbiny.
Nauka sz³a ¿wawo; Piotru okazywa³ mniej ni¿ zwykle strachu. Kozio³ z mostu komenderowa³, t³ucioszek stara³ siê pos³usznie rozkazy wype³niaæ.
- Krok naprzód... pó³ kroku w lewo... - idzie z mostu komenda - g³owa do góry... usta zamkn¹æ... oddychaæ nosem... Teraz piêtami ostro: raz, dwa... raz, dwa...
Piotru posuwa siê, gdzie mu kazano, zamyka usta, nosem oddycha, wierzga piêtami, ile ma
si³y. Nie zaniedbuje przy tym macaæ gruntu stop¹.
- Jeszcze krok w lewo i - ca³¹ si³¹ naprzód.
Ch³opczyna chce us³uchaæ rozkazu, choæ go to naprzód przera¿a - ale w tej¿e chwili uczuwa, ¿e mu dno spod stopy uciek³o. W najwiêkszym przera¿eniu zaczyna krzyczeæ, p³akaæ
i rzucaæ siê. Wskutek gwa³townych ruchów pêcherze wysuwaj¹ mu siê spod pachy - Piotru
znika pod wod¹.
Szybko, jak b³yskawica, Koz³owski przesadza porêcz mostu i jak sta³, w mundurze i czapce,
rzuca siê do wody.
Doskona³y p³ywak, ³atwo poradzi³by sobie z niebezpieczeñstwem, ale przeszkadza mu ubranie, silne za pr¹dy przy palach unosz¹ go w stronê przeciwn¹. Z trudem posuwa siê naprzód
p³yn¹c przeciw wodzie i upatruje na falach g³owy przyjaciela. Ale Piotru, raz pogr¹¿ywszy
siê, nie wyp³ywa; mo¿e zapl¹ta³ siê w zielskach wodnych, które w tym miejscu dno zarastaj¹... Wypadek by³ tak nag³y, ¿e nie zwróci³ nawet niczyjej uwagi.
Zreszt¹ przechodniów zawsze tu ma³o. Koz³owski zanurzy³ siê raz i drugi, a choæ si³ mu braknie, nie przestaje nurkowaæ szukaj¹c przyjaciela.
Wreszcie g³owa Piotrusia ukaza³a siê w znacznym oddaleniu. Koz³owski pieszy tam ostatek
si³ wytê¿aj¹c. W tej chwili jednak chwyta go kurcz - czuje, ¿e idzie na dno, i z krzykiem ratujcie! ratujcie! pogr¹¿a siê w falach...
Dopiero ten krzyk us³yszano. Ludzie zbiegaj¹ siê, podnosz¹ lament; nikt jednak ton¹cym
ch³opcom nie pieszy z pomoc¹.
Nagle czyje silne rêce roztr¹caj¹ t³um - na brzegu staje wysoki, krzepkiej budowy m³odzieniec w niebieskim mundurku.
Kucharzewski.
W jednej chwili zrzuci³ mundur, buty - ju¿ jest w wodzie - zanurzy³ siê z g³ow¹ - nurkuje.
Nie up³ynê³y dwie, trzy minuty, ju¿ jest na wierzchu i p³ynie ku brzegowi, jedn¹ rêk¹ rozgarniaj¹c wodê, drug¹ podtrzymuj¹c nieprzytomnego Piotrusia.
Z³o¿y³ ch³opca na brzegu, otrz¹sn¹³ siê, prze¿egna³ - i znów: chlust do wody!
Tym razem sz³o mu ciê¿ej. To wyp³ywa, to zanurza siê, daje siê unosiæ fali lub walczy z ni¹
zajadle. Nagle pogr¹¿y³ siê w przepaæ - znikn¹³...
Miêdzy t³umem na brzegu d³uga chwila tragicznej, grobowej ciszy - potem buchnê³y krzyki...
- Czó³na!... Wiose³!... Bosaków!... Ratujcie, kto w Boga wierzy!
Znalaz³o siê jedno i drugie czó³no; wyp³ynê³y na rodek, zaczê³y gor¹czkowo kr¹¿yæ to w tê,
to w ow¹ stronê, upatruj¹c ladów na rzece. Ale rzeka by³a wszêdzie, jak okiem siêgn¹æ, rozpaczliwie g³adka.
Dopiero po d³ugiej chwili wynurzy³a siê z wody - rêka. Skierowali siê tam, podsunêli wios³o.
Rêka chwyci³a je kurczowo. Zaczêli ci¹gn¹æ po³¹czonymi si³ami - z trudem nadzwyczajnym
wci¹gnêli do ³odzi dwóch ch³opców, splecionych ze sob¹ tak silnie, ¿e tworzyli jakby jedno
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cia³o. Jeden dawa³ s³abe oznaki ¿ycia, drugi zdawa³ siê martwy. Obu oplata³y d³ugie, giêtkie
³odygi zielsk wodnych.
Po chwili na piasku nadbrze¿nym le¿eli obok siebie ca³kowicie nieprzytomni: Piotru i Koz³owski.
Kucharzewski, wysadzony na l¹d, zatoczy³ siê i pad³ obok kolegów bez czucia.
Ale by³o to tylko przemijaj¹ce omdlenie. Po chwili sam siê ockn¹³ i porwa³ na nogi.
Tymczasem topielców taczano po piasku; przywo³any felczer udziela³ im doranej pomocy.
Z wielkim trudem przywo³ano do ¿ycia najpierw Piotrusia, póniej jego przyjaciela.
Zjawi³ siê inspektor; z ca³ego miasteczka zbieg³y siê niebieskie mundurki.
Ocaleni, na pó³ nieprzytomni, nie wiedzieli, co siê z nimi dzieje. Kazano ich przenieæ do
domu i oddaæ pod nadzór lekarza. Teraz dopiero wszyscy zwrócili siê do Kucharzewskiego bohatyra i wybawcy. Ale nie by³o go w t³umie. Olbrzym, gdy tylko dostrzeg³, ¿e koledzy
otworzyli oczy, kopn¹³ siê do matki na sw¹ zwyk³¹ gor¹c¹ kawê ze mietank¹ i rogalikami.
Nazajutrz przyszed³ do klasy, taki jak zawsze: spokojny, trochê ociê¿a³y.
Na lekcji religii wszed³ inspektor i nie trac¹c surowego wyrazu twarzy, w krótkich s³owach,
stylem urzêdowym opowiedzia³ o wczorajszym wypadku. Skoñczywszy wyzwa³ Kucharzewskiego i k³ad¹c rêkê na jego ramieniu, odda³ mu krótk¹ oficjaln¹ pochwa³ê.
Olbrzym zdawa³ siê tym bardzo zdziwiony.
- Przecie¿, panie inspektorze - b¹ka³, ramionami wzruszaj¹c - ka¿dy na moim miejscu zrobi³by to samo.
Inspektor owiadczy³, ¿e zrobi urzêdowe podanie, aby Kucharzewskiemu przyznano medal
za ratowanie ton¹cych.
- A mnie co po tym! - wykrzykn¹³ przestraszony i wyrywaj¹c siê prawie si³¹ zwierzchnikowi,
chcia³ uciec do ³awki. Powstrzyma³ go ksi¹dz prefekt.
- Ale¿, rybko, panie wiêty! dla twojej matki bêdzie to honor, pociecha...
Wspomnienie matki rozrzewni³o si³acza.
- Ha, to ju¿ niech bêdzie ten tam medal!... - Ale ¿eby to nie kosztowa³o... - doda³, oczy spuszczaj¹c - bo moja matka biedna.
W kilka dni póniej obie ofiary wypadku by³y ju¿ na nogach: Kozio³ taki sam, jak zawsze,
Piotru nieco szczuplejszy i bledszy.
Matka Piotrusia, któr¹ sprowadzono ze wsi, chcia³a w najgorêtszych s³owach podziêkowaæ
wybawcy swego syna. Okaza³o siê to po³¹czone z niema³ymi trudnociami. Kucharzewski
przed podziêkowaniem uciek³ i tak siê ukry³, ¿e ¿adn¹ miar¹ nie mo¿na go by³o odnaleæ.
Koz³owski na wszystkie wyra¿enia wdziêcznoci odpowiada³ spokojnie, czapkê w rêkach
obracaj¹c:
- Eeee!... co tam, proszê pani. Nie ma o czym mówiæ!...
Potem wzi¹wszy kolegê na bok, owiadczy³ mu energicznie:
- Twoja matka ubli¿a mi! Pamiêtasz przecie¿, ¿e wówczas przy tym miodzie z orzechami,
lubowa³em ci przyjañ. Wiêc gdybym teraz porzuci³ ciê w nieszczêciu, nie by³bym Koz³em,
ale...
Tu wymieni³ nazwê pewnego zwierzêcia, nie odznaczaj¹cego siê ani szlachetnoci¹ charakteru, ani czystoci¹.
Mieszkañcy miasteczka, w pierwszej chwili ¿ywo wzruszeni wypadkiem, póniej odczuwali
go stopniowo coraz s³abiej - wreszcie zupe³nie o nim zapomnieli.
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Ale przysz³a katastrofa, która niezatartymi ladami odbi³a siê w ich pamiêci. Dot¹d j¹ niezawodnie wspominaj¹.
Sta³o siê to w rodku zimy, zima za by³a w owym roku bardzo ostra.
Przed wieczorem, pewnego dnia styczniowego, czterej uczniowie lizgali siê na zamarzniêtej
odnodze Narwi. Nagle dwaj z nich, przerywaj¹c zabawê, pobiegli pêdem do miasta i wpad³szy do mieszkania urzêdnika Gr¹bczewskiego, zaczêli krzyczeæ wniebog³osy:
- Lutek i W³adek!... olaboga!... Lutek i W³adek!
Nic wiêcej nie byli w stanie powiedzieæ - ³amali tylko rêce i zalewali siê ³zami. Lutek i W³adek byli to synowie Gr¹bczewskiego - jeden z drugiej klasy, drugi z trzeciej.
Rodzice zrozumieli od razu, ¿e ch³opcom przytrafi³o siê nieszczêcie, i popieszyli w towarzystwie tamtych na lód. Szczêciem mieszkali prawie nad sam¹ rzek¹.
Tu dowiedzieli siê okropnej prawdy: synowie ich, jeden po drugim, wpadli do przerêbla i dostali siê pod lód.
Matka chcia³a siê rzuciæ za dzieæmi w przepaæ. Ojciec, zrozpaczony, a nie trac¹cy przytomnoci, myla³ o rodkach ratunku. Niestety! Rzeka, jak okiem zasiêgn¹æ, by³a pokryta jednolit¹ skorup¹ lodu, gdzieniegdzie tylko po³yskiwa³y ma³e, do czerpania wody wyr¹bane, przerêble.
Jêkn¹³ g³ucho biedny ojciec, d³oñmi cisn¹³ czo³o - zdawa³o siê, ¿e oszaleje... Nagle wykrzykn¹³:
- Tam, przy mocie, gdzie berlinki!...
I razem z ludmi, którzy siê na miejscu wypadku zgromadzili, puci³ siê jak strza³a brzegiem
rzeki.
W odleg³oci blisko wiorstowej stamt¹d znajdowa³ siê most, przy mocie przystañ berlinek;
przy berlinkach du¿a przestrzeñ, oczyszczona z lodu.
W styczniu zmierzch szybko zapada. Gdy przybyli do mostu, ju¿ zaczyna³o siê stawaæ szaro.
Na szczêcie berliniarze, zrêczni, inteligentni Niemcy, od razu rzecz zrozumieli.
W mgnieniu oka spuszczono ³odzie, zapalono pochodnie - przy ich blasku kilkudziesiêciu
ludzi z bosakami zaczê³o przeszukiwaæ rzekê.
Woda, wolno tocz¹ca siê pod lodem, powinna by³a w to miejsce przynieæ cia³a topielców.
I przynios³a.
Po miertelnie d³ugich chwilach oczekiwania wyci¹gniêto te biedne cia³a, nieruchome, skostnia³e, do bry³ lodu podobne.
Ogromny t³um sta³ na brzegu, przypatruj¹c siê smutnemu widowisku. Ca³e miasteczko wyleg³o, przera¿one katastrof¹.
Tu¿ przy mocie znajdowa³a siê cukiernia z restauracj¹ i bilardem. Do tej cukierni przeniesiono cia³a topielców, rozebrano je, u³o¿ono na zielonym suknie bilardu niby na stole anatomicznym.
Przybyli lekarze, felczerzy; zaczêto stosowaæ wszelkie rodki ratunkowe.
D³ugo przeci¹ga³y siê te wysi³ki, nie daj¹ce ¿adnego wyniku. Zniechêceni lekarze mieli ju¿
prób zaniechaæ i oddaæ rodzicom nie synów, lecz ich zw³oki - gdy nagle starszy z ch³opców
rozemkn¹³ oczy i g³osem cichym, jak szelest lici, szepn¹³:
- Gdzie W³adek?...
W³adek by³ to brat m³odszy.
W tej¿e chwili oczy jego pad³y na le¿¹ce obok sztywne cia³o... Pozna³ je i zemdla³.
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Lekarze podwoili wysi³ki. Zemdlonego ocucono. Ale natychmiast po ocuceniu przeniesiony
zosta³ gdzie indziej. Na nowe zapytania o bracie dano mu odpowied uspokajaj¹c¹, przykazuj¹c, ¿eby o nim nie myla³.
Ch³opiec usn¹³... by³ ocalony!
Ale W³adka, po najd³u¿szym nawet nie, zobaczyæ ju¿ nie mia³...
M³odszy, s³abszy ch³opczyna, który w dodatku o kilka minut d³u¿ej pozostawa³ w wodzie, nie
móg³ ju¿ byæ przywo³any do ¿ycia.
mieræ jego przez d³ugi czas ukrywano jak najstaranniej przed Lutkiem. Jednego dnia wszak¿e ten ostatni, przebudziwszy siê wczeniej ni¿ zwykle, przywo³a³ matkê i rzek³ spokojnie:
Wiem ju¿ wszystko o W³adku...
- Co wiesz?... sk¹d?... - wykrzyknê³a matka, silnie zaniepokojona.
- Sam mi powiedzia³. Przed chwil¹ by³ u mnie, za szyjê mnie obj¹³, poca³owa³ i owiadczy³,
¿e martwiæ siê o niego nie potrzebujê, bo tam jest mu zupe³nie dobrze...
Tego¿ dnia Lutek po raz pierwszy podniós³ siê o w³asnej sile. Poszed³ najpierw do kocio³a,
a stamt¹d zaraz - na cmentarz...
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XI. Dzieñ chrab¹szczowy
Sprê¿ycki siedzi w swoim pokoju przy otwartym oknie, ksi¹¿kê przed sob¹ roz³o¿y³ - mêczy
siê nad jeografi¹.
Z publicznego ogrodu nadp³ywa zapach bzów, które tylko co zakwit³y. S³oñce przed chwil¹
zasz³o - poci¹ga mi³y, wie¿y wietrzyk, jakby wywo³uj¹cy z czterech cian pokoju na wiat
Bo¿y, na szerokie, otwarte przestrzenie.
Od strony rzeki s³ychaæ jêkliwe kumkanie ¿ab. Co pewien czas zag³usza je na chwilê rozg³ony tryl s³owika, który przepiewawszy kilka taktów, milknie, jakby tylko g³osu próbowa³
do wieczornego koncertu.
Niebo ma barwê z³ocistoró¿ow¹, która u samego zenitu rozb³êkitnia siê, a na wschodzie szarzeje i przechodzi w srebrzyst¹ popielatoæ.
Sprê¿ycki, nadzwyczaj wra¿liwy na barwy, g³osy, zapachy, wszystko to dostrzega, odczuwa wszystkim zachwyca siê i przejmuje. W tym podnieceniu nauka, zwykle przychodz¹ca mu
z ³atwoci¹, nies³ychanie go nu¿y.
Przeci¹ga siê, ziewa, odk³ada ksi¹¿kê, znów j¹ bierze, czyta po cichu, czyta g³ono - ale w pamiêci nic mu nie pozostaje.
A tu, jak na z³oæ, profesor ¯ebrowski kaza³ wyuczyæ siê na jutro nazwisk wszystkich stanów, sk³adaj¹cych Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej. Prawdziwe morze do wypicia!
Sprê¿ycki czyta po raz piêædziesi¹ty nerwowym, zirytowanym g³osem:
Nowy Hempszir, stolica Portsmut... Wermont, stolica Windsor... Masaczuzet, stolica Boston...
Zniecierpliwiony, zaczyna pêdziæ, krzycz¹c na ca³y g³os:
- Rod-Island!... Konnektikut! Nowy-Jork!... Nowy-D¿ersej!... Pensylwania!... Delawar!...
Maryland!... Wird¿inia!... Kentuki!... Teneze!... Karolina Pó³nocna!... Karolina Po³udniowa!...
cisn¹³ skronie obiema rêkami.
- O, Jezu... - jêczy - g³owa mi pêka... Ja tego nigdy nie zapamiêtam... nigdy siê nie nauczê!
Mimo to znów wraca do ksi¹¿ki - znów usi³uje wbiæ sobie w g³owê nazwy, które wydaj¹ mu
siê nies³ychane, barbarzyñskie, potworne...
Nagle w powietrzu rozlega siê brzêk - cichutki, ledwie dos³yszalny brzêk, który jednak dowiadczone ucho ch³opca od razu z³owi³o i rozpozna³o. Odk³ada ksi¹¿kê - ucho nadstawia.
Na jego twarzy maluje siê radosne zdziwienie.
Brzêk zbli¿y³ siê, uwyrani³ - jest teraz podobny do st³umionego huczenia.
Przez otwarte okno wpad³ chrab¹szcz, ciê¿kim lotem przefrun¹³ tu¿ przy uchu ch³opca - hucz¹c g³ucho, kr¹¿y doko³a jego g³owy.
Sprê¿ycki nie chwyta go. Z czu³oci¹, prawie z rozrzewnieniem wpatruje siê w lataj¹cego rêce doñ wyci¹ga jak do przyjaciela, jak do wybawcy...
Ju¿ siê teraz jeografii nie lêka; ju¿ mu ¯ebrowski niestraszny.
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Ksi¹¿kê odepchn¹³ z lekcewa¿eniem, zagwizda³ - szuka czapki, ¿eby wybiec na podwórze,
na rynek, wpaæ do której stancji, umówiæ siê z kolegami o dzieñ jutrzejszy.
Umowa zawarta, warunki obgadane - Sprê¿ycki wraca do domu i k³adzie siê spaæ, ma³o siê
troszcz¹c o profesora ¯ebrowskiego i o Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej.
Nazajutrz niebieskie mundurki kupi¹ siê gromadkami przed gmachem szkolnym, na korytarzach. U ka¿dego w tece, oprócz ksi¹¿ek, kajetów i obwarzanków, kryje siê rzecz tajemnicza,! o któr¹ wzajemnie siê dopytuj¹.
- Przynios³e?
- Przynios³em.
- Ile?
- Szeæ.
- Ma³o... ja dwanacie.
- Ja piêtnacie!
- Ja dwadziecia!
- Wiecie? Kataryniarz ma ca³e pud³o - chce sprzedawaæ po szeæ za bu³kê.
- Niech siê obêdzie smakiem. Mogê mieæ darmo, ile zechcê. ¯eby mnie tylko wpucili do
ogrodu benedyktyñskiego.
- Ba, nie wpuszcz¹...
- To i có¿! Bêdzie dosyæ tego, co jest!
Zaczê³y siê lekcje. Pierwsza - ³acina. Profesor Izdebski, ceni¹cy nad wszystko ciszê, ukazuje
siê we drzwiach z podniesion¹ do góry rêk¹, w której dwóch palcach: wielkim i wskazuj¹cym, trzyma szczyptê tabaki.
Wyg³osiwszy swoje zwyczajne: Bacznoæ! uwaga!, Izdebski wród najg³êbszej ciszy przechodzi na palcach do katedry, na stoliku k³adzie czapkê daszkiem do góry, w czapce umieszcza chustkê czerwon¹, tabakierkê, katalo¿ek i ka¿e odmawiaæ modlitwê.
Klasa jest dzi spokojniejsza ni¿ kiedykolwiek. Ch³opcy, zgarbieni nad ksi¹¿kami i kajetami,
zdaj¹ siê prócz nich nic na wiecie nie widzieæ.
Profesor, dobrze usposobiony, postanawia byæ wspania³omylnym.
- Ksi¹¿ki zamknijcie! - dyryguje z rêk¹ wci¹¿ podniesion¹, jak u wodza naczelnego. - Korneliusza
dzi nie bêdzie. Przypomnimy sobie rzeczy dawniejsze - wa¿ne - bardzo wa¿ne - najwa¿niejsze...
Nauczyciel mówi przez nos, wolno, z przestankami. Szczypt¹ tabaki d³ugo w powietrzu potrz¹saj¹c wci¹ga j¹ nareszcie do potê¿nego nosa. Zwraca siê potem ku stolikowi i z wnêtrza
czapki wyci¹ga wielk¹, czerwon¹, kraciast¹ chustkê.
- Bêd¹ koniugacyjki... - szepc¹ do siebie uczniowie, którzy ju¿ odgadli znaczenie tego wstêpu. Rzucaj¹ sobie zarazem porozumiewawcze spojrzenia; potem je kieruj¹ w stronê pieca.
- Podstaw¹ jêzyka ³aciñskiego - ci¹gnie Izdebski - s¹ deklinacje i koniugacje. Bez Korneliusza, Owidiusza, Wergiliusza mo¿esz zostaæ choæby biskupem, ale jeli nie znasz deklinacyjki
i koniugacyjki, nie bêdziesz nawet dobrym...
- Organist¹! - koñczy który z ch³opców, na pamiêæ ju¿ znaj¹cy tê przemowê, przez wszystkie klasy nieustannie powtarzan¹.
Nauczyciel ma osobliw¹ s³aboæ do pocz¹tków gramatyki; wy¿sze jej czêci traktuje z lekcewa¿eniem i niechêci¹.
- Bacznoæ, uwaga... - ostrzega, podnosz¹c rêkê, w której trzyma ju¿ nie tabakê, lecz chustkê
czerwon¹. - Nie wiadomo... kto - bêdzie - mówi³!...
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Zawsze ta groba budzi niepokój. I teraz uczniowie krêc¹ siê niespokojnie na miejscach. Izdebski d³ugo milczy, upatruj¹c wród cienionych szeregów ofiary.
Znalaz³...
- Smoliñski! - pada komenda jak wystrza³.
Smoliñski patrzy³ w³anie w okno, niczego siê nie spodziewaj¹c.
Jest to poczciwoci ch³opiec, t³usty, szerokopleczysty wieniak, mówi¹cy przez nos. Posiada szczególn¹ sk³onnoæ do przeci¹gania ostatnich wyrazów w zdaniu tonem piewaj¹cym.
Nazywaj¹ go koledzy: Bonu albo Omega. Ostatnie przezwisko dosta³ ju¿ póniej z powodu przeci¹g³ego wymawiania ostatniej litery alfabetu greckiego. Bonusiem by³ od pocz¹tku, i to przezwisko z dziwn¹ trafnoci¹ przystawa³o do jego poczciwej, nieco ciê¿kiej figury.
- Smoliñski, bacznoæ, uwaga! Napisz na tablicy cztery s³owa czynne: amo, moneo, lego, audio.
Siedz¹cy obok prymusa Sprê¿ycki, widz¹c na co siê zanosi, ziewn¹³ szeroko.
- Durniu! - krzyczy, dostrzeg³szy to, Izdebski. - Mów zaraz, co znaczy amo!
- Amo kocham, moneo upominam, lego...
- Stój, bestio! - wstrzymuje go ³acinnik. - Pyta³em tylko o amo!
Ale tamten, jak puszczona w ruch pozytywka, koñczy, nie mog¹c siê powstrzymaæ:
- Lego czytam!... audio s³ucham!... Tryb bezokoliczny: amare, monere, legere, audire!... Czas
przesz³y dokonany: amavi, monui, le...
W tej¿e chwili rozczapierzona rêka nauczyciela spada mu na czuprynê. Pozytywka od razu
graæ przestaje.
Tymczasem Smoliñski zd¹¿y³ ju¿ wypisaæ kred¹ ¿¹dane s³owa. W chwili gdy ³acinnik odwróci³ siê do tablicy, Sprê¿ycki, choæ mu siê ³zy w oczach krêc¹, zamienia porozumiewawcze
umiechy z tym i owym koleg¹.
- Smoliñski, bacznoæ, uwaga. Napisz praeteritum imperfectum od amo, moneo et caetera.
Kreda g³ono skrzypi - Bonu w pocie czo³a wykonywa swe zadanie.
- Durniu, bestio jedna! - rozlega siê nagle g³os Izdebskiego. - Co ty napisa³?
- Napisa³em, co kaza³ pan profesor.
- Czytaj!
- Amo, moneo et catera.
- Po co napisa³ et caetera?
- Pan profesor tak dyktowa³.
- Zwariowa³e, durniu!
- Niech klasa powie, czy k³amiê. Wszyscy s³yszeli.
Klasa t³umi miech. Izdebski wyci¹ga rêkê do czupryny Bonusia - ale cofa j¹ zaraz, gdy¿
ch³opiec ma w³osy przy samej skórze ostrzy¿one. Wiêc poprzestaje tylko na gniewnym mrukniêciu:
- Zetrzyj to wszystko! Bonu ciera.
- Mów, durniu, jak bêdzie czas przesz³y niedokonany od amo?
- Ami, ame... ama... - b¹ka Smoliñski, dziwnie w tych sprawach têpy.
Do najwy¿szej pasji doprowadzony ³acinnik zaczyna krzyczeæ, podnosz¹c piêæ zaciniêt¹:
- Czas przesz³y niedokonany praeteritum imperfectum... we wszystkich czasownikach ³aciñskich... koñczy siê na bam!... bas!... bat!...
Przy wyg³aszaniu koñcówek: bam, bas, bat, piêæ ³acinnika, w równych odstêpach czasu, spada na szerokie plecy Bonusia. Ch³opiec ugina siê pod ka¿dym uderzeniem - oczy nabrzmie66

waj¹ mu ³zami.
- Panie prosorze! - odzywa siê w tej chwili Sprê¿ycki, uwa¿aj¹c, ¿e czas ju¿ po³o¿yæ koniec
tej egzekucji. - Chrab¹szcz ³azi po panu prosorze!...
Nauczyciel przera¿ony chwyta siê za kark, za ³ysinê, maca po plecach, szyi, g³owie.
- Sprê¿ycki, kochanku - prosi wreszcie - zdejmij no ze mnie to paskudztwo.
Sprê¿ycki wychodzi z ³awki i pod pozorem zdjêcia jednego chrab¹szcza, przyczepia ich do
nauczyciela dziesiêæ.
Niebawem odczuwa Izdebski obecnoæ ich na sobie. £aje g³ono Sprê¿yckiego, przyzywa na
pomoc prymusa, zrzuca frak mundurowy - na wszelki sposób stara siê oswobodziæ od skrzydlatych, drapi¹cych owadów. O Smoliñskim, jego plecach i czasie przesz³ym niedokonanym
zupe³nie zapomina.
Na tych utarczkach schodzi reszta lekcji. Odzywa siê zbawczy g³os dzwonka. Bonu zgrzany
i spocony, ale ju¿ o swoje plecy bezpieczny, tryumfalnie na miejsce powraca.
Na krótkiej pauzie spiskowcy odbyli energiczn¹ wymianê s³ów i myli. Zaraz potem rozpierzchli siê i cichuteñko na swych miejscach przycupnêli.
Nastêpowa³a lekcja jeografii. Gdy profesor ¯ebrowski - ten sam, który wyk³ada³ historiê powszechn¹ - wchodzi³ do klasy, wzorowa cisza panowa³a na wszystkich ³awkach.
Sztywny, chudy, wysoki, z siwymi, krótko ostrzy¿onymi w³osami nauczyciel jest uosobieniem
powagi. Zaledwie usiad³ na katedrze, wydobywa katalo¿ek, lini w ustach o³ówek i odchrz¹kn¹wszy, wywo³uje do lekcji - Sprê¿yckiego.
Ch³opiec, choæ od katastrofy ubezpieczony, zadr¿a³. Z kilkudziesiêciu stanów Ameryki Pó³nocnej zaledwie piêæ lub szeæ utkwi³y mu w pamiêci.
Oci¹ga siê umylnie z wyjciem, udaje s³abego, kuleje, potyka siê o nogi kolegów - jednoczenie to tu, to tam rzuca niespokojne, pytaj¹ce spojrzenia.
Stan¹³ wreszcie przed katedr¹, z nogi na nogê przestêpuje - milczy d³ugo, pilnie nas³uchuj¹c.
- No, gadaj¿e! - nalega nauczyciel.
Sprê¿ycki zaczyna cedziæ s³ówko po s³ówku, ale tak wolno i z takim trudem, jakby nagle straci³ w³adzê w jêzyku.
W tej¿e chwili, w oddalonym k¹cie klasy, gdzie tam blisko pieca, odzywa siê cichy brzêk.
Jeszcze go nauczyciel nie zauwa¿y³ - ju¿ Sprê¿ycki przesta³ odpowiadaæ i ze le tajon¹ radoci¹ mówi:
- O... chrab¹szcz! ¯ebrowski zmarszczy³ siê.
- Mów dalej! - rozkazuje.
Ale ju¿ bli¿ej i dalej piskliwe g³osy wykrzykuj¹:
- Chrab¹szcz!... chrab¹szcz!...
- Ciszej tam! - tupn¹³ nog¹ ¯ebrowski. - Prymus, wyrzuæ tego owada, a ty, Sprê¿ycki, dalej
odpowiadaj.
Prymus idzie do pieca, na palce siê wspina - ale chrab¹szcz lata pod sufitem.
W ³awkach s³ychaæ pó³g³one uwagi.
- Z³apie... Nie z³apie... W³anie, ¿e z³apie... W³anie, ¿e nie z³apie... Sprê¿ycki przy katedrze
milczy - udaje, ¿e czeka na koniec tej wyprawy.
Nagle odzywa siê brzêk w przeciwnej stronie klasy. Odwracaj¹ siê tam natychmiast wszystkie g³owy - te¿ same co poprzednio g³osy krzycz¹ alarmuj¹co:
- Ooo!... drugi chrab¹szcz!
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Znów brzêk, znów krzyki:
- Ooo!... trzeci!... czwarty!... pi¹ty!...
Niebawem ca³e stado chrab¹szczów buja po klasie. Huk taki; jakby grano na organach.
- Otworzyæ okna! - rozkazuje nauczyciel.
Rzuca siê do tego pierwszy Sprê¿ycki.
Stare, okute, ciê¿kie okniska z trudnoci¹ daj¹ siê odmykaæ. Kilku najsilniejszych ch³opców
pracuje nad tym przez kwadrans blisko, wród og³uszaj¹cego huczenia owadów i nieznonego krzyku ch³opców.
Po otwarciu okien nowy k³opot. Chrab¹szcze jednym oknem wylatuj¹, drugim wracaj¹. Co
gorsza, wracaj¹ nie same, lecz w towarzystwie nowych, których wielkie mnóstwo kr¹¿y doko³a pobliskich kasztanów.
Nauczyciel wyszed³ na rodek, brwi ci¹ga, nog¹ tupie - po krótko strzy¿onych w³osach d³oñ
nerwowo przesuwa.
- Panie prosorze - doradza z udan¹ troskliwoci¹ Sprê¿ycki - lepiej bêdzie okna zamkn¹æ.
- Zamykajcie!
Przy zamykaniu ha³as bardziej siê jeszcze wzmaga - dochodzi nareszcie do takiego natê¿enia, ¿e nauczyciel jest zmuszony opuciæ klasê.
Po jego odejciu zjawia siê inspektor.
- Co wy tu wyrabiacie, nicponie? - grzmi od progu swym basem urzêdowym. Prymus raportuje:
- A to, proszê pana inspektora, kto nawpuszcza³ do klasy chrab¹szczów.
- Kto mia³ to zrobiæ? kto? - piorunuje srogi zwierzchnik.
- To pewnie ci z pierwszej... - objania z min¹ potuln¹ Sprê¿ycki.
- Nie, nie! - poprawia go drugi - to tamci z czwartej. Oni tak zawsze!
Znalaz³ siê trzeci, który stawia now¹ hipotezê:
- To najpewniej te ch³opaki z ulicy! Nikt, tylko ch³opaki.
- Winni bêd¹ wykryci i ukarani! - grozi Jowisz szkolny i krokiem majestatycznym klasê
opuszcza.
Po jego wyjciu wszczyna siê harmider nieopisany. Nie ustaje on nawet po dzwonku, gdy do
klasy wojskowym, rytmicznym krokiem, g³ono stukaj¹c okut¹ trzcin¹, wkracza profesor Effenberger.
- Ach, tak, panie, tak! - krzyczy na ca³e gard³o. - Co wirabiacie, wariaty, baranie g³owy, szpicbuby? Cicho mi tam!
Ch³opcy uciszaj¹ siê na chwilê - ale po to tylko, aby tym swobodniej przygotowaæ i wypuciæ
na wroga nowe hufce.
Wrogiem jest nauczyciel; wojsko wyobra¿aj¹ trzymane w pude³kach chrab¹szcze.
Effenberger siada na katedrze i w tej¿e chwili zrywa siê z fotela. Po ka³amarzu ³azi chrab¹szcz. Ca³a katedra jest podminowana chrab¹szczami.
- Prymus, wirzuæ za drzwi ten robak! - wo³a nauczyciel. Sprê¿ycki z min¹ niewinn¹ zauwa¿a:
- To nie robak, panie prosorze, to chrab¹szcz!
- Krabonsz jest robak! - upiera siê tamten.
Prymus otwiera drzwi na korytarz, udaje, ¿e wyrzuca chrab¹szcza, i powraca z nim do klasy.
Sprê¿ycki nie ustêpuje.
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- To dopiero! - dziwi siê. - Pan prosor mówi, ¿e to robak, a pan psor Salamonowicz uczy³
nas, ¿e robaki i owady to zupe³nie co innego. Wiêc my teraz nie wiemy, kogo s³uchaæ.
- Sprê¿ycki, marsz do lekcji - przerywa mu czerwony od gniewu Niemiec. - Gadaj wiersz!
Sprê¿ycki próbuje ci¹gn¹æ dalej sw¹ politykê opozycyjn¹ i kunktatorsk¹:
- Sroki i papugi gadaj¹; cz³owiek mówi. Tak nas uczy³ psor Skowroñski. Wiêc czy ja jestem
sroka albo papuga?
Koledzy nie mog¹ powstrzymaæ siê od miechu. Odzywaj¹ siê zewsz¹d g³osy przytakuj¹ce
Sprê¿yckiemu.
- Ach, tak, panie, tak! - krzyczy doprowadzony do ostatniej pasji Effenberger i wyci¹ga rêkê,
aby chwyciæ Sprê¿yckiego za ucho.
Ale ch³opcu przychodz¹ z pomoc¹ posi³ki. Armia chrabaszczów rozpoczê³a w³anie atak ogólny.
Kilkadziesi¹t owadów, jakby na komendê, z huczeniem organowym unios³o siê w górê. Kilkadziesi¹t innych wpe³z³o na profesora drapi¹c go po rêkach, twarzy i szyi.
Effenberger cofa szybko rêkê, a przy tym gwa³townym ruchu wywraca stolik, który spada
z katedry z wielkim ³oskotem. Z ka³amarza wyla³ siê atrament i czarn¹ strug¹ p³ynie po dzienniku szkolnym.
Powstaje ha³as piekielny. Ch³opcy wybiegaj¹ z ³awek na pomoc, przy czym potr¹cony przez
nich olbrzymi ka³amarz coraz obfitsze strugi wylewa ze swej bezdennej czeluci. Niemcowi
spad³y i pot³uk³y siê okulary. Krzyczy, klnie, wymachuje lask¹, tego i owego chwyta i targa
mocno za ucho. Targani p³acz¹, towarzysze ich miej¹ siê. Sprê¿ycki udaje zrozpaczonego
i rozwodzi g³one lamenty. Stolik o w³asnej sile podnieæ siê nie mog¹c, wci¹¿ le¿y na pod³odze zmieniaj¹c tylko pozycjê, gdy¿ go ch³opcy, pod pozorem podnoszenia, w ró¿nych kierunkach przewracaj¹. Obok stolika znajduje siê niebawem i fotel, niby wypadkiem z katedry
zrzucony. Wszyscy ch³opcy opucili swe miejsca; na rodku klasy przepychaj¹ siê, przewracaj¹ - tworz¹ zamêt nadzwyczajny. A ponad ca³¹ bez³adn¹ mas¹ ludzi i rzeczy, z brzêkiem
rozg³onym unosi siê chmura chrab¹szczów.
O lekcji mowy nawet nie ma. Zreszt¹ Effenberger, wyczerpawszy swój zapas wymys³ów i pasji, zrejterowa³, pozostawiaj¹c na miejscu walki pot³uczone okulary.
Inspektor nie zjawia siê, nie chc¹c powagi swej nadwerê¿aæ. Zwyciêstwo zosta³o przy
uczniach.
I znów odzywa siê dzwonek; odbyæ siê ma czwarta z kolei lekcja. Wchodzi £ypaczewski,
nauczyciel kaligrafii.
Ale popisy kaligraficzne odbywaæ siê nie mog¹. Uczniowie twierdz¹ jednozgodnie, choæ ró¿nog³onie, ¿e wszystek atrament wyla³ siê i nie maj¹ czym pisaæ.
Rozpoczynaj¹ siê spory, w których zapalczywy nauczyciel stara siê przekrzyczeæ uczniów, uczniowie za - nauczyciela. Tymczasem zjawia siê stró¿ z nowym ka³amarzem i cierk¹ do wycierania
atramentu. Na przyprowadzaniu katedry do porz¹dku up³ywa co najmniej dwadziecia minut.
Przez ten czas nauczyciel opêdza siê chustk¹ od nacieraj¹cych nañ owadów, a uczniowie
udaj¹, ¿e siê szykuj¹ do pisania. Ka³amarze pochowali, owiadczaj¹, ¿e pióra maczaæ bêd¹
na katedrze. Wszystko to ma na celu zyskanie na czasie oraz przygotowanie nowej sztuki, do
której ³apki i ogonki chrab¹szczów s¹ maczane w atramencie.
£ypaczewski wysztychowa³ kred¹ na tablicy i ka¿e uczniom przepisywaæ w kajetach zdanie ze Wzorów Oleszczyñskiego: Honor jest jak przepacista ska³a...
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Zaledwie ten i ów wypisa³ w kajecie ozdobne H, rozlegaj¹ siê krzyki:
- Panie psorze! W ¿aden sposób pisaæ nie mo¿na!
- Dlaczego?
- Chrab¹szcze nie dadz¹!
- Jak to nie dadz¹? Czycie zwariowali?
- Niech pan psor sam zobaczy... O... o... o...
Kilku, potem kilkunastu ch³opców wtyka nauczycielowi pod nos kajety, na których chrab¹szcze umaczanymi w atramencie ³apkami porysowa³y ró¿ne hieroglify.
£ypaczewski przygl¹da siê, wzrusza ramionami, mruczy co pod nosem, wreszcie postanawia:
- Ha, nie ma co!... musicie siê wszyscy wzi¹æ do wypêdzania.
Sprzysiê¿onym tego tylko by³o trzeba. Otwieraj¹ powtórnie okna, chustkami, czapkami,
kajetami wyganiaj¹ lataj¹ce owady, wykrzykuj¹c na ró¿ne g³osy:
- A sio!... a sio!... a sio!...
Ogólne podniecenie udzieli³o siê i £ypaczewskiemu. W ogóle nale¿y on do nauczycieli, którzy z trudnoci¹ utrzymuj¹ powagê wobec uczniów. I teraz, zgrzany bieganiem, zrzuci³ frak
mundurowy - wspólnie z ch³opcami, prawie jak ich rówienik, zajmuje siê ³owieniem i wyganianiem uprzykrzonych owadów.
Ju¿ to nie jest lekcja, lecz jaka zabawa sportowa, gdzie wszyscy przecigaj¹ siê w zrêcznoci, w pomys³ach niezwyk³ych i w g³onych krzykach.
Dzwonek szkolny k³adzie kres tym nieolimpijskim igrzyskom, a zarazem i lekcjom przedpo³udniowym. Ch³opcy, odmówiwszy modlitwê, z ha³asem, z wybuchami miechu, z g³onym
potrz¹saniem tek, z poszturgiwaniem siê wzajemnym wybiegaj¹ na ulicê.
Cel sprzysiê¿enia osi¹gniêty: nie odby³a siê normalnie ani, jedna lekcja, pomimo ogólnego
nieprzygotowania siê ani jeden nie dosta³ pa³ki - nic te¿ na przysz³¹ lekcjê nie zadano.
Wreszcie na domiar szczêcia, by³a to roda, w rody za i w soboty po po³udniu do szko³y
nie przychodzono.
Zreszt¹ jak przed po³udniem, tak i po po³udniu m³odzie¿ szkolna nie widzi nic, niczym siê
nie zajmuje, o niczym nie myli prócz chrab¹szczów. W ogrodach i ogródkach, na pobrze¿u
Narwi, na Górze Benedyktyñskiej, na cmentarzach przykocielnych - wszêdzie, gdzie siê choæ
kilka drzew zieleni - widaæ biegaj¹ce, zadyszane, z zadartymi w górê nosami pilnie upatruj¹ce zwierzyny gromadki niebieskich mundurków.
Z trzêsionych drzewek senne owady sypi¹ siê na ziemiê jak dojrza³e liwki. Co chwila który, rozwin¹wszy skrzyd³a, z brzêkiem ulatuje w górê, a ch³opcy za nim, krzycz¹c i na palce
siê wspinaj¹c, ¿eby go dostaæ. Co chwila rozlega siê krzyk przeraliwy, któremu towarzysz¹
wybuchy miechu... To jaki figlarz strachliwemu koledze wsun¹³ chrab¹szcza za ko³nierz
albo wpuci³ do rêkawa. Ofiara figla rzuca siê jak uk¹szona przez ¿mijê, a inni a¿ przysiadaj¹ do ziemi od miechu.
Po zachodzie s³oñca brzêk chrab¹szczów, krzyki i miechy wzmagaj¹ siê. Powietrzni rycerze, skrzydlaci, w¹saci, urz¹dzaj¹ istny najazd na miasteczko. Wszêdzie ich pe³no. Przez
otwarte okna wpadaj¹ do mieszkañ, na kszta³t pocisków wystrzelonych uderzaj¹ o twarze
przechodniów - ton¹ tysi¹cami w rzece, id¹c na ¿er wielkim rybom, które z pluskiem g³onym
rzucaj¹ siê na nie.
B³ogos³awione dnie chrab¹szczowe! Ile¿ zabawy, figlów, pustoty sprowadzaj¹ na ciche zwykle miasteczko! W zabawie dzieci bior¹ udzia³ i starsi - nie ma w miasteczku cz³owieka, któ70

ry by id¹c na spoczynek, nie mia³ siê lub przynajmniej nie umiecha³, przypominaj¹c sobie
ró¿ne weso³e epizody chrab¹szczowej kampanii.
Jaka szkoda, ¿e dnie chrab¹szczowe przypadaj¹ tylko na wiosnê, ¿e w roku jest tylko jedna
wiosna i ¿e tych dni nie bywa wiêcej ni¿ dwa, trzy najwy¿ej.
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XII. Poeta
Lekcja polskiego. Nauczyciela jeszcze nie ma. Klasa, przed ka¿d¹ lekcj¹ zmieniaj¹ca siê w ul
brzêcz¹cy, teraz jest spokojna, pe³na powagi i skupienia.
Wchodzi m³ody, wytwornie ubrany nauczyciel i lekko g³ow¹ sk³oniwszy siê, mówi:
- Dzieñ dobry panom!
On jeden uczniów klasy trzeciej nazywa panami.
- Dzieñ dobry panu psorowi! - wykrzykuj¹ ch³opcy zgodnym, rzekim chórem.
Któ¿ by siê domyli³, ¿e ten szczup³y m³odzieniec, ze wie¿a przyjanie umiechniêt¹ twarz¹,
z w³osami fryzowanymi, weso³y, delikatny, uprzejmy, jest nastêpc¹ - Skowroñskiego...
Nigdy jeszcze chyba m³odoæ i staroæ, wiosna i zima, jutrzenka i wieczór póny tak jaskrawo nie odcina³y siê od siebie.
M³ody, piêkny nauczyciel sw¹ nadzwyczajn¹ uprzejmoci¹ i swym wykwintem niesfornych
ch³opców oczarowa³ i - ujarzmi³. To, czego nie mogli dokonaæ: Luceñski drwinami i grzmoceniem trzcin¹ w stolik, Effenberger krzykiem i wymylaniem, Izdebski darciem za w³osy
i bêbnieniem po plecach, Salamonowicz chytroci¹ i podszczuwaniem u inspektora, sam inspektor wreszcie basem urzêdowym i dyscyplinarn¹ srogoci¹ - bez ¿adnego pozornego wysi³ku osi¹gn¹³ od razu m³ody przybysz, profesor Chabrowski.
Jego wp³yw na uczniów jest tego rodzaju, ¿e wstydziliby siê okazywaæ mu niepos³uszeñstwo,
zuchwa³oæ, gburowatoæ. Nawet Koz³owski przy nowym profesorze zapomnia³ o psich figlach; nawet wrodzona ¿ywoæ Sprê¿yckiego ust¹pi³a miejsca powa¿nej zadumie; nawet
Bonu Smoliñski nauczy³ siê lekkich, zgrabnych ruchów; nawet Kucharzewski wy subtelnia³
i zdrobnia³, a Kataryniarz Olszewski zrozumia³ po raz pierwszy w ¿yciu, ¿e prócz pi³ek i go³êbi s¹ na tej ziemi inne jeszcze uwagi godne rzeczy.
Jest to ju¿ fatalnoci¹ pedagogów, ¿e ka¿dy z nich posiada w obejciu siê co niezwyk³ego, ekscentrycznego, co go od ludzi normalnych odró¿nia. Tê oryginalnoæ uczniowie umiej¹ zawsze z b³yskawiczn¹ szybkoci¹ dostrzec i zapamiêtaæ. Z niej te¿ czyni¹ broñ przeciw nauczycielom nie lubianym.
I profesor Chabrowski zdaje siê nie byæ wolnym od tej specjalnej ekscentrycznoci. Ma on
przyzwyczajenie ogl¹daæ siê czêsto na drzwi i ciany - zw³aszcza gdy chce opowiedzieæ co
ciekawszego lub wyg³osiæ jakie nowe, piêkne wiersze...
M³ody nauczyciel zerwa³ ze starzyzn¹ swego poprzednika.
Rzadko i tylko mimochodem wspomina o Krasickim i Karpiñskim, Naruszewicz jakby wcale
dla niego nie istnia³; Trembeckiego chwali, lecz tylko wyj¹tki z niego przytacza.
Za to o romantycznych poetach mówi wiele - o wiele wiêcej, ni¿ jest zobowi¹zany. Ich te¿
cytuj¹c, najczêciej na drzwi spoziera.
Gdy przytrafi siê kiedykolwiek zastêpstwo chorob¹ lub wyjazdem innego nauczyciela
spowodowane, najczêciej je przyjmuje na siebie Chabrowski. Te nadprogramowe godziny
bywaj¹ powiêcane wy³¹cznie czytaniu.
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M³ody profesor czyta lub innym czytaæ ka¿e z przyniesionej ksi¹¿ki; czasem wiersze wyg³asza z pamiêci - niekiedy tak¿e wydobywa z kieszeni piêkny, welinowy kajecik w³asn¹ rêk¹
zapisany i z jego treci¹ uczniów zaznajamia.
Przy odczytywaniu takich kajecików g³os m³odego profesora dr¿y lekko, po twarzy przebiega rumieniec. Profesor, odczytawszy jedn¹ stronicê, zatrzymuje siê, jakby bada³ wra¿enie
uczynione na s³uchaczach.
Gdy który z uczniów wyrwie siê z pochwa³¹, gdy przy epizodach weso³ych rozemieje siê,
a przy smutnych westchnie, czytaj¹cy okazuje widoczne zadowolenie. Zdarza mu siê te¿
wówczas niekiedy przerwaæ czytanie i rzec, nie patrz¹c na nikogo:
- S³owacki wyrazi³by to nieskoñczenie lepiej. Ale trudno równaæ siê ze S³owackim...
Z tych napomknieñ domylniejsi odgaduj¹ w³aciwego twórcê welinowych poematów. Uwielbienie ich bardziej jeszcze wzrasta. Wiersze wydaj¹ siê im przeliczne.
Tego dnia profesor Chabrowski wchodzi z min¹ tajemnicz¹, na katedrze nie zasiada, dziennika klasowego nie otwiera. Doæ d³ugo przechadza siê w milczeniu przed ³awkami, wreszcie
wydobywa z kieszeni ksi¹¿kê niewielk¹ i mówi uprzejmym, przyciszonym g³osem:
- Dzi lekcji w³aciwej nie bêdzie. Przynios³em panom arcydzie³o Mickiewicza: Pana Tadeusza. Proszê kolejno czytaæ je na g³os. Inni niech uwa¿aj¹. By³bym bardzo szczêliwy,
gdyby ka¿dy z panów umia³ póniej opowiedzieæ mi treæ i wskazaæ piêknoci us³yszanego
rozdzia³u.
Po tych s³owach wrêcza ksi¹¿kê siedz¹cemu z brzegu Sprê¿yckiemu.
Dumny z wyró¿nienia ch³opiec zabiera siê od razu do czytania - ale go profesor gestem
wstrzymuje.
- Podczas gdy panowie bêdziecie czytali - mówi - ja na minut kilkanacie wyjdê. Chcê przyj¹æ udzia³ w ma³ej uroczystoci, która siê przygotowywa na poczcie. Miasto nasze spotyka
dzi szczêcie: za chwilê zatrzyma siê w nim na krótko, w przejedzie na Litwê, wielki poeta
polski. Pragnê zobaczyæ go, pok³oniæ mu siê - wraz z innymi ofiarowaæ mu kwiaty.
Sprê¿ycki na wspomnienie poety, wielkiego poety - drgn¹³. Wiadomoæ, ¿e przez miasteczko przeje¿d¿aæ ma prawdziwy poeta, wyda³a mu siê nadzwyczajn¹, niby wieæ o zst¹pieniu na ziemiê Jowisza, Saturna lub innego z bogów mitologicznych...
Nie móg³ powstrzymaæ siê od zapytania:
- Który to poeta, panie profesorze?
Pytanie jemu samemu wydawa³o siê dziwne. Wyobra¿a³ sobie, nie wiadomo dlaczego, ¿e
wszyscy poeci nale¿¹ do przesz³oci, ¿e o ka¿dym, w ksi¹¿kach wymienianym, mówiæ trzeba
w czasie przesz³ym: ¯y³... umar³... napisa³ to i to... Nigdy za: ¯yje... mieszka tu i tu... pisze
lub pisaæ zamierza to i owo...
Profesor rzuci³ nazwisko:
- Syrokomla ...
Spostrzeg³, ¿e samo nazwisko wra¿enia na uczniach nie czyni, doda³ wiêc jeszcze:
- Autor Margiera, Dêboroga i przelicznych Gawêd. W zesz³ym miesi¹cu czyta³em panom
wyj¹tki Dêboroga. Czy pamiêtacie?
- Pamiêtamy... pamiêtamy!... - ozwa³y siê tu i ówdzie cieñsze i grubsze g³osy. Najg³oniej
przytwierdza³ Sprê¿ycki, przed którego oczyma przesunê³y siê w tej chwili barwne obrazy
z Szkolnych czasów Dêboroga.
Profesor tymczasem, nak³adaj¹c palto, mówi jeszcze:
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- Proszê panów, abycie sprawiali siê cicho i przyzwoicie. Nie chcia³bym, ¿eby siê inni o mej
nieobecnoci dowiedzieli. Czy mogê liczyæ na panów? Mo¿ecie mi daæ s³owo?
- S³owo honoru!... S³owo uczciwoci!... S³owo szlacheckie!... - brzmi¹ na wszystkie strony
uroczyste, pe³ne g³êbokiego przejêcia siê zapewnienia.
Profesor Chabrowski wychodzi na palcach, drzwi za sob¹ ostro¿nie zamykaj¹c...
Sprê¿ycki zabiera siê natychmiast do czytania. Inni s³uchaj¹ w skupieniu ducha. Cisza taka,
jakiej nie bywa nawet podczas urzêdowych przemówieñ inspektora.
Sprê¿ycki czyta opis grzybobrania. Czyta g³osem niezbyt silnym, ale z doskona³ym zrozumieniem rzeczy. ¯aden obraz ani ¿adna myl poety nie gin¹ w jego wyrazistej dykcji. wietnego
opisu ze szczególnym zajêciem s³uchaj¹ ch³opcy ze wsi. Nikt lepiej od nich nie zna tych przeró¿nego kszta³tu i przeró¿nej nazwy grzybów, o których mówi poeta. Czasem który z nich
poruszy siê niecierpliwie, zaniepokojony jakim wierszem, jakby chcia³ powiedzieæ:
Ale¿ nie tak, nie tak!... U nas, na Mazowszu, ten gatunek nazywa siê inaczej.
Uwagê sw¹ jednak zatrzymuje w myli i s³ucha dalej, milczenia ogólnego nie przerywaj¹c.
Sprê¿ycki zmêczy³ siê - oddaje ksi¹¿kê Kucharzewskiemu. Olbrzym przewróci³ kilkanacie
kartek - czyta opis bitwy w zacianku dobrzyñskim. W jego czytaniu obraz utarczki szlachty
z jegrami wychodzi nadzwyczaj plastycznie. Wród s³uchaczów zajêcie, wywo³ane poematem, bardziej jeszcze wzrasta.
Nawet najtêpsi, na wszystko obojêtni pi³karze i prze¿uwacze z ostatnich ³awek nadstawiaj¹
uszu, ¿eby co pochwyciæ i zrozumieæ. Gdy im siê to nie udaje, zwieszaj¹ g³owy i drzemi¹.
Up³ynê³o w ten sposób mniej wiêcej pó³ godziny.
Sprê¿ycki, któremu myl o przeje¿d¿aj¹cym poecie spokoju nie daje, krêci siê, oknem wygl¹da, namyla siê widocznie, co uczyniæ. Wreszcie wstaje, bierze czapkê i szepn¹wszy co
swemu s¹siadowi po cichu z klasy wychodzi.
Znalaz³szy siê w korytarzu ciska badawcze spojrzenie w prawo i lewo. Nie dostrzeg³ nikogo
- chy³kiem wymyka siê na ulicê.
Zamiar jego jest ju¿ wyranie okrelony: postanowi³ za wszelk¹ cenê - zobaczyæ Syrokomlê.
Na pocztê nie idzie, do czego ma kilka wa¿nych powodów. Najpierw, boi siê zostaæ dostrze¿onym przez Chabrowskiego. Po wtóre, jest pewny, ¿e go tam w licznym zgromadzeniu miasteczkowych dygnitarzy przed oblicze poety nie dopuszcz¹. Wreszcie obliczy³, ¿e uroczystoæ
jest bliska koñca, móg³by wiêc ³atwo spóniæ siê na ni¹.
Ostatecznie, przebywszy most benedyktyñski i znalaz³szy siê na tak zwanym trakcie petersburskim, nie skrêca w lewo, w stronê poczty, lecz w prawo, gdzie ów trakt biegnie do Ró¿ana, Ostro³êki, £om¿y itd.
Wie, ¿e d¹¿¹cy na Litwê poeta têdy koniecznie musi przeje¿d¿aæ. Gdy Sprê¿ycki wynajdzie
dla siebie spokojny punkt obserwacyjny, bêdzie móg³ przypatrzeæ mu siê do woli.
Min¹³ Karczmê Zielon¹, ju¿ na krañcach miasta stoj¹c¹, skrêci³ w stronê cmentarza wiêtokrzyskiego, mimo którego bieg³a szosa.
Dzieñ by³ jesienny, szary, posêpny. Zacz¹³ m¿yæ drobny deszczyk. Droga opustosza³a; d³ugie
wstêgi lasów, zamykaj¹ce horyzont, obci¹ga³y siê mg³¹ niebiesk¹.
Sprê¿ycki stan¹³ pod drzewem przydro¿nym; oczy wytê¿y³ w stronê miasta. Z bij¹cym sercem, z g³ow¹ pe³n¹ myli - czeka.
Mijaj¹ sekundy, minuty, kwadranse; deszcz m¿y coraz gêciejszy; lasów za mg³¹ nie widaæ,
szosa, jak okiem siêgn¹æ, puciuteñka...
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Ch³opczynê, skulonego pod drzewem i jakby zgubionego wród wielkich, p³askich bezludnych przestrzeni, ogarnia z wolna smutek. Zaczyna te¿ mu i ch³ód dokuczaæ. Wybieg³ ze szko³y w samym mundurku, a tu wiatr poci¹ga zimny, deszcz zacina jakby lodowymi igie³kami...
Aby dodaæ sobie energii, podnieciæ siê zapa³em, powtarza pó³g³osem wiersze - wiersze Syrokomli.
Gdzie wy, jasne dni moje, moje szkolne czasy,
Kiedy serce dziecinne z wiar¹ i otuch¹
Do grona towarzyszów i do murów klasy
Przylg³o, przyros³o na g³ucho?
Gdzie wy, drobne a wznios³e mojej pychy cele,
By zrównaæ i przecign¹æ najpierwszych w nauce?
Gdzie owo wród igraszek serdeczne wesele,
Kiedy pi³kê wysoko, wysoko podrzucê?
Kiedy w gronie swawolnym po równinach lecê,
By schwytaæ wyrzucon¹ albo odbiæ w górze?
Gdzie pobo¿noæ i wiara w Najwy¿szej Opiece,
Gdy siê modlê w kaplicy albo do mszy s³u¿ê?
Z serca ch³opczyny smutek nie ust¹pi³ - owszem, wzrastaæ siê zdaje.
- Czy dzisiaj wiat postarza³? czy w oczach ciemnia³o?... - powtarza za poet¹ z tak g³êbokim przejêciem siê, jakby mu tê skargê w³asne ¿ycie i w³asne dowiadczenia podyktowa³y.
A na drodze wci¹¿ pusto. ¯aden turkot ód strony miasta nie nadlatuje. I znów siêga do pamiêci - prawie na g³os mówi:
Bodaj to szkolna wiara i nadzieja szkolna,
Kiedy wierzy³em w przysz³oæ p³omienista dusz¹,
¯e choæ nauka trudna, choæ praca mozolna,
Lecz cele nasze wielkie i spe³niæ siê musz¹!...
Wyczerpa³ ca³y zasób zapamiêtanych wierszy. Teraz myli o ich autorze.
Poeta... Ile¿ mieci siê w tym s³owie! Tysi¹ce, dziesi¹tki, setki tysiêcy zwyk³ych ludzi, takich jak ja, moi koledzy i moi nauczyciele - z wyj¹tkiem mo¿e Chabrowskiego - zdobywaj¹
siê na wydanie jednego zaledwie poety! Tote¿ on do zwyk³ych ludzi nie mo¿e byæ podobnym.
Wyraziwszy to g³êbokie przekonanie, Sprê¿ycki zamyla siê i usi³uje wyobraziæ sobie, jak te¿
wygl¹da ta nadzwyczajna istota?
Z portretów zna jedynie: Mickiewicza z rozwichrzonym lasem w³osów na g³owie; Goethego,
który mu siê wydaje zawsze z br¹zu odlany, z marmuru wykuty; Szekspira, o którym myli,
¿e by³ sam i Hamletem, i królem Lirem, i Ryszardem Trzecim.
Odzywa siê wreszcie g³os tr¹bki - g³os jêkliwy, ¿a³osny, do ogólnej melancholii jesiennego
przedwieczerza dostrojony. Z mg³y wynurza siê bryczka pocztowa - zwyczajna, zielono malowana ekstrapoczta, pêdz¹ca szybkim k³usem po twardo ubitej szosie. Droga w tym miejscu
jest falista. O kilkadziesi¹t kroków od Sprê¿yckiego konie zwalniaj¹ biegu, wje¿d¿aj¹c pod
górê. Ju¿ on jest w stanie rozeznaæ postaæ siedz¹c¹ na bryczce.
Ta postaæ zbli¿a siê doñ coraz szybciej, staje siê coraz wyraniejsz¹.
Sprê¿ycki widzi mê¿czyznê rednich lat, z twarz¹ wygolon¹, z d³ugimi, ciemnymi, wymykaj¹cymi siê spod czapki i na ramiona spadaj¹cymi w³osami. Jad¹cy ma na sobie p³aszcz ciem75

nozielony z peleryn¹, któr¹ wiatr jesienny rozwiewa. Czapkê wcisn¹³ g³êboko na oczy;
w ustach trzyma cygaro zagas³e, o którym zda siê, ¿e zapomnia³. Siedzi bardzo pochylony,
jakby go ca³ego wielki ciê¿ar przygniata³. Twarz jego wyra¿a smutek i znêkanie; oczy w dó³
spuszczone, na nic i na nikogo nie patrz¹.
Na siedzeniu obok podró¿nego le¿y kilka wiêkszych i mniejszych bukietów, które podskakuj¹, ile razy bryczka o wystaj¹cy kamieñ uderzy.
Wiêc to poeta? - myli ch³opiec z uczuciem zawodu, a zarazem rozrzewnienia.
Wyobra¿a³ go sobie inaczej: podobnego do Margiera i Dêboroga, z du¿ym, p³owym w¹sem,
z nosem orlim, z oczyma ciskaj¹cymi pioruny.
To uczucie trwa tylko chwilê. Mary pierzchnê³y - Syrokomla rzeczywisty podoba mu siê i zachwyca go równie silnie, jak one. Jak¿e by pragn¹³ ucisn¹æ, uca³owaæ tê rêkê, co tyle cudnych pieni skreli³a!
Gdy zrówna³a siê z nim bryczka, wychodzi spod drzewa, zdejmuje czapkê i wyprostowany,
jak przed inspektorem, w swym niebieskim, przez deszcz zmoczonym mundurku stoi, wpatruj¹c siê w poetê wzrokiem pe³nym ukochania i zapa³u.
Dojrza³ go Syrokomla. Szybkim ruchem odrzuca cygaro, prostuje siê, g³owê odkrywa - z wbitym w ch³opczynê bystrym, do g³êbi przenikaj¹cym wzrokiem umiecha siê...
Ach! do mierci nie zapomni Sprê¿ycki tego spojrzenia i tego umiechu.
Spojrzenie jest rzekie i jakby gor¹ce; umiech - pe³en dobroci, a zarazem niewypowiedzianego, bezdennego smutku.
Bryczka przelecia³a, szybko tocz¹c siê po pochy³oci wzgórza - poeta znikn¹³ w dali we mgle
jak senne widzenie.
Sprê¿ycki stoi w miejscu, wpatrzony w mg³ê, która mu ukochan¹ postaæ zakry³a. Pomimo
deszczu stoi bez czapki. Nie czuje zimnego wiatru, który coraz silniej od pól zawiewa. Od
wewnêtrznego wzruszenia jest mu prawie gor¹co.
Jednak oczy ma pe³ne ³ez. Mo¿e mu instynkt duszy co podszepn¹³...
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XIII. Chora noga
Majowe, radone, zwyciêskie s³oñce, które strumieniami z³ota ca³e miasteczko zala³o, na
pró¿no usi³uje wedrzeæ siê do niedu¿ego saloniku Sprê¿yckich.
Panuje tu pó³mrok niebieskawy od zapuszczonych kartonowych rolet, na których wymalowano fantastyczne górskie pejza¿e kolorem indy go.
Jakby nie doæ by³o tej zapory dla s³oñca, czyja rêka rozwiesi³a jeszcze w oknach kapy kolorowe, które blask dzienny prawie zupe³nie t³umi¹.
W saloniku czuæ mdl¹cy zapach jodu i wody koloñskiej. Powietrze przesycone lekarstwami.
Zwyk³ych mebli nie widaæ; fortepian wyniesiony; du¿e zwierciad³o zakryte mulinem. Na
rodku stoi wielki stó³ zastawiony butelkami; w g³êbi - ³ó¿ko.
Có¿ to za ch³opczyna, blady jak op³atek, na tym ³ó¿ku spoczywa? Twarz jego mówi o d³ugich, przebytych cierpieniach, o znacznym up³ywie krwi. Podes³ano mu pod g³owê i plecy tak
wiele poduszek, ¿e w ³ó¿ku prawie siedzi - ale jedn¹ nogê trzyma wci¹¿ wyprostowan¹,
okryt¹ banda¿ami i grubym opatrunkiem.
W pokoju nie ma nikogo. Chory oczy przymkn¹³, zdaje siê drzemaæ. Ale i w tym na pó³ tylko
czuwaj¹cym stanie wydaje co chwil kilka st³umione, bolene jêki.
Kto z nadzwyczajn¹ ostro¿noci¹ uchyli³ drzwi. Ukaza³ siê w nich najpierw wielki bukiet;
za bukietem - niebieski mundurek.
Pomimo ¿e przybysz wszed³ na palcach, chory go dos³ysza³.
- Czy to ty, Bronek? - odzywa siê s³abe, ledwie dos³yszalne zapytanie.
- Ja! Przynios³em ci bzu.
- Ach, daj go, daj!
Chory o¿ywi³ siê. G³os jego sta³ siê mocniejszy, oczy otworzy³y siê na ca³¹ szerokoæ.
Dopiero w tym przetworzeniu mo¿na dopatrzeæ w bladym, bezsilnym ch³opczynie pewnego,
bardzo zreszt¹ dalekiego podobieñstwa do rumianego, ¿ywego jak iskra Sprê¿yckiego.
A jednak on to jest we w³asnej postaci. Jeszcze w koñcu zimy wywichn¹³ niebezpiecznie nogê
w kostce. Leczono mu j¹ le i wprowadzono w stan tak grony, ¿e ju¿ stopê mia³ mieæ odjêt¹. Oby³o siê szczêliwie bez tego, ale ju¿ trzeci miesi¹c le¿y z ran¹ ciê¿k¹ w nodze, cierpi¹c nies³ychane bóle, które mu czêsto i po nocach sypiaæ nie daj¹. Mimo wszystko na duchu
nie upada, weso³oci wewnêtrznej nie traci.
- Bronek - mówi prosz¹co - po³ó¿ mi go tu!... - oczyma wskazuje ko³drê. Kolega k³adzie
bukiet na piersiach chorego.
- Przysuñ bli¿ej, do samej twarzy... - prosi znowu.
Olbrzymia wiê bzu znajduje siê po chwili tu¿ przy policzkach chorego.
Ch³opiec z wysi³kiem podnosi cokolwiek g³owê; ca³¹ twarz w wonnym g¹szczu zanurza.
Nozdrzami, ustami, piersi¹ ca³¹ wci¹ga w siebie, pije zapach wie¿ych kwiatów.
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Jest podniecony, rozpromieniony. Bladziutki rumieniec wyst¹pi³ na jego chude, wystaj¹ce
koci policzkowe.
Razem z bzem do ³ó¿ka ma³ego mêczennika przysz³a wiosna. On tak jej po¿¹da³! Tyle o niej
roi³ podczas nocy bezsennych!
Od kilku tygodni mêczy³ domowników nieustannym dopytywaniem: czy jaskó³ki ju¿ przylecia³y, czy akacja rozwinê³a siê; czy bez zakwit³?...
Zbywano te pytania milczeniem, uwa¿aj¹c, ¿e w jego po³o¿eniu od jaskó³ek, bzów i akacji
stokroæ s¹ wa¿niejsze:. mikstury, ok³ady i macie. Ale mylono siê. Wiosna posiada rodki
uzdrawiaj¹ce takiej potêgi, do jakiej nie wznios¹ siê nigdy preparaty apteczne.
Gdy Sprê¿ycki napawa siê aromatem kwiatów, zdaje siê, ¿e mu si³ przybywa. B³yskaj¹ mu
nawet w oczach iskierki dawnej ch³opiêcej weso³oci.
Dembowski pochyli³ siê, ¿eby powstrzymaæ bukiet zsuwaj¹cy siê koledze z piersi. On go
znienacka za nos chwyta i mieje siê cicho. Jest w tym i podziêkowanie, i figiel, i pieszczota.
- Sk¹d go wzi¹³e? - pyta wskazuj¹c wzrokiem bez.
- Po³owa z ogrodu benedyktynów; reszta od Melechowicza.
- Pozwoli³?
- Nie pyta³em.
miej¹ siê obydwa.
Dembowski poprawia choremu ko³drê, poduszki, potem ga³¹zk¹ bzu muchy od niego ogania.
Jest serdeczny, kole¿eñski, przy tym pe³en uprzedzaj¹cej, jakby kobiecej delikatnoci. Chodzi na palcach, przemawia g³osem przyciszonym - w oczy choremu zagl¹da, jakby chcia³
w nich myli jego wyczytywaæ.
Teraz usiad³ na brze¿ku krzes³a i opowiada, co s³ychaæ w szkole.
Dziad na ka¿dej lekcji Sprê¿yckiego wyrywa. Luceñski, gdy odczytuje listê, przy nazwisku
Sprê¿yckiego g³ow¹ krêci, tabakê za¿ywa i mówi: ¯eby kózka nie skaka³a... Ksi¹dz prefekt
obieca³ mszê na intencjê chorego odprawiæ. Na lekcji Astrowa, który jest zawsze roztargniony
i dot¹d jeszcze uczniów nie pozna³, odpowiada³ za Sprê¿yckiego kto inny i dosta³ czwórê.
- Ale wiesz, kto siê o ciebie najczêciej dopytuje?
- Mo¿e Chaber?
- Zgad³e. On ciê lubi.
- I ja jego. Czytuje wam swoje poezje?
- A jak¿e. Wczoraj czyta³ powiastkê, te¿ pewnie swoj¹. Tak by³a zabawna... Umialimy siê
wszyscy.
- Szkoda, ¿em jej nie móg³ s³yszeæ!...
Zasmuca siê nagle. Zauwa¿y³ to przyjaciel, pieszy z pociech¹:
- Nic straconego! Pyta³ w³anie Chaber, czy ciê mo¿e odwiedziæ. Chcia³by rozerwaæ ciê czytaniem.
- O, jaki dobry! Kocham go jak rodzonego brata! Zamilkli obydwa. Chory ma ³zy w oczach ³zy rozrzewnienia.
- S³uchaj, Bronek - pyta po chwili g³osem przyciszonym - czy jaskó³ki ju¿ przylecia³y?
- A jak¿e. Wczoraj to siê nawet czubi³y z wróblami o gniazda przy kociele.
- A chrab¹szcze s¹?
- Ju¿ gin¹. Alemy mieli z nimi paradn¹ zabawê. Kozio³ zrobi³ z papieru karetê, zaprz¹g³ do
niej a¿ szeæ chrab¹szczów i puci³ Niemcowi na katedrê.
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- Có¿ Niemiec?
- Z pocz¹tku siê gniewa³, potem mia³ siê. I powiedzia³, ¿e ten, kto to zrobi³, by³by dobrym
krawcem dla pche³. Zaraz te¿ przytoczy³ nam i przet³umaczy³ wiersz niemiecki o pewnym
królu, u którego pch³a by³a szambelanem...
- Wiem - pochwali³ siê chory erudycj¹: - Es war einmal ein Konig, der hatte einen grossen
Floh...
Potem Dembowski opowiada o kolegach, o figlach szkolnych, o tym, jak Kucharzewski w czasie
pauzy przeniós³ ca³¹ katedrê ze stolikiem i fotelem pod piec, jak Kataryniarz przyniós³ do klasy
go³êbia, którego mu skonfiskowano, jak Mi³kowskiemu wypisano na wysokim ko³nierzyku ca³¹
chronologiê wojen krzy¿owych, któr¹ przy wydawaniu lekcji posi³kowali siê wszyscy koledzy, jak
Hefajstos przy temperowaniu piór spad³ z ³awki i skaleczy³ siê scyzorykiem, jak Piesiowi Mieszkowskiemu wyjad³ £aguna ukradkiem s³oik konfitur i nape³ni³ go surowymi kartoflami.
Sprê¿yckiego to wszystko bawi i smuci. Kiedy¿ bêdzie móg³ osobicie w szkolnych figlach
uczestniczyæ!
Po chwili Dembowski zaczyna wypytywaæ troskliwie:
- Mo¿e ci podaæ lekarstwo?... Mo¿e chcesz piæ?... Mo¿e ci co przeczytaæ?...
Ta ostatnia propozycja nadzwyczaj ucieszy³a chorego.
- Och, tak, tak - czytaj, kochany Bronku! Mam tu pod poduszk¹ ksi¹¿kê - siêgnij po ni¹.
Kolega ksi¹¿kê wydosta³...
- A! Rinaldo Rinaldini!
- Mnie czytaæ nie wolno... - alem ukradkiem trochê przeczyta³ z pocz¹tku. Dalszego ci¹gu
jestem okropnie ciekawy.
- Tu tak ciemno - mówi tamten przerzucaj¹c ksi¹¿kê - litery trudno rozeznaæ. Czy tobie szkodzi wiat³o?
- Ech, to tylko matka upar³a siê, ¿eby okna zas³aniaæ. A i ten mój doktór ci¹gle powtarza:
choremu potrzebny spokój... niech go wiat³o nie razi... Ale mnie nic nie razi - móg³bym
patrzeæ mia³o na samo s³oñce...
- Mo¿e uchyliæ trochê rolety? Inaczej wcale czytaæ bym nie móg³.
- Wiesz, Bronek? Teraz nikogo nie ma w domu; wszyscy w ogrodzie. Myl¹, ¿e ja usn¹³em.
Zrzuæ, niby przypadkiem, tê kapê; podnie roletê i otwórz okno.
- Bój siê Boga! mo¿e ci zaszkodzi?
- Nie zaszkodzi - pomo¿e. Czujê, ¿e wie¿e powietrze jest dla mnie tak konieczne, jak woda
dla ryby.
- A co powie matka?
- Zanim przyjdzie, okno zamkniesz. Zreszt¹ ju¿ ja to jako wykrêcê.
Dembowski nie bez trudnoci uwalnia okno od ciê¿kich zas³on i na ca³¹ szerokoæ otwiera.
Potoki wiat³a i powietrza wpadaj¹ do dusznego pokoju. Ods³ania siê widok na ogród falami
s³oñca zalany, na czysty turkusowy b³êkit nieba, po którym w ró¿nych kierunkach z g³onym
æwierkaniem migaj¹ jaskó³ki.
Wiosna, jak wspania³a, dobroczynna królowa, przychodzi do chorego dziecka, aby je pocieszyæ. Sprê¿ycki uniós³ g³owê, chud¹ szyjê wyci¹gn¹³ - oczy mu b³yszcz¹, usta siê miej¹. Na
twarzy jego maluje siê zachwyt.
Dopiero przy wietle dziennym widaæ, jak bardzo go choroba wycieñczy³a. Policzki ma zapad³e, koci wystaj¹ce. Nos mu siê wyd³u¿y³ i zaostrzy³; w³osy, dawno nie strzy¿one, d³ugi79

mi kosmykami spadaj¹ mu na czo³o.
Dembowski przygl¹da siê koledze ze szczerym wzruszeniem.
- Zmizernia³e, Witek! - mówi krêc¹c g³ow¹.
- A tak, jestem teraz jasno-kocisty. Mogliby mnie wymalowaæ zamiast kostusi na chor¹gwi ¿a³obnej. Ale to g³upstwo! Odst¹p, proszê ciê!
Ruchem rêki pokazuje koledze, ¿eby mu okna nie zas³ania³. Zaton¹³ wzrokiem w b³êkitach
nieba - pier jego szybko oddycha, wch³aniaj¹c przesycone zapachem bzu powietrze. Przez
d³ugi czas le¿y w milczeniu, potem mówi szeptem:
- Tak bym chcia³ mieæ skrzyd³a!...
Nacieszy³ siê wreszcie s³oñcem i powietrzem. Mruga na kolegê, a gdy Dembowski pochyli³
siê nad nim, szczypie go w jedno ucho, potem w drugie i umiecha siê do niego weso³o.
- No, Bronek - mówi rzeko - teraz do czytania. Dembowski otworzy³ star¹, zat³uszczon¹
ksi¹¿kê - zaczyna:
Szumia³ wiatr gwa³townie nad grzbietami wynios³ych Apeninów, ko³ysa³ stuletnich dêbów wybuja³ymi wierzchami i miota³ s³abym p³omieniem ognia, ko³o którego przy skale
Rinaldo i Altaverde siedzieli. Noc by³a ciemna, czarne chmury zakrywa³y ksiê¿yc, ¿adna
gwiazda nie iskrzy³a siê na posêpnym niebie...
- liczne! - wzdycha zachwycony Sprê¿ycki - ale ja to ju¿ znam. Pamiêtasz, czytalimy ten
pocz¹tek zaraz po wiêtach na lekcji ¯ebrowskiego...
- Który nam zabra³ ksi¹¿kê - ci¹gnie kolega.
- Któr¹ potem ¯ebrowszczak wykrad³ ojcu i nam odda³ - koñczy tamten.
Dembowski przewraca kilka kartek.
- Doliny zabrzmia³y tr¹b odg³osem. Czy st¹d zacz¹æ?
- Trochê dalej.
- Aha, ju¿ mam!
Rozpoznawszy stanowiska nieprzyjació³, Rinaldo da³ znak i ruszy³ w lewo. Zaledwie sto
kroków uszli, spostrzegli jaki papier na ziemi. Podniós³ go Altaverde i odda³ Rinaldiniemu. Ten zacz¹³ czytaæ: W imiê rz¹du daje siê przebaczenie ka¿demu z Rinaldiniego
bandy, który opuci wodza swojego i do wojska przejdzie. Który za g³owê Rinaldiniego przyniesie, ten oprócz wolnoci otrzyma jeszcze piêæset cekinów w nagrodê.
- Piêæset cekinów! - wykrzykuje Sprê¿ycki - jak mylisz, Bronek: czy po³akomi siê kto z towarzyszów Rinalda na tê nagrodê?
- Z pewnoci¹ ani Altaverde, ani Cinthio, ani Lodovico...
- O! ja mylê, ¿e nie znajdzie siê ani jeden taki pod³y. Czytaj, Bronek! Umieram z ciekawoci: co siê dalej sta³o? Dembowski ci¹gnie:
Przeczytawszy Rinaldo zawo³a³: - Towarzysze! to pismo obiecuje wam wolnoæ i przebaczenie, je¿eli mnie opucicie i na s³owo oddacie w rêce ¿o³nierzy. - Nie damy siê
uwieæ! Przysiêglimy ci wiernoæ i tê zachowamy a¿ do mierci - odezwa³ siê Altaverde. - Wodzu! wodzu! podrzyj ten papier na kawa³ki; zrobimy z nich ³adunki i obiecuj¹cych w³asnymi ich obietnicami zg³adzimy ze wiata!
- Dzielni! dzielni!... - krzyczy rozpromieniony Sprê¿ycki. - Wiedzia³em, ¿e tak post¹pi¹. I ja
bym uczyni³ to samo, bêd¹c na miejscu Altaverda.
Rinaldo jest idea³em obu przyjació³. Nie pojmuj¹ fa³szywego za³o¿enia ksi¹¿ki, nie widz¹ jej
czêstych wykroczeñ przeciw moralnoci - zachwyca ich jedynie mia³oæ i walecznoæ boha80

terów, wielbi¹ ¿ywoæ opowiadania, nadzwyczajn¹ ruchliwoæ obrazów, przesuwaj¹cych siê
szybko jak w kinematografie.
Ponadawali sami sobie i najbli¿szym kolegom imiona wziête z powieci. Bronek Dembowski jest Altaverde, Maks Ba³andowicz - Cinthio, Józio Sitkiewicz - Leonardo. Imiê g³ównego
bohatera Sprê¿ycki zatrzyma³ dla siebie.
Przyjaciel skoñczy³ rozdzia³, chory odzywa siê z moc¹:
- Wiesz? urz¹dzimy teatr...
- Ba! - wzdycha Dembowski spogl¹daj¹c na chor¹ nogê kolegi.
- Do 13 czerwca muszê chodziæ- choæ- by na kuli. Uczcimy imieniny matki nadzwyczajnym
przedstawieniem: Nigdy tu jeszcze nie pokazywany Rinaldo Rinaldini, wielki bandyta w³oski, czyli tajemniczy goæ- w zamku, czyli wpierw przestrach, potem radoæ- . Las z prawdziwych ga³êzi, ognie bengalskie, wystrza³y. Wszystko obmyli³em. Hrabina - Walerka Ba³andowiczówna; Alicja, jej siostra i powiernica - Walerka Zawistowska; Rinaldo - ja. Od ojca
wezmê krócicê, burmistrz po¿yczy starego pistoleta. Jedno i drugie popsute, ale my na to
poradzimy. Za scen¹ bêdzie kamieñ, na kamieniu kapiszon, przy kamieniu ty bêdziesz klêcza³ z m³otkiem w rêce. W chwili gdy Rinaldo przystêpuje do otwartego okna i mówi: Dr¿yj,
hrabino, za chwilê ujrzysz ca³¹ bandê Rinaldiniego, ja podniosê pistolety do góry, a ty uderzysz m³otkiem w kapiszon. Nast¹pi wystrza³, Walerka spadnie z krzes³a, a wy wszyscy
z okropnym, pamiêtaj, z okropnym krzykiem wpadniecie na scenê wo³aj¹c: Niech ¿yje nasz
dowódca?...
Zmêczony d³ug¹ mow¹ chory upad³ na poduszki. Przez d³ug¹ chwilê le¿y w zupe³nym milczeniu, ciê¿ko oddychaj¹c. Dembowski ze zwyk³¹ troskliwoci¹ krz¹ta siê przy koledze: wachluje go ga³¹zk¹ bzu, od much opêdza, zwil¿y³ chustkê wod¹ koloñsk¹ i czo³o mu naciera.
Nagle Sprê¿ycki, co wa¿nego sobie przypomniawszy, bystro spogl¹da w oczy kolegi.
- Dawno widzia³ nasz kamieñ? - tajemniczo pyta.
- Wczoraj.
- Nie poruszony?
- Nie poruszony.
- Do kryjówki zagl¹da³e?
- Trudno by³o. Wci¹¿ siê tam teraz krêc¹ ogrodnicy.
- Id o pó³nocy ze lep¹ latark¹ w jednej rêce, z oskardem ¿elaznym w drugiej.
- Ba! Sk¹d wzi¹æ oskarda?... sk¹d wzi¹æ lepej latarki?...
- To prawda!... - zamyli³ siê tamten - u nas wcale tych rzeczy nie znaj¹. Co robiæ? W powieciach do podwa¿ania takich kamieni u¿ywaj¹ zawsze oskardów. Niepodobna braæ ze sob¹
³opaty. To by³aby miesznoæ zabijaj¹ca.
Wpadli obaj w zadumê - przemyliwaj¹, sk¹d wzi¹æ romantycznych przyborów. Zgodzili siê
wreszcie na jedno: lepej latarki i oskarda po¿ycz¹ z rekwizytorni teatru wêdrownego, który
na lato ma przybyæ do Pu³tuska. Przy sposobnoci wezm¹ te¿ stamt¹d dwa sztylety...
Obaj ch³opcy s¹ niezmiernie dumni z posiadania tajemnicy. Ach! Wiedzieæ co takiego, co
oprócz nas nikomu na ziemi ca³ej nie jest znane - có¿ to za rozkosz dla trzecioklasistów!
Tajemnica Sprê¿yckiego i Dembowskiego spoczywa zakopana w ziemi, w ustronnym k¹cie
ogrodu zamkowego, pod du¿ym kamieniem, który przyjaciele, wszystkie si³y wytê¿ywszy, na
jeden cal od ziemi podnieli. Mieci siê owa tajemnica w maleñkim kryszta³owym flakoniku
po perfumach; jest za - strach powiedzieæ, a nawet pomyleæ - trucizna...
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Na co ch³opcom trucizna? Czy¿by mieli, broñ Bo¿e, zamiar zg³adziæ kogo ze wiata? Có¿ by
im jednak na czyjej mierci zale¿eæ mog³o? Na te pytania ¿aden nie umia³by daæ odpowiedzi. Ale w Trzech Muszkieterach, w Monte - Christo, w Królowej Margot itp. naczytali siê
tak wiele o truciznach, ¿e wyda³o im siê rzecz¹ ka¿dego porz¹dnego bohatera obowi¹zuj¹c¹
posiadaæ w³asn¹, nies³ychanej mocy truciznê.
Trucizna Sprê¿yckiego i Dembowskiego by³a podwójnie ich w³asnoci¹: nie tylko nale¿a³a
do nich, lecz i przez nich w³asnorêcznie zosta³a przyrz¹dzona. Có¿ to by³ za okropny jad! w³osy siê je¿¹ na samo wspomnienie!...
Do przyrz¹dzenia owej trucizny ch³opcy u¿yli wszystkiego, co - w ich pojêciu - ziemia
posiada najbardziej morderczego. Mieci³ siê w niej sok pokrzywy, rozgniecione paj¹ki
i stonogi, mia³ko pot³uczone szk³o oraz wydobyte ze st³uczonego termometru ¿ywe srebro (rtêæ).
Kryjówka z trucizn¹ znana by³a tylko przyjacio³om. Nikt postronny nie zosta³ przypuszczony
do tajemnicy. Co wiêcej, obaj koledzy wykonali nawzajem przed sob¹ przysiêgê, ¿e do koñca
¿ycia nigdy nikomu, nawet pod grob¹ mierci, tajemnicy owej nie wyjawi¹.
Honor Dembowskiego zosta³ niebawem wystawiony na próbê. Matka, zauwa¿ywszy brak
kosztownego, pami¹tkowego flakonika, pos¹dzi³a o przyw³aszczenie go s³u¿¹c¹. S³u¿¹ca udowodni³a sw¹ niewinnoæ. Z kolei zwrócono siê z podejrzeniem do Bronka. Sumienie ma³ego
bohatera musia³o toczyæ przykr¹ walkê. Ciê¿ko by³o zwodziæ matkê, k³amaæ i zapieraæ siê
pope³nionej winy, ciê¿ej jeszcze z³amaæ przysiêgê, wykonan¹ o pó³nocy, przy bladym wietle
ksiê¿yca, z sakramentalnym z³o¿eniem dwóch palców na krzy¿...
Nie wiadomo, jaki przebieg i jakie zakoñczenie mia³a ta sprawa dra¿liwa w domu pañstwa
Dembowskich - ostatecznie jednak tajemniczy flakonik na swym miejscu pozosta³ - i dot¹d
tam zapewne pozostaje...
Na posiadaniu tajemnicy nie koñcz¹ siê tajemnice przyjació³. Wymylili nadto sztuczny alfabet i pisuj¹ do siebie listy cyfrowane, w których litery s¹ zast¹pione dziwacznymi zygzakami. Próbowali nawet u³o¿yæ w³asny jêzyk, ale im siê to nie uda³o. Przy pos³ugiwaniu siê tym
jêzykiem wytwarza³y siê takie dziwol¹gi, ¿e mimo najwiêkszych wysi³ków dla utrzymania
powagi, ¿aden nie móg³ powstrzymaæ siê od g³onego miechu. Jest co rozrzewniaj¹cego
w stosunku tych ch³opców. Bracia rodzeni rzadko tak siê kochaj¹, jak oni. Jednego dnia bez
siebie wytrzymaæ nie mog¹. Jeli jaka nadzwyczajna przeszkoda nie pozwoli im widzieæ siê
ze sob¹, zaraz s³u¿¹ce biegaj¹ z listami od jednego do drugiego.
Sprê¿ycki cierpi na bezsennoæ. Brak ruchu, os³abienie, g³uche, nieznone bóle, wreszcie lekarstwa narkotyczne rozstroi³y mu nerwy. Z wieczora d³ugo zasn¹æ nie mo¿e; jest te¿ pewnie
ostatnim w miasteczku, któremu sen skleja znu¿one powieki.
Te chwile oczekiwania na spoczynek w niebieskawym pó³mroku zakrytej umbr¹ lampy, w g³êbokiej, jakby cmentarnej ciszy, s¹ dlañ najboleniejsze.
Czuje siê wówczas tak samotny, tak opuszczony przez wszystkich, tak nieszczêliwy...
Domownicy, wyczerpani ci¹g³ym czuwaniem, pozasypiali.
Nawet matkê, która siedzia³a na fotelu z zegarkiem w rêce, pilnuj¹c pory podawania lekarstw,
zmieniania ok³adów, sen pokona³. S³ychaæ tylko szelest wahad³a zegarowego, cykanie repetiera, miarowe oddechy pi¹cych.
Przez okna, nie doæ szczelnie zas³oniête roletami, zagl¹da noc, czarna jak kir na katafalku.
Co pewien czas zegar na wie¿y farskiej bije przeci¹gle godzinê. Daleko, na krañcach miasta,
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nawo³uj¹ siê warty wojskowe - g³os ich dr¿¹cy, smutny, oddaleniem st³umiony, przedziera siê
przez ciemnoæ jak ostatni jêk konaj¹cego...
miertelnie lêka siê tych chwil chory ch³opczyna.
Gdyby przynajmniej skróciæ je móg³ ksi¹¿k¹ lub rozmow¹! Niestety, i rozmawiaæ z kim nie
ma, i czytaæ mu nie wolno.
Dowiedzia³ siê o tym przyjaciel. Jak¿e nie ul¿yæ cierpi¹cemu! jak¿e nie pocieszyæ opuszczonego! I oto niemal codziennie przesiaduje przy chorym do pó³nocy, ksi¹¿ki mu czyta, zabawia go opowiadaniem - nawet pani¹ Sprê¿yck¹ w podawaniu lekarstwa wyrêcza.
Dopiero gdy chory unie, Dembowski wysuwa siê na palcach z pokoju, budzi zdrzemniêt¹,
czekaj¹c¹ nañ w kuchni Marysiê, i w towarzystwie s³ugi, nios¹cej zapalon¹ latarniê, pustymi,
ciemnymi uliczkami powraca do domu. Matka czyni mu g³one wyrzuty, ³aje go, odmawia
mu wieczerzy, ale poczciwy ch³opiec, zaprzysi¹g³szy koledze przyjañ, wszystko dla stwierdzenia jej cierpieæ jest gotów.
Jednego dnia przyszed³ smutny, poblad³y, z zaczerwienionymi od p³aczu powiekami. By³o
widoczne, ¿e go co g³êboko wzruszy³o i ¿e to wzruszenie ukryæ pragnie. Sili³ siê na zwyk³y
humor, stara³ siê zabawiaæ kolegê ¿arcikami - g³os mu jednak dr¿a³, za³amywa³ siê, smutny
wyraz twarzy wiadczy³ o usposobieniu bynajmniej nie ¿artobliwym...
Sprê¿ycki zauwa¿y³, ¿e przypatruje mu siê z niezwyk³ym natê¿eniem i jakby z politowaniem,
¿e co pewien czas wzrok odwraca, powiekami mruga i szybko zerwawszy siê z krzes³a, odchodzi do okna lub w ciemny kat pokoju.
Odwróci³ siê raz za nim i dostrzeg³, ¿e rêk¹ oczy ociera.
- Bronek! - zawo³a³ zdziwiony - ty p³aczesz?
Kolega ods³oni³ twarz wykrzywion¹ sztucznym umiechem:
- Co znowu?... Przywidzia³o ci siê!
- A czemu tar³ powieki?
- Co mi wpad³o w oko.
- K³amiesz, Bronek!
- Nie... nie k³amiê. A zreszt¹... mówmy o czym innym. Wiesz? dosta³em trzeci tom Nêdzników. Nie masz pojêcia, jakie awantury wyprawia ten Valjean...
Sprê¿ycki nadstawi³ uszu.
W³anie w tym czasie arcydzie³o Wiktora Hugo, wzruszaj¹ce ca³¹ Europê, przedosta³o siê
w t³umaczeniu i do Pu³tuska, gdzie nadzwyczajne przygody Valjeana, Kozety, Mariusza i rodziny Thenardierów najwy¿szy zachwyt budzi³y w sercach dwóch przyjació³ - entuzjastów...
Chory, o wszystkim zapominaj¹c, zacz¹³ wypytywaæ:
- Có¿ siê sta³o z córeczk¹ Fantiny?... Czy stary pan kupi³ jej wówczas tê liczn¹ lalkê?...
A pieni¹dze zakopane pod drzewem, czy nie zginê³y?... Czy Javert wci¹¿ przeladuje dobroczyñcê w piaskowym surducie?... Czy biskup nie upomnia³ siê wypadkiem o swoje wieczniki?...
Zawi¹za³a siê o¿ywiona rozmowa. W zapale rozmowy nawet Dembowski o nurtuj¹cym go
smutku zapomnia³.
Wróci³ jednak ten smutek nazajutrz i przez czas d³ugi dobrego, czu³ego ch³opca nie odstêpowa³.
Tymczasem przy chorym odbywa³y siê coraz czêstsze konsylia lekarskie. Doktorzy drêczyli
go nieustannym macaniem pulsu, wygniataniem boków, ogl¹daniem spuchniêtej nogi, sondowaniem rany bol¹cej, wreszcie, najbardziej mo¿e dra¿ni¹cym, ³aciñskim szwargotem.
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Matka miewa³a czêsto ³zy w oczach, inni domownicy i przyjaciele domu tajemniczo szeptali
po k¹tach, w obocznym pokoju przyciszone prowadzili narady.
Nareszcie jednego dnia zasz³y przed dom konie ekstrapocztowe; ojciec Sprê¿yckiego siad³
na bryczkê i pojecha³ do Warszawy. Po dwóch dniach nieobecnoci wróci³ przywo¿¹c nowego lekarza-homeopatê.
Z tym lekarzem do pokoju i do duszy chorego wst¹pi³o jakby s³oñce. Skoñczy³y siê bolesne
sondowania, plastry pal¹ce jak ogieñ, ok³ady podobne kajdanom, wstrêtne mikstury, os³abiaj¹ca dieta - skoñczy³a siê przede wszystkim ponura, wiêzienna ciemnoæ, otaczaj¹ca dot¹d
ma³ego mêczennika.
Homeopata kaza³ pootwieraæ okna na ca³¹ szerokoæ, zas³ony wszelkie odrzuciæ, do rany
przyk³adaæ tylko kawa³ki p³ótna nasmarowane zwyk³ym t³uszczem, a za jedyne lekarstwo
u¿ywaæ wody, w której rozpuszczono kilka drobnych jak ziarnka makowe kuleczek.
Sprê¿yckiemu wydawa³o siê, ¿e jaki duch dobroczynny wydoby³ go z dna otch³ani czyæcowej. Wróci³ mu sen, apetyt, humor.
By³ zdolny przez ca³¹ godzinê z b³ogim na ustach umiechem przygl¹daæ siê przez otwarte
okno b³êkitowi nieba, po którym na kszta³t ciemnoszafirowych b³yskawic przelatywa³y nieustannie jaskó³ki. Cieszy³ siê wiat³em s³oñca, wie¿oci¹ powietrza - ¿ycie wydawa³o mu
siê skarbem nad skarbami.
Gdy ju¿ wszystkie polecenia homeopaty zosta³y spe³nione, kaza³ on podaæ sobie do pokoju
chorego drugie niadanie i z wielkim apetytem zabra³ siê do jedzenia.
Sam widok tego lekarza sprawia Sprê¿yckiemu wra¿enie przyjemne. Jest to t³ucioch starannie i czysto ubrany, z twarz¹ ca³kowicie wygolon¹, weso³¹, uprzejmie umiechniêt¹. Z chorym obchodzi siê delikatnie, ostro¿nie, nawet serdecznie - jak z w³asnym synem.
Napiwszy siê wódki i przek¹siwszy bu³eczkê z kawiorem, homeopata wydostaje ze swej podró¿nej szkatu³ki nó¿ osobliwego kszta³tu i b³ysn¹wszy nim przed oczyma ch³opca, mówi
z umiechem:
- Patrz, kochanku: takim to strasznym narzêdziem chcieli tamci urzn¹æ ci nogê. My za
u¿yjemy tego narzêdzia do ukrajania potê¿nego plastra szynki surowej i odpowiedniego kawa³ka placka - co pewnie lepiej ci bêdzie smakowa³o ni¿ kleik i biszkopciki, którymi ciê
dot¹d ¿ywiono.
Chory, d³ugim postem wycieñczony, rzuca siê ³apczywie na ciasto i na miêso - jednak duszê
nurtuje mu us³yszana wiadomoæ.
To mnie mieli naprawdê nogê urzn¹æ?... - myli z przera¿eniem, które mu w³osy na g³owie
podnosi.
Po odejciu lekarza zwraca siê z tym pytaniem do matki. Matka w odpowiedzi wybucha p³aczem, przyciska syna do piersi, okrywa go poca³unkami i zaleca, ¿eby stara³ siê o tym nie
myleæ...
Ale zalecenie nie skutkuje: nad mylami tak trudno zapanowaæ! Sprê¿ycki, gdy tylko oczy
przymknie, widzi strasznych ludzi z no¿ami, pi³ami, kleszczami, którzy znêcaj¹ siê nad jego
biedn¹, chor¹ nog¹, mia¿d¿¹ j¹, szarpi¹, odrywaj¹...
Przed wieczorem wpada do niego Dembowski, rozpromieniony, weso³y - na szyjê mu siê rzuca i wo³a:
- Wiêc ju¿ ci nogi nie ur¿n¹?... Wiwat!...
- A ty sk¹d wiesz, ¿e mieli urzynaæ? - pyta chory.
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- Wiedzia³em wpierw ni¿ wszyscy.
- Sk¹d?
- Doktór Dobrzelewski mówi³ o tym u moich rodziców.
- I ty nic mi nie wspomnia³e!
Tamten milczy zak³opotany.
- Ju¿ teraz wiem, co ci oko zaprószy³o wtenczas... kiedy to sta³ przy oknie... pamiêtasz?
- Ech, nie ma o czym mówiæ!... Rzecz g³ówna, ¿e dwie nogi ocala³y.
- Jak to dwie?
- Jedna twoja, druga moja.
- Twoja?
- No tak, bo gdym s³ysza³, co doktór mówi, zaraz pobieg³em do naszego kamienia i tam wykona³em lub, ¿e jeli ty bêdziesz mia³ nogê odjêt¹, ja równie¿ pozbêdê siê swojej.
- Co wygadujesz! Jak¿e móg³by to zrobiæ?
- Albo¿ to co trudnego? Poszed³bym na wojnê i tak bym manewrowa³, ¿e kartacz musia³by
mi nogê urwaæ... A jak nie, to ju¿ bym sobie w inny sposób poradzi³.
Sprê¿ycki, który ma zwyczaj braæ wszystko na rozum, zastanawia siê d³ugo nad tym, co
us³ysza³. Wreszcie mówi:
- S³uchaj, Bronek. Gdyby zrobi³, co mówisz, by³by to wielki grzech. I by³oby to tak¿e wielkie g³upstwo.
Dembowski posêpnieje.
- Ale tymczasem... chod no tu bli¿ej.
Tamten podchodzi do ³ó¿ka - Sprê¿ycki chwyta go wychud³ymi rêkami za szyjê i poczyna
wyca³owywaæ.
Z oczu p³yn¹ mu ³zy gor¹ce...
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XIV. Szko³a i klasztor
W samym rodku d³ugiego piêtrowego gmachu, przypieraj¹cego jednym koñcem do kocio³a
Ojców Benedyktynów, znajduj¹ siê du¿e, ciê¿kie, okute drzwi z wielk¹ mosiê¿n¹ klamk¹,
umieszczon¹ tak wysoko, ¿e knoty wspinaæ siê do niej musz¹ na palcach, a ni¿si spomiêdzy nich wcale dosiêgn¹æ jej nie mog¹.
Te drzwi prowadz¹ razem do szko³y i do klasztoru. Lewa po³owa gmachu, ³¹cz¹ca siê z kocio³em, nale¿y do zakonników; prawa stanowi w³asnoæ uczniów i nauczycieli.
Pomimo ¿e ¿aden mur nie rozgradza tych dwóch po³ów, ¿e ¿aden napis nie wskazuje przeznaczenia jednej i drugiej - tworz¹ jakby dwa wiaty odrêbne. Zdaje siê, ¿e miêdzy tymi po³owami le¿y
przepaæ niemo¿liwa do przebycia. Nikt te¿ nawet nie próbuje przebywaæ owej przepaci. Choæ
korytarz klasztorny jest tylko przed³u¿eniem szkolnego, nigdy nie widzi siê na nim niebieskiego
mundurka ucznia ani granatowego fraka nauczyciela. Nawzajem, nie pojawia siê nigdy na korytarzu szkolnym czarna sutanna z krótk¹ pelerynk¹ oraz taki¿ wysoki, sk³adany biret.
Istniej¹ dwa tylko od tej zasady wyj¹tki. Na po³owê szkoln¹ wkracza w pewnych godzinach
ksi¹dz prefekt, d¹¿¹cy na lekcje religii; do po³owy klasztornej wlizguje siê niekiedy, cicho
pomykaj¹c na wytartych, miêkkich podeszwach - profesor Izdebski.
£acinnik zapuszcza siê tam rzekomo dla zasi¹gniêcia rady w rozwik³aniu trudnego tekstu
Owidiusza lub Korneliusza Neposa - naprawdê za po to, ¿eby raz u tego, to znów u innego
ojca ³ykn¹æ kieliszek wina i zaopatrzyæ siê w tabakê, które to rzeczy zakonnicy posiadaj¹
w przednim gatunku.
Na pograniczu tych dwóch wiatów znajduje siê kuchnia klasztorna, mimo której przechodziæ trzeba id¹c na dziedziniec szkolny. Króluje tu, w otoczeniu kilku kuchcików oraz ch³opców przynosz¹cych drzewo i wodê, stary kuchmistrz, Francuz, o którym mówi¹, ¿e podczas
kampanii 1812 roku s³u¿y³ u którego z jenera³ów napoleoñskich, a po mierci swego pana
w Polsce pozosta³.
Gdyby to by³o prawd¹, musia³by liczyæ lat z gór¹ osiemdziesi¹t. Ha, mo¿e i liczy...
Jest to staruszek zgarbiony, z niezmiernie d³ugim, do dzioba kruczego podobnym nosem, zaklês³ymi wargami, bez zêbów, bez jednego w³oska na wygolonej twarzy, nieustannie za¿ywaj¹cy tabakê, nie zdejmuj¹cy prawie na chwilê swej wysokiej kuchmistrzowskiej czapki z bia³ego perkalu.
Rzadko staje przy ogniu i w³asnorêcznie manewruje rondlami - najczêciej siedzi w postawie
majestatycznej na osobliwym fotelu, który bodaj czy nie by³ kiedy konfesjona³em. . i szepleni¹cym g³osem rzuca stamt¹d swym pomocnikom krótkie, energiczne, francusko-polskie rozkazy.
Uczniowie, przechodz¹cy w porze przedobiedniej obok kuchni klasztornej, zatrzymuj¹ siê na
d³u¿sz¹ chwilê, aby wetkn¹wszy nosy, wch³aniaæ nozdrzami przedziwne, dobywaj¹ce siê
z niej aromaty...
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Wonna i obfita jest ta kuchnia w ka¿dym dniu tygodnia - opisaæ jednak trudno, jakimi zapachami tchnie i jakiego blasku nabiera w wiêta uroczyste i w odpusty, gdy ojcowie ugaszczaj¹
w swym refektarzu matadorów z miasta i ze wsi wystawnym obiadem...
Wówczas to w niejednym synku zagrodowego szlachetki, na razowcu wychowanym, budzi
siê nagle powo³anie do ¿ycia zakonnego. Postanawia przyk³adaæ siê pilniej do ³aciny i marzy z utêsknieniem o dniu, w którym bêdzie móg³ rozpocz¹æ nowicjat. Nie przeczuwa, niestety, ¿e ju¿ wkrótce ten nowicjat zamkniêty zostanie przed nim - i przed wszystkimi.
Ale nie tylko pospolite, materialne wra¿enia otrzymuje szko³a od klasztoru.
Ile¿ to razy, gdy w klasie choæby przelotny spokój zapanuje, nadp³ywaj¹ do niej st³umione,
uroczyste akordy organu - czêsto z³¹czone z oddalonym a potê¿nym chórem ludu, piewaj¹cego litaniê lub Suplikacjê.
Najwiêksi zbytnicy wówczas powa¿niej¹. Koz³owski przestaje wykrzywiaæ siê, Sitkiewicz
zapomina o przygotowanej dla s¹siada sójce, Piotru Mieszkowski chowa do teki napoczête jab³ko - nawet Kataryniarz da³ spokój ¿uciu gumy, a £aguna opychaniu siê chlebem razowym.
Co siê tyczy Sprê¿yckiego, który oznacza siê wyj¹tkow¹ na te rzeczy wra¿liwoci¹, jest on
a¿ do ³ez wzruszony. Zapomina o lekcji, o kolegach - zapatrzony w przestrzeñ, jakby nieprzytomny, zag³êbia siê we w³asnej duszy szukaj¹c s³ów, którymi móg³by wra¿enia swe odmalowaæ...
Niema³e zajêcie budzi wród uczniów pompa klasztorna, przy której gasz¹ pragnienie na pauzach, a po trosze i podczas lekcyj.
To biedne pompisko, do niemo¿liwoci rozklekotane, rozdzwonione i skrzypi¹ce, szarpane
i na wszelki sposób drêczone codziennie, po szeæ godzin na dobê, odpoczywa tylko podczas
wi¹t i wakacyj.
Przy pompie, na maleñkim, brukowanym placyku, otoczonym murami, które oddzielaj¹ dziedziniec szkolny od wewnêtrznego, wy³¹cznie zakonnikom s³u¿¹cego, krêci siê zawsze kilka
niebieskich mundurków. Sprowadzi³a je nie tyle chêæ napicia siê wody, co ucieczki przed
trudn¹ lekcj¹ i z³ym stopniem.
Ch³opcy pij¹ wodê czapkami, oblewaj¹ siê, pal¹ papierosy i papl¹, papl¹, papl¹ jak sroki sejmuj¹ce.
Najczêstszym przedmiotem rozmów jest sama pompa.
- Zimna woda, co?... - zapytuje knota, po raz pierwszy tu przybywaj¹cego, stary wyga
szkolny w zat³uszczonej i przemoczonej czapce, zaci¹gaj¹cy siê grubym papierosem z drajkenigu, zawiniêtego w papier brulionowy.
- Zimna, panie... a¿ zêby cierpn¹... - mówi malec, ocieraj¹c usta rêkawem.
- A wiesz: dlaczego zimna?... - bada tamten z dwuznacznym, szatañskim umiechem.
- Nie wiem, proszê pana.
Od nieboszczyków.
- Ja... jak to, proszê pana?
Wiadomo, ¿e ka¿dy nieboszczyk zimny jak lód; pod kocio³em pe³no nieboszczyków; a ta
woda p³ynie prosto spod kocio³a.
- Do... doprawdy?
Knot blednie i zêbami dzwoniæ zaczyna. Robi mu siê tak zimno, jakby sam by³ nieboszczykiem.
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Ucieka od pompy i postanawia nigdy ju¿ nie piæ tej wody okropnej.
Ale to postanowienie d³ugo nie trwa. Ch³opiec przekonywa siê niebawem, ¿e wszyscy w szkole o nieboszczykach wiedz¹ i ¿e to nikomu apetytu do wody nie psuje. Mia³¿eby okazaæ siê
mniej odwa¿nym i wybredniejszym ni¿ ogó³ kolegów?
Tradycja, pokoleniom przez pokolenia przekazywana, twierdzi, ¿e ród³o zasilaj¹ce pompê
wytryska w podziemiach kocielnych, gdzie od kilku stuleci chowaj¹ zmar³ych zakonników.
Chowaj¹ za nie w zamkniêtych trumnach, lecz po prostu na go³ych deskach, z kamieniem
pod g³ow¹...
Ten i ów ze starszych uczniów zaklina siê, ¿e widzia³ wyp³ywaj¹ce z wody kawa³ki cia³a
ludzkiego.
- Jak Boziê kocham... widzia³em raz kawa³ek palca... wyranie wam powiadam: palca... Mo¿e
nie wierzycie?...
- Co mamy nie wierzyæ!... - przytwierdza drugi. - Mnie zdarzy³o siê jeszcze lepiej, jak matkê
kocham. Pompujê ja raz, pompujê, pompujê - woda ani rusz nie chce lecieæ. Spoci³em siê,
zziaja³em - a tu ani kropli. Naraz jak buchnie... Co upad³o na kamienie. Schyli³em siê, patrzê: palec trupi, jak koæ bielusieñki, a na palcu - sygnet.
- Wzi¹³e go?...
- Jaki ty g³upi! Takie rzeczy braæ - grzech! I nie tylko grzech, ale strach. Potem nieboszczyk
spokoju nie daje, nachodzi w nocy, tarmosi i krzyczy: Oddaj, co zabra³!...
- Có¿e zrobi³ z sygnetem?
- I sygnet, i palec zakopa³em pod krzy¿em na rozstajnych drogach o samej pó³nocy. Pojêcia
nie macie, co siê tam dzia³o. Wicher d¹³ i piaskiem krêci³; sowy huka³y, nietoperze bi³y skrzyd³ami po g³owie, a diabe³ mia³ siê: Hi, hi, hi!... hi, hi, hi!... Jak ciotkê kocham!
- Eeee... - krêci g³ow¹ jaki sceptyk - nie mo¿e byæ!
- Co? Nie wierzysz? - przyskakuje tamten z min¹ prawie gron¹ nie wierzysz?
- Bo... bo... - j¹ka siê sceptyk g³osem mniej pewnym - sk¹d¿e by w wodzie wzi¹³ siê palec
z sygnetem?
- Z trumny, niedowiarku!
Mierzy go wzrokiem z³owieszczym, potem spluwa i zwraca siê do ca³ej kompanii.
- Nie pojmujê - mówi zagadkowo - jak wy mo¿ecie piæ tê wodê obrzydliw¹!
- A ty nie pijesz? - wyrywa siê który.
- Od tygodnia kropli do ust nie wzi¹³em. I choæbym mia³ umrzeæ z pragnienia, nie wezmê.
Zamyla siê, na palcach liczy...
- Nie, nie od tygodnia. Od piêciu dni - od poniedzia³ku. Zobaczy³em wówczas jedn¹ rzecz
i mam ju¿ dosyæ tej wody i tej pompy.
- Co zobaczy³?... gadaj!... - nalegaj¹ zaciekawieni ch³opcy.
- Eeee... - wtr¹ca sceptyk - nie wierzcie mu! On tylko tak¹ sobie finfê puszcza.
- Milcz, g³upi! - zakrzykuj¹ sceptyka inni.
- Kto taki niewierz¹cy, niech nie s³ucha!
- I niech siê wynosi!
Kilka r¹k wyci¹ga siê gronym ruchem. Chwila szamotania siê i niebawem na dziedziñczyku
o jeden mundurek mniej!
- Mów teraz, mój kochany!... - napieraj¹ pozostali, ciskaj¹c opowiadacza ciasnym ko³em. Obieca³e przecie!... A jak¿e!... Có¿e zobaczy³?... co?...
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- Tam... we rodku tej rury... - wyjani³ z przestankami tamten - w poniedzia³ek... na ostatniej
pauzie... zobaczy³em... ludzkie oko!
Milkn¹ wszyscy z przera¿enia. Dopiero po d³u¿szej chwili odzywa siê g³os jeden pytaj¹co:
- Wyp³ynê³o?...
- Nie, tkwi tam dot¹d.
Ten i ów poblad³. Jednemu zaczyna burczeæ g³ono w ¿o³¹dku woda, której opi³ siê przed
chwil¹.
- Czy... czy... - pyta inny niemia³o, staraj¹c siê nie szczêkaæ zêbami, co mu siê jednak nie
udaje -czy jeszcze je tam widaæ?
- Widaæ. Ka¿dy zobaczyæ je mo¿e. Rzucaj¹ siê wszyscy do otworu.
Najsilniejszy, odepchn¹wszy innych, przy³o¿y³ oko, popatrzy³ chwilkê i szybko siê cofn¹³.
- Jest! jest! - krzyczy, razem z tryumfem i przestrachem.
Drugi miejsce jego zaj¹³, jeszcze krócej zabawi³ przy rurze.
- Widaæ!... dalibóg, widaæ!... - obwieszcza i stara siê odsun¹æ jak najdalej od pompy.
Trzeci zwiastowa³ kolegom niespodziankê:
- Nie tylko siedzi, ale nawet mruga!
W wiêksze jeszcze zdumienie wprawiaj¹ wszystkich bracia Polkowscy, bliniêta, którzy na
minutê nie roz³¹czaj¹ siê i czyni¹ wszystko we dwójkê.
Obaj przy³o¿yli równoczenie twarze do rury i wrzeszcz¹:
- Tam jest nie jedno oko, ale dwa... wyranie dwa!
- K³amiecie! - gromi ich pierwszy odkrywca cudu.
- Jak mamciê kocham!... jak papciê kocham!...
- K³amiecie!
Odepchniêto ich. To ten, to ów zagl¹da w otwór i stwierdza g³ono, ¿e jest tam tylko jedno,
jedyne oko.
Przekonani o k³amstwie bliniêta zostaj¹ obici, wod¹ oblani i wyrzuceni z dziedziñczyka.
Przez kilka dni pompa sta³a bezczynnie. Nikt nie odwa¿y³ siê piæ wody, przep³ywaj¹cej przez
trupie oko. Pompowano j¹ tylko próbuj¹c, czy z³owieszczy szcz¹tek cia³a ludzkiego nie wyp³ynie na zewn¹trz. Nie wyp³ywa³ jednak.
I by³oby to trwa³o Bóg wie jak d³ugo, gdyby nie zjawi³ siê wreszcie cz³owiek rozs¹dny i nie
wyjani³ ch³opcom zagadki - miesznie prostej. Ka¿dy zagl¹daj¹cy do rury widzia³... w³asne
oko, w mokrym jej wnêtrzu odbite. Bracia Polkowscy widzieli dwoje oczu, gdy¿ ka¿dy
oprócz w³asnego dostrzega³ jeszcze oko swego brata.
Wejcie do ogrodu klasztornego jest dla uczniów zamkniête. Ale mo¿na sobie z tym poradziæ. Trzeba mocno ko³ataæ do furty, na zapytanie za: A kto tam?... Do kogo?... - odpowiedzieæ mia³o:
- Do ogrodnika, po frukta!
Wielokrotnym dowiadczeniem zosta³o stwierdzone, ¿e wyraz frukta skuteczniej dzia³a
w tym wypadku ni¿ owoce.
Na nieszczêcie sza³as ogrodnika znajduje siê o kilkadziesi¹t kroków zaledwie od bramy, jakby dopiero u progu w³aciwego ogrodu. Dalej mo¿na siêgaæ jedynie wzrokiem.
Tylko najodwa¿niejsi i najsprytniejsi, a zarazem w stosunkach za¿y³ych bêd¹cy z ogrodnikiem, przedostaj¹ siê niekiedy do ogrodowego sanctuarium, gdzie ojcowie benedyktyni u¿ywaj¹ przechadzki lub czas trawi¹ na pobo¿nych rozmylaniach.
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Aby tego dokazaæ, trzeba zdj¹æ mundurek, niebieskie kepi zast¹piæ wielk¹, podart¹, do gniazda wroniego podobn¹ czapk¹ i z koszykiem, no¿ycami lub drabink¹ w rêce iæ miêdzy drzewa owocowe w roli - ogrodniczka.
Próbowa³ tego kilkakrotnie Sprê¿ycki z powodzeniem. Udaj¹c, ¿e obcina suche ga³¹zki lub
zbiera z ziemi owoc upad³y. napatrzy³ siê do syta zakonnikom, snuj¹cym siê cicho po cienistych ulicach ogrodu.
Starsi przechadzali siê pojedynczo, m³odsi trójkami, stosownie do regu³y zakonnej. Nie s³ysza³o siê rozmów g³onych ani tym bardziej miechu.
Ksiê¿a mruczeli pacierze, odczytywali pó³g³osem brewiarz lub siedzieli na ³awkach kamiennych w zupe³nym milczeniu, to wodz¹c oczyma po drzewach i niebie, to z g³ow¹ zwieszon¹
w ziemiê siê wpatruj¹c.
Czasem tylko wielki, oty³y ojciec £azowski, poci¹gn¹wszy wiêkszy ni¿ zwykle niuch tabaki,
wystrzeli³ potê¿nym kichniêciem, a w odpowiedzi w ró¿nych stronach ogrodu zaszemra³y
³aciñskie ¿yczenia.
Raz wszak¿e prze¿y³ Sprê¿ycki chwilê gor¹c¹. Siedzi sobie na grubym konarze gruszy jak na koniu
i zbieraj¹c rzekomo liszki, przygl¹da siê przeorowi, co nie opodal, wsparty plecami o star¹ lipê,
zdrzemn¹³ siê nad wielk¹, na kolanach roz³o¿on¹ ksiêg¹ - gdy nagle dobieg³o go z do³u zapytanie:
- Có¿ to, panie wiêty, Jaka nie ma?...
Pytaj¹cym jest ksi¹dz prefekt we w³asnej osobie. Zapytuje o Jaka-ogrodniczka, którego rolê
pe³ni pozornie Sprê¿ycki.
- Nie... nie ma... - be³koce wystraszony ch³opiec.
- Co mu siê sta³o? - bada ksi¹dz.
- Cho... chory... - j¹ka Sprê¿ycki staraj¹c siê g³os ile mo¿na zmieniæ.
- A ty co za jeden, rybko, panie wiêty?
Sprê¿ycki brzydzi siê k³amstwem - widzi jednak, ¿e ono tylko ocaliæ go mo¿e. Wiêc twarz
w licie wtuliwszy, odpowiada niewyranie:
- Brrr... brr... brat Jaka.
le trafi³, niestety...
- Oszala³e, panie wiêty! - krzyczy prefekt. - Przecie Jasiek ma tylko siostrê.
Wystraszony ch³opiec chce ju¿ powiedzieæ: Tote¿ ja jestem siostra... - ale opamiêtywa siê
i poprzestaje na wymruczeniu czego niezrozumia³ego.
Ksi¹dz przez chwilê przypatruje mu siê badawczo spod oka - wreszcie rêk¹ machn¹³ - odchodzi.
Sprê¿ycki natychmiast zeskoczy³ z drzewa, pobieg³ do budki ogrodnika, przebra³ siê i - za
bramê. W popiechu zapomnia³ nawet o ma³gorzatkach, kupionych za oszczêdzonego na kajetach trojaka.
Nie tyle trapi go myl, ¿e móg³ byæ przez ksiêdza prefekta poznanym, ile, ¿e sk³ama³. Nienawidzi wszelkiego brudu w znaczeniu zarówno fizycznym, jak moralnym.
Jedno tylko ma przed sob¹ wyjcie, iæ do ksiêdza, otwarcie wszystko wyznaæ i prosiæ o rozgrzeszenie.
Uczyni³ to zaraz nazajutrz. Poczciwy prefekt, umiech powstrzymuj¹c, udzieli³ mu absolucji,
przy czym i nauk moralnych nie posk¹pi³.
- Kto ma odwagê, panie wiêty, zrobiæ g³upstwo, nie powinien uciekaæ tchórzliwie przed jego
skutkiem. A najlepiej: g³upstw nie robiæ.
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Pog³aska³ go po g³owie i doda³:
- Za karê, rybko, pozwalam ci dzi zjeæ tylko pó³ kwarty gruszek, i to m¹czystych.
Gdy ju¿ ch³opiec by³ na korytarzu, wychyli³ siê za nim i da³ mu wielk¹, soczyst¹ sapie¿ankê.
- Zjesz to jutro. A pamiêtaj, rybko, panie wiêty, nie pchaæ siê nigdy tam, gdzie ciê nie prosz¹.
Ostatni nakaz dla Sprê¿yckiego najciê¿szy. Gdyby chcia³ cile go wype³niaæ, jak¿e fatalnie
zacieni³oby siê pole jego wra¿eñ i spostrze¿eñ!
Wszak¿e nikt nie prosi go na wie¿ê benedyktyñsk¹, na dzwonnicê farsk¹, do lenych g¹szczów, do rzecznych otch³ani, miêdzy zbo¿a faluj¹ce na polach, miêdzy kwiaty p³on¹ce na
³¹kach, ani do ogrodów, ani do bibliotek, ani na t³umne odpusty, ani na uliczne zbiegowiska a jednak wszêdzie on tam byæ musi, ci¹gniony si³¹ nieprzepart¹, instynktown¹, która mówi
mu, ¿e tylko w ten sposób pozna ludzi, ¿ycie, przyrodê, nauczy siê byæ zupe³nym, wszechstronnie rozwiniêtym cz³owiekiem.
Bezporednio po nauce otrzymanej od prefekta Sprê¿ycki próbuje walczyæ z jedn¹ pokus¹,
nie daj¹c¹ mu od pewnego czasu spokoju. Chcia³by koniecznie zobaczyæ - pustelniê ksiêdza Siennickiego.
Jest to oczywicie miejsce przed wiatem ukryte - inaczej nie by³oby pustelni¹. Znajduje siê
na pobrze¿u Narwi, które tu wrzyna siê tak g³êboko w rzekê, ¿e tworzy rodzaj pó³wyspu.
Zewn¹trz pustelnia wygl¹da jak piêkny, gêsty gaik, ró¿norodnymi drzewami zaros³y, pe³ny
ptactwa wszelakiego, które na wiosnê t³umnie siê zlatuje, nêcone bliskoci¹ wody i spokojem, i wyprawia od witu do wieczora nies³ychane ha³asy.
Marzeniem jest wszystkich miasteczkowych ptaszników zastawiaæ w tym zak¹tku sid³a na
wilgi, kraski, dzwoñce, drozdy, jemio³uchy - dostêp wszak¿e do pustelni równie trudny od
strony wody, jak l¹du. Otacza pustelniê ¿ywop³ot, wzmocniony przy wejciu wysok¹, ostrymi hakami naje¿on¹ palisad¹.
Brzeg rzeki, wynios³y i stromy, staje siê w tym punkcie zupe³nie prostopad³ym. Chyba tylko
wiewiórka potrafi³aby po spl¹tanych, wype³z³ych z ziemi i do wody czo³gaj¹cych siê korzeniach wedrzeæ siê na wierzcho³ek którego z drzew, a stamt¹d skokiem szalonym wpaæ do
wnêtrza gaiku.
Nie trzeba jednak palisad i brzegów stromych, ¿eby pustelni zapewniæ niedostêpnoæ. Silniej
od tego wszystkiego broni j¹: strach przed osob¹ pustelnika.
W ca³ym zgromadzeniu jeden ksi¹dz Siennicki uosabia typ redniowiecznego mnicha - ascety. Jest to równie¿ jedyny ksi¹dz, do którego nie przybiegaj¹ przy spotkaniu dzieci, ¿eby rêce
jego ca³owaæ. Wystarcza dziecku spojrzeæ w tê twarz ¿ó³tosin¹, w zapad³e, ponuro b³yszcz¹ce oczy, ¿eby od razu oniemieliæ siê i uciec przed nadchodz¹cym.
Przy tym ksi¹dz Siennicki jest chromy. Regu³a klasztorna nie pozwala na u¿ywanie szczud³a
- biedny kaleka chodzi z trudnoci¹, stukaj¹c g³ono z³aman¹ nog¹, czêstym jêkiem przerywaj¹c odmawiane pacierze. To go straszniejszym jeszcze czyni dla naiwnych - nie brak za
tych ostatnich w miasteczku.
Najdziwniejsze i najpotworniejsze rzeczy rozpowiadaj¹ o ksiêdzu Siennickim kumoszki, a za
kumoszkami ³atwowierni uczniowie. Bajki to s¹ godne miechu. Jedno tylko pewne, ¿e ten
ksi¹dz przek³ada nad wszystko ksi¹¿ki i samotnoæ, ¿e towarzystwa ludzi, o ile mo¿e, unika,
¿e nawet ze wspó³braæmi zakonnymi jak najmniej przestaje.
Bli¿ej znaj¹cy go wiedz¹, ¿e posiada ogrom nauki i erudycji. Prócz ³aciny w³ada doskonale
jêzykiem greckim i hebrajskim; w sprawach zarówno teologicznych, jak i filologicznych jest
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uznan¹ powag¹. Prowadzi rozleg³¹ korespondencjê z uczonymi, z Rzymem utrzymuje sta³e
stosunki listowe. ¯ycie wype³niaj¹ mu: nauka, ascetyczne umartwienie cia³a i modlitwa. Sprê¿ycki nie boi siê ksiêdza Siennickiego. Szanuje go za wielk¹ naukê i trzyma siê od niego z daleka. Ale drêczy go nadzwyczajna, prawie chorobliwa ciekawoæ zobaczenia pustelni.
Prawda, ¿e i tam go nie prosz¹, ale... przywyk³ ju¿ na to nie zwa¿aæ. I oto przychodzi taki
dzieñ, ¿e marzenia jego oblekaj¹ siê cia³em. Jest w zaczarowanym gaiku i przyczajony za
krzakiem jaminu, którego kwiaty o zawrót g³owy go przyprawiaj¹, dr¿¹cy od strachu i wzruszenia, z g³ono bij¹cym sercem i z oczyma nadmiernie wytrzeszczonymi przygl¹da siê drzewom, kwiatom, ptakom i samemu pustelnikowi.
Jak siê tam dosta³? Najprostsz¹ w wiecie drog¹: przez furtkê. Ksi¹dz, wchodz¹c, zapomnia³
j¹ zamkn¹æ - on z tego skorzysta³ i wlizgn¹³ siê chy³kiem do rodka.
Siedzi przeto, patrzy, dziwi siê i nadziwiæ doæ nie mo¿e.
liczny to zak¹tek, choæ zupe³nie dziki. Ani ladu jakiejkolwiek uprawy; nigdzie grz¹dki jednej, zagonu, klombu. Pod drzewami, których konary splataj¹ siê ze sob¹ - g¹szcz krzaków;
przy krzakach rozko³ysana fala zió³; nad zio³ami - roje motylów, pszczó³, szerszeni, muszek
z³ocistych, chrz¹szczyków. biedronek.
Przy najgrubszym drzewie, pod baldachimem z lici, kawa³ deski na dwóch kamieniach opartej. To ³awka. Na ³awce w nie³adzie ksi¹¿ki, wielkie, rednie i bardzo ma³e - wszystkie bez
wyj¹tku oprawione w skórê, z czerwono barwionymi brzegami.
Zakonnik tylko co skoñczy³ polewaæ kwiaty - dzikie kwiaty! Odstawi³ konewkê, wydosta³
woreczek p³ócienny; zaczyna sypaæ ptakom - dzikim ptakom! - ziarno.
Sprê¿ycki ledwie mo¿e powstrzymaæ okrzyk zdziwienia...
Widywa³ nieraz na wsi gospodyniê lub panienkê ze dworu, jak wyszed³szy na rodek dziedziñca, rzuca³y polad wo³aj¹c cip! cip!... ta! ta!... Zlatywa³o siê wówczas do nich ptactwo - ale jakie ptactwo? Kury, perliczki, gêsi, kaczki, indyki - zwyk³y plebs ptasiego rodzaju,
niezdolny ³ataæ, zajêty wy³¹cznie ¿erem i sam na ¿er przeznaczony.
Teraz ma przed sob¹ widowisko podobne, lecz z charakterem zupe³nie odmiennym, bez porównania wy¿szym, idealniejszym...
Wychud³y, chorowity, ledwie ¿ywy asceta, z odkryt¹ g³ow¹, na której wiatr rozwiewa d³ugie
bia³e w³osy, stoi wród zió³ polnych i szerokim rozmachem kocistej rêki rzuca na prawo i lewo garcie ziarna. Rzucaj¹c mówi co g³ono, jêzykiem obcym, dziwnym - po grecku mo¿e
lub po hebrajsku - jakby zwraca³ siê z przemow¹ do biesiadników, co stó³ jego obsiedli.
Na ten ruch i na te s³owa ze wszystkich drzew i krzaków sfruwaj¹ mniejsze i wiêksze ptaki,
trzepoc¹c weso³o skrzyd³ami, piszcz¹c, æwierkaj¹c, gruchaj¹c, pe³ne ufnoci i radonego upojenia. Skrzydlata czereda podlatuje do samych stóp mnicha, nad g³ow¹ jego kr¹¿y, niemal na
ramionach mu siada. On czasem rêkê wyci¹gnie, jakby wita³ nowo przybywaj¹cych goci albo
ich b³ogos³awi³. S¹ za miêdzy tymi ptakami nawet najstrachliwsze, które zwyk³emu cz³owiekowi na kilkanacie
kroków zbli¿yæ siê do siebie nie dadz¹... Przejêty podziwem ch³opiec zapomnia³ o ostro¿noci - g³owê zza krzaka wychyla.
Ksi¹dz go nie dojrza³ - ale dojrza³y ptaki. W mgnieniu oka ca³e stado pierzcha w górê i z
ha³aliwym szumem skrzyde³ znika wród g¹szczów.
Zrozumia³ zakonnik, co siê sta³o - z³owieszczy wzrok zwraca w stronê intruza. Sprê¿ycki
zamyka oczy, duszê Bogu poleca. Po chwili czuje siê pochwyconym kocist¹ d³oni¹ za ra92

miê, silnie szarpniêtym i wyci¹gniêtym z kryjówki. Staje wreszcie, a raczej jest postawiony,
nad g³ow¹ za jego rozlega siê twardy, suchy, drewniany g³os:
- Katolik jeste, pauprze?
Odwa¿y³ siê oczy otworzyæ. Widzi przed sob¹ ksiêdza siedz¹cego na ³awce - mniej gronego
i strasznego, ni¿ sobie
wyobra¿a³, za to bardziej smutnego.
- Katolik jeste? - powtarza zakonnik pytanie.
- Katolik, proszê ksiêdza dobrodzieja. Ojciec mój tak¿e katolik i matka katoliczka, i ca³a nasza rodzina katolicka!
Mówi du¿o, prêdko - chcia³by nieprzyjemn¹ sprawê zagadaæ.
- Przykazania, pauprze, znasz?
- Znam przykazania boskie i przykazania kocielne, i grzechy g³ówne, i grzechy cudze, i grzechy przeciw Duchowi wiêtemu... Wszystko znam, proszê ksiêdza dobrodzieja!
- Jakie¿ jest czwarte przykazanie boskie?
- Czcij ojca twego i matkê twoj¹... A pi¹te: Nie zabijaj!... A szóste...
- Czy w czwartym przykazaniu Bóg nakazuje szanowaæ tylko rodziców?
- Nie tylko rodziców, ale tak¿e krewnych, opiekunów, zwierzchników, prze³o¿onych i wszystkie w ogóle osoby starsze, którym winnimy mi³oæ, czeæ, wdziêcznoæ, szacunek i pos³uszeñstwo... Amen!
Choæ nie patrzy wprost na ksiêdza, dostrzega jednak, ¿e jego surowa twarz rozchmurzy³a siê
cokolwiek. Budzi to w nim otuchê.
Suchy, twardy g³os pyta dalej:
- Czemu¿ wiêc, pauprze jeden, nie uszanowa³e ani mego wieku, ani stanu, wdzieraj¹c siê
podstêpem tam, gdziem siê schowa³ przed podobnymi tobie krzykaczami?
Sprê¿ycki milczy zawstydzony.
- Co ciê tu ci¹gnê³o, co? Nie ma w moim ogródku wisien kwanych, gruszek niedojrza³ych,
jab³ek cierpkich - nie ma nic, za czym przepadaj¹ takie niedorostki. S¹ tylko kwiaty - proste,
polne kwiaty, takie, jakie Pan Bóg stworzy³, ¿eby ziemiê upiêksza³y, oczy ludzkie cieszy³y,
a harmoni¹ barw i kszta³tów chwa³ê Stwórcy wys³awia³y. Tych kwiatów rwaæ nie mo¿na, bo
ani g³owy ludzkie nie s¹ do miecza, ani kwiaty do drapie¿nych r¹k g³upców i szkodników...
Czego wiêc tu chcia³e?
Sprê¿ycki rad by co odpowiedzieæ, lecz ani jedno s³owo stosowne na myl mu nie przychodzi. Jest zupe³nie zbity z tropu, z³y sam na siebie, odurzony...
- A mo¿e myla³e, pauprze, ¿e tu siê dziej¹ jakie nadzwyczajnoci, czarodziejstwa? Toæ baj¹
przekupki, ¿e ksi¹dz Siennicki z diab³em ma do czynienia, ¿e kiedy diab³y z opêtanych wypêdza³, a teraz z diab³ami wojowaæ musi, bo mu w dzieñ i w nocy spokoju nie daj¹. Pewnie
i diab³a spodziewa³ siê tu zobaczyæ, nieprawda?
- Nie, proszê ksiêdza dobrodzieja... - zdobywa siê wreszcie biedny ch³opiec na lêkliwe zaprzeczenie.
- Có¿ wiêc ciê tu sprowadzi³o? Powiedz.
Sprê¿ycki staje siê naraz odwa¿nym. G³owê podnosi, twarz rozpogadza, g³osem mniej ju¿
zaj¹kliwym odpowiada szczerze:
- Ciekawoæ.
Podoba³a siê ta szczeroæ zakonnikowi.
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- No, i przekona³e siê - mówi ³agodniej jeszcze - ¿e nic tu nie ma ciekawego. Drzewa takie,
jak wszêdzie; kwiaty podobne do wszystkich kwiatów; ptaki jak wszystkie ptaki...
- O! nie... - przerywa coraz bardziej omielaj¹cy siê ch³opiec. - Co do ptaków, proszê ksiêdza
dobrodzieja, to...
- To co?
- To takich, jak tutejsze, nigdziem nie widzia³. I mylê, ¿e nigdzie indziej takich nie ma...
- Dlaczego tak mylisz, mój ch³opcze?
- Przecie widzia³em, jak przybiega³y do ksiêdza dobrodzieja niby kurczêta, na ramionach mu
siada³y, z rêki bra³y ziarno, nic siê nie boj¹c...
Zakonnik westchn¹³.
- To prawda, moje dziecko. Ale czy s¹dzisz, ¿e w tym jest cud jaki lub kuglarstwo? Zaprawdê powiadam tobie i innym, ¿e ka¿dy z was mo¿e ¿yæ z ptakami, z dzikim nawet zwierzem
po przyjacielsku i po bratersku - trzeba tylko, ¿eby by³ przyjacielem i bratem ka¿demu stworzeniu bo¿emu i ¿eby id¹c do niego, w sercu swym nie kry³ zdrady. Bóg obdarzy³ stworzenia
swe instynktem, który je ostrzega, komu mog¹ zaufaæ, a kogo baæ siê maj¹.
Sprê¿ycki rozwa¿a w myli us³yszane s³owa. Jeszcze nie bardzo je rozumie - postanawia jednak dok³adaæ wszelkich starañ, aby dojæ do tej doskona³oci, o której mówi³ zakonnik. Có¿
by to by³o za szczêcie, gdyby na przyk³ad kraska - ta przecudna szafirowo - z³ocista kraska,
bêd¹ca dlañ dot¹d czym niepochwytnym, niemal fantastycznym, rodzajem powietrznego zjawiska, o którego rzeczywistoci prawie pow¹tpiewa... - gdyby ta kraska na ka¿de zawo³anie
sfruwa³a doñ z wierzcho³ka wysokich drzew, pozwala³a braæ siê do rêki, pieciæ, g³askaæ i cieszyæ do syta oczy têczowym swych piór blaskiem!...
Nigdy ju¿, nigdy ¿adnemu ptaszkowi najmniejszej krzywdy nie wyrz¹dzi. Ma w domu szczyg³a w klatce - natychmiast po powrocie wypuci go na wolnoæ. Zrobi³by to samo i z kanarkami swej matki - obawia siê jednak, ¿eby ich wróble nie zadzioba³y lub kot nie po¿ar³, jak
to siê przytrafi³o kanarkowi s¹siadów.
- Moje dziecko - mówi ksi¹dz, bior¹c do rêki jedn¹ z ksi¹g le¿¹cych na ³awce (nie nazywa go
ju¿ pauprem ani ch³opcem) - widzia³e ptaszêta bo¿e, przylatuj¹ce do rêki mej po ziarno,
i wyda³o ci siê to czym nadzwyczajnym. Dowiedz¿e siê, ¿e co widzia³, jest dzieciñstwem,
uwagi niegodnym w porównaniu z tym stosunkiem, jaki ³¹czy³ z przyrod¹ niektórych wiêtych i ojców Kocio³a.
Przewraca przez chwilê karty ksiêgi, obrazkami przek³adane - jeden z nich wyjmuje i podaje
Sprê¿yckiemu.
- Przyjrzyj siê - objania - jest to wiêty Franciszek z Asy¿u. Widzisz tê chmarê ptactwa, która go otacza? Mia³ j¹ zawsze przy sobie; opêdziæ siê jej nie móg³. A nie tylko ów m¹¿ wiêty
karmi³ swój orszak skrzydlaty, on rozmawia³ z ptaszkami, jak ja z tob¹, nazywa³ za je nie
inaczej, jak braciszkowie moi... siostrzyczki moje...
Ch³opiec, przyjrzawszy siê obrazkowi, chce go zwróciæ.
- Zatrzymaj go sobie, moje dziecko. Niech ci bêdzie pami¹tk¹ naszej dzisiejszej rozmowy.
Pamiêtaj za nigdy w przysz³oci nie wdzieraæ siê podstêpem do samotni mojej lub czyjejkolwiek. Nie godzi siê nikomu przeszkadzaæ w rozmylaniu, w nauce, w modlitwie. Zrozumia³e w³aciwie przykazanie czwarte - powiniene zdawaæ sobie sprawê dok³adnie z siódmego. Nie tylko pieni¹dze kradnie siê bliniemu: mo¿na mu tak¿e kraæ - spokój. A s¹ ludzie, dla których spokój to wiêcej ni¿ pieni¹dze. On jest ca³ym ich szczêciem. I wiêcej ni¿
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szczêciem, bo podstaw¹ ¿ycia - samym ¿yciem! Ostatnie s³owa wymawia zakonnik z wielkim wzruszeniem.
Oczy mu b³yszcz¹, twarz wydaje siê mniej martw¹, jakby odm³odzon¹.
- Dzi, moje dziecko - ci¹gnie dalej - nie rozumiesz jeszcze, jak mo¿na czuæ siê szczêliwym
z dala od ludzi, jak mo¿na dobrowolnie szukaæ samotnoci. Dzi ¿ycie w tobie kipi; nadmiarem swego zdrowia, zapa³u, wesela musisz dzieliæ siê z innymi. Chcia³by byæ zawsze otoczony t³umem, krzykiem, miechem; chcia³by, ¿eby rok szkolny sk³ada³ siê z samych rekreacyj, a na ka¿dej rekreacji wszyscy twoi towarzysze grali z tob¹ pi³k¹, gonili siê i ha³asowali. Kto wie jednak, czy kiedy...
Tu przygarnia ch³opca do siebie - w oczy jego wpatruje siê d³ugo, badawczo, jakby do duszy
przez nie zaziera³.
- Kto wie - koñczy smutno - czy kiedy, gdy te twoje. ciemne w³osy czas pobieli, gdy te rumiane, pe³ne policzki uczyni bladymi i zapad³ymi... kto wie, czy wówczas i ty nie zatêsknisz
do samotnoci, do cichego odludnego k¹cika jak ta moja samotnia... A gdy to siê stanie, wówczas, wierz mi, dziecko, dla natrêtów, przeszkadzaj¹cych ci rozmylaæ, modliæ siê lub... p³akaæ, bêdziesz stokroæ surowszy ni¿ ja, niegodny s³uga bo¿y, który lubowa³ ka¿d¹ przeciwnoæ przyjmowaæ z rezygnacj¹, ka¿d¹ krzywdê z przebaczeniem...
Zamilk³, oczy spuci³ - rêce sk³ada jakby do modlitwy.
- Zapamiêtaj, co mówiê - przerywa wreszcie milczenie. - Póniej po latach, gdy ja bêdê ju¿
spoczywa³ tam, pod kocio³em (g³ow¹ skin¹³ w stronê grobów klasztornych), przyjdzie ci na
pamiêæ ta chwila, przypomnisz sobie s³owa moje i znaczenie ich lepiej zrozumiesz...
G³os zni¿y³ prawie do szeptu.
- Nie zapomnij wówczas westchn¹æ do Pana Boga za spokój duszy ksiêdza Siennickiego - na
jego intencjê odmów trzy Zdrowa Maria i trzy razy Wieczne odpoczywanie.
Sprê¿ycki czuje, ¿e i jemu udziela siê wzruszenie.
Rêkawem mundurka oczy ociera.
- Widzê - koñczy zakonnik - ¿e masz serce czu³e, wiêc i duszê musisz mieæ zacn¹. Staraj siê
jedno i drugie na ca³e ¿ycie zachowaæ. Od Pana Boga otrzymasz resztê.
D³oñ do czo³a przy³o¿y³ - spojrza³ na niebo, na s³oñce...
- Za chwilê dzwoniæ bêd¹ na wieczorne pacierze. Wpierw jeszcze zajrzeæ mi trzeba do ksi¹¿ek moich...
Szorstk¹, pomarszczon¹ rêk¹ starca przesun¹³ mu po czole.
- ¯egnam ciê, moje dziecko. ¯alu do ciebie nie mam - i ty go nie miej do mnie. Jeli masz
dziadka, w moich latach byæ musi.
Odprowadzi³ ch³opca do samej furtki. Przy rozstaniu Sprê¿ycki uca³owa³ ze ³zami wychud³¹
rêkê benedyktyna; on mu na czole znak krzy¿a nakreli³.
Zwykle ¿ywy, w podskokach przebiegaj¹cy miasteczko, ch³opiec wraca do domu wolno, powa¿nie, w rozmylaniach zatopiony.
Postanowi³ ¿adnemu z kolegów o bytnoci w pustelni nie wspominaæ.
Gdyby wyzna³ prawdê, wymiano by go; chc¹c uzyskaæ uznanie, musia³by k³amaæ. miesznoci lêka siê; k³amstwem siê brzydzi.
Ale pamiêæ owego wieczoru zachowa³ na d³ugo.
Dot¹d o nim pamiêta...
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XV. Kuracja mleczna profesora Jastrebowa
Sprê¿ycki siedzia³ na parkanie maj¹c przed sob¹ wielk¹, roz³o¿on¹ ksiêgê. Deklamowa³ g³ono jakie wiersze i co chwila do ksiêgi zagl¹da³. Twarz jego, zwykle rumiana i weso³a, poblad³a i mia³a wyraz nadzwyczajnego znu¿enia. Choæ by³o ch³odno, czo³o ch³opca pokrywa³y
drobne krople potu.
Deklamowa³ dziwnym, sztucznym, nieswoim g³osem, staraj¹c siê uczyniæ go podobnym do
g³osu dojrza³ego mê¿czyzny. Wynik tego wysi³ku by³ taki, ¿e ten g³os, zwykle wie¿y
i dwiêczny, brzmia³ teraz jak pianie zachryp³ego koguta.
Nieustannie, jak pozytywka, powtarza³ ch³opczyna dwa wiersze, usi³uj¹c bezskutecznie wbiæ
je sobie w pamiêæ:
Chaosa bytnost dowremiennu
Iz biezdn Ty wiecznosti wozzwa³...
- Chaosu bytnost... chaosu bytnoæ... chaosu bytnost... - jêcza³ w kó³ko z przystankami, które wype³nia³y ciê¿kie westchnienia.
Do ogródka wszed³ kolega Bronek - on go wcale nie dojrza³.
- Dowremienno... dowremienno... dowremienno... - powtarza³ z wysi³kiem, spotnia³y, na pó³
nieprzytomny.
Dopiero gdy przyjaciel cisn¹³ weñ garstk¹ ¿wiru, ze cie¿ki podjêtego, obecnoæ jego zauwa¿y³.
Ale zamiast weso³ego, kole¿eñskiego pozdrowienia przywita³ go dalszym ci¹giem morderczej strofy:
A wiecznost pre¿die wiek ro¿diennu,
W siebie samom Ty asnawa³!
- Kujesz Boha? - zapyta³ Bronek g³osem wspó³czuj¹cym.
Odpowiedzi¹ by³ jêk, po którym ma³oletni mêczennik z parkanu zeskoczy³.
Koledzy usiedli obok siebie na kanapie darniowej. Sprê¿ycki roz³o¿onej ksiêgi z r¹k nie wypuszcza³. Z deklamacj¹ zwróci? siê teraz wprost do towarzysza:
- Chaosa bytnost dowremiennu iz biezdn Ty wiecznosti wozzwa³... Czy ty to rozumiesz, Bronek?
- Ja???... - zadziwi³ siê kole¿ka, brwi wysoko podnosz¹c i oczy wytrzeszczaj¹c. Twarz jego
przybra³a przy tym taki wyraz, jaki mia³oby oblicze ¿ebraka, którego by niespodzianie zagadniêto: Czy masz przy sobie sto tysiêcy dukatów? Po chwili, skupiwszy myli, zapewni³
z wielk¹ powag¹:
- Tego, mój drogi, nikt nie rozumie... I doda³ jeszcze z naciskiem:
- Tego nie rozumie nawet sam Jastrebow!
- Czemu¿ wiêc, czemu¿ - zap³aka³ Sprê¿ycki - to w³anie na popis mi zada³?
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Tamten, pomylawszy trochê, os¹dzi³:
- Widaæ mia³ z³oæ do ciebie.
- Tak jest, niezawodnie - potwierdzi³ Sprê¿ycki. - Nawet wiem, sk¹d to posz³o. Na imieniny
matki wysmarowali mi w³osy pomad¹ ró¿an¹. Przyszed³em do klasy w nowym mundurze i w
butach na glanc wypucowanych. Jastrz¹b mia³ pierwsz¹ lekcjê. Obejrza³ mnie ca³ego, g³owê mi obw¹cha³, gêba rozszerzy³a mu siê od ucha do ucha i powiedzia³: - Wot frantik Paljaczok!... Odt¹d mnie nienawidzi.
Kolega pokiwa³ g³ow¹ w milczeniu na znak komizeracji.
- Ale, ale! - podj¹³ tamten. - Powiedz mi, Bronek, co to znaczy po moskiewsku frantik?
Bronek, którego starsza siostra mówi³a po francusku, uwa¿any by³ i sam siebie uwa¿a³ za
wielkiego lingwistê.
- Frantik - owiadczy³ bez namys³u - znaczy u nich Franciszek. Pewnie uwa¿aj¹ to imiê za
obelgê.
- Kpiê sobie z obelgi i z ca³ego Jastrzêbia! - rzuci³ hardo Sprê¿ycki. - A kiedy on mnie nienawidzi, to i ja jego nienawidziæ bêdê.
I zaraz zacz¹³ wymieniaæ motywy swego uczucia.
- Bo i za co mam go lubiæ? Jak z³y, to porównywa ka¿dego z nas z kotem (skot), a jak dobry,
to mówi o ca³ej klasie: rebiêta (rebiata). Przy tym ci¹gle myli i gada o jedzeniu. Ledwie
wszed³ do klasy, pyta: Jakie u was po¿ywienie? {kak po¿ywajetie); wychodz¹c znów oznajmia wszystkim: Do niadania! (Do swidanja).
- Albo to jego mleko! - doda³ od siebie kolega. - Wierzy w swoje mo³oko jak w Matkê Bosk¹.
Mówi, ¿e ludzie nie powinni karmiæ siê niczym innym, tylko mlekiem i chlebem razowym.
Sam leczy siê mlekiem na wszystkie choroby. I w³anie w tym miesi¹cu prowadziæ ma kuracjê mleczn¹...
- Pamiêtasz? Powiedzia³ raz, ¿e nie ma na wiecie szczêliwszej istoty nad rosyjskiego mu¿yka...
- Który chodzi boso i nos wyciera w palce...
- I na papierowej harmonijce skoczne kozaczki wycina...
- A brody i w³osów na g³owie nie strzy¿e...
- I myd³em brzydzi siê jak ¯yd winin¹...
Obu ch³opców opanowa³a pustota. Zaczêli miaæ siê g³ono i naladowaæ ruchy, mowê i miny wszystkich profesorów, zacz¹wszy od Jastrzêbia, skoñczywszy na Salamonie.
Ale niebawem Sprê¿ycki sposêpnia³, przypomniawszy sobie nieszczêsn¹ deklamacjê. Odprawi³ kolegê i powróciwszy do swej wielkiej ksiêgi, na nowo jêczeæ zacz¹³:
Chaosa wiecznost dowremiennu
Iz biezdn Ty wiecznosti wozzwa³...
Jastrebow, nauczyciel jêzyka rosyjskiego, nie by³ lubiany ani przez uczni, ani przez kolegów.
W ma³ym tylko stopniu wp³ywa³a na to jego narodowoæ oraz wyk³adany przezeñ przedmiot.
Odstrêcza³ od siebie zarówno m³odzie¿, jak starszych pewnymi w³aciwociami obyczajów
i charakteru, ra¿¹cymi polskie przyzwyczajenia i uczucia.
Przede wszystkim jaskrawo odró¿nia³ siê od otoczenia sw¹ zewnêtrznoci¹. Gruby, szerokopleczysty, niezgrabny, z krótk¹ szyj¹, z wielkim, jakby nabrzmia³ym, stale nie golonym i nie
domytym obliczem, z d³ugimi w³osami, spadaj¹cymi w str¹kach na zat³uszczony ko³nierz granatowego fraka, odznacza³ siê tym jeszcze, ¿e mówi³ ochryp³ym basem, patrzy³ na ludzi
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spode ³ba i na swych olbrzymich, p³askich, w juchtow¹ skórê obutych stopach raczej suwa³
siê, ni¿ chodzi³.
Gor¹cy mi³onik i aposto³ prostoty, ¿ycia na ³onie przyrody i w ogóle sielskich cz³owieka pierwotnego obyczajów, nienawidzi³ s³odyczy, perfum, pomadowanych w³osów, ³adnych twarzy,
wykwintnego odzienia, wyszukanych potraw i g³adkich form towarzyskich. Zaleca³ wszystkim chleb razowy, wodê ródlan¹ i mleko. Na mleko k³ad³ nacisk najwiêkszy uwa¿aj¹c je za
najdoskonalsze, przez sam¹ przyrodê cz³owiekowi wskazane po¿ywienie oraz za lek uniwersalny na wszystkie choroby.
Na nim samym skutki mlecznej diety objawia³y siê bardzo niezwykle. Chód mia³ niepewny,
czêsto zatacza³ siê - nierzadko za ulega³ tak silnym napadom sennoci, ¿e w czasie lekcji,
zaleciwszy uczniom ciche sprawowanie siê, opiera³ g³owê na rêkach i zasypia³...
Jednak¿e, jak w grubej, dziwacznie ukszta³towanej konsze miêkki limak, tak w tym ludzkim futerale, szorstkim i niepiêknym, mieszka³a istota czu³a, melancholi¹ dotkniêta, której nie
by³y obce idealne porywy.
Jastrebow kocha³ sw¹ Rosjê przepacist¹, pó³dzik¹, jak kocha puszczê niedwied, a bezdnie
oceanowe wieloryb. Gdy w galówkê ca³a szko³a in corpore, z inspektorem i wszystkimi nauczycielami, s³ucha³a mszy solennej u fary i piewa³a obowi¹zkowe Bo¿e caria chrani, widziano
Jastrebowa ukrytego za filarem i ocieraj¹cego podpuch³e oczy czerwon¹, kraciast¹, niezbyt
czyst¹ chusteczk¹. Zarazem, gdy na szkolnej majówce starsi uczniowie huknêli Pijmy zdrowie
Mickiewicza albo Walecznych tysi¹c, Jastrebow do³¹cza³ swój bas do chóru i grub¹ lask¹ do taktu wywija³. Od polskich towarzystw stroni³ - nie dlatego, ¿eby mu tam niechêæ lub nienawiæ
okazywaæ miano, lecz ¿e czu³ siê wród Polaków nie na swoim miejscu, ani ich nie rozumiej¹c,
ani przez nich rozumianym byæ nie mog¹c. Gryz³o go to i jeszcze dzikszym czyni³o. Raz tylko
jeden z tej troski g³ono siê wygada³. By³o wówczas gor¹co, parno i Jastrebow pod wp³ywem
upa³u, a mo¿e i nadmiernego opicia siê mlekiem, zdrzemn¹³ siê na katedrze. Uczniowie z pocz¹tku zachowywali siê spokojnie; lecz potem opanowa³ ich jaki sza³, zaczêli krzyczeæ, przez
³awki skakaæ i strza³ami papierowymi ³ysinê pi¹cego zasypywaæ.
Przebudzi³ siê nauczyciel, mêtnym wzrokiem powiód³ po wszystkich, a zamiast gniewem
wybuchn¹æ, po³o¿y³ ciê¿k¹ rêkê na stoliku i swym g³êbokim, tym razem od t³umionego wzruszenia dr¿¹cym g³osem wyrzek³:
- By³by ja Jastrebski albo Jastrebowski, wy by mnie lubili i pocztienje dla mnie mieli, ale ¿e
moja familia ruska, tak ja dla was có¿? - proklatyj moskal, kacap...
- Dziegciarz!... - pisn¹³ który ze mielszych urwisów i nura da³ szybko pod ³awkê.
- No, i wy - ci¹gn¹³ tamten, na obelgê nie zwa¿aj¹c - uznajecie siê w prawie szutki ze mnie
die³aæ, choæ ja i uczyciel wasz, i cz³owiek czestnyj...
Wyci¹gn¹³ z kieszeni czerwon¹, kraciast¹ chustkê, po czole i po oczach j¹ przesun¹³ i westchn¹wszy, dokoñczy³:
- Boh z wami!...
Od uczniów w ogóle ma³o wymaga³ - pragn¹³ tylko, ¿eby wlubili siê w rosyjsk¹ poezjê i starali siê mówiæ przepiêknym, wielikolepnym jêzykiem Dzier¿awinów i £omonosowów.
W jakim stopniu te pragnienia spe³ni³y siê, pouczy najlepiej nastêpuj¹cy dialog, który z ma³ymi zmianami powtarza³ siê na ka¿dej lekcji Jastrebowa.
Wywo³any przez nauczyciela uczeñ, bez wzglêdu na to, czy siedzia³ w pierwszej, czy w ostatniej ³awce, podnosi³ siê leniwie z miejsca i owiadcza³ wrêcz:
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- Gospodyñ fiesor! Ja etoj lekcji nie nauczy³sia. Ja jej w ¿adnyj spasob nauczyæsia nie mog.
- Po czemu?
- Po temu, ¿e ona okropno trudnaja.
- Nu-sss, tak mnie trzeba postawiæ tobie jedinicu!
I nauczyciel zapisywa³ w katalo¿ku - trójkê. Trójka by³a jedynym stopniem u¿ywanym przez
profesora Jastrebowa, który mia³ zasadê trzymaæ siê w tym wzglêdzie z³otego rodka, unikaj¹c wszelkich krañcowoci. A poniewa¿ wszyscy byli pewni otrzymania tej rednioproporcjonalnej trójki, nikt po rosyjsku nie uczy³ siê, uwa¿aj¹c to za rzecz zbyteczn¹. I w ogóle lekcje
Jastrebowa nie by³y w cis³ym znaczeniu lekcjami. Po przeprowadzeniu kilku dialogów w rodzaju wy¿ej opisanego nauczyciel zamyka³ i do kieszeni chowa³ katalo¿ek, otworzywszy natomiast przyniesion¹ ksi¹¿kê - najczêciej z poezjami uwielbianego przez siebie Dzier¿awina
- wrêcza³ j¹ któremu z uczniów do g³onego czytania. Monotonny g³os ucznia, w po³¹czeniu
z dzia³aniem mleka leczniczego, miewa³ zwykle ten skutek, ¿e profesor Jastrebow zasypia³.
A gdy to siê sta³o, natychmiast czytaj¹cemu podsuwali koledzy jak¹ inn¹, polsk¹, nies³ychanie zajmuj¹c¹ ksi¹¿kê - Rinalda Rinaldiniego na przyk³ad lub Cudown¹ lampê Alladyna i czytanie odbywa³o siê w dalszym ci¹gu, lecz ju¿. z prawdziw¹ s³uchaj¹cych uciech¹. Dzwonek szkolny k³ad³ koniec niewinnemu, a zawsze bezkarnemu figlowi.
Tymczasem niepowstrzymany w swym biegu czas sprowadzi³ na ziemiê upalny czerwiec,
a wraz z nim fatalny ów dzieñ, który zwierzchnoæ na zakoñczenie roku szkolnego przeznaczy³a. Poniewa¿ za tajemne ¿yczenia Sprê¿yckiego nie zici³y siê i wiat siê przed tym
terminem nie zapad³, musia³ biedak nieszczêsn¹ odê Dzier¿awina publicznie wyg³aszaæ.
Sala by³a nat³oczona kwiatem i mietank¹ miasteczkowego towarzystwa. Gdy ch³opczyna
ujrza³ przed sob¹ burmistrza z burmistrzow¹ i burmistrzównami, naczelnika powiatu przy
naczelnikowej i naczelnikównach, nie mówi¹c o podsêdku, kwatermistrzu, nadzorcy wiêzienia i dwóch sekretarzach magistratu, straci³ zupe³nie g³owê i ze lep¹ odwag¹, jak¹ daje rozpacz, krzyczeæ zacz¹³:
Chaosa bytnost dowremiennu
W siebie samom Ty osnowa³!
A bytnost prezdie biezd ro¿diennu,
Iz wieków wiecznosti wozzwa³...
Profesor Jastrebow, jedyny, co wiersze Dzier¿awina móg³ rozumieæ, nie by³ obecny na popisie, gdy¿ w przeddzieñ uroczystoci kuracjê mleczn¹ rozpocz¹³ - nie by³o wiêc komu deklamatorstwa kontrolowaæ.
Krzyk Sprê¿yckiego i jego udana pewnoæ siebie wprawi³y w zachwyt s³uchaczów i s³uchali.
Burmistrzowa i naczelnikowa wzruszone by³y niemal do ³ez - tym g³ównie, ¿e ch³opczyna
tak siê mêczy.
A gdy ma³y deklamator, wspi¹wszy siê na palce, dyszkantem zachrypniêtego koguta zapia³:
Ja car! ja rab! ja czerw! ja boh!
- obie damy nie da³y mu dokoñczyæ, lecz pochwyciwszy malca w objêcia i poca³unkami go
okrywaj¹c, miêtowych pastylek w usta mu napcha³y.
Wielki, a zgo³a niespodziewany tryumf wiêcili owego dnia: Dzier¿awin, Jastrebow i Sprê¿ycki.
W kilka dni po akcie uroczystym ostatni z tej trójcy uda³ siê do mieszkania Rosjanina jako
delegat od grona kolegów. By³o zwyczajem, ¿e na czas wakacyj nauczyciele zadawali
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uczniom do opracowania w domu nietrudne pimienne æwiczenia. Dope³nili tego wszyscy z wyj¹tkiem nieobecnego w dniach ostatnich Jastrebowa. W tej w³anie sprawie Sprê¿ycki zosta³ do niego wys³any.
Jastrebow mieszka³ w oficynie du¿ego, rz¹dowego gmachu, w dwóch skromnych pokoikach
na dole. ¯ony nie mia³; kawalerskim jego gospodarstwem zajmowa³a siê stara Wojciechowa,
znana ca³emu miasteczku opiekunka wszystkich niem³odych bez¿enników. W³anie zatrudniona by³a myciem pod³ogi, gdy zjawi³ siê Sprê¿ycki, zapytuj¹c niemia³o o gospodynia fiesora. Zapytana wyprostowa³a siê, trzymaj¹c w rêku du¿¹, mokr¹ cierkê, któr¹ zaczê³a wy¿ymaæ takim ruchem, jakby rzuciæ j¹ chcia³a na g³owê przybysza.
- A czego to pan uczeñ od nich chc¹? Czy to pan uczeñ nie wie, ¿e tera kaniku³y i ¿e oni s¹
chore?... (Wojciechowa przyswaja³a sobie zawsze sposób wyra¿ania siê swych pupilów).
- Gospodyñ fiesor - usprawiedliwia³ siê Sprê¿ycki - sam przyjæ rozkaza³.
- Ha, to niech pan uczeñ do nich id¹. Oni w ogrodzie s¹.
- A gdzie¿ ten ogród?
- Gdzie¿ ma byæ? Na podwórzu!
Na rodku olbrzymiego dziedziñca znajdowa³ siê spory placyk, otoczony sztachetami, malowanymi (niegdy) na zielono - on to mia³ byæ owym ogrodem.
Wszed³ tam ch³opiec przez pó³otwart¹, na jednej zawiasie smêtnie ko³ysz¹c¹ siê furtkê i rozejrzawszy doko³a, dostrzeg³ co poredniego miêdzy trawnikiem a mietnikiem. Kilka suchych, bezlistnych, z ob³amanymi ga³êmi pni oraz kilka wbitych w ziemiê ko³ków urozmaica³y przykr¹ tego miejsca pustkê. Od ko³ków do pni i od pni do ko³ków przeprowadzono sznury, na których suszy³a siê bielizna i wietrzy³a pociel. Po pewnych znakach szczególnych poznawa³o siê, ¿e bielizna by³a pochodzenia rosyjskiego, pociel za stanowi³a
¿ydowskie tak zwane bety. Do jednego z ko³ków przywi¹zano na mocnym powrozie
kozê, z któr¹ dra¿ni³a siê gromada brudnych, rozczochranych dzieciaków. Na jednym
z trawników - mietników ¯ydówka karmi³a niemowlê; na drugim siedzia³ wprost na ziemi
bosy dziad z go³¹ g³ow¹, w samej tylko bielinie; na trzecim gdaka³y kury otaczaj¹c koguta, który chcia³ przybieraæ pozy bohaterskie, lecz mu w tym przeszkadza³ sromotny brak
piór w ogonie...
Profesora Jastrebowa na pró¿no oczy ch³opca wszêdzie wypatrywa³y.
I ju¿ cofn¹æ siê mia³ z miejsca, które dla miechu chyba nazwa³ kto ogrodem, gdy wtem
dobieg³y go wyg³oszone basem s³owa, tak dobrze mu znane i w pamiêci jego jakby ostrymi
æwiekami wybite:
Chaosa bytnost dowremiennu
Iz biezdn Ty wiecznosti wozzwat...
Rzecz by³a do pojêcia trudna, a jednak namacalnie prawdziwa: odê Dzier¿awina deklamowa³
dziad bosonogi, na trawie siedz¹cy.
Sprê¿ycki zwróci³ siê w tê stronê i post¹piwszy kilka kroków, rozpozna³ w deklamuj¹cym
dziadzie z niezawodn¹ pewnoci¹, choæ i z nies³ychanym zdziwieniem, swego nauczyciela
jêzyka rosyjskiego.
Jastrebow, od d³u¿szego czasu nie golony, ze szczecinowat¹, na pó³ siw¹ brod¹, z g³ow¹ na
wierzchu ³ys¹, a z boków i z ty³u okolon¹ d³ugimi pasmami w³osów, na szyjê i kark spadaj¹cych, mia³ na sobie zgrzebn¹ koszulê, wy³o¿on¹ na szerokie p³ócienne szarawary i nad biodrami paskiem rzemiennym ciniêt¹.
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Przed nim, na niskiej, prostej ³awie le¿a³ napoczêty bochenek razowca i sta³a miska mleka
zsiad³ego oraz du¿a, czworograniasta, do po³owy ju¿ opró¿niona butelka z wódk¹. Wódkê pi³
Rosjanin szklank¹, któr¹ w³anie w tej chwili, uczyniwszy przerwê w deklamacji, do ust podnosi³. Musia³o za to podnoszenie ju¿ nieraz siê powtarzaæ, gdy¿ twarz siedz¹cego by³a czerwona jak ko³nierz burmistrza, a oczy, na wierzch wysadzone, mia³y wyraz zarazem dziki
i ob³êdny.
Nie bez strachu przyst¹pi³ uczeñ do nauczyciela i czapkê zdj¹wszy, zacz¹³ j¹kaæ niemia³o:
- Gaspadyñ fiesor! Ja bardzo przepraszaju... Ja musia³ przyjæ, bo mnie tamci kazali... Ja
przyszed³ tolko zapytaæsia...
Nie dokoñczy³.
Jastrebow obróci³ siê do niego ca³¹ twarz¹ i skierowa³ nañ zaiskrzone oczy. Wyraz tych oczu
by³ tak straszny, ¿e ch³opcu ciarki przebieg³y po krzy¿u i nogi pod nim zadygota³y.
Tamten wpatrywa³ siê w niego d³ugo, w milczeniu, okropnym, razem wciek³ym i pe³nym
przera¿enia wzrokiem - nagle machaæ zacz¹³ rêkami, jakby co czy kogo odepchn¹æ chcia³
od siebie, i krzykn¹³ przeraliwie:
- Satana!... Satana!...
Sprê¿ycki zdrêtwia³.
Po krzyku nast¹pi³a cisza. Rosjanin zdawa³ siê uspokajaæ, twarz i oczy w inn¹ zwróci³ stronê. Ale nie trwa³o to d³ugo. Po chwili znów dojrza³ ch³opca, rêkê w jego kierunku wyci¹gn¹³
i cichszym ju¿, jakby z³amanym g³osem rozkaza³:
- Procz!
Sprê¿ycki schowa³ siê za drzewo.
Dr¿a³ ze strachu, lecz ciekawoæ w miejscu go trzyma³a.
Nauczyciel uciszy³ siê. G³owê zwiesi³ nisko - twarz jego przybra³a znany tak dobrze uczniom
wyraz ostatecznego znu¿enia i apatii. Po chwili wyci¹gn¹³ rêkê po butelkê, szklankê nape³ni³
i wychyli³. Twarz mu siê rozjani³a - hardym ruchem g³owê podniós³ - ca³y siê wyprostowa³
i jakby urós³. Mocnym, patetycznym g³osem zagrzmia³: - Ja car - ja rab! Ja czerw - ja boh!...
Sprê¿ycki zrozumia³, ¿e przed t¹ jego wielkoci¹ nale¿a³o albo na twarz upaæ, albo - uciec...
Wybra³ drugie.
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XVI. Mali bohaterowie
- A czy odwa¿y³by siê który z was pójæ w nocy na cmentarz?...
Ch³opcy, srodze zmêczeni palantem i ekstramet¹, obsiedli kloce, le¿¹ce nad rzek¹, oddaj¹c siê z rozkosz¹ zas³u¿onemu wypoczynkowi oraz rozwi¹zywaniu najzawilszych zagadek
filozoficznych i ¿yciowych.
Czapki na ty³ g³owy zesunêli, mundurki porozpinali - co sprzeciwia siê wprawdzie przepisom szkolnym, ale jest niezrównanie pomocne na upa³ i znu¿enie.
W odpoczywaj¹cej i filozofuj¹cej gromadce rej wodz¹: Koz³owski, Sitkiewicz, Dembowski oni te¿ g³ównie podtrzymuj¹ zapa³ dysputy, dostarczaj¹c coraz nowego do niej przedmiotu.
Rzucone w ten ul brzêcz¹cy zapytanie wywo³a³o ten skutek bezporedni, ¿e wszyscy naraz
zamilkli.
- Na cmentarz?... - odzywa siê wreszcie, przeci¹gaj¹c wyrazy, Sitkiewicz. - ¯eby mi jeszcze
jaki umarlak g³owê ukrêci³? Nie g³upim!
- Jest na to sposób... - zauwa¿a niemia³o Petrykowski, potulny ch³opczyna, zdradzaj¹cy zawsze poci¹g do spraw kocielnych i teologicznych. - Trzeba tylko przy wejciu powtórzyæ
trzykrotnie, raz po raz, jednym tchem i bez najmniejszej omy³ki: A dusze wiernych zmar³ych niech odpoczywaj¹ w pokoju wiecznym - Amen!...
- Jednym tchem i bez omy³ki? - podrwiwa znów Sitkiewicz. - To tak bêdzie jak z nieboszczykiem Lutrem, któremu nasi ksiê¿a kazali odmawiaæ prêdko: Od powietrza, g³odu, ognia
i wojny...
- I có¿ Luter? - dopytuj¹ ciekawie ch³opcy.
- Jêzyk mu skrêci³o i powiedzia³: Od pó³ fieprza, glowa, ogon i nogi...
Chwila ha³aliwej weso³oci, któr¹ przerywa kto uwag¹:
- Ja s³ysza³em, ¿e modlitwa pomaga tylko przed pó³noc¹. Punkt o samej dwunastej dusze
wychodz¹ z grobów i zaczynaj¹ spacerowaæ po cmentarzu. Wówczas nie daruj¹ nikomu, kto
im w drogê wejdzie.
- I któ¿ to widzia³? - zauwa¿a sceptycznie Dembowski.
- Byli tacy...
Petrykowski wyrywa siê z niespodzianym wyznaniem:
- Raz na wsi, wieczorem, dusza przelecia³a obok mnie tak blisko, jak st¹d do tego kloca...
Wyznanie silnie oddzia³ywa na s³uchaczów.
- Zl¹k³e siê? - bada jeden.
- Jeszcze jak! Alem zaraz odmówi³: A dusze wiernych zmar³ych... - i natychmiast zniknê³a.
- Jaka¿ by³a? - dopytuje drugi.
- Bielusieñka.
Trzeci jest ciekawy szczegó³ów.
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- W ziemiê siê zapad³a czy te¿ do góry pofrunê³a?
- Nie wiem. Zniknê³a i tyle. Jakby j¹ kto zdmuchn¹³.
- Nie p³ywaj po piasku! - mieje siê ironicznie Sprê¿ycki. - Duszy widzieæ nie mo¿na.
- Dlaczego?
- Bo dusza nie ma cia³a. Rozs¹dniejsi przytakuj¹.
Ma racjê. Prawda. Petrykosio puci³ finfê. Zbaja³ siê!
Ale wystêpuje i opozycja.
- Cia³o cia³u nierówne. Dusza nie ma cia³a takiego, jak my, ale mo¿e mieæ inne...
- Nie ma i nie mo¿e mieæ ¿adnego!
- Tamta dusza - objania omielony Petrykowski - nie mia³a wcale cia³a. By³a przeroczysta
jak z mg³y.
- A czy¿ mg³a to nie cia³o?
Stronnicy Petrykowskiego miej¹ siê.
- Mg³a jest cia³em! Ha, ha, ha!... To pewnie cz³owiek sk³ada siê z mg³y i duszy?... Ha, ha, ha!
- A po mierci mg³a w proch siê rozsypuje... Ha, ha, ha!
- Zbaja³ siê Sprê¿ycki, zbaja³! - decyduje Sitkiewicz g³osem nie dopuszczaj¹cym zaprzeczenia.
Ale Sprê¿ycki lekcewa¿y sobie tê stanowczoæ.
- Wcale siê nie zbaja³em - mówi spokojnie. - Zbajali siê ci, dla których cia³em jest to tylko,
co ich boli, gdy dostan¹ bicie, i którzy nie wiedz¹, co jest cia³o fizyczne.
- Mg³a nie jest cia³em fizycznym - owiadcza Sitkiewicz tym samym co wpierw tonem.
- A woda?... Przypomnij sobie, co nam mówi³ profesor Winiewski...
- Woda co innego, a mg³a co innego...
- Tak?... A z czegó¿ powstaje mg³a?
Teraz zrozumieli ju¿ rzecz nawet najmniej pojêtni. Wszystkie g³osy zwracaj¹ siê przeciw tamtemu.
- Zbaja³ siê Sitko? Zbaja³!...
Gdy wrzawa uciszy³a siê, zabiera znów g³os Kuszkowski, ten, co wyst¹pi³ z zasadniczym
pytaniem, dotycz¹cym pójcia noc¹ na cmentarz. Kuszkowski jest z wy¿szej klasy, co mu daje
niezmiern¹ przewagê nad m³odszymi i otacza jego kêdzierzaw¹ g³owê jakby aureol¹.
- Tchórze! baby! - wo³a z pogardliwym lekcewa¿eniem. - Nie ma miêdzy wami ani jednego,
co by zdoby³ siê na czyn bohaterski. Znam was! Wycie zuchy: z ¯ydziakami wojowaæ i do
ogrodu zamkowego skradaæ siê po niedojrza³e owoce!
Tu zabra³ g³os Koz³owski, dot¹d milcz¹cy:
- Najpierw - mówi spokojnie i z wielk¹ powag¹ - to nie mo¿e odnosiæ siê do mnie, bo choæ
by³em z Ba³andowiczem na gruszkach, ogrodnik Pawlicki nie mnie z³apa³, lecz Ba³andowicza, i czapkê nie mnie zerwa³, lecz Ba³andowiczowi. Najlepszy dowód, ¿e do moich ciotek na skargê nie przychodzi³, a do ojca Ba³andowicza poszed³ i dosta³ z³oty, groszy szeæ
za zerwany owoc. I wszystko jest ju¿ w porz¹dku i nie ma o czym mówiæ.
- Po wtóre?... - dopytuje z surow¹ wynios³oci¹ Kuszkowski.
- Po wtóre: Koz³owski nie jest tchórzem ani bab¹. Umarlaków ani dusz wcale siê nie boi
i na cmentarz pójdzie o samej pó³nocy.
- S³owo?
- S³owo.
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Który z m³odszych mieszków wyrywa siê:
- A jakie s³owo? Czynne, bierne, posi³kowe?
- S³owo Koz³owskiego!
Wszyscy wiedz¹, ¿e to rêkojmia wystarczaj¹ca. Nie by³o jeszcze zdarzenia, ¿eby Koz³owski
swego s³owa nie dotrzyma³. Pomiêdzy m³odymi ch³opcami i dobre, i z³e udziela siê zaraliwie. Bohaterstwo Koz³a zbudzi³o u pozosta³ych popêdy wspó³zawodnicze. I ten, i ów zamyla siê - co kombinuje, postanawia...
Radzicki, niski, krêpy brunet, ¿ywo poruszaj¹cy siê, z min¹ mia³¹, pewn¹ siebie, odzywa siê
nieco ironicznie:
- A czy to pan Kuszkowski myli, ¿e pójæ na cmentarz w nocy to ju¿ najwiêksza sztuka?...
- Wymyl wiêksz¹, kiedy taki zuch!
- A jak te¿ na przyk³ad zdaje siê panu Kuszkowskiemu: czy przep³yn¹æ wp³aw Narew, naprzeciw Murowanki, trzymaj¹c na g³owie ubranie i nie zamoczywszy go, lada kiep potrafi?
- Potrafi³by Kucharzewski - ale chory.
- No, to ja pana Kuszkowskiego przekonam, ¿e tu Kucharzewski niepotrzebny, bo to zrobi
Radzicki - a zrobi nawet wiêcej, bo przep³ynie rzekê w najszerszym miejscu nie raz, lecz dwa
razy: tam i z powrotem.
Szmer podziwu ozwa³ siê wród gromadki. Który ze sceptyków, nieuniknionych w ka¿dej
liczniejszej dru¿ynie, pó³g³osem mruczy:
- Bajki!
Zapalczywy ch³opiec przyskakuje do niego:
- Bêdziesz mia³ prawo szydziæ, jeli s³owa nie dotrzymam. Tymczasem - trzymaj jêzyk za
zêbami!
- Wiêc s³owo?
- Jakem Radzicki!
Koledzy otaczaj¹ zucha numer drugi. Jeden wyra¿a uznanie, drugi ostrzega przed niebezpieczeñstwem, trzeci rad by poznaæ tajemnicê tak nadzwyczajnego p³ywackiego majstersztyku...
W tej¿e chwili wskakuje na wierzch kloca ma³y Bellon, zwany Balonikiem, i cienkim g³osem krzyczy:
- Poczekajcie!
- Czego ten znów chce?- odzywa siê kilku starszych lekcewa¿¹co.
- Czy wy wiecie, jak ja umiem skakaæ?
- Jak pch³a! - mieje siê który.
- Aha! w³anie... Przyjdcie do mnie jutro na podwórze, to poka¿ê wam skok, jakiegocie
nawet w cyrku nie widzieli!
- Nie chwal no siê tak, malcze!...
- Nie nadymaj siê, Baloniku, bo pêkniesz!
- Ostro¿nie, pche³ko, ¿eby ciê proszkiem nie posypali!
Ch³opcy miej¹ siê, s¹ jednak naprawdê zaciekawieni. Bellon s³ynie w ca³ej szkole z mistrzowskich koz³ów. Udaj¹c, ¿e ich to ma³o obchodzi, pytaj¹:
- Jaki¿ to bêdzie skok?
- Z hutawki.
- Piiii... wielkie rzeczy!
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- Ale wy znacie przecie¿ nasz¹ hutawkê.
- Wy¿sza od go³êbnika.
- Wiêc có¿?
- Wiêc ja rozhutam siê najwy¿ej, jak tylko mo¿na, a¿ tam, het, pod same chmury, a potem
skoczê na równe nogi na ziemiê.
- Przechwalasz siê, Baloniku. Tego by i Kucharzewski nie dokaza³?
- Bo wielki i ciê¿ki. A ja jestem ma³y i lekki, wiêc doka¿ê.
- Nie bardzo w to wierzymy.
- Przyjdcie, to zobaczycie.
Kuszkowski zdj¹³ czapkê, wyj¹³ z kieszeni ma³y grzebyk, z zadowoleniem przeczesuje czuprynê.
- Winszujê wam - mówi. - Koz³owski, Radzicki i Bellon ocalili honor waszej klasy. Nie same
z was baby i zmok³e kury. Wprawdzie znaleli siê dot¹d dopiero kandydaci na bohaterów, ale
ja ufam ich honorowi, ¿e co powiedzieli, spe³ni¹.
- Spe³nimy! - krzyczy g³ono bohaterska trójka.
- Czemu to jednak - zauwa¿a surowy pi¹toklasista, wskazuj¹c wzrokiem ch³opca siedz¹cego
nieco na uboczu, z twarz¹ mizern¹, z oczyma podsinia³ymi - nie stan¹³ do apelu ten, na którego mia³em prawo liczyæ najwiêcej: Witold Sprê¿ycki?
Us³yszawszy swe nazwisko, Sprê¿ycki g³owê podnosi, prostuje siê, bystre spojrzenie rzuca
na mówi¹cego.
- Przed tygodniem - t³umaczy siê - wsta³em z ³ó¿ka po ciê¿kiej chorobie. Skakaæ i krzyczeæ,
choæbym chcia³, nie mogê. Niech nikt jednak nie myli, ¿e siê dam innym wyprzedziæ. Ja
równie¿ postanowi³em dokazaæ sztuki - i doka¿ê!
G³os ch³opca, z pocz¹tku s³aby i nawet dr¿¹cy cokolwiek. przy ostatnich s³owach nabiera niezwyk³ej mocy. Sprê¿ycki jest widocznie przejêty tym, co powiedzia³. Na pró¿no jednak
i Kuszkowski, i towarzysze oczekuj¹ bli¿szych wyjanieñ - czwarty bohater okazuje siê
mniej sk³onnym od poprzedników do czynienia g³onych zapowiedzi.
- Na Sprê¿yckiego nie ma co liczyæ - szepce poufnie Sitkiewicz pi¹toklasicie. - On teraz do
niczego. Niedawno mia³ trzy æwierci do mierci, s³aby teraz jak kurczê. Nie da³by rady
najmniejszemu szajgecowi...
- To prawda - przytwierdza Kuszkowski - choroba zjad³a naszego zucha. Jednak z tak¹ pewnoci¹ siebie mówi³ o swojej sztuce...
- Jêzykiem wojowaæ ³atwo...
Zapada wieczór. U fary przedzwoniono ju¿ na Anio³ Pañski. W powietrzu snuje siê dym
drzewny, lekki, niebieskawy, który nie d³awi jak wyziew wêgla kamiennego, ale na miejscu
otwartym przyjemny byæ mo¿e nawet dla powonienia.
Razem z tym mi³ym dymkiem nadlatuj¹ zapachy skwarek ze s³oniny, kawy ¿o³êdziowej,
jajecznicy z przysma¿on¹ cebulk¹. Na stancjach przygotowywa siê wieczerza dla uczniów dla tych pyzatych, ociê¿a³ych ch³opców ze wsi, którzy jak lupus z ich ³aciñskiego Tirocinium,
choæ nie rapaces i nie crudeles, s¹ jednak pod wzglêdem jedzenia - insatiabiles.
I w bohaterskiej dru¿ynie wra¿enia ¿o³¹dkowe zapanowa³y chwilowo nad innymi. Ch³opcy
szybko zrywaj¹ siê z kloców, g³owami skinêli sobie na po¿egnanie, z popiechem pêdz¹
w ró¿nych kierunkach do pe³nych mis, które w tej chwili zdaj¹ siê im wonniejszymi ni¿ ró¿e
saaroñskie, ni¿ kadzid³a w wi¹tyni Salomona...
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Sprê¿ycki idzie z wolna, wsparty na ramieniu Dembowskiego.
- O jakiej¿e to sztuce mylisz, biedaku? - pyta ostatni z niepokojem i troskliwoci¹ matki,
czuwaj¹cej nad chorym dzieciêciem. - Czy zapomnia³, ¿e doktor Dobrzelewski zabroni³ ci
nawet wiele chodziæ i g³ono mówiæ?
- Tote¿ moja sztuka nie polega ani na chodzeniu, ani na mówieniu.
- Na czym¿e zatem?
- Zobaczysz... Dembowski wzdycha.
- Nie zapominaj, Witek, ¿e tobie przykazano: jeæ jak najwiêcej, sypiaæ jak najd³u¿ej, mieæ
dobry humor i przesiadywaæ po ca³ych dniach w ogrodzie. Moim zdaniem niepotrzebnie nawet chodzisz do szko³y i mêczysz siê s³uchaniem belfrów. Wszak¿e czy tak, czy inaczej, ten
rok dla ciebie stracony...
- Tak mylisz, Bronek?
- Nawet twój ojciec powiedzia³, ¿e nie wymaga od ciebie sk³adania egzaminów... Nieprawda?
- Aha!
¯egnaj¹ siê przyjaciele serdecznie jak zawsze, ca³uj¹ siê jak bracia - jednak przy rozstaniu na
ustach Sprê¿yckiego b³¹ka siê umiech zagadkowy.
Z tym umiechem zasiada do swego uczniowskiego stolika, wyci¹ga z pó³ki ksi¹¿ki, z szuflady kajety i starannie obci¹wszy knot u wiecy ³ojowej, zabiera siê do pracy.
Up³ynê³o kilka tygodni - kilka d³ugich, ciê¿kich, leniwie wlok¹cych siê tygodni, wype³nionych prac¹ egzaminow¹, podnieceniem nerwów, niepokojem o dobry stopieñ, o promocjê,
o przysz³oæ...
W ci¹gu tych pracowitych tygodni dru¿yna bohaterska nie mia³a czasu na urz¹dzanie posiedzeñ klocowych - ani razu nie stawi³a siê w komplecie na zwyk³ym miejscu nad Narwi¹.
Ka¿dy myla³ tylko o sobie, zajmowa³ siê wy³¹cznie w³asnymi sprawami - niewiele obchodzili go inni, choæby nawet kole¿eñstwem zbli¿eni, wspólnoci¹ losów zwi¹zani.
Ale nareszcie godzina s¹du ostatecznego wybi³a. Skoñczy³y siê egzaminy, odby³ siê popis, og³oszono zapad³e na radzie nauczycielskiej wyroki. Kto mia³ uton¹æ, poszed³ na dno,
kto mia³ wyp³yn¹æ, ukaza³ siê na powierzchni - rozdano nagrody, listy pochwalne, promocje jedne oczy zab³ys³y radoci¹ i dum¹, inne nape³ni³y siê ³zami ¿alu albo brzydkiej zawici i miasteczko zapad³o w senn¹, leniw¹ ciszê wakacyjn¹.
Na chwilê jednak przed ostateczn¹ rozsypk¹ gromadka niebieskich mundurków skupi³a siê
raz jeszcze przy klocach, których po³owê zd¹¿ono ju¿ przez ten czas porzn¹æ na deski i Narwi¹, a nastêpnie Wis³¹ sp³awiæ do Gdañska.
W gromadce nie brak³o ¿adnego z tych, co tu niedawno luby bohaterskie wykonali. Tylko
z szeregu wiadków ubyli dwaj czy trzej najniecierpliwsi, którym tak siê spieszy³o do jazdy konnej na oklep, do biegania boso po ³¹kach, do k¹pieli w kamienistym strumieniu lub
pe³nej ¿ab sadzawce, ¿e wprost z sali popisowej przeszli na bryczkê i pomknêli wyci¹gniêtym k³usem do rodzinnej zagrody.
Na klocach nadrzecznych znów siedz¹: Sitkiewicz, Radzicki, Koz³owski, Dembowski, Sprê¿ycki, Bellon i inni. I znów rej wodzi, i objawy szacunku odbiera Kuszkowski, ubrany w szaty cywilne, przedzierzgniony ju¿ niemal w obywatela, imponuj¹cy scyzorykiem, nieco za
wielkim s³omianym kapeluszem, cokolwiek za krótk¹ marynark¹ be¿ow¹, a najwiêcej tym,
¿e ma w kieszeni patent z ukoñczenia ca³ej powiatówki i kpi sobie ze wszystkich na wiecie szkó³, lekcji, zadañ, ksi¹¿ek, belfrów i inspektorów.
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Jeli z niejak¹ ujm¹ dla swej cywilnoci zst¹pi³ on raz jeszcze miêdzy niebieskie mundurki,
czyni to dlatego jedynie, aby spe³niæ do koñca swój honorowy obowi¹zek arbitra i za¿¹daæ
od ochotników zdania sprawy z wielkich dzie³, do których siê zobowi¹zali.
Jest wprost niezrównany, Jowiszowi na Olimpie podobny, gdy machn¹wszy w prawo i w lewo
prawdziw¹ trzcinow¹ lask¹ i zaci¹gn¹wszy siê dymem prawdziwego groszowego papierosa,
mówi:
- Prosimy o uwagê. Koz³owski ma g³os.
Sporód ci¿by niebieskich mundurków wychyla siê niada twarz Koz³a, pociesznie skrzywiona. Oczy galerii zwracaj¹ siê na ni¹ ciekawie. Wtajemniczeni w sprawê zatykaj¹ usta czapkami.
- Wezwany na konkurs bohaterów, zobowi¹za³e siê, moci Kole, dokonaæ sztuki nad sztukami, mianowicie: pójæ noc¹ na cmentarz. Potwierdzasz to?
- Potwierdzam.
- Zobowi¹zanie spe³ni³e?
- Spe³ni³em.
- wiadkowie?
- Stró¿ i dziadek kocielny od wiêtego Krzy¿a, którzy mnie na cmentarzu schwytali i bior¹c
za z³odzieja - obili.
- Zapewnia³e, ¿e walczyæ bêdziesz.
- Jak lew... ale z duszami i umarlakami. O! wynik walki z nimi by³by zupe³nie inny!
- A jaki¿ by³ z dziadkiem i stró¿em?
- Taki, ¿em na placu boju pozostawi³ piêæ guzików: jeden z przodu mundura, cztery z ty³u;
wynios³em za stamt¹d oko³o piêtnastu siñców, rozrzuconych w ró¿nych okolicach cia³a.
Prócz tego zap³aciæ musia³em z³oty, groszy szeæ za kwiatki podeptane na jednej mogile.
- Dumny jeste ze swego bohaterstwa?
- Jestem wciek³y na swoj¹ g³upotê!
- Skoñczone. Prosimy o nowe natê¿enie uwagi. Radzicki ma g³os.
Po wprowadzeniu sprawy, krêpy, zapalczywy ch³opiec rozpowiada g³osem krzykliwym:
- Nie dwa, ale dwadziecia razy i nie jedn¹ Narew, ale sto Narwi przep³yn¹³bym, gdyby nie
kurcz. Ale co z tym diabelstwem zrobisz, jak ci w nogê wlezie? Zupe³nie jakby kundel zêbami chwyci³ i rwa³! Ty naprzód, a kurcz w ty³... ty na wierzch, a kurcz do dna. I sam nie wiesz,
jak siê to sta³o, ale wrzeszczysz na ca³e gard³o: Olaboga! ratujcie!...
- Wiêc Narwi nie przep³yn¹³e?
- Przep³yn¹³em raz w jedn¹ stronê i ju¿ mia³em wracaæ, gdy licho kurcz przynios³o. Dobrze
jeszcze, ¿e to siê sta³o blisko brzegu i ¿e Onufer z Murowanki, co tam niedaleko szczub³y
³owi³, zd¹¿y³ z czó³nem podp³yn¹æ. ¯eby mi by³ wios³a nie poda³, poszed³bym na dno jak
amen w pacierzu!
Wród s³uchaczów odzywaj¹ siê g³osy krytyczne. Ci gani¹, tamci chwal¹, owi czyni¹ fachowe uwagi.
Podra¿niony ch³opiec zwraca siê do krytyków z piêciami zaciniêtymi.
- G³upcy jestecie! - krzyczy - swoje kpinki i przytyki schowajcie dla takich, jacycie sami!
Mylicie pewnie, ¿e Radzicki mia³ pietra, ¿e stchórzy³ i uciek³? No, to chodcie ze mn¹
st¹d, zaraz, wszyscy, ilu was jest, do Murowanki, a w oczach waszych nie dwa, ale trzy razy
Narew przep³ynê!
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Przy tych s³owach czyni ruch, jakby ju¿ rozbieraæ siê mia³ i do wody skakaæ.
- Zuch! - mówi Kuszkowski, przez pó³ do siebie, przez pó³ do s³uchaczów. - Bohater, co?
A na to, z najdalszego kloca, gruby, mocny, dobitny g³os odpowiada:
- Wariat!
To przemówi³ milcz¹cy dot¹d Kucharzewski.
Wszyscy zwracaj¹ nañ oczy zaciekawione. Kucharzewski jest najwy¿sz¹ powag¹ w sprawach
p³ywackich.
- Wariat, mówiê - powtarza olbrzym z wiêkszym jeszcze naciskiem - bo trzeba mieæ le we
³bie, ¿eby siê nara¿aæ na pewne utoniêcie. Szkoda, ¿e by³em wówczas chory, bobym do tego
g³upstwa nie dopuci³. Tam najtê¿szy p³ywak nie poradzi! Pr¹d tak rwie, ¿e cetnarowe kamienie unosi. Za uszy bym knota przytrzyma³! Jemu siê zdawa³o, ¿e go kurcz chwyci³, a to
krêci³y nim wiry, co tam wodê ci¹gle widruj¹. Wariat! postrzeleniec, bzik!... I jeszcze mówi,
¿e chce sztukê powtórzyæ! No, niech lepiej trzyma jêzyk za zêbami, bo jak Boga kocham...
G³os olbrzyma brzmi tak gronie, a oczy Radzickiego ciskaj¹ tak straszne b³yskawice, ¿e
przezorniejsi piesz¹ za¿egnaæ burzê w zawi¹zku, nie dopuszczaj¹c zapaników do siebie.
- Z Radzickim skoñczone! - obwieszcza z wynios³oci kloca najwy¿szy arbiter. - Niech wyst¹pi trzeci z kandydatów na bohatera: Bellon alias Balonik. Uciszcie siê, panowie, i s³uchajcie, co ów powie.
Ów wyskakuje przed audytorium, maleñki, pyzaty, rumiany, istna pi³eczka.
- Mia³em skoczyæ z hutawki - mówi weso³o.
- Tak. Z hutawki rozbujanej. Skoczy³e?
- Skoczy³em.
- I có¿?
- Ano, niech powiedz¹ wiadkowie. Wystêpuje Sitkiewicz i dwaj inni jeszcze.
- Chcielimy do tego nie dopuciæ - mówi Sitkiewicz - ale smarkacz upar³ siê i skoczy³.
- Ty, Sitko - wo³a zaperzony malec - tylko bez smarkaczów! Balonikiem pozwalam siê
nazywaæ, ale za smarkacza mo¿esz oberwaæ.
- Skoczy³ - ci¹gnie tamten, nic sobie z pogró¿ek nie czyni¹c - no, i naturalnie, rêkê z³ama³.
- K³amiesz. Nie z³ama³em, lecz zwichn¹³em.
- Jedno licho.
- Nie jedno. W tydzieñ póniej mog³em ju¿ by³ skakaæ po raz drugi.
- Spodziewam siê - zauwa¿y³ Kuszkowski dobrotliwie - ¿e tego nie zrobi³!
- Wariatem przecie nie jestem!
miej¹ siê s³uchacze - mieje siê i arbiter.
- Jak¿e zatem - pyta ostatni - zapatrujesz siê dzi sam na swoje bohaterstwo?
- ¯e jest odpowiedniejsze dla ma³py ni¿ dla cz³owieka.
- Co panowie o tym s¹dzicie? - zwraca siê Kuszkowski do obecnych. - Co do mnie, przyznajê Balonikowi s³usznoæ.
- I ja!... i ja!... i ja!... - przytakuj¹ zewsz¹d cieñsze i grubsze g³osy.
Arbiter wstaje, przeci¹ga siê, lask¹ w powietrzu wykrêca m³ynka.
- Zatem - finis. Skoñczone z Bellonem i skoñczone ze wszystkimi. ¯egnam panów.
Chce odchodziæ - wtem ch³opców kilku poczyna wykrzykiwaæ:
- A Sprê¿ycki?... Zapomnia³ pan o Sprê¿yckim... Hej, Sprê¿ycki! Sprê¿ycki!...
Wezwany wyst¹pi³ z gromadki.
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- Czego wrzeszczycie, wariaty?
- Twoja sztuka... s³yszysz?... twoja sztuka?
- Jaka sztuka?
- Sztuki mia³e dokazaæ... Nie pamiêtasz?
- No tak - potwierdza Kuszkowski, którego zatrzymano.
- Obieca³e spe³niæ jakie bohaterstwo.
Sprê¿ycki umiechn¹³ siê lekcewa¿¹co - blade jednak policzki zap³onê³y mu nag³ym rumieñcem.
- Iiii... jakie tam bohaterstwo!... jaka tam sztuka!...
Rozpi¹³ mundurek, wyci¹ga ukryt¹ pod nim ksi¹¿kê w czerwonej oprawie ze z³ocistymi brzegami.
- Oto wszystko, na com siê zdoby³ - spokojnie mówi.
- Có¿ takiego?
- Nagroda.
- Winszujemy! Ale... w ka¿dej klasie otrzyma³o nagrody po dwóch uczniów; w ca³ej szkole dziesiêciu. I to siê powtarza corocznie. Czy tych wszystkich nagrodzonych bêdziemy nazywali bohaterami?
Sprê¿ycki oczy spuszcza, milczy. Jego skromna, jakby zawstydzona mina zdaje siê mówiæ:
Prawda...
Ale w tej chwili z pomoc¹ przyjacielowi przybywa Dembowski.
- O jednym tylko pan Kuszkowski zapomnia³. Nagrody zdobywaj¹ zwykle tacy, co przez ca³y
rok bez przerwy do szko³y chodz¹. A Sprê¿ycki mia³ blisko pó³roczn¹ przerwê skutkiem ciê¿kiej choroby. W ci¹gu piêciu miesiêcy musia³ nauczyæ siê kursu dziesiêciomiesiêcznego, i to
nauczyæ siê nie tylko na promocjê, lecz i na nagrodê. Zdaje mi siê, ¿e to niezgorsza sztuka!
- Daj pokój, Bronek... - prosi pó³g³osem Sprê¿ycki. - Nie ma o czym mówiæ...
Ale tamten nie chce siê uspokoiæ. Czuje, ¿e jest jego obowi¹zkiem zas³udze przyjaciela oddaæ publiczne wiadectwo. Sprê¿yckiego zna dobrze: on, gdy postawi przed sob¹ cel jaki,
ca³¹ dusz¹ mu siê oddaje, wszystkie si³y mu powiêca, ale gdy cel osi¹gniêty, ju¿ o nim zapomnia³ - ju¿ lekcewa¿y go, ju¿ przemyliwa o innym...
- Tak, tak - prawi tym g³oniej, im silniej do milczenia sk³ania go kolega - Sprê¿ycki dokaza³
dzie³a, na jakie nie zdoby³by siê z pewnoci¹ ¿aden z tych, co tu zuchów i bohaterów udaj¹!
Bohaterów - wymówi³ z niezmiern¹ ironi¹.
- A jeszcze i to wiedzieæ trzeba, ¿e go nikt do tego nie zmusza³ ani nawet nie namawia³. Sam
s³ysza³em, jak pan Sprê¿ycki powiedzia³ mu raz: - Ty, Witek, o promocjê nie k³opocz siê.
Ju¿ ci ten rok darujê. Wolê ciê widzieæ w ni¿szej klasie zdrowym ni¿ w najwy¿szej nawet,
kwêkaj¹cym... A Sprê¿ycki co? Jak wszyscy posnêli, wymyka³ siê cichaczem do bawialni,
zapala³ wiece i ku³ a ku³... Raz do bia³ego dnia lêcza³ nad ³acin¹ i wyda³ j¹ potem expedite,
a¿ Dziad g³ow¹ krêci³, pi¹tkê mu da³ i jeszcze tabak¹ poczêstowa³. A polski jak umia³ niech powiedz¹ koledzy. Zakasowa³by niejednego pi¹toklasistê. Chaber a¿ w g³owê zachodzi³, sk¹d on tyle wie - bo tego, co on umia³, w ksi¹¿kach szkolnych nie ma. Ale Sprê¿ycki
ma inne jeszcze ksi¹¿ki, sk¹d mo¿e, po¿ycza i czyta a czyta - a¿ ja dziwiê siê nieraz, jak jemu
oczy wystarcz¹. No, i postawi³ na swoim. Tamten dawny prymus to a¿ zachorowa³ z zazdroci. Niech go tam! Wszyscy wiedz¹, ¿e dostawa³ pi¹tki tylko przez protekcjê, bo jak jego ojciec przyjedzie ze wsi, zaraz idzie do handlu i wszystkich belfrów zaprasza. Ale Witek pro109

tekcji nie potrzebuje - co ma, to w³asn¹ zas³ug¹ zdoby³. Nawet inspektor, choæ z³y na niego
jak pies za to, ¿e go naladuje, wargê jak on wysuwa i brzuch wypina - musia³ przyznaæ, ¿e
to najtê¿sza g³owa z ca³ej klasy...
- S³uchaj, Bronek! - krzyczy ju¿ z³y naprawdê Sprê¿ycki - jak nie zamkniesz gêby, to sobie
pójdê, ale pamiêtaj, ¿e z przyjani naszej kwita!...
- No, no, ju¿ milczê - uspokaja go przestraszony grob¹ kolega. - Niech jednak pan Kuszkowski dowie siê, kto tu naprawdê jest zuch, a kto tylko swym zuchostwem ludziom oczy mydli...
Wymowa Dembowskiego zrobi³a swoje. Najwy¿szy arbiter poprawia kapelusza (nie mo¿e
jako dot¹d ze sw¹ cywilnoci¹ dojæ do ³adu), macha lask¹ w lewo, w prawo...
- Panowie! - przemawia g³osem trybuna - przedstawiono nam tu ró¿ne rodzaje bohaterstwa.
Jedno okaza³o siê g³upot¹, drugie szaleñstwem, trzecie wariacj¹. W³aciwie pod wzglêdem
wartoci wewnêtrznej nie by³o ¿adnej pomiêdzy nimi ró¿nicy. Koz³owski, Radzicki, Bellon
sami po namyle przyznaj¹, ¿e tytu³ bohatera ¿adnemu z nich siê nie nale¿y. Zastanówmy siê
bowiem panowie: co to jest bohaterstwo?
Odchrz¹kn¹³ i tym razem mocno ju¿ kapelusz na g³owie osadziwszy, ci¹gnie:
- Pod³ug mnie, panowie, bohaterstwo jest to taki czyn, który z trudem i niebezpieczeñstwem
wykonany, przynosi rzeteln¹ korzyæ albo samemu wykonawcy, albo innym. Zapytujê teraz
panów, jak¹ korzyæ przynieæ mog³oby komukolwiek:
primo, pójcie czyje w nocy na cmentarz;
secundo, dwukrotne przep³yniêcie rzeki;
tertio, zeskoczenie z hutawki?
S¹dzê nawet, ¿e zgodzicie siê panowie ze mn¹, gdy powiem, ¿e te wszystkie czyny mog³y
mieæ skutki wrêcz przeciwne i wykonawcom swym oraz innym osobom zamiast korzyci
przynieæ szkodê i nieszczêcie. Mianowicie:
ad primum, w³ócz¹cy siê noc¹ po cmentarzu móg³ by³ ³atwo z przestrachu zapaæ w ciê¿k¹
chorobê;
ad secundum, przep³ywaj¹cy rzekê w miejscu niebezpiecznym móg³ by³ ³atwo uton¹æ,
pozostawiaj¹c w rozpaczy rodziców swych i rodzeñstwo;
ad tertium, skacz¹cy z hutawki móg³ by³ uczyniæ siê na ca³e ¿ycie kalek¹.
W tym miejscu mówcy przyjæ musia³y na myl zarzuty, jakie spotkaæ go mog³y ze strony
s³uchaczów. Uprzedzaj¹c je objania:
- Dziwiæ siê mo¿e kto bêdzie, ¿em wiedz¹c o tym, na nierozs¹dne próby pozwoli³. Wyznajê
otwarcie, ¿em nie bra³ ich na serio. Niech to nikogo nie obra¿a, ale nie przypuszcza³em, ¿eby
w naszej piêcioklasówce, z której ukoñczenia jestem tak dumny, mogli znaleæ siê ludzie
zdolni do podobnego... no, do podobnego - ¿akostwa.
Szmer przeszed³ po zgromadzeniu. Jedni pó³g³ono chichocz¹, inni gniewnie pomrukuj¹.
- Uspokójcie siê, panowie - podnosi g³os mówca. - Honor szko³y nie zosta³ stracony. Ocali³
go - Sprê¿ycki.
- Zuch Sprê¿ycki! - wyrwa³ siê kto.
- To jeszcze nie wiadomo... - mityguje go inny.
- Panowie! - grzmi Kuszkowski, dochodz¹c widocznie do ostatecznego swej mowy zamkniêcia - stawiam panom w tej chwili pytanie zasadnicze: jak nazwaæ to, co uczyni³ ten wasz schorowany, mizerny, w¹t³y kolega? Czy mo¿na i czy godzi siê powiedzieæ, ¿e to by³o ¿akostwo,
fanfaronada, wariacja?
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- Co znowu!... Broñ Bo¿e!... Bynajmniej!... - przecz¹ energicznym chórem g³osy ch³opiêce.
- A czy zgodzilibycie siê, panowie, nazwaæ to - bohaterstwem?
- Tak! tak!... Nie inaczej... To bohaterstwo!... Prawdziwe bohaterstwo!... Bohaterskie bohaterstwo!...
- Zatem - koñczy sw¹ rzecz mówca - je¿eli dzie³o samo nazwalimy bohaterstwem, to jaka
nazwa nale¿y siê jego twórcy?
W odpowiedzi chór krzyczy wrzaskliwie, lecz jednozgodnie:
- Bohater!!...
I zaraz potem odzywaj¹ siê oddzielne wykrzykniki:
- Sprê¿ycki bohater!
- Hura Sprê¿ycki!
- W górê Sprê¿yckiego!
Na pró¿no jednak ogl¹daj¹ siê wszyscy za Sprê¿yckim. Ulotni³ siê - zanim jeszcze panegiryk
na jego czeæ dobieg³ do koñca.
Do ulotnienia siê bohater mia³ kilka wa¿nych powodów. Nie najmniejszym by³ ten, ¿e...
spieszno mu by³o zagraæ jak najprêdzej w krêgle, które dosta³ od ojca za promocjê z nagrod¹.
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XVII. Nowy zwierzchnik
Od pocz¹tku roku szkolnego wiedziano powszechnie, ¿e surowy inspektor - nazywany w owe
czasy rektorem - zosta³ od obowi¹zków swych usuniêty i ¿e pe³ni je tylko czasowo, czekaj¹c na przybycie nastêpcy.
O powodach usuniêcia ró¿ne miêdzy ch³opcami kr¹¿y³y wieci... Twierdzono przewa¿nie, ¿e
to by³a kara za zbytni¹ surowoæ. Jaki knot rozpieszczony przez matkê, nigdy palcem
przez nikogo nie tkniêty jedynaczek, po otrzymaniu z rozkazu inspektora dwudziestu rózeg,
mia³ ciê¿ko rozchorowaæ siê... podobno nawet umrzeæ.
Osobistoci ofiary nikt nie umia³ dok³adnie wskazaæ - sam jednak fakt narodzenia siê tej
wieci i jej prawdopodobieñstwa by³ bardzo wymowny.
Byæ mo¿e zreszt¹, ¿e sprawa przedstawia³a siê nierównie prociej. Inspektor, cz³owiek stary
ju¿, móg³ by³ lata swoje wys³u¿yæ, dostaæ emeryturê, ust¹piæ miejsca swego m³odszemu...
Jedno by³o pewne: ¿e ¿alu po sobie nie zostawia³.
Kto go mia³ ¿a³owaæ? i za co? Czy ci, których skazywa³ tak czêsto na hañbi¹c¹ ch³ostê lub
na kozê, przeci¹gaj¹c¹ siê nieraz do czterech i piêciu godzin? Czy ci, dla których mia³ zawsze namarszczone gronie czo³o, wysuniêt¹ pogardliwie wargê, s³owa zimne, grube, osch³e,
pe³ne pogró¿ek, przejmuj¹ce trwog¹ tych nawet, co siê do ¿adnej winy nie poczuwali?
Mo¿e jednak ¿al budzi³ siê w tych nielicznych wybrañcach losu, którzy unikali szczêliwie kar szkolnych i przed którymi inspektor stawa³ jedynie jako rozdawca rzeczy dobrych: nagród i pochwa³?
I to nie!
Ten grony zwierzchnik, tak pochopny do karania i drêczenia i rozwijaj¹cy w tym kierunku
nadzwyczajn¹ energiê, stawa³ siê dziwnie ociê¿a³ym, gdy sz³o o sprawienie uczniowi przyjemnoci. Zdawa³o siê, ¿e z tajon¹ niechêci¹ i tylko pod przymusem udziela promocji i nagród, ¿e gdyby to od niego wy³¹cznie zale¿a³o, ogó³ uczniów zosta³by na drugi rok w tej samej klasie, a po up³ywie tego roku by³by wypêdzony ze szko³y.
Niezawodnie myli takich on nie mia³ - uczniom jednak zdawa³o siê, ¿e je czytaj¹ w jego
zawsze chmurnym obliczu, w oczach patrz¹cych ponuro spod brwi nasuniêtych, w g³osie basowym, do grzmotu g³uchego podobnym.
Gdy Sprê¿yckiego zapytano, czy wielk¹ radoæ sprawi³o mu otrzymanie nagrody, odpowiedzia³:
- Nie, bo mi j¹ wrêczy³ Madej...
Ca³a szko³a nazywa³a inspektora Madejem. Niebieskie mundurki zasta³y ju¿ to przezwisko
przez poprzedników stworzone. Da³a mu podobno pocz¹tek gruba laska, niegdy przez
zwierzchnika noszona, a przypominaj¹ca pa³kê Madejow¹.
Pod wp³ywem wieci o bliskim ust¹pieniu inspektora zmieni³ siê nastrój umys³ów w szkole zmieni³ siê i on sam czêciowo. Nawet najm³odsi uczniowie, z przenikliwoci¹ ch³opcom
w³aciw¹, zrozumieli, ¿e gdy lwu obciêto pazury, ju¿ dr¿eæ przed nim nie trzeba...
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Zdarza³o siê i teraz niekiedy, ¿e zaciête usta inspektora wyrzuca³y z warczeniem kartacza
grobê:
- Smarrrkacze!... Rrrózgi!...
Nag³a bladoæ powleka³a wówczas oblicza najmielszych, wprêdce jednak odzyskiwali odwagê wiedz¹c, ¿e te grone chmury mog¹ tylko grzmieæ - piorunem nie wystrzel¹.
Osowia³ te¿ i jakby spotulnia³ kulawy Szymon. By³ to objaw zupe³nie naturalny. Gdzie niedomaga ca³y organizm, tam szwankowaæ musi i rêka - czym¿e za by³ chromy stró¿, jeli nie
rêk¹ inspektora?
W zwyk³ym czasie by³a to rêka dzwoni¹ca, bij¹ca i sadzaj¹ca do kozy; obecnie sta³a siê wy³¹cznie dzwoni¹c¹. Ale nawet i w tym dzwonieniu dowiadczone ucho starszych, wieloletnich sztubaków dos³uchiwa³o siê teraz dwiêków dawniej mu obcych. Dzwonek szkolny nie
krzycza³ ju¿ z wie¿y tak rzeko i rozg³onie, jak niegdy. Odzywa³ siê g³osem jakby zaspanym, a znawcy twierdzili, ¿e mówi:
- Chodcie do szko³y... jeli chcecie! A jak nie, to nie!... Pal was licho!... Uczcie siê lub nie
uczcie... wszystko mi jedno!
Dawne dzwonienie na zmianê, które wstrz¹sa³o murami szkolnych korytarzy, teraz by³o tak
w¹t³e, ¿e siê je ledwie s³ysza³o.
Niejednokrotnie te¿ nauczycielowi, zapêdzonemu w wyk³adzie, prymus musia³ przerywaæ:
- Panie profesorze! ju¿ dzwonili na zmianê...
Nauczyciel twierdzi³, ¿e to nieprawda; miêdzy uczniami zdania by³y podzielone - dopiero
wejcie nastêpnego profesora sprawê wyjania³o.
Upad³a te¿ powaga z³oliwego stró¿a, bo wszystko, co na strachu tylko oparte, wraz ze strachem koñczy siê. Dawniej, gdy niebieskie mundurki wysypa³y siê na wielk¹ pauzê, kulawy
Szymon stawa³ mia³o na rodku korytarza i rozkraczywszy nogi, przygl¹da³ im siê wzrokiem
pogardliwie nienawistnym - spokojny, ¿e go ta fala nawet nie munie. Dzi ani próbowa³ tego
czyniæ: rozbrykane knoty przewróci³y go raz na ziemiê i omal nie zosta³ na drug¹ nogê
kalek¹...
Przeb¹kiwano, ¿e i on nied³ugo ju¿ tu bêdzie popasa³, ¿e lada dzieñ skoñcz¹ siê i jego rz¹dy.
Przez szko³ê przeci¹ga³ jakby wie¿y powiew, zwiastuj¹cy poranek nowej, lepszej doby.
Z tym powiewem nadp³ywa³o zarazem niepokoj¹ce pytanie: Czy nowa doba bêdzie naprawdê lepsza? Czy nastêpca Madeja nie oka¿e siê wypadkiem drugim Madejem, w zmienionej
tylko postaci?
Mg³y, zakrywaj¹ce blisk¹ przysz³oæ, zaczê³y siê z wolna rozstêpowaæ. Ju¿ miêdzy uczniami
kr¹¿y³o z ust do ust podawane nazwisko nowego zwierzchnika; ju¿ wymieniano miasto, z którego ma przybyæ.
Na nieszczêcie nazwisko by³o dla wszystkich w Pu³tusku obce; miasto - Radom czy te¿ Kielce - przy ówczesnych warunkach komunikacyjnych wydawa³o siê ch³opcom o setki mil odleg³e, puszczami nieprzebytymi odgrodzone.
Znalaz³ siê wszak¿e miêdzy niebieskimi mundurkami taki bohater, który twierdzi³, ¿e przebywa³ raz z ojcem w bliskoci owego dalekiego miasta, a nawet ¿e s³ysza³ co o rektorze,
który stamt¹d przybywa.
To co przedstawia³o siê gronie. Bohater utrzymywa³, ze nowy zwierzchnik s³ynie z okrucieñstwa, ¿e najlepszym uczniom obni¿a w³asnowolnie stopnie, ¿e skazanych na areszt za113

myka w odwachu policyjnym i ¿e na u¿ytek jego kancelarii przetrzebiono wszystkie lasy okoliczne...
Tak sta³y rzeczy, gdy dnia jednego we wszystkich klasach po kolei zjawi³ siê inspektor
i oznajmi³, ¿e nazajutrz o dziesi¹tej rano ca³a szko³a zgromadziæ siê ma w klasie trzeciej (która by³a najobszerniejsza) - gdzie nast¹pi przedstawienie uczniom nowego inspektora, pana
Winickiego z Radomia.
Piêkny to by³ dzieñ i na d³ugo utrwali³ siê w pamiêci wszystkich - choæ z pozoru nie odznacza³ siê niczym nadzwyczajnym.
Najpierw by³a msza - nieco d³u¿sza i uroczystsza ni¿ zwykle. Uroczystoci dodawa³a jej obecnoæ wszystkich nauczycieli w mundurach galowych. Cia³u nauczycielskiemu przewodniczyli obaj rektorowie: ustêpuj¹cy i nowo przyby³y.
Uczniów poi³a ciekawoæ zobaczenia tego ostatniego. Ale tê ciekawoæ niezmiernie trudno
by³o zaspokoiæ, gdy¿ rektorowie siedzieli w ³awkach, szko³a za by³a ustawiona w ordynku
przed ³awkami. Obejrzenie siê na zwierzchnoæ szkoln¹ wymaga³o odwrócenia siê od o³tarza
- co nie by³o dozwolone i co nara¿a³o na skrêcenie karku.
Ryzykanci, co z nara¿eniem tej czêci cia³a zdo³ali jednak zerkn¹æ w tamt¹ stronê, dojrzeli
tylko przelotnie wysoki, granatowy, srebrem haftowany ko³nierz mundurowy. Cz³owiek nikn¹³
we wspania³ociach szaty urzêdowej.
Kazanie wyg³osi³ ksi¹dz Paw³owski, m³ody orator zakonu benedyktynów. Powiedzia³ rzecz
krótk¹, ale energiczn¹: o pos³uszeñstwie nale¿nym zwierzchnoci.
Doæ niepokoj¹co oddzia³a³a ta mowa na m³odzie¿. Niejednemu wydala siê zapowiedzi¹ rz¹dów absolutnych, surowych...
Ów bohater, co to przebywa³ kiedy blisko Radomia, szepn¹³ do swych s¹siadów:
- A co, nie mówi³em?... Ten Winicki to bêdzie drugi Neron...
Dla ucznia szko³y w Pu³tusku Neron uosabia³ najwiêkszy despotyzm i najwiêksz¹ okropnoæ.
Serca ch³opców zamiera³y ze strachu przed tym despotyzmem i przed t¹ okropnoci¹. To nawet sta³o siê powodem, ¿e pomimo skupienia siê kilkuset zuchów w murach jednej klasy
panowa³ tam wzglêdny spokój.
Spokój stal siê zupe³n¹, g³uch¹ cisz¹, gdy drzwi otwar³y siê na ca³¹ szerokoæ i w otoczeniu
wity profesorów, galowymi mundurami b³yszcz¹cej, weszli na salê obaj rektorzy. Niebieskie
mundurki mog³y by³y nareszcie przypatrzeæ siê swemu nowemu - despocie.
Obok dawnego inspektora sta³ cz³owiek niewielkiego wzrostu, prawie ju¿ stary, z rzadkimi,
na pó³ siwymi w³osami, bez zarostu, szczup³y, lekko pochylony, wyobra¿aj¹cy krañcowe
z tamtym przeciwieñstwo. Ani brzucha nie wystawia³... ani wargi nie wysuwa³, ani spojrzeñ
Jowiszowych nie rzuca³... Sta³ skromnie, jakby trochê zak³opotany, i dobrym, poczciwym
spojrzeniem obejmowa³ wpatrzon¹ w siebie m³odzie¿.
Gdy za wejciem zwierzchnoci uczniowie z miejsc wstali, on jeden tylko pok³oni³ siê im,
a na jego twarzy pojawi³ siê mi³y, dobrotliwy, prawdziwie ojcowski umiech, od którego
ch³opcom ciep³o siê w sercach zrobi³o. Byli zdziwieni tym obcym sobie pozdrowieniem, które smakowa³o im jak ³akotka wytworna prostemu, ch³opskiemu dziecku...
Tamten wyst¹pi³ kilka kroków naprzód dla wypowiedzenia przemowy po¿egnalnej.
By³a to przemowa surowa i osch³a, jak wszystko, co z ust jego wychodzi³o. Jednak, licz¹c siê
z chwil¹, usi³owa³ g³osowi swemu nadaæ brzmienie ³agodniejsze, uczyniæ go miêkszym, czulszym. Wygl¹da³o to tak, jakby kto basem odpiewywa³ partiê sopranow¹.
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- ...Czterdzieci lat blisko by³em zwierzchnikiem m³odzie¿y... Przewodzi³em wychowaniu kilku pokoleñ... Pod moj¹ w³adz¹ pozostawali wasi ojcowie... Dzi, gdy reskryptem z dnia... (nastêpowa³a
dok³adna data nowego i starego stylu), za numerem (dok³adny numer), zostajê zwolniony od obowi¹zków, gdy przemawiam do was po raz ostatni, gdy mo¿e nigdy ju¿ ani wy mnie, ani ja was nie
zobaczê... nie mogê powstrzymaæ siê od... od... (wszyscy myleli, ¿e od ³ez - okaza³o siê wszak¿e co
innego) od przypomnienia wam przepisów, obowi¹zuj¹cych ka¿dego ucznia w stosunku do nauczycieli, zwierzchnoci szkolnej i rz¹du krajowego... Nastêpowa³y frazesy coraz wiêksze.
- ...Spodziewam siê, ¿e w waszych sercach (jak dziwnie brzmia³o w jego ustach to s³owo!...)
przechowa siê pamiêæ lat spêdzonych pod moim zwierzchnictwem... Zawszem mia³ na celu
i na uwadze: najpierw, dobro rz¹du, nastêpnie - wasze... Do¿y³em siwizny na tym ciê¿kim
i odpowiedzialnym stanowisku... Zaszczycony uznaniem w³adzy przechodzê spokojnie w stan
odpoczynku... Przedstawiaj¹c wam swego nastêpcê, przypominam, ¿ecie winni i jemu... pos³uszeñstwo. ¯egnam was... moi... uczniowie...
Skoñczy³ i g³owê zwiesi³ na piersi - po raz pierwszy zapewne, odk¹d by³ inspektorem.
Nale¿a³o spodziewaæ siê dr¿¹cych od wzruszenia okrzyków - chóralnych po¿egnañ, mo¿e
wybuchów p³aczu...
Nic z tego.
Wszystkie piêæ klas milcza³y jak zaklête.
Przeci¹gaj¹ce siê milczenie stawa³o siê k³opotliwym. Inspektor-emeryt sta³ w miejscu, g³owê
coraz ni¿ej zwieszaj¹c. Mo¿e w tej chwili dopiero tknê³a go i b³yskawic¹ nag³¹ owieci³a
myl, ¿e droga, po której przez lat czterdzieci kroczy³, by³a drog¹ fa³szyw¹, ¿e trzeba by³o
od pocz¹tku pójæ w innym kierunku...
Grobowe milczenie ca³ej szko³y, zarówno ma³ych, instynktem powoduj¹cych siê ch³opi¹t, jak
m³odzieñców dorastaj¹cych, dok³adnie wiadomych, co czyni¹, by³o wymowniejsze od s³ów.
Z tego nat³oku niebieskich mundurków, wie¿ych twarzy, iskrz¹cych oczów, zwykle kipi¹cego ¿yciem, a teraz skamienia³ego w nag³ym bezruchu, tchn¹³ lodowaty powiew: obojêtnoci
i niechêci, ¿alu t³umionego i powstrzymanej nienawici.
Inspektor gi¹³ siê, jakby pod ciê¿arem si³y jego przechodz¹cym. W jednej chwili postarza³
siê, po¿ó³k³, obwis³y mu t³uste policzki, rêce, zwykle skrzy¿owane na brzuchu, opad³y bezw³adnie wzd³u¿ bioder.
Widok jego sprawia³ przykroæ - choæ wspó³czucia nie budzi³. Z³amana jego postaæ zdawa³a
siê mówiæ: Oto zap³ata - zas³u¿ona... Tak! nale¿a³o byæ innym... Dzi ju¿ za póno...
Wszystkie k¹ty obszernej sali i ca³a szko³a, i ca³y kraj sycza³y mu do ucha:
- Za póno!... za póno!...
Pochyli³ siê nagle bardzo nisko - zdawa³o siê, ¿e upadnie. Nowy rektor podsun¹³ mu szybko
fotel. Kilku nauczycieli podbieg³o pomagaj¹c mu usi¹æ. Wszyscy byli przera¿eni.
On lew¹ rêk¹ oczy zakry³ - sili³ siê przemówiæ - nie móg³. Twarz odwróci³, a praw¹ rêk¹
wykona³ w stronê kolegi ruch, zapraszaj¹cy go do zabrania g³osu.
Teraz wszystkie oczy zwróci³y siê na nowego zwierzchnika. O tamtym zapomniano.
Rektor Winicki post¹pi³ krok naprzód, powiód³ jasnym, ¿yczliwym wzrokiem po niebieskich
mundurkach i umiechn¹³ siê dobrotliwie. Potem, nie przybieraj¹c ¿adnej pozy, nie prostuj¹c
nawet lekko pochylonych pleców, przemówi³ zwyk³ym, szczerym i prostym g³osem:
- Mam nadziejê, moje dzieci, ¿e siê wzajemnie pokochamy. A gdy bêdziemy siê kochali, to
ju¿ tam wszystko z reszt¹ pójdzie nam dobrze. Nieprawda?
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I znów siê umiechn¹³.
Trudno opisaæ wra¿enie, jakie wywar³y na ch³opcach te proste s³owa. W niebieskiej gromadce zawrza³o. Gdy na lodow¹ pow³okê strumienia padnie gor¹cy promieñ wiosennego s³oñca,
wywo³uje taki¿ sam skutek. Lody pêkaj¹ - strumieñ pieni siê, skacze...
- Tak! tak!... Prawda!... Bêdziemy pana rektora kochali!... Wszystko bêdzie dobrze!... Niech
¿yje pan rektor!
G³os ostry, mocniejszy ni¿ inne, zawo³a³:
- Hura pan rektor Winicki!
By³ to g³os Koz³owskiego, który po tym wybuchu uczu³ nagle strach i da³ nurka pod ³awkê.
Dzieñ, przyjemnie zaczêty, przyjemnie te¿ siê zakoñczy³. Wszystkie klasy dla uczczenia instalacji nowego rektora zosta³y zwolnione od lekcji.
W godzinach popo³udniowych, miêdzy obiadem a podwieczorkiem, na klocach nad Narwi¹
odby³ siê wiec starszyzny uczniowskiej. Roztrz¹sano na nim sprawy wa¿ne. Knoty nie
byli dopuszczeni.
Inicjatorzy wiecu wyst¹pili z wnioskiem, ¿eby ustêpuj¹cemu inspektorowi wyprawiæ koci¹
muzykê. Rzecz w zasadzie wszystkim siê podoba³a - na nieszczêcie nikt nie wiedzia³, jak
siê wzi¹æ do tego. Istnia³a wprawdzie doæ wie¿a jeszcze tradycja kocich muzyk - tradycja
wszak¿e nie mog³a zast¹piæ praktyki. Mimo wszystko wniosek przeszed³by by³ wiêkszoci¹
g³osów, gdyby nie nag³e wmieszanie siê Sprê¿yckiego.
Sprê¿ycki, choæ najm³odszy, cieszy³ siê w tym kó³ku powag¹. Cienki, ch³opiêcy jego g³os
zawsze by³ pilnie przez starszyznê wys³uchiwany.
Podczas narad siedzia³ na uboczu, nie odzywaj¹c siê. Gdy jednak spostrzeg³, ¿e niebezpieczna myl poczyna stawaæ siê cia³em, zawo³a³ energicznie:
- Nie! nie! trzeba temu daæ spokój!
- Co? Dlaczego? zwariowa³e... - oburzyli siê tamci.
- Nie zwariowa³em, ale wiem, ¿e tego robiæ nie wypada!
- Gadaj¿e: dlaczego?
- Dlatego, ¿e to sprawi³oby przykroæ - tamtemu.
- Komu?
- Nowemu rektorowi.
Z bystroci¹ umys³u, w³aciw¹ starszym ch³opcom, wiecownicy rzecz pojêli. Tak jest, niezawodnie: rektor Winicki by³by przera¿ony i zmartwiony takim skandalem. Co by pomyla³
sobie ten dobry, spokojny cz³owiek o m³odzie¿y, która pod oknami jego kolegi kwiczy, miauczy, beczy jak stado dzikich zwierz¹t?
Projekt kociej muzyki upad³. Uczestnicy wiecu opuszczali go w usposobieniu o wiele spokojniejszym i... rozs¹dniejszym, ni¿ gdy nañ d¹¿yli.
I by³ to pierwszy tryumf polityki nowego zwierzchnika. Zreszt¹, manifestacja, choæby do
skutku dosz³a, chybi³aby celu, gdy¿ Madej tego samego jeszcze dnia z miasta wyjecha³.
Razem z inspektorem opuci³a szko³ê i miasteczko jego prawa rêka (bij¹ca) - kulawy Szymon.
¯adnego z nich ju¿ tam wiêcej nie widziano. ¯yli jednak d³ugo - w tradycji.
Stare szkolne wygi mawia³y niekiedy knotom:
- Oho! ¿eby to by³o za Ma deja, to by ci siê nie upiek³o. Jêkn¹³by jak amen w pacierzu.
Albo:
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- Dziêkuj Bogu, ¿e ju¿ nie ma kulawego Szymka. Ten to ci dopiero mia³ ciê¿k¹ rêkê!
Rz¹dy rektora Winickiego tym siê przede wszystkim zaznaczy³y, ¿e za nich w szkole pu³tuskiej zosta³a zniesiona kara cielesna. W regulaminie szkolnym ona mieci³a siê po dawnemu
- de facto jednak przesta³a istnieæ.
Nieposkromionych zbytników i leniuchów nauczyciele straszyli niekiedy rózgami, ale koñczy³o siê wszystko na strachu. Za nowego rektorstwa nikt nie zosta³ oæwiczony, nikt nie
dozna³ tego najwy¿szego upokorzenia i tej hañby, które równa³y siê redniowiecznemu wystawianiu pod prêgierzem i piêtnowaniu.
Miejsce kulawego Szymona zaj¹³ stary Jan - inwalida z bia³ym, szczotkowatym w¹sem, z kolczykiem w uchu, z kilkoma medalami na piersi.
Jan siadywa³ przy dzwonku, na zydlu, i w chwilach wolnych, na³o¿ywszy wielkie w oprawie
rogowej okulary, sylabizowa³ Roczniki wojskowe. Rektorowi i nauczycielom salutowa³ po
wojskowemu, a do przechodz¹cych uczniów umiecha³ siê, ruszaj¹c zabawnie siwymi w¹siskami.
Ch³opcy przygl¹dali siê z pocz¹tku nieufnie i Janowi, i jego umiechom - powoli wszak¿e
zaczêli nabieraæ zaufania do jednego i drugiego. I niebawem sta³a siê rzecz nadzwyczajna
i prawdziwie nies³ychana: do starego stró¿a uczniowie cisnêli siê jak do przyjaciela....
Nierzadko mo¿na by³o widzieæ Jana, jak siedz¹c na zydlu i trzymaj¹c na jednym z kolan jednego malca, na drugim drugiego, opowiada³ im wojenne epizody swego ¿ycia. Mia³ za do
opowiadania niema³o, bo z niejednego pieca jada³... suchary ¿o³nierskie. Pod Grochowem
widzia³ kirasjerów w zbrojach, co najpierw wszystko ³amali przed sob¹, a potem padli i podnieæ siê nie mogli, tak ich grube blachy obci¹¿a³y; w czterdziestym ósmym roku chodzi³ na
Wêgra, a potem jeszcze na Kaukazie uciera³ siê z Czeczeñcami.
I dzwonek szkolny innym teraz g³osem odzywa³ siê z wie¿y benedyktyñskiej - g³osem uprzejmym, wyrozumia³ym, choæ zarazem i stanowczym.
- Chodcie, dzieci, do szko³y - wo³a³ - czekamy was z utêsknieniem! ¯al wam opuszczaæ ciep³e ³ó¿eczko, ale pomylcie: ile was tu czeka przyjemnoci i korzyci! Dalej, mia³o, do góry
uszy! Jedna chwila wysi³ku i ju¿ bêdziecie umyci, ubrani, gotowi do lekcji i do ¿ycia! Chodcie do nas, chodcie! Przyciniemy was do serca, zrobimy z was rozumnych ludzi, u¿ytecznych cz³onków spo³eczeñstwa, dobrych obywateli kraju! Nie zwlekajcie! chodcie!
Któ¿ by takiego wezwania nie us³ucha³! Tote¿ nie opuszczano teraz lekcji, nie spóniano siê.
I choæ poczciwy, stary Jan zawsze po ostatnim dzwonku stawa³ przy ciê¿kich drzwiach, gotowy otwieraæ je maruderom - maruderów nie by³o.
Atmosfera szko³y sta³a siê milsza, przyjemniejsza - si³y przyci¹gaj¹cej nabra³a. Mniej by³o
teraz wybuchów ha³aliwej, barbarzyñskiej weso³oci, z wywracaniem ³awek i bójkami po³¹czonej, wiêcej za to szczerego miechu i spokojnego zadowolenia.
Rektor Winicki nigdy nie krzycza³ na uczniów, nie gromi³ ich, karami nie straszy³. Czasem,
gdy w której klasie zanadto dokazywano, wchodzi³ spokojnie, udaj¹c, ¿e nie spostrzega niczego, wcale na zbytników nie patrz¹c. Oni wówczas uczuwali nag³y wstyd, przestawali krzyczeæ, wracali na miejsca i z minami skruszonymi czekali, co zwierzchnik powie.
A on ³agodnym g³osem przyzywa³ prymusa i mówi³ na przyk³ad:
- Otwórz, kochanku, lufcik, bo tu trochê duszno...
Albo:
- Jeli uwa¿acie, moje dzieci, ¿e wam zimno, to niech Jan do³o¿y drzewa do pieca...
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I wychodzi³ - a klasa stawa³a siê nagle, bez ¿adnego nakazu, spokojna, przyzwoita, stateczna.
Rektor pe³ni³ zarazem obowi¹zki nauczyciela. W ni¿szych klasach wyk³ada³ geografiê, w wy¿szych - pocz¹tki nauk przyrodniczych.
By³y to jedyne lekcje, na które uczniowie pieszyli z ochot¹, wyczekuj¹c ich niecierpliwie,
¿a³uj¹c, ¿e nie przypadaj¹ czêciej, ¿e d³u¿ej nie trwaj¹...
Uczy³ bez ksi¹¿ki; dyktowa³ tylko krótkie streszczenia swego wyk³adu. A ten wyk³ad jak¿e
by³ prosty, przystêpny, wszelkiej magistralnoci pozbawiony! Winicki po prostu gawêdzi³
z uczniami, jakby rzecz dzia³a siê nie w klasie, na lekcji, lecz na przechadzce, pod drzewami
albo na przyzbie chaty wieniaczej, przy kwanym mleku lub chlebie z miodem,
Zawsze przy tym mia³ co ciekawego do pokazania: to rolinê niezwyk³¹, to ptaka wypchanego, to ¿yw¹ rybkê w wodzie, to gada zakonserwowanego w alkoholu.
Szko³a posiada³a niewielki zbiorek okazów przyrodniczych, pomocy naukowych itp. Za poprzedniego rektora ten zbiorek znajdowa³ siê w zupe³nym zapomnieniu - zakurzony, poprzewracany, w szafach nigdy nie otwieranych uwiêziony. Winicki przy pomocy pi¹toklasistów uporz¹dkowa³ go i pos³ugiwa³ siê nim stale przy wyk³adzie.
Czasem z w³asnych zbiorów przynosi³ mniej rzadkie minera³y, ³ama³ je na cz¹stki i uczniom
rozdawa³, zachêcaj¹c do samodzielnego zbierania.
By³ to doskona³y pedagog - rozumiej¹cy, ¿e to nie szko³a uczy, lecz uczniowie ucz¹ siê sami...
i ¿e szko³a najzupe³niej spe³ni swe zadanie, gdy ich do nauki zachêci, w uczeniu siê pomo¿e,
wskazówek potrzebnych udzieli.
Nowy rektor bardzo pilnie czuwa³ nad uczniami - czyni³ to wszak¿e w taki sposób, ¿e oni
tego najczêciej wcale nie dostrzegali. Opowiadaj¹c raz na przyk³ad pi¹toklasistom o tytuniu
i jego plantacjach, rzek³ niby nawiasem:
- S³ysza³em, ¿e niektórzy z panów pal¹cy papierosy czyni¹ to podczas pauzy w miejscu bardzo niew³aciwym i bardzo brzydkim. Nie bêdê im tego zabrania³, tak samo jak nie zabrania³bym swemu przyjacielowi leæ w b³oto. Gdybym jednak widzia³, ¿e przyjaciel, nie spostrzegaj¹c tego, ma wst¹piæ w rynsztok, nie móg³bym siê powstrzymaæ od pochwycenia go
za ramiê i zawo³ania: Wariacie! co czynisz?...
Poczuwaj¹cy siê do winy uczniowie milczeli i próbowali siê umiechaæ - rumieniec jednak
zdradza³, ¿e zaczynaj¹ wstydziæ siê swego postêpowania.
Rektor tymczasem ci¹gn¹³ g³osem zupe³nie naturalnym:
- Zawiadamiam panów palaczów, którzy od palenia powstrzymaæ siê nie mog¹, ¿e od jutra
podczas ka¿dej pauzy Jan bêdzie zaopatrzony w papierosy. Panowie palacze bêd¹ mogli otrzymywaæ je od niego na ka¿de ¿¹danie - pod warunkiem, ¿e bêd¹ palili otwarcie, przy wszystkich, na dziedziñcu szkolnym.
Ch³opcy tr¹cili siê ³okciami i milczeli. ¯aden nie wiedzia³, czy to ¿art, czy rzecz powa¿na.
Winicki mia³ sw¹ zwyk³¹, dobr¹, poczciw¹ minê, która upewnia³a, ¿e w ka¿dym razie s³owa
jego wyp³ynê³y ze szczerej, ojcowskiej mi³oci dla ch³opców.
Nazajutrz, na dziesi¹tej (tak nazywano d³u¿sz¹, dziesiêcio-minutow¹ pauzê), ¿aden nie
poszed³ paliæ skrycie, w miejscu nieodpowiednim i brzydkim. Wstydzili siê tego. Wszystkich te¿ odbieg³a chêæ skrêcania i napychania tytuniem tutek z grubego, wydartego z kajetów papieru. Ok³amywali siebie dot¹d, ¿e wci¹ganie w p³uca cuchn¹cego, szczypi¹cego
w jêzyk i gryz¹cego w oczy dymu jest im przyjemne; teraz przyznaæ musieli sami, ¿e to
obrzydliwoæ.
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Oko³o starego Jana, æmi¹cego przy drzwiach krótk¹ ¿o³niersk¹ fajeczkê, krêcili siê ciekawie,
ale i podejrzliwie, rzucaj¹c nieufne spojrzenia na jego kieszeñ wypchan¹. Jeden wszak¿e,
najmielszy, przyst¹pi³ i rzek³ ostro:
- Proszê o papierosa.
Inwalida natychmiast poda³ rzecz ¿¹dan¹. Wydoby³ nawet pude³ko zapa³ek siarkowych i zapali³ jedn¹ z wielkim trzaskiem a wiêkszym jeszcze swêdem.
mia³ek, z dymi¹cym papierosem w ustach, zacz¹³ chodziæ po dziedziñcu. Ale w jednej chwili
otoczy³o go takie zbiegowisko, ¿e krokiem post¹piæ nie móg³. ciniêty zosta³ ze wszech stron
przez niebieskie mundurki, ma³e, mniejsze i najmniejsze - zewsz¹d te¿ wznios³y siê piskliwe
g³osy, do wrzasku ptactwa domowego podobne:
- Palacz!... Kopcidym!... Kominiarz!...
Si³¹ rozerwa³ ten ³añcuch, ale gromada knotów pobieg³a za nim dalej, niby stado wróbli za
rarogiem, krzycz¹c, dra¿ni¹c siê, wymiewaj¹c...
- Dla pana palacza wiecê z kociego ³oju!
- Krowiego ogona ³okieæ!
- Cygarnicê z wo³owej koci!
Rzuci³ siê z podniesion¹ piêci¹ na przeladowców, przy czym papieros z ust mu wypad³.
Ostatecznie i malca ¿adnego nie dosiêgn¹³, i papieros straci³. Od proszenia o drugi odbieg³a
go ochota.
Po jednej nieudanej próbie ju¿ dalsze nie nast¹pi³y. Nawet stary Jan na pró¿no mruga³ na przechodz¹cych wyrostków, uderzaj¹c siê po kieszeni wypchanej i pomrukuj¹c uprzejmie:
- Mo¿e papiruska?...
W jego umiechu widziano utajone szyderstwo i odwracano siê popiesznie od zdradnej pokusy.
Odt¹d palenie tytuniu w obrêbie gmachu szkolnego zupe³nie usta³o. Zmniejszy³o siê te¿
znacznie i poza szko³¹.
Zaj¹³ siê równie¿ nowy rektor wytêpieniem innej plagi, za jego poprzednika bardzo rozpowszechnionej.
Chocia¿ uczciwsi uczniowie po wszystkie czasy przeladowali bez litoci lizusów i donosicieli, jednak marny ten rodzaj, znajduj¹c u Madeja zachêtê, nadmiernie siê w szkole pu³tuskiej rozpanoszy³.
Bywa³o na przyk³ad, ¿e rektor czyta listê, a przy nazwisku nieobecnego kolegi uczniowie
mówi¹:
- Chory!
W tej¿e chwili podnosi siê lizus, wytyka dwa palce i raportuje:
- Nieprawda, proszê pana rektora. Widzia³em go, jak ³owi³ ryby na wêdkê przy mocie benedyktyñskim!...
Madej pochwali³by by³ takiego ucznia za lojalnoæ i wys³ugiwanie siê w³adzy, Winicki potar³ tylko brodê i spod oka nañ spogl¹daj¹c, rzek³:
- Kiedy tak, to id¿e, moje dziecko, i pomó¿ mu...
Ch³opiec myli, ¿e to ¿art i z miejsca siê nie rusza. Ale rozkaz powtarzaj¹ mu, ³agodnie, lecz
z naciskiem, musi przeto, rad nierad, zabieraæ tekê i wynosiæ siê z klasy. Przeprowadzaj¹ go
miechy i szyderstwa kolegów. Rektor udaje, ¿e ich nie s³yszy.
To znów zdarza³y siê ciê¿kie bezimienne przestêpstwa, jak na przyk³ad: wybicie szyby w klasie, splamienie dziennika klasowego atramentem, krzykniêcie spod ³awki na nie lubianego
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nauczyciela: szwab..., dziad!... lub tp. Rozumie siê, ¿e bezimiennymi by³y one tylko dla
zwierzchnoci...
Honor uczniowski, czêsto powtarzane has³o: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego,
wreszcie wrodzone m³odym duszom poczucie jednoci - nie pozwala³y wyjawiaæ przed
w³adz¹ nazwiska przestêpcy... Zaciête usta ch³opców zdawa³y siê mówiæ: Mo¿emy wszyscy
pójæ do kozy i przenieæ mêki najokropniejsze, ale jeden karany nie bêdzie!...
Za rz¹dów Madeja zawsze w takich wypadkach znajdowa³ siê zdrajca, który chy³kiem wêdrowa³ do kancelarii i sk³ada³ inspektorowi o ca³ym wypadku raport sekretny, z dok³adnym
wskazaniem winowajcy.
Winowajca otrzymywa³ surow¹ karê - upozorowan¹ zwykle czym innym - donosiciel za, choæby by³ os³em patentowanym, móg³ byæ pewnym promocji - niekiedy nawet i pochwa³y.
Za Winickiego ta rzecz odbywa³a siê w inny sposób. Przed rektorem na przyk³ad, siedz¹cym
samotnie w kancelarii, zjawia siê niespodzianie tajemniczo umiechniêty, na palcach skradaj¹cy siê, z pokrêconym na g³owie runem, z odstaj¹cymi sromotnie uszyma - Baranowski.
- Czego chcesz, moje dziecko? - pyta dobrotliwie uprzejmy dla wszystkich zwierzchnik.
- Wczoraj, proszê pana rektora, wybili w naszej klasie szybê...
- Wiem o tym.
- I zaklêli siê, ¿e nie powiedz¹, kto to zrobi³...
- Ha, có¿ ja na to poradzê!
- Wiêc ja przyszed³em powiedzieæ panu rektorowi, ¿e to wybi³ Dobrosielski...
Rektor udaje nadzwyczajne zajêcie.
- Zadziwiasz miê, moje dziecko! - mówi zdejmuj¹c i k³ad¹c na powrót okulary. - Przed chwil¹
by³ tu w³anie Dobrosielski i powiedzia³, ¿e szyba zosta³a wybita przez... no zgadnij przez kogo?
- Nie mogê zgadn¹æ, co on powiedzia³...
- Przez ciebie.
Baranowski a¿ podskakuje.
- To dopiero k³amczuch!... Dam ja jemu!... Niech mi to w ¿ywe oczy powtórzy!...
- Masz s³usznoæ, moje dziecko - mówi rektor. - Trzeba, ¿eby on ci powiedzia³ to w oczy.
Zadzwoniê na Jana, ¿eby go tu przyprowadzi³.
Mówi¹c to, siêga po dzwonek.
- Panie rektorze! - jêczy przestraszony Baran - niech pan rektor tego nie robi!
- Ale w takim razie nie bêdê wiedzia³, kto naprawdê winien?
- Ja mówiê, ¿e Dobrosielski.
- A Dobrosielski mówi, ¿e ty. Bêdê musia³ zatem ukaraæ i Dobrosielskiego, i ciebie. Poniewa¿ jednak Dobrosielski nie ucieka od konfrontacji z tob¹, ty za widocznie jej siê boisz, wiêc
tobie zostanie wymierzony wy¿szy stopieñ kary.
- O mój Bo¿e! mój Bo¿e!... - p³acze donosiciel, zupe³nie z tropu zbity i bezradny.
- Chyba... - wtr¹ca rektor dobrodusznie - ¿e oskar¿enie swe odwo³asz...
Baran chwyta siê ostatniej deski ratunku, przypada do rektora, ca³uje go w rêkê i z wysi³kiem
wykrztusza:
- Ha, to ju¿ wolê... ju¿ wolê odwo³aæ!
- Wiêc id¿e sobie z Bogiem, moje dziecko.
Ch³opiec o pokrêconym runie odchodzi, ¿eby ju¿ nigdy w roli donosiciela przed Winickim
nie stan¹æ.
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Pod kierownictwem nowego rektora szko³a w Pu³tusku uspokoi³a siê, umoralni³a i wyszlachetnia³a. Nie s³ysza³o siê nigdy o ¿adnym skandalu, o masowych karach, o wydalaniu
uczniów ze szko³y. Nawet na stancjach, przez wdowy utrzymywanych, przestano paliæ tytuñ,
graæ w karty i piæ zaprawiony melas¹ likierek. Profesor Salamonowicz by³ w rozpaczy, nie
mog¹c mimo potrojonej czujnoci zwietrzyæ nic takiego, co by w Ksiêdze wizyt jako malam notam mo¿na by³o zapisaæ.
Przyk³ad zwierzchnika oddzia³a³ na podw³adnych. Zmieni³o siê do gruntu postêpowanie nauczycieli z uczniami. I ten stosunek, dawniej jakby obustronn¹ niechêci¹ zaznaczony, sta³ siê
teraz przyjemnym, g³adkim, na mi³oci i zaufaniu opartym.
Przede wszystkim znik³a z katedry trzcina profesora Luceñskiego, zajmuj¹c o wiele w³aciwsze
dla siebie miejsce: w k¹cie przy piecu. Dziêki temu na lekcjach francuskiego usta³y owe grzmoty, przera¿aj¹ce tak bardzo nerwowych ch³opców, ¿e siê od nich czêsto rozchorowywali.
Profesor Izdebski po dawnemu wprawdzie wysuwa³ rozczapierzone palce w kierunku czupryn
uczniowskich, najczêciej wszak¿e cofa³ je, w³osów nie tkn¹wszy. Zaniecha³ te¿ dawnego
zwyczaju wybijania koñcówek piêci¹ na plecach.
Energiczne tytu³y: oszol, barrran, wól, którymi tak hojnie szafowa³ profesor Effenberger, zosta³y przezeñ zast¹pione ³agodniejszymi: szpicbub, len (leñ) i szpik (¿bik). Nierzadko te¿ on teraz urozmaica³ nudne lekcje niemczyzny opowiadaniami o pieszych, pe³nych
przygód wycieczkach, które odbywa³ w m³odoci do Szwarcwaldu. Te opowiadania, mimo
³amanego jêzyka, jakim je wyg³aszano, bardzo zajmowa³y ch³opców.
Ksi¹dz Winiewski, prefekt, nic w swym postêpowaniu odmieniaæ nie potrzebowa³, zawsze
by³ bowiem ³agodny jak baranek, cierpliwy i wyrozumia³y. Dla profesorów: Salamonowicza,
¯ebrowskiego, Chrupcza³kowskiego, reforma by³a równie¿ zbyteczna, gdy¿ ¿aden z nich nie
wykracza³ nigdy przeciw prawom grzecznoci i przyzwoitoci, obowi¹zuj¹cym nie tylko
uczniów wzglêdem nauczycieli, lecz i odwrotnie. I by³o wszystkim dobrze pod dobrymi rz¹dami rektora Winickiego, wszyscy modlili siê, ¿eby trwa³y jak najd³u¿ej i ¿eby te, które po
nich nast¹pi¹, niczym siê od nich nie ró¿ni³y...
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XVIII. Ostatnie zebranie
Pan Pawlicki, ogrodnik, a w³aciwie dzier¿awca ogrodu zamkowego (który mieszkañcy miasteczka iure caduco uczynili spacerowym i publicznym), doznaje dzi co kilka chwil nerwowego niepokoju.
Pan Pawlicki nie lubi goci przybywaj¹cych wy³¹cznie na przechadzkê. Nie lubi ich zw³aszcza w godzinach rannych. Zwykle po ka¿dej takiej wizycie nie mo¿e doliczyæ siê kwiatów
na klombach, owoców na drzewach - niekiedy nawet tyczek przy fasoli.
Dawniej by³o jeszcze gorzej. Panowie z miasta, ich ¿ony, dzieci i s³u¿ba, jakby do tego lubem tajemnym zobowi¹zani, nigdy, wchodz¹c do ogrodu drzwi za sob¹ nie zamykali. Korzysta³y z tego w granicach jak najszerszych psy i winie - z ma³ym, rozumie siê, po¿ytkiem dla
ogrodu i redni¹ przyjemnoci¹ dla ogrodnika.
Zaradzi³ wreszcie z³emu pan Pawlicki przez zawieszenie na drzwiach ciê¿kiego kamienia,
który je sam, automatycznie, z nadzwyczajnym ³oskotem zamyka.
Otó¿ dzi powodem wspomnianego ju¿ zdenerwowania pana Pawlickiego jest ów ³oskot, co
kilka chwil powtarzaj¹cy siê.
Za ka¿dym hukniêciem kamienia pan Pawlicki prostuje plecy przy sadzeniu flanców zgiête, g³owê w stronê drzwi obraca i widzi w nich - niebieski mundurek. Ile hukniêæ, tyle mundurków.
- Kara boska... nas³anie!... - mruczy, srodze siê marszcz¹c.
W ci¹gu kwadransa naliczy³ tych niebieskoci przesz³o tuzin.
- Chod ino, Ale! - wo³a rozpaczliwym g³osem na swego syna Olesia.
Nadchodz¹cemu wydaje pó³g³osem zlecenie:
- Uwa¿aj, a dobrze, na drzewa fruktowe... Na studentów ciêgiem patrz... A jakby co, to przez
¿adnych ceregielów, czapkê ³ap i kwita!...
Jak¿e bardzo myli siê pan Pawlicki! Jak¿e bezpodstawne i niedorzeczne s¹ jego obawy!
To nie knoty przyszli, nie urwisy, nie zrywacze kwanych jab³ek, nie otrz¹sacze robaczywych gruszek. To raczy³a nawiedziæ ogród zamkowy arystokracja szko³y: same pi¹to-klasisty, ptaki na wylocie, którym rektor dorêczyæ ma jutro patenty, a wraz z patentami prawo noszenia stroju cywilnego, zapuszczania bród i w¹sów, chodzenia z laskami, grywania w bilard,
zaci¹gania siê papierosem. Przyszli jeden za drugim, umówiwszy siê widaæ na jedn¹ godzinê, sztywni, powa¿ni, uroczyci, jakby ju¿ byli co najmniej kancelistami biura powiatu, sekretarzami urzêdu pocztowego. Przyszli, zasiedli na ³awkach doko³a wielkiej, starej gruszy
sapie¿anki i zaraz wo³aj¹ na Alesia:
- Garniec agrestu... Garniec gruszek... Garniec jab³ek...
- Agrest ma byæ miêkki!
- Gruszki soczyste!
122

- Jab³ka s³odko-kwaskowate!
Powa¿ny nastrój nie odebra³ im apetytu.
W tym wietnym gronie b³yszczy, na kszta³t wielkiej bursztówki, okr¹g³a rumiana twarz
Bonusia Smoliñskiego; wiec¹ ruchliwe, podobne gwiazdom lataj¹cym, czarne oczy Koz³a;
wychyla siê spod prostego daszka kepi, blade, lekko naznaczone osp¹, od myli wytê¿onej
pofa³dowane czo³o Osowskiego; widaæ te¿ przejêtych powag¹ chwili i niebywale uroczystych:
Sprê¿yckiego, Bellona, Sitkiewicza, W³aszczuka, Petrykowskiego i innych.
Jedz¹ owoce, wypluwaj¹ pestki daleko przed siebie i milcz¹. Dopiero gdy zjedli, Osowski,
uczeñ dobry, pilny, do nauki zawziêty, pociera czo³o i powiód³szy oczyma po towarzyszach,
przemawia:
- Jutro zatem...
I wzdycha.
- Tak, jutro!... - powtarzaj¹ inni.
I równie¿ wzdychaj¹.
Dra¿ni to Koz³owskiego. Jego ¿ywy temperament nie znosi wszelkiej p³aczliwoci.
- Có¿ to? - wo³a g³osem rzekim, z ³awki siê zrywaj¹c - czymy tu przyszli na rekolekcje?
Czy to jutro koniec wiata?
- Nie, ale dzieñ wa¿ny...
- Opuszczamy szko³ê na zawsze...
- Rozstajemy siê, mo¿e ju¿ siê wiêcej nie zobaczymy...
- Ha - wykrzykuje Kozio³ - jeli to wam humory zakwasza, mo¿na temu zaradziæ.
- Jak?
- Zostañcie wszyscy na drugi rok w pi¹tej klasie!
Za dobr¹ radê Kozio³ dostaje w g³owê ogryzkiem jab³ka.
Po krótkim zamieszaniu zabiera g³os najpowa¿niejszy w tym gronie Osowski.
- Zebralimy siê tu - mówi - a¿eby opowiedzieæ sobie wzajemnie: co ka¿dy z nas zamierza
czyniæ po otrzymaniu patentu. Trzeba wiêc, ¿eby Koz³y przesta³y brykaæ i ¿eby zrobi³o siê
trochê spokojniej.
- Racja. Niech Kozio³ schowa rogi.
- Bêdziemy mówili kolejno, jak siedzimy.
- Osa! zaczynaj od siebie.
Osowski przesuwa rêk¹ po czole.
- Znacie mnie dobrze - przemawia g³osem smutnym. - Wiecie, ¿e rwê siê do nauki, jak koñ
do ¿³obu. Ale có¿, kiedy tego konia przytrzymuje w miejscu - uzda...
- Co takiego?
- Mocna, twarda uzda, której ani zerwaæ, ani zêbami przegryæ nie mo¿na.
- Osa, mów wyraniej. Jaka¿ to uzda?
- Bieda.
Sprê¿ycki przypatruje siê koledze szeroko otwartymi oczyma.
Jest oczytany, posiada du¿o wiadomoci, ogarnia myl¹ szerokie horyzonty, ale o ¿yciu praktycznym ma pojêcie tak s³abe, jak dziecko. Wygl¹da te¿ dziecinnie i najm³odszy z ca³ego grona, odbija ra¿¹co od swych kolegów, wyrostków, którym w¹sy ju¿ siê sypi¹.
- Czy to znaczy, ¿e nie masz pieniêdzy? - pyta naiwnie.
- Ano tak...
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- To popro swego ojca, ¿eby ci da³...
- Ba, kiedy mój ojciec tak¿e nie ma!
Sprê¿ycki milknie. W g³owie nie mo¿e mu siê pomieciæ, ¿eby mogli byæ na wiecie ojcowie
nie maj¹cy pieniêdzy.
- Có¿ wiêc postanowi³e? - Pytaj¹ Osowskiego koledzy.
- Bêdê przez kilka lat uczy³ cudze dzieciaki i grosz do grosza ciu³a³. A gdy uzbieram potrzebny fundusz, wst¹piê do gimnazjum, potem do uniwersytetu...
- Czym chcesz zostaæ?
- Wszystko mi jedno: lekarzem, adwokatem, urzêdnikiem... G³ównie chodzi mi o to, ¿eby jak
najwiêcej umieæ, wiedzieæ!
Niewielkie oczy b³yszcz¹ mu ognicie na okr¹g³ej, bladej twarzy. W kolegach budzi szacunek.
- Na Bonusia kolej!
Gruby Bonu Smoliñski, opêdzaj¹c siê Koz³owskiemu, który k³uje go w t³usty kark ga³¹zk¹
agrestu, pod pozorem, ¿e muchy zeñ opêdza, przemawia wolno, z namys³em:
- Ja zostanê lekarzem... od zwierz¹t.
Ch³opcy zaczynaj¹ siê miaæ.
- Nie miejcie siê. To dobry kawa³ek chleba.
- Bonusiowi zawsze chodzi najbardziej o chleb...
- Z serem!
- Albo ze szperk¹!
- To ty bêdziesz wytryniarz? - krzywi siê pociesznie Koz³owski.
- No tak, albo co?
- Winszujê.
Bonu milczy i nadyma siê, myl¹c o odparowaniu ciosu. Wreszcie mruczy z powstrzymywanym, grzechocz¹cym mu w gardle miechem:
- Sobie powinszuj, bo mo¿esz mieæ u mnie darmo poradê...
Tamtemu oczy siê iskrz¹... Aby za¿egnaæ burzê, Osowski wo³a:
- Koz³owski niech teraz mówi!
- Koz³owski! Koz³owski! - powtarzaj¹ inni.
Wo³any odchrz¹kuje, brod¹ zabawnie porusza, oczyma strzela w prawo i w lewo...
- Mnie ci¹gnie do lasu... - owiadcza g³osem poufnym i zêby wyszczerza.
- Jak zwyczajnie koz³a... - zauwa¿a jaki dowcipni.
- G³upi, kochanku. Zwyczajnych koz³ów do lasu nie puszczaj¹, boby zniszczy³y, a ja bêdê
las sia³, lasu pilnowa³, o lesie myla³. Bêdê leniczym, rozumiesz? Najpierw leniczym, a potem nadlenym.
- Wiwat Kozio³ nadleny! - krzycz¹ ch³opcy weso³o. Osowski pieszy uciszyæ wrzawê.
- Sitkiewicz ma g³os - przypomina. Sitkiewicz pociera brodê, na której dziêki d³ugiemu skrobaniu scyzorykiem je¿y siê ju¿ jasna, rzadka szczecinka.
- To siê wie, ¿e mam g³os - ¿artuje - przecie¿em nie ryba.
- Gadaj: co bêdziesz robi³, jak dostaniesz patent.
- Schowam go do kieszeni. G³upi daje, m¹dry bierze.
Sitkiewicz ma s³aboæ do przys³ów i przygadawek.
- A potem co?
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- Pójdê na obiad. Cz³owiek jest g³odny, to do niczego, a jak siê naje, toby nic nie robi³.
miej¹ siê. Osowski napiera:
- Powiedz¿e, Sitko, co mylisz zrobiæ ze sob¹ po skoñczeniu szko³y?
- Nic nie mylê. Albo ja g³upi myleæ? Indyk myla³ i g³owê mu uciêli.
- Czy zamierzasz dalej siê kszta³ciæ?
- Co to, to nie! Mam ju¿ tej nauki po dziurki w nosie. Niech moje wrogi ucz¹ siê. Niech t³umacz¹ Eutropiusza, Korneliusza, Owidiusza i kuj¹ greckie aorysty!
- Obra³e ju¿ sobie zawód?
- To siê wie!
- Jaki?
- Zostanê jeometr¹. Raz kozie mieræ!
Wród ogólnej weso³oci Sitkiewicz milknie i zapala papierosa, prawdziwego papierosa
w prawdziwej angielskiej bibu³ce.
Z kolei zabiera g³os siedz¹cy tu¿ za Sitkiewiczem Bellon.
Dobry, szczery ch³opiec, rumiany i okr¹g³y, choæ nie doæ jeszcze rozdêty, ¿eby z balonika
móg³ zostaæ ca³ym balonem - nic stanowczego powiedzieæ o sobie nie umie. Ojciec jego
ma garbarniê - mo¿e syna wemie do pomocy, aby go z czasem na czele fabryki postawiæ.
Stryj znów jest artyst¹ - malarzem - rad by siostrzeñca widzieæ obok siebie w s³onecznym
przybytku sztuki. Skromny, potulny studencik zastosuje siê w zupe³noci do tego, co ojciec
i stryj po wspólnej naradzie o jego losie postanowi¹.
- W³aszczuk! na ciebie kolej.
W³aszczuk jest synem rzemielnika. Spojrzenie, razem zuchwa³e i zawstydzone, ¿ó³tawa cera
twarzy mówi¹ o ¿yciu spêdzonym w ciasnym, le przewietrzanym warsztacie, wród ludzi
dobrych mo¿e, lecz nieokrzesanych.
Patent z piêciu klas jest ziszczeniem najmielszych jego marzeñ, szczytem, o którego zdobyciu ledwie odwa¿a³ siê myleæ.
Uwa¿a³by za szaleñca tego, kto by pos¹dza³ go o pragnienie dalej siêgaj¹ce.
- Idê do biura powiatu - owiadcza tonem g³êbokiego zadowolenia, z dum¹ niejak¹ zmieszanego.
- I có¿ tam bêdziesz robi³?
- Bêdê przepisywa³ urzêdowe papiery.
Solennoæ, z jak¹ wymawia s³owo urzêdowe, jest wy¿sza nad wszystkie wyrazy.
Praktyczny Bonu bada ciekawie kolegê.
- Du¿o bêd¹ ci p³acili?
- Z pocz¹tku nic.
- To niewiele...
- Ale potem bêdê bra³ piêædziesi¹t z³otych na miesi¹c.
Na ch³opcach, przywyk³ych liczyæ na grosze, piêædziesi¹t z³otych czyni¹ wra¿enie niema³e. Krêc¹ g³owami z podziwu.
- To jeszcze g³upstwo... - umiecha siê W³aszczuk tryumfuj¹co. - Naczelnik powiedzia³, ¿e
jak bêdê pilny, mogê dojæ po kilku latach do stu z³otych...
Sto z³otych!... Zdumienie ch³opców nie ma granic. Kto by przypuszcza³, ¿e ten niepozorny
W³aszczuk zdobêdzie kiedy takie bogactwo!
Po W³aszczuku zadziwia kolegów Petrykowski - w inny wszak¿e sposób.
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Ch³opczyna spokojny, stateczny, nabo¿ny, z przymkniêtymi, jakby sennymi oczami, oznajmia
cienkim, w¹t³ym g³osem, ¿e o ¿adnej wieckiej karierze nie myli, postanowi³ bowiem zostaæ - ksiêdzem.
Spomiêdzy pozosta³ych jedni wracaj¹ na wie pomagaæ ojcom w gospodarstwie, inni id¹ na
praktykê gospodarsk¹ do obcych; jeden wyrusza do szko³y rolniczej; jeden jedzie do bogatego wuja, który ma losem jego pokierowaæ.
Nie brak i takich, co mówi¹ wrêcz, ¿e tymczasem o niczym nie myl¹ i myleæ nie chc¹, ¿e
doæ siê w sztubie napracowali, i przede wszystkim musz¹ - odpocz¹æ.
Nie wszyscy, co kiedy razem w szrankach stawali, razem dobiegli do mety.
Wielu opóni³o siê w drodze, wielu zbi³o siê z niej, straci³o trop, na manowcach przepad³o.
Wyj¹tek stanowi³ Dembowski. Brak³o go w tym gronie, ale dlatego tylko, ¿e ju¿ od roku
uczêszcza³ do jednego z gimnazjów warszawskich.
Inni zawieruszyli siê kêdy tak, ¿e nawet lad ich przepad³.
Nale¿eli do ich liczby przede wszystkim artyci klasowi: Konopka i Welinowicz.
Biedny Hefajstos, do czwartej klasy nawet nie doci¹gn¹wszy - umar³.
Kataryniarz-Olszewski opuci³ klasê trzeci¹ (po dwuletnim w niej pobycie) z powodów nader powa¿nych. Przyszed³ do przekonania, ¿e szko³a jest aren¹ zbyt szczup³¹ dla jego wielkich przemys³owo-handlowych zdolnoci.
Skokiem mia³ym, na jaki zdobywaæ siê mog¹ tylko natury wyj¹tkowo energiczne, przerzuci³ siê od razu z izby szkolnej na plac targowy, rozszerzaj¹c jednoczenie i zakres, i rodzaj swych operacji. Od drobnego ptactwa przeniós³ siê do wielkich czworonogów, od
go³êbi do... wieprzów i rumaków i zas³yn¹³ wkrótce jako pierwszorzêdny handlarz koni
i nierogacizny.
Pie, zdumiewaj¹cy wszystkich wietnym apetytem i równie wietnie rozwijaj¹c¹ siê tusz¹,
uwi¹z³ w klasie czwartej. Mówili koledzy, ¿e chciano przeci¹gn¹æ go do pi¹tej piecem okaza³ siê wszak¿e na to za t³usty. Wed³ug powszechnego przekonania przejad³ on sw¹ promocjê; zachodzi³a za obawa, ¿e przeje i patent.
Szczerze to martwi³o jego przyjaciela Koz³owskiego, ¿adna jednak z gimnastycznych i p³ywackich sztuk ostatniego poradziæ na to nie mog³a.
...Wszyscy obecni z³o¿yli ju¿ swe wyznania, wszystkim nieobecnym powiêcono po kilka
s³ów ¿artobliwych lub rzewnych, nagle przewodnicz¹cy zebraniu Osowski zauwa¿a:
- Zapomnielimy o Sprê¿yckim...
- To prawda - podejmuj¹ inni. - Gdzie on siê podzia³?
- Sprê¿ycki! Sprê¿ycki! - rozleg³y siê wo³ania.
Sprê¿ycki oddali³ siê o kilkadziesi¹t kroków od altany. Klêczy na skraju gêstego klombu i rozgarn¹wszy licie, wpatruje siê wytê¿onym wzrokiem w kwiat jaki. Us³yszawszy wo³anie
odwraca siê ruchem niechêtnym.
- Czego chcecie? - odkrzykuje, z kolan nie wstaj¹c. - Nie przeszkadzajcie mi! Znalaz³em rzadki, przeliczny okaz roliny z rodziny motylkowatych, studiujê go...
Zebranie wybucha gniewem i oburzeniem. Delegowani Sitkiewicz i Koz³owski wybiegaj¹, bior¹ Sprê¿yckiego za ramiona i prawie przemoc¹ wci¹gaj¹ pod roz³o¿yste ga³êzie
gruszy.
- Sprê¿ycki! - przemawia prezes uroczycie - masz nam tu natychmiast powiedzieæ: co czyniæ zamierzasz po skoñczeniu nauk?
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- Po skoñczeniu nauk? - dziwi siê tamten. - Có¿ ja mogê dzi o tym powiedzieæ? To rzeczy
tak dalekie!....
- Nie tak bardzo. Jutro nauki koñczysz.
- Jutro koñczê nauki? Chybacie oszaleli! Ja dopiero je zacz¹³em.
- Jutro dostaniesz patent.
- Iihi... taki patent. Dla mnie patentem bêdzie dopiero dyplom uniwersytecki. A i na tym jeszcze nie koniec.
- Pi, pi, pi... co mu to siê roi! - dziwi siê Koz³owski.
- Kopernikiem chcesz zostaæ czy co? - pyta drwi¹co W³aszczuk.
- Daj kurze grzêdê, ona: wy¿ej siêdê!... - wyje¿d¿a z przys³owiem Sitkiewicz.
Zaczynaj¹ pod¿artowywaæ z wielkiego zapa³u ma³ego kolegi, przy czym zarysowywa siê ju¿
nieznacznie przepaæ, maj¹ca ich odt¹d dzieliæ od niego.
Oni ju¿ cel swój osi¹gnêli, wchodz¹ w wiat, do uczty ¿ycia zasiadaj¹, z wy¿szoci¹ i prawie
z politowaniem patrz¹ na najm³odszego, dziecinnie wygl¹daj¹cego towarzysza, któremu siê
roj¹ rzeczy tak dalekie i tak wysokie.
Jeden Osowski w³aciwie rozumie i ocenia Sprê¿yckiego.
Przystêpuje doñ, rêkê mu ciska...
- Zazdroszczê ci... - mówi smutno. - Ty mo¿esz... szczêliwy! Oby mi Bóg pozwoli³ spotkaæ
siê jeszcze z tob¹!
Tymczasem zbyt d³ugo wytrzymywana powaga opuszcza nagle cz³onków zebrania.
Niebieskie mundurki zaczynaj¹ skakaæ, popychaæ siê, dokazywaæ.
- Panie Pawlicki! - wo³aj¹ na przechodz¹cego ogrodnika.
- Jeszcze po garncu tego dobrego!
- A czy panowie studenty maj¹ dydki?...
- Oho!... dzi moglibymy ca³y pañski ogród zakupiæ!...
Po zjedzeniu owoców ch³opcy porozumiewaj¹ siê oczami i naraz z tych wszystkich m³odych,
zdrowych, pe³nych zapa³u piersi wyrywa siê pieñ chóralna:
Pijmy zdrowie Mickiewicza!
On nam s³odkich chwil u¿ycza!...
Dwiêcznej pieni przys³uchuj¹ siê wróble, ziêby, czy¿yki - przys³uchuje siê jej tak¿e wsparty na motyce Ale i po raz pierwszy w ¿yciu spogl¹da ze smutkiem na swe bose stopy i rêce czarne od ziemi inspektowej...
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