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BOLESŁAW PRUS

Ogród Saski
Mylisz się, kochany przy acielu, eżeli sąǳisz, że zawsze samotny stąpałem po żwirze,
który w te chwili tysiące nóg depcą. Patrz, teraz na przykład, w ak pięknym zna du ę się
kółku roǳinnym! …
Ta szanowna, aczkolwiek przysaǳista matrona, w edwabne sukni, z tak tkliwym
zaufaniem opiera ąca się na moim ramieniu, to pani X., właścicielka nieco zadłużonych
dóbr ziemskich.
Ten wysmukły, co chwila rumieniący się anioł w aksamitne garybaldce¹, to panna
Zoﬁa, córka poprzeǳa ące ; ma  lat, ,  rubli posagu i wyobraża sobie, że w Saskim
Ogroǳie wszyscy tylko na nią patrzeć i z nie wyśmiewać się będą.
Ten rozkoszny -cioletni chłopaczek w niebieskie sukience, przewiązane pod ramionami lakierowanym paskiem, miłe bobo w kaszkieciku z aksamitnym guzem i edwabnym
fontaziem², to mały Franio, syn starsze , a brat młodsze mo e towarzyszki.
Ten na koniec -letni płowowłosy wyrostek, wiecznie przestraszony i wiecznie wszystkim ustępu ący z drogi, to kuzyn opisane familii. Był akiś czas w szkołach, obecnie bawi³
przy cioci ako praktykant gospodarski i pełni obowiązki tymczasowego wielbiciela panny
Zoﬁi. Nosi aksamitną żokie kę, asnooliwkowe ineksprymable⁴, popielaty żakiet i ciemnozielone rękawiczki, które zda ą się stanowić dla niego przedmiot na wyższe chluby nie
wyłącza ące ednak zakłopotania.
Cała nasza grupa, razem z Bibi (kieszonkową suczką, które głowa przypomina duży kłębek bawełny), otóż cała grupa ceremonialnym krokiem posuwa się ku Saskiemu
Ogrodowi. Podróż nasza trwa uż około trzech kwadransów, ale ani na chwilę nie tracimy dobrego humoru; w droǳe parę razy kiwaliśmy na dorożkarzy, ale grubianie ci,
zobaczywszy tak liczną roǳinę, umykali co im sił starczyło. Brniemy więc dale , bawiąc
się rozmową o ogroǳie, który od kilku dni spęǳa sen z ﬁglarnych oczek panny Zoﬁi.
— Ach, Boże! Boże! … wzdycha mama. — Wleczemy się, ak ǳiady na odpust… Ty
pewnie żenu esz się iść z nami, panie Bolesławie, bo to my paraﬁanki…
— O pani! Wszakże i a estem paraﬁaninem…
— To prawda, żeś ty Wołyniak, poczciwy… Wy wszęǳie tacy: serce złote, ak nie
wymawia ąc u ciebie, a w głowie ﬁu i ﬁu! … ak u naszego kochanego Właǳia na ten
przykład…
Kochany Właǳio wyszczerzył białe zęby w kierunku swoich zielonych rękawiczek,
a po raz setny zarumieniona panna Zoﬁa wtrąciła:
— Ciekawam barǳo, ak też wygląda ten wasz sad Saski, czy tam warszawski? …
— Musi być okrągły! … — domyślił się -letni Właǳio, przechoǳąc z prawe
strony na lewą.
— Przeciwnie, kochany panie Władysławie — odparłem — est czworoboczny, a eżeli pana interesu ą szczegóły topograﬁczne, to dodam, że ma od wschodu Saski Plac, od
zachodu targ za Żelazną Bramą, od południa ulicę Królewską, a od północy całą gromadę
domów…
Słuchacz mó widocznie zrozumiał ob aśnienie, ponieważ przeszedł z lewe strony na
prawą.
¹garybaldka — czerwona koszula, naśladu ąca ubiór żołnierzy Garibaldiego. [przypis edytorski]
²fontaź — kokarda zastępu ąca krawat. [przypis edytorski]
³bawić (daw.) — przebywać. [przypis edytorski]
⁴ineksprymable (daw., żart.) — kalesony. [przypis edytorski]

— A wrotaż są akie? … — spytała znowu panna Zoﬁa tym rozkosznym głosikiem,
któremu wybacza się nawet nonsensy.
— O, są pani!… całe z żelaznych krat…
— Ooo… ! — zǳiwiło się towarzystwo.
— Bram tych est aż sześć…
— A… ooo! … — był nowy wybuch zǳiwienia.
— Jedna — ciągnąłem — wychoǳi na Saski Plac, druga na kościół Ewangelicki,
trzecia na Marszałkowską, czwarta na targ, piąta na ulicę Żabią, a szósta na Niecałą…
— Mamo… Mamo! … — zawołał nagle spotniały Franio — a przez płot czy bęǳiemy
przełazić?
— Franiu, bądź grzeczny! — zgromiła go siostra. — Niechże nam pan powie, cóż
tam więce est? …
— Uważa łaskawa pani, są naprzód cztery kąty…
— I chi! chi!… aki ty zbytny⁵, panie Bolesławie — ucieszyła się mama.
— Cztery kąty barǳo interesu ące, ponieważ w północno-wschodnim zna du e się
strzelnica…
— Jezus! Maria! — zaoponowały damy.
— O, to sobie strzelę z parę razy! … — wykrzyknął Właǳio i poszedł na lewo.
— Strzelnica ednak nie funkc onu e uż od kilku tygodni…
— Coś się zepsuło… — zauważył Właǳio uż z prawe strony.
— W kącie południowo-wschodnim est cukiernia…
— A … na lody, mamo, na lody!… — przerwała mi panna.
— Za ǳiem! … Za ǳiem!…
— W kącie południowo-zachodnim est zakład kumysowy⁶, wody mineralne i mleczarnia…
— Chryste Panie!… — zǳiwiła się mama. — W takim saǳie mleczarnia? … A zsiadłegoż mleka dostanie? …
— O, dostanie!…
— Za ǳiemże i tam…
— W kącie północno-zachodnim est plac dla ǳieci…
— Bożeż ty mó ! … — wykrzyknęła matrona. — A cóż ony tam robią?
— Bawią się z niańkami…
— Robaczki wy mo e serdeczne! … Ach, boda ciebie, panie Bolesławie, że ty wiesz
tak wszystko…
W czasie tych wyǳiwiań minęliśmy Saski Plac, przeszli ulicę, na które mało nas nie
roz echano, i zbliżyliśmy się do głównego we ścia. Zauważyłem, że twarz panny Zoﬁi robi
się purpurowa, i że w duszy e tymczasowego adoratora powsta ą nie akie wątpliwości co
do popielatego żakietu, ciemnozielonych rękawiczek i asnooliwkowych uzupełnień.
— Nie można, nie można!… — odezwał się w te chwili dozorca do akiegoś barǳo
podszarzanego egomości.
— Za co on ego nie wpuszcza? … — szepnęła mi do ucha strwożona mama.
— Bo est źle ubrany — uspokoiłem ą.
— A nas-że? …
Nie dokończyła azesu, ponieważ z kolei zwrócono się i do nas.
— Państwo będą łaskawi wziąć pieska na sznurek…
— Bibi na sznurek? … Bibi? … — wykrzyknęła panna Zoﬁa,
— No, eżeli on się tak nazywa, to Bibi…
— Cóż to bęǳie, panie Bolesławie, kiedy my nie mamy sznurka? To chyba ty, Właǳiu, musisz biedną Bibi odnieść do domu.
— A może by ą można na szpagat? … — spytał surowego dozorcy oszołomiony
Właǳio, po raz pierwszy zapomina ąc o kolorze swoich rękawiczek.
— Można… można!…
W odpowieǳi na to przyzwolenie, płowowłosy nasz przy aciel wykonał kilka ruchów
w okolicach swe żakietki, a za chwilę ładna Bibi, kaszląc i opiera ąc się, asystowała nam
⁵zbytny (daw.) — skłonny do żartów. [przypis edytorski]
⁶kumys — napó ze sfermentowanego mleka. [przypis edytorski]
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przywiązana do krótkiego szpagatu. Czas był wielki, bo uż i luǳie poczęli się na nas
oglądać.
— Woda!… woda!… Le e!… le e!… — wrzeszczał uradowany Franio, patrząc na rzewnie płaczącą fontannę.
— Franiu, bądź grzeczny! — upominała go siostra. — To pewno wodotrysk, panie
Bolesławie? … Ach, aki piękny!…
Milczałem, nie tyle myśląc o wodotrysku, ile o szeroko otwarte gębie -letnieg
Właǳia w aksamitne żokie ce⁷. Luǳie znowu gapią się na nas, panna Zoﬁa znowu się
rumieni… a sam czu ę pewne zakłopotanie… Szczęściem Bibi wyǳiera się z rąk swo ego
pogrążonego w kontemplac i przeciwnika…
— Łapa , Właǳiu! … — woła mama.
— Trzyma , Właǳiu!… — powtarza panna.
Rozpoczyna się gonitwa, podczas które Bibi spod nóg akiegoś ǳiecka wpada na
ogon⁸ akie ś damy, zaplątu e się sznurkiem o pałasz wo skowego, a w końcu dostawszy
kĳem od podeszłego egomości, podkula ogon i z rezygnac ą podda e się ubezwłasnowolnieniu. Uważam, że spaceru ące grupy poczyna ą serio za mować się wypadkiem Bibi,
garybaldką panny Zoﬁi i żokie ką pana Władysława — co wszystko, razem wzięte, nie
doda e mi byna mnie otuchy.
— Mamo, chodźmy dale !… — prosi wysmukła Zosia.
— Idźmy — odpowiada mama — ale nie środkiem. Tu same elegantki spaceru ą,
i spaliłabym się ze wstydu, gdyby na nas tak dłuże patrzali.
Odchoǳimy w ale ę na prawo i zna du emy wolną ławkę. Około strzelnicy akaś
ǳiewczynka bawi się toczeniem obręczy, druga skakaniem przez sznurek, trzecia podbianiem ogromne piłki, a kilku chłopców bieganiem i wrzaskiem.
Jeden z nich, w ubiorze marynarskim, zbliża się do nas i pyta z ukłonem:
— Proszę pana, która też goǳina?
— Trzy kwadranse na trzecią.
— Ach, aki grzeczny chłopaczek! — szepce mama.
Marynarz zauważył Frania; chwileczkę popatrzali sobie oba w oczy, wreszcie przybyły,
zwraca ąc się z powtórnym ukłonem do mamy, rzekł:
— Niech pani bęǳie łaskawa temu małemu pozwolić bawić się z nami.
— Owszem!… owszem!… Idź, Franiu, bawić się z tymi grzecznymi chłopczykami —
odparła mama. — Ach, akież cudowne ǳieci są w te Warszawie!
W oka mgnieniu zmieszanego Frania otoczyła gromadka ǳieci, i rozpoczęło się śleǳtwo:
— Kawaler umiesz się bawić?
— W co kawaler umiesz się bawić?
— To akiś mazga ! …
— A skąd kawaler? …
My z mamą i z Zosią i z Właǳiem, esteśmy aż z K…………‥
— Panowie!… Bawmy się w enerała — zaproponował marynarz. — Wy bęǳiecie
żołnierzami, a enerałem, a ten mały koniem…
— Dobrze… dobrze…hura!…
Za chwilę mały Franio, trzyma ąc sznurek w zębach, podcięty parę razy batem, cwałował pomięǳy drzewami. Jenerałowie i żołnierze zmieniali się co kilkanaście sekund,
ale przybysz z K… ciągle był koniem i w charakterze tym dopóty galopował, aż zmęczony i wyćwiczony pe czem, upadł na ziemię, zanosząc się od płaczu. Towarzysze ego
rozpierzchli się, ak wróble.
— Ach, nicponie te warszawskie ǳieci!… Ach, urwisy!… — woła przestraszona mama, uspaka a ąc, trzepiąc i obciera ąc Frania. Wreszcie kiedy przeszło i to zmartwienie,
ruszyliśmy wpoprzek alei główne ku mleczarni.
— Chryste Panie… akie ogony te damy noszą! … aki tu kurz! … Taż odsapnąć nie
można… zupełnie akby kto stado owiec przepęǳił!… — lamentowała e mość.
— Panie Bolesławie — pyta urocza Zosia — co znaczą te beczki?
⁷żokiejka — ǳiś: dżoke ka, roǳa sztywne czapki, zwykle używane do azdy konne . [przypis edytorski]
⁸ogon — tu: tren, ciągnąca się po ziemi część sukni. [przypis edytorski]
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ǲiecko

— To do polewania ulic…
— Ach, prawda! taż tu wyraźnie błoto w ale ach… kurz i błoto! Oto mi sad! … u nas
na okólniku⁹ porządnie …
— A gǳież tu warzywa saǳą? — przerywa pani.
— Tu nie saǳą warzyw — odpowiadam.
— Nie saǳą⁈… A drzeważ uktowe¹⁰ są?…
— I tych nie ma….
— Nie ma!… Więc od czegóż wy ten sad trzymacie?
— Od… to est… dla świeżego powietrza…
— Piękne mi świeże powietrze, ak pragnę szczęścia! … Wy tu zmarnie ecie z takim
świeżym powietrzem… Ach, akiż fetor¹¹! … cóż to znaczy? …
— O, to nic, proszę pani!… Iǳiemy w te chwili ale ą, przytyka ącą do ulicy Królewskie , na które rynsztoki¹² trochę pachną…
— Aaa… ooo!…
Otóż i mleczarnia. Towarzystwo mo e z uwagą patrzy na delektu ących się krowimi
produktami Warszawiaków. Wołam pannę.
— Co państwo każą? …
— Hładyszkę zsiadłego mleka i sitnego chleba — odpowiada e mość.
Panna wytrzeszcza oczy.
— Mamo — szepcze Zosia — akoś to mleko nieładne… U nas czeladź¹³ takiego by
nie adła, da my spokó ! …
— Fiu!… gwiżdże Właǳio. — Albo to mleko zsiadłe? To maślanka!… U nas w K.
zsiadłe mleko kra ać by można…
Panna ulatnia się, poznawszy o co choǳi.
(Uważam, że pierwotny zachwyt szanowne mamy nasze na widok ogrodu zmnie szył
się o  procent).
— Panie Bolesławie — mówi do mnie — a ǳieciż tu daleko? Chodźmy do tych
niebożątek.
Około Żelazne Bramy przecinamy po raz drugi ale ę główną i wchoǳimy na plac,
zawalony gromadą ży ących ciał luǳkich. ǲieci i ich niańki, rozmieszczone ak śleǳie
w beczce, sieǳą, leżą, śpią, płaczą, szy ą, rozmawia ą, słowem, robią wszystko, co komu
na myśl przy ǳie.
— O rany Chrystusa!… — woła mama. — Jak to, więc na tym placu bez trawy,
w tym kurzu, w te ciasnocie, bawią się ǳieci tute sze? O Boże! Boże… toż u nas na wsi
cielętom lepie !…; Patrza że, panie Bolesławie, akie to małe ǳieckowina! … pewno mu
się eszcze ząbki nie wyrzyna ą, a ono uż tu? … Nianiu! … nianiu! … — zwraca się do
edne z piastunek — a czego to ǳiecko tak płacze?…
— A bo, proszę pani, uż mleka nie ma w butelcze, więc nie ma czo szszać…
— To ono butelkę ssie! a gǳież matka?
— Pani ż panem szą w ogroǳie, ale pani szama nie karmi…
Poważna mo a przy aciółka machnęła gniewnie ręką, i poszliśmy dale .
— Czy to bożnica¹⁴, proszę pana? — pyta mnie uśmiechnięty Właǳio, wskazu ąc
ogromny, elegancki budynek w guście szwa carsko-chińskim.
— To letni teatr, panie…
— Aaa!… proszę pana, a tenże budynek murowany na górze, co to akby maszynka
do gotowania kawy?
— To rezerwoar wodny…
— Aaa!… A tenże parów, co to takiego?
— Saǳawka…
— Saǳawka bez wody… chi! … chi!… A tenże chłopiec z gęsią?
— Fontanna…
⁹okólnik — ogroǳona część pastwiska. [przypis edytorski]
¹⁰fruktowy — owocowy. [przypis edytorski]
¹¹fetor — smród. [przypis edytorski]
¹²rynsztok — otwarty kanał ściekowy biegnący wzdłuż ulicy. [przypis edytorski]
¹³czeladź — służba. [przypis edytorski]
¹⁴bożnica — synagoga, świątynia żydowska. [przypis edytorski]
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— Aaa!… To proszę pana, woda iǳie przez chłopca, czy przez gęś? …
— Przez gęś…
— Aaa! A toż korytko nad saǳawką?
— Strumyk dla ptaków…
— Aaa!… to ptaki w Warszawie znaczy błoto eǳą?
— Tylko pĳą…
— Aaa!…
W te chwili napatacza się znowu akiś chłopczyk z gołymi nogami, po szkocku.
— Która goǳina, proszę pana?
— Kwadrans na czwartą…
— Mamo! … za dźmyż na te lody… — prosi panna Zoﬁa.
— A za dźmy!… Wiedźże nas, panie Bolesławie — odpowiada barǳo zachmurzona
mama.
Jeszcze raz przecinamy ale ę główną; pani zatyka nos, panna rumieni się, kawaler
otwiera gębę, Franio czepia się za rękę matki, a Bibi plącze się mięǳy nogami swego
kornaka¹⁵, który woła:
— Panie! panie!
Kilku panów ogląda się, a estem różowy.
— Panie! — powtarza posiadacz aksamitne żokie ki — to tu w Warszawie i drzewa
blachą łata ą? Na co to tak?
Ponieważ nie wiem: „na co to tak?” — więc milczę i uważam tylko, że białe zęby
mego interlokutora¹⁶ na osobach za mu ących ławki, robią nie mnie szy efekt od ego
ciemnozielonych rękawiczek i szpagatu, na którym ciągnie Bibi.
— Proszę pana… co to za ﬁgura? … — pyta nieśmiało panna Zoﬁa, wskazu ąc posąg,
zarówno cierpiący na brak podpisu, ak i na niedostatek garderoby.
— Zosiu! … nie patrz tam — upomina ą mama — bo to nieprzyzwoicie! …
Zosia płonie¹⁷, Bibi szczeka, a cała nasza karawana zbliża się do cukierni, do które
wchoǳimy nareszcie i za mu emy stolik pod werandą.
— Co państwo każą? … — pyta markier¹⁸, wygląda ący z pozoru na człowieka, który
lepie się zna ze słodyczami, niż z mydłem.
— Ja proszę o lody — dysponu e mama.
— I a o lody — powtarza córka.
— To i a o lody — konkludu e Właǳio.
— A ty, panie Bolesławie? …
— Proszę o czarną kawę…
— A dla Frania ciasteczko — decydu e e mość.
Markier znika i po pewnym czasie z awia się z tacą pełną żądanych efektów.
— Ach! akie małe porc e lodów! … — ǳiwi się mama.
— Może państwo będą łaskawe zapłacić zara.
— Cóż to znaczy? … alboż my uciekamy? …
— Ja tego nie mówię, ale niektóre goście są takie, że wychoǳą i nie płacą — wy aśnia
egzekutor.
Czu ę, że estem tak pąsowy, ak panna Zoﬁa i e mama, która, nie ociąga ąc się
dłuże , wydobywa woreczek i pyta:
— Co się należy?
— Trzy porc e lodów — rachu e markier —  kopie ek…
— Takie małe porc e po  kopie ek?
— Ja nic na to nie poraǳę! … Filiżanka kawy  i pół kopie ek.
— Na Nowym Świecie  kopie ek — przerywa dama.
— Ja nic na to nie poraǳę! … Ciasteczko  kopie ek.
— Gǳie inǳie lepsze kosztu e …
— Razem  i pół kopie ek — sumu e markier.
¹⁵kornak — dozorca słoni, a. osoba powożąca słoniem. [przypis edytorski]
¹⁶interlokutor (z łac.) — rozmówca. [przypis edytorski]
¹⁷płonąć — czerwienić się. [przypis edytorski]
¹⁸markier — tu: osoba przy mu ąca rachunki. [przypis edytorski]
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Przez ten czas wycelowano na nas wszystkie szkiełka; w powietrzu poczyna ą krzyżować się uwagi.
— Wełna!… mówi eden.
— Facet w żokie ce est pyszny… wygląda na forysia¹⁹…
— Gąska²⁰ niczego, choć anachronicznie ubrana.
Słucha ąc tych uwag, towarzystwo mo e kręci się; a estem ﬁoletowy, i nawet Franio
ma minę przestraszonego. Tylko ostrzyżona Bibi zachowu e się obo ętnie i robi przez ten
czas zna omość z czekoladowym angielskim charcikiem. Wreszcie ruszamy.
— Gąska kapitalna! … — żegna ą nas eleganci.
— Wy dźmy uż, mamo, z ogrodu — mówi ze łzami w oczach panna Zoﬁa.
— Aaa!… upadam do nóg za ten wasz Ogród Saski — irytu e się mama — uż mnie
tu drugi raz nie zobaczycie… Wolę a swó sad w K….
— Mo e nowe rękawiczki za  kopie ek pękły! … — wzdycha Właǳio, i zapewne
skutkiem zmartwienia, przy samym wy ściu przydeptu e i obrywa łokciowy ogon akie ś
damie.
—… fu… otom się skąpał!… — myślę i postanawiam odtąd nigdy nie akompaniować
na spacerach antypodom²¹, którym nie podoba się Ogród Saski.
*
Nam ednak, bądź rodowitym, bądź naturalizowanym Warszawiakom, wystarcza ta
klatka bez dachu. Mamy w nie , co prawda, zakurzone i „połatane”, lecz zawsze dość zielone drzewa; mamy klomby, wprawǳie niekoniecznie czyste, ale wygodne i do naszych
wyobrażeń o porządku nieźle zastosowane; nie brak też mie scami kwiatów różnobarwnych i trawników płowych²², a przypomina ących niegoloną ǳiadowską brodę.
A ile tam alei kasztanami wysaǳanych, ile gracowanych ulic, aki obszar! … Wprawǳie na szerokość ogród nasz nie ma więce , niż około  pens onarskich kroków, lecz za
to długi est na  przeszło kroków tragicznych, takich, akimi prowinc onalni artyści
posługu ą się dla wywołania na wyższego efektu.
Oprócz budynków, nie ma ących wielkiego związku z galeriami sztuk pięknych, prócz
cukierni i mleczarni, posiadamy w tym lubym zakątku namiot owocowy, pyszną altankę
wód gazowych i resztki lotery nych szałasów, wymowne świadectwo naszych ﬁlantropĳnych uczuć. Szkoda ednak, żeśmy się uż pozbyli strzelnicy i eszcze nie doczekali choćby
skromne bawary ki²³; szkoda również, że nad planem głównego wodotrysku pracowała akaś gospodarska fantaz a. Jak na na większą ozdobę takiego ogrodu, nie dość było
ustawić na ziemi dużą balię, w nie ogromną miskę, w te kolosalną podstawkę do nafciane ²⁴ lampy, a na wierzchu imponu ących rozmiarów spodek. Jeżeli Warszawę, w braku
popiołów i lawy, piasek kiedy zasypie, wątpimy, aby odległa potomność zadawała sobie
dużo trudu nad odgrzebywaniem tego ǳieła na nowsze sztuki.
*
Około -e z rana, gdy ucichnie uż muzyka w zakłaǳie wód mineralnych i opadnie kurz, wzniecony ba ecznie długimi miotłami stróżów, wówczas do ogrodu schoǳą
się emeryci, niańki i bony²⁵ z ǳiećmi, tuǳież kilkunastu próżniaków, lubiących czytywać książki na otwartym powietrzu. Ta emna nić sympatii pociąga ǳieci ku emerytom,
próżniaków ku romansowym bonom, a wtedy ǳiwne widowisko przedstawia się oczom
obserwatora.
Poczciwe sześcionożne ławki z gwałtownie w tył wygiętymi poręczami przybiera ą
wówczas wygląd huśtawek, w których na ednym końcu sieǳi bona z haem lub z książką, na drugim próżniak z książką lub papierosem. Na pozór mięǳy osobami tymi nie
¹⁹foryś (daw.) — pomocnik stangreta. [przypis edytorski]
²⁰gąska — tu: młoda ǳiewczyna, zwł. ze wsi. [przypis edytorski]
²¹antypoǳi — legendarni mieszkańcy drugie strony ziemi. [przypis edytorski]
²²płowy — żółto-szary. [przypis edytorski]
²³bawaryjka (daw.) — piwiarnia. [przypis edytorski]
²⁴nafciany — ǳiś: naowy. [przypis edytorski]
²⁵bona — opiekunka nad małymi ǳiećmi. [przypis edytorski]

   Ogród Saski



Flirt

ma na mnie szego związku, obo e bowiem sieǳą do siebie tyłem. Przechoǳący ednak
w znaczne odległości od tych par ǳiwnych, a obdarzeni ostrym słuchem, łatwo przekonać się mogą, że długość ławki nie przeszkaǳa rozmowie, i że ﬁglarny Amor umie
kaleczyć serca nawet plecami do siebie odwrócone.
Im wyże na sklepieniu niebieskim podnosi się słońce, tym barǳie zbliża ą się do
siebie nasi samotnicy, a gdy w południe kompas zgromaǳa luǳi poważnych dla uregulowania zegarków, wówczas tkliwą parę odǳiela uż co na wyże pół ławki. Wtedy
zwykle do rozmarzonych dwó ek zbiega się krzykliwa tłuszcza ǳieci, woła ąc: „ eść!” —
bony odchoǳą, a szczęśliwi zdobywcy ich serc, schyleni na poręczach ławek, zapada ą
w drzemkę, która niekiedy usiłu e zastąpić im obiad.
*
Południe minęło uż od kilku goǳin; w ogroǳie kipi śmietanka towarzystwa. Uśmiechnięte, promienie ące, szeleszczące, spowite we wszystkie barwy nieba i ziemi, królowe
stworzenia w obłokach tkanin spłynęły do alei główne . Wobec szczebiotu ich ptaki milkną i przesta e dyszeć wiatr, zabłąkany mięǳy liśćmi.
Burzliwa fala choǳących, wciśnięta mięǳy żywe brzegi wiǳów, ǳieli się na prądy,
nieustannie zmienia ące kierunek i mie sce. W te chwili wszystkie płyną w edną stronę,
w następne dwa w prawo, trzy w lewo, dale eden w prawo i eden w lewo. Czasami na
mgnienie oka fale nikną, aby natychmiast powrócić, zetrzeć się i znowu zmącić. Olśniony
błyskawicami spo rzeń, odurzony tysiącem oddechów, ogłuszony kaskadą słów, wstrząsany huraganem ǳiwnych uczuć, cofasz się w tył i dostrzegasz… gromadę gadatliwych
dwunogów, nie wiadomo dlaczego wałęsa ących się wśród gęstych tumanów kurzu…
O, życie! czymże ty esteś bez złuǳeń? …
*
Już noc zapadła; w Teatrze Letnim gra ą operę, a tłum bezpłatnych wielbicieli piękna,
zaklętego w dźwięki, snu e się około fatalnych sztachetek. Jakiś namiętny meloman, wbity mięǳy dwa drzewa, surowe we rzenie ciska na mnie, który szelestem nóg poważyłem
się przypomnieć mu cały niesmak mie sc gratisowych. Nie przeszkaǳam! nie przeszkaǳam!… lecz i nie zazdroszczę. Z tego punktu słuchany tenor przypomina nawoływania
rozwożących węgle, sopran spazmy, a bas pastwisko.
Lecz otóż znowu ale a główna; przechodniów niewielu, a ławki prawie puste. Siadam
na edne , aby podsłuchać szeptów.
— Nie byłaś wczora …
— Nie mogłam…
— Unikasz mnie, gniewasz się! …
— Nie…
— Pozwól mi rączkę… Wszak mnie — kochasz?… Nie kochasz!…
— No, powieǳ czy kochasz? …
— Nie… wiem…
— O kochasz!…
— Puść mi pan rękę…
— Nie puszczę…
— Puść!… Pomyśl tylko, co z tego bęǳie? …
Głos z daleka: Mamo!… mamo… gǳie mama?…
Głos bliżej: Ja tu, Maniu… chodź, chodź!…
Idźmy stąd; zostańcie w poko u, szczęśliwi! Dusze wasze zbyt za ęte są w te chwili,
abyście mogli po ąć złowrogą przepowiednię, która padła na was z ust ǳiecka.
Jak cicho! … tylko młody ptak skrzeczy w gęstwinie… Dlaczegóż i a nie miałbym
ǳielić spo rzeń moich mięǳy gwiazdy asne i kocha ące oczy?
Wiǳę akieś światła. Tu błyszczą lampy altanki z wodą sodową, tam zapałka… Co
mnie wreszcie obchoǳą zapałki, woda sodowa i wszystkie wynalazki, kiedy dokoła noc,
a nad głową niebo i drzewa szumiące?
Niby znam te mie sca, a nie znam? Zda e się, żem zabłąǳił, i robi mi to przy emność!
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Obecnie doczekałem się takie chwili, w które zachwyca nas osławione kwilenie ptaków i rozrzewnia zdyskredytowany księżyc. Jaki nawał uczuć!… zda e się, że wyśpiewałbym całą duszę mo ą, która przecież est inna, aniżeli u innych luǳi, ale… eść uż chcę,
a przy tym obawiam się, aby mie sca nie zabrakło w „Kurierze”.
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