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Roz dzialpierw szy

 
Pan Po mfret, po ste run ko wy w Roztoce, był szczu płym

mło dym męż czy zną o nie zwy kle ła god nych piw nych oczach
(pan na Okta wia ma wiała, że pan Po mfret ma „tę sk ny” wy -
raz twa rzy).

„Od no szę cza sem wra że nie — mó wi ła do pa na Pot ta —
że pan Po mfret nie lu bi swe go za wo du”.

Je go żo ną by ła wiecz nie za afe ro wa na drob na nie wia s-
ta — rów nie ja sna, jak on był ciem ny — i mie li bar dzo du że
spo koj ne nie mow lę.

Pa ra pe ty okien ne w miesz ka niu nad po ste run kiem po li cji
za wsze by ły za rzu co ne roz ma ity mi pu szy sty mi za baw ka mi.
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Pan na Okta wia za mknę ła sta ran nie pa ra sol kę i po sta -
wi ła ją w po bli żu pie ca. Gdy wy cią gnę ła rę ce do ognia,
stwier dzi ła, że tro chę drżą.

— O Bo że, Bo że — szep nę ła i wci snąw szy dło nie głę bo -
ko w kie sze nie, znów się wy pro sto wa ła.

Wszedł pan Po mfret, bar dzo to by ło mi łe z je go stro ny.
Pił wła śnie her ba tę i wy cie rał te raz usta chu s tecz ką.

— Dzień do bry pa ni. Okrop ną ma my dziś po go dę.
— Tak, istot nie — od par ła pan na Okta wia sła bym gło -

sem.
— Pro szę, niech pa ni usią dzie. Tu taj, przy pie cu.
Pan na Okta wia w mil cze niu za ję ła miej sce. Pan Po mfret

przy su nął so bie krze sło zza biur ka i usiadł ko ło niej. Przez
chwi lę pa no wa ła ci sza, a po tem pan Po mfret pod jął prze -
rwa ny te mat:

— My śla łem, że oko ło po łu dnia się roz ja śni… Po ja wi się
choć skra wek nie bie skie go nie ba… — Ci sza trwa ła na dal, to -
też pan Po mfret po wtó rzył: — Gdzieś oko ło po łu dnia… —
i z wiel kim po śpie chem wy tarł nos. — Co praw da rol ni cy 
lu bią ta ką po go dę — cią gnął, wpy cha jąc chust kę do kie sze ni. 

Spra wiał wra że nie czło wie ka po god ne go i ra czej nie -
dba łe go.

— Tak — przy tak nę ła pan na Okta wia. — Rol ni cy to lu bią.
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Pan na Okta wia na ogół się tym za chwy ca ła, kie dy jed nak 
te go wła śnie dżdży ste go po po łu dnia (ści ślej mó wiąc: trze -
cie go paź dzier ni ka) szła dróż ką ko ło do mu, szkla no okie mi -
sie i kła po uche kró li ki wcale jej nie ba wi ły. Spra wa, co do
któ rej jesz cze przed dwo ma dnia mi uwa ża ła, że tyl ko tak
na le ży ją za ła twić, z pew nych wzglę dów sta ła się na gle wąt p-
li wa. Kie dy więc na ci ska ła dzwo nek, by ła trochę zde ner wo -
wa na: po czci wy pan Po mfret, za wsze ta ki uprzej my, te raz
mo że stra cić do niej ca ły sza cu nek. Jed nak to, co mia ła mu
po wie dzieć, by ło ab so lut nie uczci we i nie mo gło bu dzić żad -
nych wąt pli wo ści: wy pro sto wa ła się, co do da ło jej nie co od -
wa gi, i na ci snę ła dzwo nek.

Drzwi otwo rzy ła pa ni Po mfret, odro bi nę za ru mie nio na,
z wło sa mi w nie ła dzie.

— O, pan na Okta wia, pro szę do środ ka. Pa ni do mę -
ża?

W po miesz cze niu dla in te re san tów stał przy pie cu wie -
szak, a na nim wi sia ły pa ru ją ce w cie ple ręcz ni ki. Pa ni Po m-
fret zgar nę ła je bły ska wicz nie.

— Kiep sko dziś schnie — po wie dzia ła prze pra sza ją cym
to nem, kie ru jąc się w stro nę drzwi.

— Niech pa ni je zo sta wi — rze kła pan na Okta wia, ale
pa ni Po mfret już wy szła.
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— Mo że jed nak — za pro po no wał po chwi li uprzej mym
to nem — opo wie dzia ła by mi pa ni w pro sty spo sób, co ta kie -
go się wy da rzy ło.

— Nie mo gę w pro sty spo sób — od rze kła pan na Okta -
wia. Za sta na wia ła się przez mo ment. — Pan zna pa na Pot ta
i je go mi nia tu ro we mia stecz ko?

— Tak, znam. Praw dzi wa atrak cja tu ry stycz na. Po dob -
no pan Plat ter z Kre do wej Do li ny tak że za mie rza coś ta kie -
go urzą dzić.

— Sły sza łam.
— Tyl ko ma to być bar dziej no wo cze sne, bo jest po dob -

no mi strzem bu dow la nym.
— Tak. O tym też sły sza łam. — Pan na Okta wia po now -

nie zwil ży ła ner wo wo usta. — Ale… — za wa ha ła się chwi lę,
po czym śmia ło już rze kła: — Ale wra ca jąc do na sze go mia -
stecz ka, mo je go i pa na Pot ta. Czy wia do mo pa nu, że sta no -
wi my coś w ro dza ju spół ki? On ro bi do my, a ja po sta cie,
lu dzi, je śli moż na się tak wy ra zić.

— Oczy wi ście. I ci lu dzie są jak ży wi.
— Ow szem. — Dło nie pan ny Okta wii się za ci snę ły. —

No więc… nie wszyst kie te fi gur ki ja zro bi łam. Nie zro bi łam
tych, któ re znik nę ły.

Pan Po mfret, choć na dal za in te re so wa ny, uspo ko ił się.
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Zwil ży ła ner wo wo usta, spo glą da jąc w brą zo we ła god ne
oczy go spo da rza, jak gdy by za kli na jąc je w du chu, by by ły
jesz cze ła god niej sze.

W trak cie te go prze cią ga ją ce go się mil cze nia pa ni Po m-
fret wpa dła z fi li żan ką her ba ty z mle kiem, któ rą po sta wi ła
na stoł ku ko ło pan ny Okta wii.

— Bar dzo pa ni uprzej ma — wy ją ka ła pan na Okta wia,
nim pa ni Po mfret zdą ży ła się ulot nić.

Pan na Okta wia wpa try wa ła się chwi lę z za du mą w fi li -
żan kę, wresz cie wzię ła ły żecz kę i za czę ła po wo lut ku mie -
szać her ba tę. W koń cu pod nio sła wzrok.

— Pro szę pa na — po wie dzia ła, a głos jej za brzmiał czy sto
i zde cy do wa nie — chcia ła bym zło żyć mel du nek o zgu bie. Rów -
nie do brze mo że to być kra dzież — do da ła, gdy pan 
Po mfret się gnął po no tat nik. Odło ży ła ły żecz kę i splo tła dło nie
na fał dach suk ni; jej po cią gła, szczu pła, dziew czę ca nie mal
twarz wy ra ża ła nie zwy kłą po wa gę. — Ści ślej mó wiąc, o za gi -
nię ciu pew nych osób. — Pan Po mfret od krę cił wiecz ne pió ro
i cze kał z uprzej mą mi ną, aż je go gość zde cy du je się ja sno wy -
łusz czyć spra wę. — W grun cie rze czy — rzu ci ła na gle w po -
śpie chu — moż na by to na wet na zwać ro dza jem po rwa nia.

Pan Po mfret za my ślił się, ude rza jąc lek ko pió rem o dol -
ną war gę.
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— Chy ba w dal szym cią gu jest szew cem. Ty le tyl ko, że
nie za ra bia w ten spo sób na ży cie.

— A w ja ki?
— Hm, no wła śnie. Przy pusz czam, że nie sły szał pan

o czymś ta kim. Jest Po ży czal skim.
Pan Po mfret ob rzu cił nie wia stę wzro kiem, z któ re go

trud no by ło by coś wy czy tać.
— Ow szem, sły sza łem — po wie dział.
— Nie, nie w tym sen sie, w ja kim pan my śli. To jest je -

go za wód. Rzad ko spo ty ka ny. Ale mo im zda niem mo że pan
wpi sać to ja ko za wód.

— Do brze. Nie mam nic prze ciw ko te mu. Niech bę dzie,
jak pa ni so bie ży czy.

Pan na Oktawia wes tchnę ła głę bo ko.
— Pro szę pa na — za czę ła z na głym po śpie chem — mu -

szę naj pierw pa nu wy ja śnić, zresz tą chy ba już się pan do -
my ślił, że ci lu dzie są bar dzo ma li.

Pan Po mfret odło żył pió ro; spoj rzał na nią ty mi swo imi
ła god ny mi piw ny mi ocza mi. Miał mi nę czło wie ka co kol wiek
zbi te go z tro pu: co tu ma do rze czy wzrost tych lu dzi?

— Znam ich? — za py tał. — Miesz ka ją w tej wio sce?
— Tak. Mó wi łam już pa nu. Miesz ka ją w na szym mia -

stecz ku. W mi nia tu ro wym osie dlu. Mo im i pa na Pot ta.

1 3

— Aha, ro zu miem — po wie dział i się ro ze śmiał. — Cho -
dzi o za gi nię cie kil ku fi gu rek, tak? Po my śla łem so bie, kie dy
wspo mnia ła pa ni o po rwa niu…

— Że mam na my śli ży wych lu dzi? — Spoj rza ła na nie -
go bacz nie. — Otóż tak.

Pan Po mfret był wy raź nie za sko czo ny.
— Hm, to zmie nia po stać rze czy. — Z nie zmier ną po wa -

gą uniósł pió ro po nad no tat nik. — Cho dzi o jed ną oso bę czy
wię cej?

— Wię cej.
— Ile?
— Trzy. Oj ciec, mat ka i dziec ko.
— Na zwi sko?
Pan Po mfret no to wał skru pu lat nie.
— Ze gar kie wi cze.
— Ze gar kie wi cze?
— Tak, Ze gar kie wi cze.
— Pro szę prze li te ro wać.
— Z -e -g -a -r -k -i -e -w -i -c -z -e.
— Aha, Ze gar kie wi cze — po wtó rzył, za pi su jąc. Po pa -

trzył na na pi sa ne sło wo ze zdzi wie niem. — Za wód oj ca?
— Szewc, po przed nio.
— A obec nie?
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