
-











—11 ""rnr
■  ; SllejskJ Urr.ad fteaplecxcdstw *
H  { P o ra są d k a  P ub licznego  ▼?02iarfl



ATA K  SĘPÓW



W s z e l k i e  p r a w a  z a s t r z e ż o n e

P r in t e d  in P o l a n d

D R U K A R N I A  R O B O T N I K Ó W  C H R Z E Ś C I J A Ń S K I C H  S. A. 
W  P O Z N A N I U



MACIEJ W IERZBIŃSKI

ATAK SĘPÓW
PO W IEŚĆ  Z  ROKU 1935-go

t -UO
PO ZN A N

WIELKOPOLSKA KSIĘGARNIA NAKŁADOWA  

KAROLA RZEPECKIEGO Sp. z o. O.



Biblioteka Narodowa 
Warszawa



Z TROSKI O JUTRO POLSKI ZRODZONĄ

POWIEŚĆ TE





i

I.
W icher dął od zachodu, gnał nisko nad mo? 

rzem olbrzymie zwały burych chmur, pędził nie? 
przebrane, spienione eszelony bałwanów, hulał 
po diunach wybrzeża, targał wściekłemi szpo? 
nami wierzchołki wysokich sosen i świerków. 
N ad przerażoną, posępną przyrodą rozgrywała 
się symfonja pełna tragicznych akordów grozy. 
Zerwał się, rozpętał, oszalał żywioł nienawistny 
i zdało się, że w chmurach tych włochatych, 
skłębionych, przewalających się niby wrzątek 
w kotle, szybują rozwścieczone zagony wojow? 
niczych W alkirji z dziką pieśnią bojową na 
ustach i surm demonicznych muzyką. Zmobi? 
lizowały one morze, poprowadziły je w szere? 
gach służbistych do szturmu, by pod Wotanów, 
Torów i wszystkich bogów germańskich prze? 
wodem runąć na lądy wschodnie, powalić na ko? 
lana ludy i podbić świat — świat cały.

Pod najazdem huraganu rozszumiały się la? 
sy na Helu, ale osada Jurata zaszyła się w nie 
i skryła poza diuny tak dobrze, że nie wiele wie? 
działa, co dzieje się na szerokim świecie. Wille 
w czerwonych, czubatych kapturach przykuć? 
nęły przy masztach wysokopiennych drzew i za? 
słuchały się w górą idące poświsty, w zamęt, tak 
nielicujący z senliwym nastrojem zacisza.

Ale zimno było dojmujące, jak zresztą często 
w kwietniu na tym brzegu, i pani Hanka Wes?
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sex kilkakrotnie dorzucała szczapy drzew a do 
kominka, przez wzgląd na swego niemowlęcego 
syneczka, przychodzącego do siebie po dziecię* 
cych niedomaganiach.

W yniósłszy jego łóżeczko z dość ciasnej sy* 
pialni cło przestronnego saloniku, szyła koszu* 
linkę, m uskając niekiedy czułem spojrzeniem  
jasną główkę uśpionego dziecka. Przez uchy* 
łone do sypialni drzwi w padał piskliwy głosik 
kaszubskiej niani.

„Moje mili d zew czą tko ,
Przerzecz do mnie sloweczko,
A  k tóż  to ce powiedziol,
Ze umarli gadać umiol?

N ie  godol to  jeden kwiat,
Że to godol cali świat.

Jidz do m ojij  matki w  dom,
Ji te z lo ty  pierscyn mój,
Ji te  chustka niedoszeta,
Ji ten wionek niedowity.

K to  te chustkę doszyje,
Ten ten wionek dowije,
M atka chustkę doszyla,
Siostra wionek nosela.

Piorąc pieluszki małego Zygmusia, dziew* 
czyna nuciła tę bodaj jedyną piosnkę rybacką. 
Zaczynała ją od początku:

„Oj, żeglarze żeglaj że całą nockę po mo* 
rze...“ gdy zegar, umieszczony w bloku czarnego 
m arm uru na gzymsie kominka, wybił piątą i pa* 
ni H anka zawołała:

— Agato, zobaczno przez okno, czy nie wi* 
dać latawca pocztowego.

— N i — odparła niania z przyległego poko* 
ju. — T aki sztorm , im dzisia pono nie przyńdzie.
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Pani H anna nie przypuszczała, by aerosta* 
tek, kursujący m iędzy G dynią a Helem z wzo* 
rową punktualnością, miał dnia tego burzliwego 
opóźnić się, a tern mniej nie wyruszyć w drogę. 
W yszła zatem  do przedsionka, włożyła na sie* 
bie ciepłą pelerynę z kapiszonem  i stanąw szy 
w progu frontow ych drzwi ojcowskiej willi wy* 
zierała ponad wierzchołki drzew  w kierunku Ja* 
starni.

Przed gankiem tej jasnej, jednopiętrow ej, 
mile w oko w padającej willi profesora Zygmun* 
ta Rybickiego biegła żółta, jakby  szafranem  wy* 
sypana drożyna. Przed nią usłała się taśm a 
przegniłych traw  z oczekuj ącemi kw iatów  kłom* 
bami, a dalej ciągnął się aż pod łas wyasfaltowa* 
ny plac tenisowy. N ad lewym bokiem domu 
sterczały parasoliste drzewa, z przeciwnej stro* 
ny żółciła się niewielka wolna przestrzeń pias* 
ków, na k tó rą  wiodły boczne drzwi, a od tylnej 
ściany rozpościerał się w wyciętym z lasu rów* 
noległoboku ogród warzywny, z niem ałym  kosz* 
tem  i mozołem kreow any sztucznie na nie* 
wdzięcznej glebie.

Inne wille, bliźniaczo do siebie podobne, a 
jedna od drugiej rozmieszczone daleko, tonęły 
m iędzy pniami drzew  aż do Małego M orza, 
a z ganku willi M arty  nie było widać innych 
murów, prócz popielatej ściany dwupiętrowego 
domu, w k tórym  mieścił się zarząd Ju raty  i ho* 
tel.

W  ram ach drzwi, na wysokości kilku stop* 
ni postać pani H anny przedstaw iała się okazale. 
M łoda szatynka, słusznego wzrostu, śmiałemi 
narysow ana linjami, nie odznaczała się nad* 
zw yczajną ,urodą, jednak  w każdem  towarzy* 
stw ie Zaćmiewała niejedną ładną bombonierko* 
wą buzię, zarówno wdziękiem swej osobowości.
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jak inteligencją, tryskającą z dużych, chabro* 
wych oczu, które zdały się mieć swoją mowę.

W leśnem bezludziu nikt się jej nie przy* 
glądał prócz smutnie grających drzew, gdyż w 
Juracie było jeszcze pusto i martwo o tej porze 
roku. A  pani Hanna Wessex sprowadziła się 
z Gdyni tak wcześnie do ulubionej ojca sadyby, 
by zapoczątkować roboty w starannie uprawia* 
nym ogrodzie warzywnym i przygotować dom 
na przyjęcie profesora, który z wycieczki swej 
do Berlina miał zawitać do swego Tusculum. 
Ciągnęła go do niego córka, mieszkająca w Gdy* 
ni przy boku męża, kapitana portu i syn, ko* 
mandor*porucznik marynarki.

Panią Hankę nic nie trzymało w Gdyni od* 
kąd mąż jej, pan Karol Wessex, dał się porwać 
namiętnej akcji przygotowawczej do plebiscytu 
pomorskiego i wyjechał do Grudziądza.

Plebiscyt miał odbyć się w końcu czerwca 
rozstrzygnąć o losach, jak się zdawało przed 
16*tu laty, bezspornych tej dzielnicy, dla Pań
stwa Polskiego niezbędne!.

Dzięki Anglji, a w szczególności polityce 
laborzysty Mac Donalda, oraz i korzystnej kon* 
junkturze politycznej, Niemcy, zdawna, piano* 
wo, krok po kroku przygotowujące na to Euro* 
pę, przeforsowały w Lidze Narodów plebiscyt 
na Pomorzu, gdzie w ciągu dziesięciolecia uda* 
ło się im wyforytować niemczyznę na dominu* 
jące stanowisko. Gdy, mimo nadludzkie wy* 
siłki i fortele dyplomacji, nie zdołano osiągnąć 
pierwotnego celu, t. j. uchwały, ustanawiającej 
w razie zwycięstwa żywiołu niemieckiego przy* 
łączenie Pomorza do Niemiec, stanęło na tern, 
że Pomorze miało przeobrazić się w polsko* 
niemiecką, autonomiczną prowincję buforową 
pod supremacją Ligi Narodów, w osobie rezy*
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dującego w G dańsku W ysokiego Komisarza. 
W  tym  razie Polska — tłum aczył Berlin — nie 
byłaby odcięta od morza.

Podczas gdy plebiscyt porywał w swe wiry 
obywateli, pani H anka skazana była na bezczyn* 
ność i pustelniczą samotność. Ale radowała się, 
że mąż jej, lubo A m erykanin krw i anglosaskiej, 
dopiero od lat pięciu w Polsce zamieszkały, tak  
nasiąkł duchem polskim, iż nie dał się prześci* 
gnąć nikom u w gorliwości. Pani H anka, byłaby 
także wzięła żywy w tern udział, gdyby nie cho* 
roba dziecka, którego nie można było skutkiem  
tego odstawić od piersi.

Pozostawiona swym myślom, tern niecier* 
pliwiej oczekiwała dnia tego listu, nie od męża, 
którego liściki dały się zam knąć w trzech sło* 
wach: „praca, agitacja i — całusy“, lecz od oj* 
ca, na którego w tej chwili zwrócone były oczy 
Polski. A lbowiem prof. Rybicki reprezentow ał, 
obok innych, mniej w ybitnych delegatów, swój 
kraj na wielkim kongresie pacyfistycznym  nad 
Sprewą.

Deszcz ustał. Chiód zionął zewsząd i po* 
szum drzew  rozpływał się dookoła, niepokoił 
w milczenie zakutą przyrodę. N agle od strony 
Jastarn i przyleciał nisko nad szczytam i sosen 
olbrzym i, bezszelestny statek  pasażersko*pocz* 
towy. Zaw isł na m om ent nad hotelem  Juraty  
i pani H anka poskoczyła na m ajdan, świecący 
niby łysina przed frontem  tego budynku, gazie 
w tej chwili spadł z lataw ca miech, zawierający 
pocztę. Z  kabiny odlatującego natychm iast da= 
lej aerostatku  wychyliło się ku niej granatowe 
ram ię i ktoś zawołał z góry:

— Hanko! Hanko!
Z  giestu ręki odgadnąć było można, że ten 

ktoś, m arynarz, zapowiada jej swoją wizytę.
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Tłomok pocztowy podjął wyrostek, czekaj 
jący na niego, i zaniósł do biura, gdzie pani 
Hanna rzuciła się na plikę gazet niemieckich 
i na oczekiwany tak gorąco list od ojca. Prze? 
czytała bezwłocznie drobnym maczkiem skreś? 
lone pismo profesora, przyczem wymowna jej 
twarz promieniała od wzrastającego zadowolę? 
nia. Zaczem wróciła do willi i zabrała się do 
wertowania berlińskich gazet.

Upłynęła tak godzina, gdy zaskrzypiały 
drzwi frontowe, zaszurały w przedsionku buty 
męskie i wszedł do pokoju przystojny oficer 
marynarki, w którym każdy domyśliłby się jej
brata. . ..

— Ah, doskonale, żeś się dzisiaj zjawił. 
Bo są wiadomości od ojca — powitała pani Han? 
na marynarza, który przyszedł pieszo z Helu, 
podając mu list.

On jednak, cmoknąwszy siostrę w czoło, 
obracał list w palcach, aż odłożył go na stół, 
mówiąc pod nosem, nie bez odcienia pogardli? 
wości:

—- Te ojcowskie hieroglify... Opowiedz, co 
ojciec donosi.

— Przeczytam ci.
— Jeśli chcesz, przeczytaj — mruknął cliło? 

dno Czesław Rybicki, usiadłszy w trzcinowym 
fotelu.

Zasępiony, z nieruchomą maską, słuchał, co 
odczytywała siostra. _

„Zrazu, pisząc w pośpiechu, nie dałem Ci 
wyobrażenia o rozmiarach i doniosłości tego 
iście świetnego kongresu. Może sam nie zor? 
jentowałem się wtedy jeszcze całkowicie, że to 
nie zjazd, jakich wiele, lecz poprostu święto po? 
koju, pokrzepiające ducha. Nie użyję wy tar? 
tego frazesu i nie powiem, że zjazd będzie miał
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epokowe znaczenie, lecz jestem  przekonany, że 
niby kamień pam iątkow y pozostanie na szlaku, 
wiodącym do pacyfikacji narodów. Spodziewa* 
łem się wielkich rzeczy, ale niczego podobnego.

„Po szczegóły odsyłam  Cię do gazet, jakie 
Ci posyłam. Dowiesz się z nich, że obradujem y 
w m urach Reichstagu, że w kongresie biorą 
udział znam ienny najw yższe władze Państwa, 
a ludność Berlina przyjm uje nas tłumnie i en* 
tuzjastycznie, czego zgoła nie oczekiwałem.

„Kongres m andatarjuszów  dwudziestu 
dwóch narodów  w każdym  razie byłby wspa* 
niałym  wyrazem  duszy ludzkości, a stał się ak* 
tern politycznym  olbrzymiego znaczenia, przy* 
pom inąjącym  paryski kongres pokojow y w r. 
1919, a piękniejszym . Bo niema na nim już zwy* 
cięzców i zwyciężonych, lecz są poprostu na* 
rody, spragnione uczciwego pokoju. Przeko* 
nasz się z gazet, jak  olbrzymie zrobiło wrażenie 
przem ówienie kanclerza, a głównie jego słowa: 
„Zacierają się granice, dzielące ludzkość, wscho* 
dzi ju trzn ia Stanów Zjednoczonych Europy...“

„Echo tego akordu rozlegnie się po całym 
świecie, jako dobra nowina. A  Niemcy, tyle 
razy źle rozumiane i niesłusznie strofowane, 
staną teraz w innem  świetle, tern więcej, że za* 
skoczyły Europę wspaniałom yślną swą ofertą. 
(T o druga wielka rzecz na dobie politycznej). 
W yczytasz w gazetach, że, lubo warunkowo, 
oświadczyły swą gotowość do podwyższenia su* 
m y swych corocznych spłat odszkodowanio* 
wych o pięćset miljonów.

„Nie wiem, kochana m oja Hanko, czy do* 
ceniasz doniosłość tych faktów. Pragnąłbym  
szczególnie, by otw orzył na nie oczy Cześ.

„Sążnista depesza naszego m inistra spraw  
zagranicznych, jaką odczytałem  na wstępie
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przem ówienia mego w Reichstagu, wywołała bus 
rzę długotrw ałych oklasków. N ie inaczej przyjs 
mowano m oje uwagi. Mówiłem w ś r ó d  atmo* 
sfery, przesączonej entuzjazmem. A  udzieliło 
się to  całemu miastu. N acjonaliści znikli z tron® 
tu i m am y przekonanie, jakoby św iatła ich pos 
gasły w m anifestacji ludu, k tó ry  m a zapraw dę 
dosyć po wsze czasy zbrojeń, wojen, rzezi
i mordów. ■ ,

„Prawie nic nie wyczytasz w gazetach 
o tem, że na nastrój ogółu niem ały stara ją  się 
wywrzeć wpływ żywioły dawnego autoram entu. 
D epeszę naszego rządu i moje przem ówienie 
przedstaw iają one w tym  sensie, jakobysm y dla 
miłej zgody skłonni byli oddać im kory tarz 
gdański, z drobnem i zastrzeżeniam i, dotycząces 
mi naszego przystępu do morza. _

„W spom inam  o tem  tylko nawiasowo, bo 
nie zakłóca to  ogólnej harm onji.

„Kończę ten  list, bo czas nagli. W yjeżdża* 
my dzisiaj do W ansee, skąd popłyniem y do 
Poczdam u na św ietny bankiet, wydany na naszą 
cześć przez municypalność. Ju tro  zaś czeka nas 
w izyta i rau t u prezydenta państwa.

„Złota Hanko, nie p o w r ó c ę  jeszcze z kon* 
gresu tak  zaraz. W ystaw  sobie bowiem, ze 
przyjaciele moi niemieccy nam aw iają hmie 
gwałtownie, abym  przem ówienie swe wygłosi 
w kilku m iastach na zachodzie, w Bonn, w Ko* 
lonji, we Frankfurcie nad Menem. Jestem  z ich 
strony przedm iotem  szczególnego, acz nieza* 
służonego uwielbienia, a naw et hołdu.

„Kończę. Cieszę się, że Tw ój malec powra* 
ca do zdrowia. Pisz mi o nim  i o sobie. Ściskam 
Cię — Tw ój ojciec44. ■.

Skończywszy lekturę, uszczęśliwiona pani 
H anna oblała tw arz b rata  spojrzeniem , oczeku*
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jącem oddźwięku jej radości, i poniesiona wy» 
buchla:

— Nie masz pojęcia, jak  ojca tam  hohorują. 
Przekonasz się z gazet, k tóre doprawdy nie ma* 
ją  dość słów uznania i uwielbienia dla niego. 
Ojciec wyrasta na wielkość. Local* Anzeiger 
nazywa go „gwiazdą w świecie naukowym ” (co 
tatusiowi musi być szczególnie miłe) i pisze, że 
„zasługi tego świetnego, wielkodusznego wodza 
ruchu pacyfistycznego w Polsce nie są jeszcze 
dostatecznie ocenione, ale nadejdzie chwila, gdy 
świat wyrazi mu swój hold w postaci orderów 
i zaszczytów”. Słyszysz?

— T ak  piszą?... A  to szelmy... — wycedził 
zcicha do siebie przez zęby marynarz, który 
przez ten cały czas spoczywał niewzruszony jak  
skała pod gradem tych wiadomości, ełektryzu* 
jących siostrę.

Ona cisnęła mu złe spojrzenie i wpadła na
niego: . .

— D aję słowo, Czesiu. Zakrawa to u ciebie 
poprostu na upór kozła rogatego. Nie chcesz 
uznać najwym owniejszych faktów, tak  jak nie 
chcesz widzieć zasług ojca na tern polu i roli, 
jaką słusznie odgrywa na tym kongresie...

— N a tej podejrzanej maskaradzie, powin* 
naś powiedzieć... — wtrącił półgębkiem Czesław 
i ją ł zapalać fajeczkę.

— W ięc czytaj te gazety. Może one prze* 
cież zdziałają ten cud i wyzwolą cię z jarzm a 
twego uporu. Przyznaj nareszcie, że ojciec jest 
na drodze nietylko jedynie pięknej, ale dobrej 
i rozumnej.

Nic nie mogło wyprowadzić porucznika z 
kam iennej obojętności. Nie odrzekłszy ani sio* 
wa kopcił fajeczkę. A  siostra ciągnąła w roz* 
pędzie:

fltak sępów . 2
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— Mój Czesiu. N ie jestem  zawołaną poli# 
tyczką, ale rozumiem, że wojna, przeżytek bar# 
barzyństw a, nie opłaciłaby się teraz nikomu, bo 
wyjaśniło się czarno na białem, że w ojna jest 
ostatecznie taką klęską dla zwycięzcy, jak  dla 
zwyciężonego. Jeśli ja  to pojęłam, sądzić chy# 
ba mogę, że rozumieją to bardzo dobrze stokroć 
m ędrsi odemnie ludzie, że rozum ieją to Niem# 
cy, mężowie na odpowiedzialnych stanow iskach 
i świat cały... Źe tak  jest, masz dowód w nastro# 
ju  Berlina. Czy myślisz, że tam  ludność, opły# 
wająca w dostatki, m iałaby ochotę zam iast 
pójść na jaką zabawę, chw ytać za karabiny?

Porucznik uśmiechnął się kostycznie.
— Mówisz tak, jakby  ludzie, narody, pań# 

stwa słuchały tylko głosu trzeźw ego rozsądku, 
a głupota nie hulała po świecie na parowozie 
zacietrzewienia i masowej hypnozy pod egidą 
rasowego fatalizmu. W  tern, co głosisz, je s t 
wiele słuszności, w ojna byłaby dla zwycięzców 
niemal taką klęską, jak  dla zwyciężonych. Przy# 
niosłaby ogólną klęskę finansową. N astałby 
zmierzch kultury, zmierzch Europy. Lecz cóz 
z tego, jeżeli nie wpoisz tego przekonania w mi# 
Ijony ludzi, nie zmusisz ich do przystosow ania 
się do tego aksjom atu?

— Ależ w szystko, co się dzieje i mówi w 
Berlinie je st najw ym owniejszym  dowodem  rze# 
telnej pacyfikacji umysłów niemieckich i ogól# 
nego „rozbrojenia moralnego".

— Nie.
— N ie??
— A by dać ci przykład, jak  szybko i jak  

radykalnie może zmienić się nastrój Berlina — 
przytoczę fak t dziejowy. W  dniach marcowych 
roku 1848 ludność Berlina wyzwoliła Polaków  
z więzienia i w itała jako bohaterów, a w mie#
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siąc potem zbierała fundusz na oddziały ochot* 
nicze, na tak zwane nad W artą „f raj kury“ prze* 
ciwko tymże Połakom. Tłum to harmonijka, 
na której wygrać można każdą melodję, a w 
Prusiech zawsze pobudkę bojową.

— Więc ty przypuszczasz, że Berlin tak 
owacyjnie przyjmujący zastęp pacyfistów... — 
poczęła pani Hanna, ale brat przerwał jej:

— Ten entuzjazm pragnąłbym zobaczyć 
zbliska i zanalizować. Zdaje mi się, że ojciec 
mimochodem daje nam klucz do rozwiązania 
tej zagadki. Oklaskując polskich pacyfistów, 
Berlin dziękuje im za to, że Polska (w jego mnie* 
maniu) zgodzi się na oddanie Niemcom Po* 
morza.

— Tak przypuszczasz?... Jednakże wyobra* 
zić sobie nie można, aby dzisiejszy nastrój po* 
kojowy Berlina miał w oka mgnieniu ustąpić...

— Można to sobie wyobrazić — zaprzeczył 
gromko porucznik, zapalając się. Ten sam Ber* 
lin potrafiłby jutro obrzucić ojca kamieniami 
i krzyczeć: Niech żyje wojna, radosna wojna!!

— To niemożliwe.
— Mówiłem o tern z ojcem tyle razy, że 

już mi się nie chce tego powtarzać... Ale po* 
słuchaj. Gdybyś była w Berlinie w lipcu r. 1914 
i pytała Berlińczyków na ulicach, czy pragną 
wojny, wyśmieliby się z ciebie. Powiedzieliby, 
że oni i tak drogą podboju komercjalnego za* 
władną całym światem w łat dziesięć. Wróci* 
łabyś zatem do kraju uspokojona, ukołysana 
w snach sielankowych, jak teraz powróci ojciec. 
A cóż stało się już dnia 1 sierpnia?... Ci sami 
socjaliści, którzy eksportują dogmat wieczyste* 
go pokoju, i ci sami burżuje, dorabiający się 
majątków, wrzeszczeli unisono na całe gardło: 
„Krieg! Es lebe der fróhliche Krieg“!

2*
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Pani Hanna zwiesiła głowę i skamieniała ze 
splecionemi na kolanach rękami.

— Zamiast pójść tego wieczora na zabawę 
— ciągnął z ferworem porucznik — berlińczycy 
chwytali z zapałem za broń, bo... wojna dla tej 
nacji to najprzedniejsza zabawa. Zrozumieli to 
instynktownie na pierwszy okrzyk Kaisera.

Siostra zapatrzyła się w niego niby w czar* 
noksiężnika.

— Czemu to?... — wyszeptała po chwili.
— Bo to jedyna na świecie nacja nawskroś 

militarystyczna, a symbolem jej jest, była i bę* 
dzie zawsze armata. Niemcy, z duszy Nibe* 
łungów poczęci, kochają wojnę jako swój przy* 
rodzony zawód. Dzieci wojny w dramacie wo* 
jennym znajdują pełnię radości życia... Jak ptak 
fruwać, tak Niemiec musi wojować mieczem.

Umilkli. Hanna ocknęła się z posępnego 
osłupienia i westchnęła głęboko:

— Bogu dzięki, że sprawy połskomiemiec* 
kie są na torach pokojowych i jesteśmy dalecy 
od wojny, dziś niemożliwej...

Powstała i poczęła szukać czegoś w gazetach.
— Przeczytaj mowę kanclerza.
— Znamy ją już w Gdyni słowo w słowo, 

dzięki fali radj owej.
— I cóż o niej sądzicie? Mów, ja tego nie 

rozumiem.
— Nie rozumiesz, Hanko. I ja niewiele 

z tego rozumiem, ale wiem, że słowa służą mę* 
żom stanu do zamaskowania myśli i intencyj. 
Najgorsze to, że ojciec nie rozumie z tego nic 
a nic...

— Co mówią w Gdyni?
— Nie zauważyłaś, z jakim naciskiem kanc* 

lerz przestrzega Polskę przed terorem w dniu 
plebiscytu?
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— Istotnie. A  przecież o aktach terorysty* 
cznych z naszej strony nie może być mowy. 
Z resztą nad prawidłowym  przebiegiem głoso* 
wania czuwać będą kom isarz i kontrolerzy Ligi.

— Tem  więcej zastanaw ia mnie, że kanc* 
lerz tak  podkreśla niebezpieczeństwo teroru  
w tym akcie „sprawiedliwości44, apeluje do nas 
szej bezparcjalności i... grozi nam. Do tego 
nawiązuje owe szumne frazesy, k tóre ojca tak  
zachwycają o pobratym stw ie narodów... N a 
mój chłopski rozum, możemy kupić to „pobra* 
tym stw o“ za cenę Pomorza i G dańska. A  pe* 
rora kanclerza na tem at teroru  upewnia mnie, 
że przegranego plebiscytu Berlin nie uzna...

— A  w tedy co? — zagadnęła bez tchu.
— Bóg wie.
Zakwiliło dziecko i Czesław w raz z siostrą 

zbliżyli się do jego łóżeczka. O ile profesor 
Rybicki, w siebie zapatrzony, nie żywił dla wnu* 
ka szczególniejszego afektu, o tyle porucznik 
okazywał tak wiele rozmiłowania w małym sio* 
strzeńcu, że u ję ta tem  m atka przebaczała mu, 
iż ośmielał się różnić w poglądach z dostojnym  
ojcem, a naw et staw iał mu się okoniem.

Dziecko interesowało go, tem  więcej, że by* 
ło to dziecko siostry, z k tórą łączył go od pie<r* 
wszej młodości stosunek bardzo serdeczny.

Pieszcząc pulchną łapkę maleństwa, porucz? 
nik mówił:

— Potrzeba czegoś nieborakowi, a nie umie 
powiedzieć. No, czego, jegomościu? Piersi 
m atusinej, czy smoczka? Co?

Okazało się, że dziecko zapragnęło ruchu. 
W ięc niania poczęła nosić je  po pokojach, bu* 
jać i huśtać. A  pani H anka wyszła do kuchni, 
by zarządzić kolację dla brata, k tóry  miał po* 
zostać na noc i spędzić z nią niedzielę.
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Po wyjściu jej porucznik nie sięgnął po 
gazety, lecz zajmował się jeszcze dzieckiem, za* 
czem stanął przy oknie i zapatrzył się w zapa* 
dający wieczór, w las, zdziwiony, rozradowany, 
olśniony blaskiem purpurowych ogni.

Wicher ucichł, chmury pierzchły i nad Bał* 
tykiem wzeszła pogoda w roztoczy niepokala* 
nych lazurów. Nastała wieczorowa godzina, na 
niebie i ziemi ukołysało się wszystko, stopiło 
w ton uroczystego pokoju, powszechnego uko* 
jj enia i ̂ błogosławione uciszy. Sfałdo\v.ane wody 
szemrały między - sobą tzcicha, promienie muska* 
ły  ich grzbiety pieściwie, wpadały w falangi 
masztowych drzew i grały miriadami plam zło* 
tych. Szyby willi zalśniły, zadrgały pod nie* 
porównanym całunkiem króła*słońca.

Zdało się, że cudowny spokój wnika w trze* 
wia wszechistnienia, rozpościera się na wszela* 
kie stworzenie, wygładza chropowatości, uśmie* 
rza bolączki, gasi żary żądz, kojarzy dzieci zie* 
mi i ugina kolana śmiertelnych przed wcielo* 
nym w ciszę Panem nad Pany, co ojcowską dłoń 
kładł na wichrami stargane dusze.

I zdało się, że prof. Rybicki kroczył jedynie 
właściwą drogą, niosąc kaganiec miłości Chry* 
stusowej w świat i nie mylił się, wierząc nie* 
złomnie, że na dnie zbiorowej duszy ludzi spo* 
czywa pod balastem niezdrowych żądz upra* 
gnienie zgody, a świat zmierza w erę wieczy* 
stego pokoju.

II.

— Rozmarzyłeś się o... pannie Ince? — 
uśmiechnęła się Hanka wchodząc do saloniku.

— Eh, w tych czasach... — odrzucił Czesław 
i zaklął zcicha, poczem odwrócił się do niej. —
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Zwymyślasz mnie okropnie. Zgóry proszę 
o  przebaczenie. Otóż zaprosiłem tutaj dra Nie? 
grodzkiego na jutrzejszy obiad.

— Zwarjowałeś.
— Bo widzisz... on często pyta mnie o cie? 

bie z rzetelnem zainteresowaniem. Tak mi się 
wczoraj jakoś wyrwało to zaproszenie...

Hanna przyglądała mu się podejrzliwie.
— Ładna historja. Cóż ja mu dam na obiad?
— O to mniejsza.
— To się tak mówi. Chyba, że zatelefonu? 

ję natychmiast do kupca w Gdyni, by przesłał 
mi rannym latawcem trzy kurczęta i... na tern 
pustkowiu niema jeszcze niczego i nie będzie, 
dopóki nie zjawią się goście kąpielowi. Tyle, 
że z Jastarni przynoszą mi mleko.

— Dasz mu smoczek Zygmusia — próbo? 
wał żartować porucznik.

— Wpadłeś na koncept, prosząc go do nas 
w czasie nieobecności ojca. Dziwi mnie, że on 
to zaproszenie przyjął.

— Snać uważa, że przeszłość nie powinna 
rzucać cienia na teraźniejszość. Doprawdy, 
Hanko, niema powodu, abyście mieli się unikać.

— Może istotnie niema, ale... — zachłysnę? 
ła się i zawołała: — Biegnę do telefonu.

Wróciwszy stanęła przed bratem i, sondu? 
jąc jego twarz wzrokiem inkwizytora, spytała:

— Czesiu, czyś ty nie miał jakiego ukry? 
tego powodu, prosząc Niegrodzkiego do mnie? 
Mów szczerze.

— Nie, daję ci słowo, chociaż... mnie go 
trochę żal, bo mam takie wrażenie, że on zaw? 
sze jeszcze cię kocha.

Rumieniec przeleciał po licach młodej ko? 
biety.

— Z czego to wnosisz?
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— Trudno to sprecyzować. Odgaduję to 
intuicyjnie. Dlaczego od czasu twego zamąż* 
pójścia postradał lwią część swej jowialności? 
Dlaczegóż się nie żeni? Dlaczego, wymawia* 
jąc twe imię, wydaje się jakby wniebowzięty?

— Aż tak? — zaśmiała się w głos Hanna, 
wcale tern nie obrażona.

— Niewiele w tern przesady.
— W  takim razie ta wizyta jego niema 

sensu.
— Nie wszystko w życiu ma sens.
— Czyż on wie, że Karola niema?
— Nie. Nie obawiaj się, on nie będzie się 

do ciebie umizgał.
— Gdybym przypuszczała coś podobnego, 

zamknęłabym mu drzwi przed nosem. Czy on 
przyrzekł przyjechać?

— Przyrzekł z przyjemnością.
— Cóż go tutaj ciągnie?
— Wspomnienia. Pragnie poprostu napa* 

trzeć się na ciebie.
Wzruszyła ramionami i zabrała brata do 

jadalni.
Doktór Niegrodzki był w życiu pani Wes* 

sex epizodem, który byłby poszedł w zapom* 
nienie, gdyby nie mieszkała w tern samem co 
on środowisku, nie słyszała jego nazwiska i nie 
ocierała się o niego niekiedy w towarzystwie...

Już owego dnia, gdy przed trzema laty po* 
rucznik Rybicki przedstawił ojcu i siostrze 
w Juracie lekarza marynarzy, odgadł on, że 
siostra wywarła na lekarzu silne wrażenie. Od* 
tąd szukał on jej towarzystwa, patrzał jej w 
oczy, jak pies legawy. Aczkolwiek nieponętny, 
niepozorny i pampuchowaty w mundurze ma* 
rynarza nieco komiczną wydawał się figurą, 
byłby zdobył względy dwudziestokilkoletniej



-  25  —

panny, gdyż zagrał w niej tem peram ent, uśpio* 
ny dotąd w rozsiewanej przez ojca atm osferze 
bibljotecznej. N ie szukając męża Adonisa, ni 
księcia z bajki, byłaby wyszła za przyjaciela 
brata, połączyłaby się z człowiekiem inteligent* 
nym, miłym, prawym  i w korpusie oficerskim 
niezmiernie popularnym. W  kasynie wszyscy 
mniej lub więcej myśleli głową kochanego, 
okrągłego „doktorka44, i kom andor sam podle* 
gał jego wpływom w daleko większym stopniu, 
niż przypuszczano.

Ale wschodząca gwiazda doktora zgasła na* 
gle, gdy pojawił się niepośledniej urody inży* 
nier, Karol W essex, A m erykanin, k tó ry  wkrót* 
ce, dzięki niewątpliwej doskonałości fachowej 
i wysokiemu poparciu z W arszaw y, zają* na* 
czelne miejsce w dyrekcji portu Gdyńskiego.

W ysoki, barczysty blondyn, chadzał jakby 
w aureoli swej królewskiej męskości. A  nau* 
czył się po polsku zdum iewająco szybko i, lubo 
rażąc swym chropawym, germańskim akcen* 
tern, w ładał tym  językiem  płynnie i poprawnie.

N a pannę Rybicką podziałał on rozbrajają* 
co, czarująco. Pokochała go bez pamięci; te* 
raz dopiero zrozumiała, co to  miłość i dr. Nie* 
grodzki w ypadł poza ram y jej życia. G dy pew* 
nego pięknego dnia Karol wziął obie jej ręce, 
począł je  całować, patrzeć w jej gwiezdne oczy 
i szeptać coś o miłości, otw orzył się przed nią

N ie zawiodła się w nadziejach.1 Pań Karol 
okazał się naogół wzorowym małżonkiem. Ce* 
chowała go wszakże pewna biurokratyczna 
sztywność. N iekiedy zdawało się Hannie, że 
w stosunku jego do niej mieści się więcej obo* 
wiązkowości, niż uczucia, że brak  w jego lutni 
duchowej jak iejś struny, za k tórej dźwiękiem
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lako strofowała się sama i robiła sobie wyrzuty, 
iż wymaga od męża literalnie wszystkiego, ni* 
by od stworzonego na jej komendę ideału.

Wzgardzony dr. Niegrodzki odsunął się, 
lecz nie wpłynęło to na rozluźnienie jego przy* 
jaznych więzów z porucznikiem Rybickim. 
Widywali się często, grywali w brydża, w bi* 
iard, okolicznościowo hulali społem w wesołem 
kółku.

Uczuciowy porucznik pokochał „doktorka“ 
i chwilami żałował, że nie ma w nim szwagra, 
gdyż p. Wessex pozostał dlań obcym, mimo, 
że poprawność, nieodstępująca go nigdy, przy* 
bierała w obcowaniu z Czesławem ciepłe tony. 
Dla słowianina mister Wessex był zanadto zró* 
wnoważonym, opanowanym, zautomatyzowa* 
nym. Jakoż od szwagra, tak jak od żony, dzie* 
liło pięknego Amerykanina mgliste zimno, nie* 
zrealizowane, odczuwane zaledwie w podświa* 
domości.

Porucznik nie byłby wyruszył z willi Marty 
na powitanie Karola. A nie mógł doczekać się 
dra Niegrodzkiego i, zanim jeszcze ukazał się 
pasażerski aerostatek, Czesław wędrował w 
stronę Helu żółtym szlakiem leśnym, biegną* 
cym po żwirowym nasypie równolegle z torem 
kolejowym.

W  ostatnich czasach Czesław przestał żyć 
życiem osobistem, zaprzepaścił się w społecz* 
ności. Sprawy ogromnego dla Państwa znaczę* 
nia, jakie były na porządku dziennym, zgasiły 
ścigający go dawniej obraz owej uroczej dziew* 
czyny, z którą w sierpniu zeszłego roku prze* 
żył wonną sielankę.

Frunął z niewielkim pocztem marynarzy 
wzdłuż plaży półwyspu, tu i owdzie ubarwionej
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pstrokacizną kąpielowych trykotaży, aż hydro* 
plan osiadł w Jastarni w śród mrowia pluska* 
jących się letników. Duży, piękny statek  na* 
stręczył miłą dyw ersję płochej tej rze* 
szy i niebawem począł oblegać go rój 
najad, syren i faunów różnobarwnych. 
Czepiało się to mrowie podwozia, szcze* 
biotało z m arynarzam i i dopraszało wizy* 
tacji zbliska nieznanego ptaka morskiego.

W net zaroiło się na pokładzie od ociekają* 
cych wodą młodych ciał, przeważnie niewie* 
ścich, bo m arynarze wciągali w górę swawolną 
czeladkę. A  na brzegu znalazł się bezzwłocz* 
nie amator*fotograf, k tóry  miał upam iętnić na 
płycie ten nieco Boecklinowski obrazek statku, 
zdobytego przez nereidy.

Siadłszy na burcie, porucznik przyglądał się 
tej poprzez wodę szturm ującej armji, wskrabu* 
jącym  się po ścianie podwozia nóżkom i ramio* 
nom nagim, alabastrowym  karkom  i biustom, 
i robił stud ja nad linjam i i kształtam i ciała nie* 
wieściego.

Aż wpadła mu w oko pod pomarańczową 
gumową czapką śliczna, przez słońce wycało* 
wana buzia. W iotka a jędrna, pozornie bardzo 
młoda dziewczyna przylepiła się do ściany 
podwozia tuż poniżej jego przygodnego stołka 
i niby dzieciak podskakiwała sobie w wodzie, 
biodra jej pokryw ającej.

Ale nie kwapiła się do wspinania na pokład. 
Zaw stydziła się bowiem nie usłużnego bosma* 
na, k tó ry  wciągał wesołe pannice jedną za dru* 
gą w górę, lecz owego oficera, k tóry  sterczał 
nad jej głową i patrzał w jej twarz, z fajeczką 
w garści, z białą, z czoła zsuniętą czapką na 
głowie. W stydziła się przedstawić w kszfał* 
tów swych urodzie tym  inteligentnym, ciem*



—  28 —

nym, głodnym źrenicom, wyzierającym z pod 
gęstych brwi i myślącego czoła z uśmiechem łobuza.

Zbuntowała się przeciwko temu spojrzeniu, 
obejmującemu ją łaskocąco.

Tymczasem towarzyszki jej trzepotały się 
na pokładzie wśród stadka rozigranych dzier? 
latek. Jedna z nich wołała do niej zgóry:

— Inko. Inko, chodź?że. Zaraz nas sfoto? 
graf u ją.

Lecz Inka wahała się jeszcze. Wprawdzie 
bosman gotów był do usług, lecz paraliżował ją 
ten nieznośny oficer. Przygwoździł ją, prze? 
szył swem spojrzeniem i, gdy promienie ich 
oczu spotkały się, spłynęła na nią niepamięć. 
On zajrzał w głąb jej istoty, zgasił przytom* 
ność i ozłocił ją jakimś czarownym uśmiechem 
wiosny.

— Służę pani — posłyszała zgóry dźwięcz? 
ny głos. Wyciągnęły się do niej ramiona i na? 
tychmiast złożyła posłusznie swe łapki w cie? 
płe garście oficera.

W oszołomieniu nie wiedziała, jak to się 
stało, że uniesiono ją w górę, że stopy jej 
wsparły się o bok podwozia i w mgnieniu oka 
stanęła na burcie. A  tam spadł na nią moment 
bezprzytomności w paroksyźmie spotęgowanej 
wstydliwości. Miała wrażenie, że zdarto z niej 
kostjum. Poczuła się pod żarem samczego spój? 
rżenia. Więc instynktownie podciągnęła w gó? 
rę pasiasty, pomarańczowy strój kąpielowy, by 
przysłonić rąbki globusów na piersi i, nie pod? 
nosząc oczu, rzuciła szybko:

— Dziękuję.
I pierzchła, wtłoczyła się szybko w rozho? 

wor szczebiotliwych kobiet, czując na plecach 
i biodrach dreszcz magnetyczny, idący ze zdo? 
bywczych źrenic tego przebrzydłego marynarza.
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W krótce w ydobyto z w nętrza hydroplanu 
maleńką, jak  pióro lekką łódeczkę cedrową 
i spuszczono na wodę. U kazał się na tem po* 
rucznik, wiosłujący do brzegu, gdzie miał w ka* 
synie spotkać się ze swym kom andorem , i pan* 
na Inka nie mogła oderwać oczu od niego. Czó* 
łenko wydało się pięknym  bibelotem, a smagły 
oficer, niewiadomo dlaczego, nieporów nanie 
interesującym .

T ak  się to  zaczęło i snuło różowo*złotą ni* 
cią do końca miesiąca, do chwili, gdy wsadza* 
jąc panią G rochow ską i jej córkę do wagonu 
powiedział im: do widzenia.

Teraz, niby zefir po zczezłych roślinach, 
przebiegło ciepłe wspomnienie lubej te j dziew* 
czyny po strunach duszy, zam roczonej jakąś 
nieokreśloną troską, która, wypisana na czole 
kom andora, udzielała się oficerom i pogłębiała 
pow szechny w społeczeństwie niepokój z po* 
wodu plebiscytu. Bo kom andor Gryff, lubo 
zimny i nieprzystępny, posiadał szczególniejszą 
moc m istyczną nad swymi marynarzami.

Po dniu burzliwym  i zimnym zapanowało 
słońce i z łona przyrody szły utajone dreszcze 
wiośniane, wnikały w dzieci ziemi. Zbudziła się 
p rzeto  na m om ent tęsknota za ową dziewczyną 
daleką i Czesław przypom niał sobie, jak  to, od* 
prow adzając Inkę pewnego wieczora z willi 
M arty  do Jastarn i kradł jej całusy, pił słodycz 
jej ust, a ona skłaniała głowę na jego pierś w u* 
pojeniu. A le to minęło, jakby  bezpowrotnie.

N a zakręcie żółtego chodnika ukazała się 
zamaszyście przebierająca krótkiem i, filarkowe* 
mi nogami figura granatowa, w m arynarskiej 
czapce, ze sporą paczką w ręku. N a widok przy* 
jaciela uśmiech w ystąpił na okrągłą, pucołowatą 
twarz dra N iegrodzkiego. Przeskoczył elastycz*



—  30 —

nie przez dwa bajory i, zbliżając się do Czesia? 
wa, zawołał:

— Dłużyło ci się bezemnie, bo nie masz 
z kim wypić wódki.

— W ódka na ciebie czeka i zakąska, ale z 
obiadem rzecz przedstawia się niewyraźnie — 
odparł Czesław, ściskając jego rękę.

— Toż ja wam niosę cały obiad w tej pacz? 
ce. Dał mi ją  stew ard na latawcu dla pani Han? 
ny, nie chcąc zrzucać na padół Juraty  tej prze? 
syłki, zawierającej jakieś szkła. Kompoty czy coś... 
mocniejszego. Pogoda, łyknęłoby się chętnie coś 
rzetelnego, tak samo chętnie, jakby była niepogoda.

Zapaliwszy papierosy, gawędzili przez chwi? 
lę; nagle dr. N iegrodzki ozwał się:

— Siadajmy na owej ławeczce. Mam ocho? 
tę opowiedzieć ci historję, o k tórej, psia mać, 
nie mogę zapomnieć na chwilę.... Ale to nie fara? 
muszki, Cześku... Jeżeli mi dasz słowo honoru, 
że potrafisz dochować tajemnicy....

Ponieważ doktór uważał, że h istorję tę mo? 
zna było opowiedzieć i wysłuchać tylko z całym 
spokojem, usiedli zatem  na prym ityw nej ła? 
weczce i N iegrodzki począł z dokładnością 
W ielkopolanina:

— Jak wiesz, nie robię konkurencji leka? 
rzom gdyńskim. Jakoż u medyka wojskowego 
pacjent z miasta pojawia się rzadko. Ale zato 
ortegdaj zaszczyciła mnie pacjentka, powiadam 
ci... opisywać kobiet nie potrafię, więc krótko 
i zwięźle: szyk pierwszej klasy, w chwaszczą? 
cych jedwabiach. Klękajcie narody... Niemka, 
u p  t o  d a t e ,  według nowoczesnego modelu. 
W ysoka, szczupła, rzeczywiście ładna, choć wy? 
malowana, wykarminowana jakby handlarka 
i arbami. Oczywiście jedno mgnienie oka wy? 
starczyło, by wiedzieć, co to za kaliber.
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— Co ją sprowadziło? — ciągnął doktór z fis 
głamym uśmieszkiem. — Chora, kłucie w płus 
cach, może bronchit. Prosi, aby ją zbadać i, nim 
kazałem jej rozpiąć stanik, poczyna rozbierać 
się z rozmachem i szybkością osoby, która 
w tern nabrała ogromnej rutyny. Rozbiera się 
w galopadzie, wpierw od dołu olśniewa mnie 
wspaniałością swych „dessous“, a przytem mus 
ska me niegodne lica uwodnemi spojrzeniami 
syreny, pod względem niedwuznaczności niepos 
zostawiającemi nic do życzenia. Śmieje się, 
szczerzy zęby... Ale mnie wszystko to podoba 
się coraz mniej.

— Badając słuchawką jej zdrowe płuca, pys 
tam, skąd przyjechała, gdzie mieszka. Pochodzi 
rzekomo z Gdańska, lożuje... za posesją 
Skwierczów. Sterczy tam wśród kartofliska stas 
ry, bezpiętrowy domek, o którego przygodnych 
a kalejdoskopijnie zmieniających się lokators 
kach lekarz miejski miałby wiele do powiedzenia

— W  ostatnich czasach... (Cześku, sekret! 
Pod słowem). Bardzo przykra sprawa. Zgłoś 
siło się do mnie kilku młodych oficerów i boss 
manów mocno chorych... Przeraziło mnie to 
ogromnie, ale dopiero w obliczu tej syreny zas 
stanowiło głęboko..,

—  Przyszło na mnie jasnowidzenie... Nie ods 
gadujesz co? Oczywiście nie. Konia z rzędem 
temu co zgadnie. Na to trzeba Wielkopolanina, 
i to wyjątkowego specjalisty, pełnego erudycji, 
z nosem lisa. Bo wy wszyscy, gdy chodzi o 
Niemców, jesteście, dalibóg, niby bieluchne, nas 
iwne jagnięta.

— Cóż jedno z drugiem ma wspólnego?! 
Gadaj bez dygresyj! — wpadł porucznik.

— Tak tedy zbadałem wesołą pacjentkę, frys 
wolnie z nią gaworząc. Zbadałem nawet jej
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oczy, pack winy, zarzuciłem ją kwestjami i t. d. 
I nietylko poznałem jej chorobę utajoną przede# 
mną, lecz... cel jej zdobywczej ekspedycji 
przeciw mej osobie. Dośpiewałem sobie resztę, 
i pojąłem, że ta uwodna berłinianka (nie gdań* 
szczanka) jest tylko jedną z korpusu amazonek 
z pod znaku Priapa, wysłanych na podbój 
Gdyni.

— Co ty mówisz?! Co to znaczy? — wy# 
krzyknął przerażony porucznik.

—- Mój drogi — odparł poważnym tonem 
doktór. — Nie lubuję się w sensacyj* 
nych romansach, ale dam ci wonny kwiatek... 
Słuchaj. Otóż z Berlina przysłano do nas całą 
falangę takich chorych W alkirji, li tylko w celu 
położenia, choć nie trupem, jaknajwięcej na* 
szych oficerów i bosmanów..

— Jezus Marja... Co ty mówisz Antku?... — 
krzyknął porucznik, spiorunowany tern co po# 
słyszał. A doktór zwiesił głowę, po chwili mil# 
czenia zachichotał zcicha i wyjął z wrzątka pio* 
łunowych uczuć:

— Dziwi cię ta kartka z romansidła dla mo# 
tlochu, he, he!... A mnie nic nie dziwi, nic!... Ty 
zawołasz „niemożliwe", ja ci przysięgam, że 
wszystko jest możliwe w takiej grze z Berli* 
nem!... Ja znam Borussię i Germanję, z pozna# 
nia ich zrobiłem sobie zawód i jestem sui gene# 
ris germanistą w postaci brytana, nad Wisłą le* 
żącego na straży...

— Istotnie, Antku, to niemożliwe — wpadł 
porucznik. — Popadłeś w czarnowidztwo 
i wszystko, co przychodzi do nas z Berlina 
przyjmujesz z takiem uprzedzeniem, że...

Niegrodzki zaśmiał się w głos i dokończył: 
— Że sok malinowy biorę za truciznę. Nie, 

Cześku. Mylisz się. Z natury optymista, po#
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c y tu ję  ludzi wogóle za lepszych, aniżeli są. 
A  co się tyczy Niemców, opieram się nietylko 
na znajomości ich historji i psychiki, ale na pre* 
cedensach, na faktach... Gdybym ci pokazał 
księgę mych zapisków, wycinków, notatek, sło* 
wem faktów, dotyczących tajnej roboty Ber* 
lina, osłupiałbyś i patrzał na te fakty niby wół 
na malowane wrota. Notabene znalazłbyś 
w tej księdze, jaką prowadzę od osiemnastego 
roku życia... Mój drogi, nihil novi sub sole, po* 
wiedział nie po łacinie Ali Baba. Lat temu 
kilkanaście Niemcy wysłali taką samiuteńką 
ekspedycję spódniczkową do... nie do Gdyni, 
ale innego naszego garnizonu pogranicznego, 
aby wnieść do Grenady zarazę.

— Czyż podobno?...
— Mam fakty, nazwiska, szczegóły... Ale 

chodźmy, bo siostra twoja czeka zapewne na te 
wiktuały.

Powstali i ruszyli ku Juracie. A w drodze 
dr. Niegrodzki opowiadał dalszy ciąg historji
0 tej berlińskiej służebnicy Ostarty i Germanji.

Zaprosił on ją na kolację, posadził w ja* 
dalni i przy piwie oczekiwał przybycia młodego 
oficera, Wiślickiego, który się stołował u niego. 
Skoro pojawił się podporucznik, doktor wyrn* 
knął się do telefonu, porozumiał się z naczelni* 
kiem policji i wkrótce uprzątnięto „piękną Er* 
nę“ i osadzono pod kluczem. Zaczem dr. Nie* 
grodzki pośpieszył do komandora Gryffa, a 
w pół godziny potem aresztowano wszystkie lo* 
katorki ustronnej oficyny.

N azajutrz rano sędzia śledczy, komandor
1 dr. Niegrodzki poddali te białogłowy nieubła* 
ganym indagacjom. Okazało się. żê  nieliczne 
zrzeszenie, które pod nazwą „Weichsel po* 
wstało z ramienia komendy Stahlhelmu, zwer*

Rtak sępów . 3
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bowało w szpitalach chorób skórnych garść wy* 
jątkowo urodziwych kobiet, ubrało je, wyekwi? 
powało i z pełnym trzosem wyprawiło do Gdyni 
ze ścisłemi instrukcjami. Ostrze tej Belzebuba 
godnej wyprawy wymierzone było przeciwko 
oficerom marynarki.

Krokami tej szajki kierowała stara gdań? 
szczanka, wyciśnięta jak cytryna sekutnica, 
z którą było najwięcej biedy w przesłuchach. 
Piękna Erna, becząc, wypaplała wszystko. 
Frau Wechsler zaś, zła jak osa i obrażona 
w swej godności, stawiła w ytarte swe czoło sę* 
dziemu i nie można było z jej zeznań wysnuć 
nici, łączącej jej zauszniczy instytut z zagranicą. 
Lubo powołując się na swe obywatelstwo poi? 
skie, plusnęła:

— Polacy nie mają mi nic do rozkazywania. 
Żądam, aby mnie natychmiast wypuszczono na 
wolną stopę.

Obecny przy tern dr. Niegrodzki jął przypie? 
rać ją do muru, a jędza, wcale tern nie przera? 
żona, wrzasnęła:

— Jeszcze znajdą się tacy. co mnie stąd 
zaraz wydobędą i obronią.

— K to?? — zawołał doktor i przypuścił 
szturm. W krótce zapędził babę w kozi róg tak, 
iż wyrzekła:

— Jeżeli mnie Pan będzie prześladował, 
ucieknę się o pomoc do samego pana senatora 
Lautenbacha.

Zastanowiło to doktora ogromnie. Dopraw 
wdy, nie mógł spodziewać się tego nazwiska 
w ustach megery z pod najciemniejszej gwiazdy 
i mówił do porucznika Rybickiego:

— Oczywiście nie przypuszczam, aby pan 
senator, „arcyłojałny“ obywatel polski, maczał 
palec w tej śliskiej imprezie. Tak  głupi, nie?
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opatrzni i lekkomyślni oni nie są, by osobiście 
angażować się w organizowanie takiego piekieł* 
nego podjazdu, by ryzykow ać szałaputnie wię* 
cej niż skórę. O, nie. N iem niej pozostaje dla 
mnie arcyciekawa kw est ja, gdzie ta wiedźma 
słyszała o Lautenbachu i co natchnęło ją do 
mniemania, że mogłaby bronić się jego nazwi* 
skiem...

Przypuszczalnie pan senator zgoła nie 
nie wie o tern wszystkiem, jednakże wchodzi 
on w ram y tej samej olbrzymiej organizacji an* 
typolskiej, na k tórej najniższym  szczeblu zna* 
lazła się ta  wiedźma, piękna Erna i cała ta  cze* 
reda zapowietrzonych lafirynd.

— Lautenbach? Tam  do licha, toż on 
uchodzi prawie za Polaka, — wyszeptał po* 
rucznik, wielce przejęty i zaintrygowany.

— Tak, pan senator, tak  doskonale mó* 
wiący po polsku i w ielokrotnie pozujący na Po* 
laka, nie może uchodzić za ewentualnego 
obrońcę takich plugawych żywiołów. A  jednak,
gdzie je st dym, tam  się coś tli  Zobaczymy!
Zobaczymy! — wyrzucił z odcieniem pogróżki 
zuchowato doktór i rozpromienił się słonecz* 
nie w obliczu nadzwyczajnego zadania, jakie go 
czekało.

Bo, chociaż Rybickiemu zdawało się, że zna 
każdy krok  zaufanego przyjaciela, nie wiedział 
nic, nie domyślał się, iż N iegrodzki był szefem 
wywiadu, jaki kom andor G ryff utrzym ywał 
na swoją rękę ze skromnych funduszów repre* 
zentacyjnych i innych drobnych oszczędności. 
O jcem  tego wywiadu był sam Niegrodzki. Du* 
szą i ciałem oddany tej sprawie, „bry tan“ topił 
w tern w szystko co posiadał, a mianowicie pro* 
centy, jakie pobierał od kapitału swego, zahipo* 
tekowanego na m ajątku ziemskim brata.



Rozmawiając jeszcze o senatorze Lauten* 
bachu, wyszli z lasu na plac tenisowy i wzrok 
dra Niegrodzkiego spoczął z przyjem nością na 
jasnej fasadzie wspomnieniami owianej, a da* 
wno niewidzianej willi Marty.

N a progu jej ukazała się królewska pani 
Hanna.

III.

Dr. N iegrodzki zbliżył się do niej z przy* 
siadami niby kot do śmietanki, cm oknął ją  dwu* 
krotnie w rękę, jakby to był święty opłatek 
i powitał z uroczystem  namaszczeniem, zatrąca* 
jącem o komiczną szarm anterję. Śmieszne jego 
wzięcie, wskazujące na brak oszlifowania towa* 
rzyskiego, ujawniło się tern więcej, że pragnął 
instynktownie zamaskować wzruszenie wobec 
osoby jeszcze mu drogiej. Ile razy spotykał ją 
w Gdyni, zdejm ował go lęk i długo nie mógł 
uciszyć trzepotania rozradowanego jej wido* 
kiem serca. W  tow arzystw ie pożerał ją oczami, 
a nie śmiał się zbliżyć do świętości. T eraz mu* 
siał borykać się wewnętrznie z zakłopotaniem 
podlotka.

O dchrząknął i, nie podnosząc na nią oczu, 
spróbował swego jowialnego tonu:

— Przynoszę pani piękną pogodę i... coś 
dla ciała: dobry obiadek niedzielny. Frykasy,
których nie można było ciskać na ziemię zgóry.

— Bardzo panu dziękuję — odrzekła 
uprzejm ie pani W essex, także trochę zmieszana. 
N ie widział pan jeszcze naszego ogrodu wa* 
rzywnego.
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— Cześ mi coś wspominał. Na tych pia* 
skach to sztuka nielada. I figiel kosztowny 
odrzekł, rad, że rozmowa weszła zaraz na temat, 
w którym był kompetentny. Urodzony na fob 
warku pod Gnieznem, zżył się ze wsią i zacho* 
wał pietyzm dla wszelkiej sielskości. _ W  dniach 
ich flirtu pan Antoni starał się zaimponować 
pannie swą erudycją w ogrodownictwie.

— Rzeczywiście figiel kosztowny — pod? 
jęła pani Hanna. — Ojciec nie byłby mógł po* 
zwolić sobie na taki wydatek, gdyby nie nad* 
zwyczajne honorarja, jakie otrzymał z Berlina 
za przekłady dwóch swych rozpraw. ̂

— Ach... —■ zdziwił się doktór i z cichem 
skupieniem spytał: Pan profesor pisuje zape*
wne także do niemieckich czasopism nauko* 
wych?

— Tak, pisuje do wychodzącego w Lipsku 
„Magazin fiir Rechtswissenschaft44. Oddam 
w kuchni ten „obiad44 i zaraz panu doktorowi 
pokażę ogród.

Znikła we drzwiach willi, porucznik gdzieś 
się zaprzepaścił, a doktór stał na^ ganku, pełen 
podziwu dla finezyjnej roboty Niemców, kto* 
rzy wiedzieli, jak kaptować sobie przyjaciób 
jak wprzęgać idealistów w swe taczki.^

Gdy pojawiła się przed nim pani Hanna, 
zapytał:

— Pan inżynier nie przyjechał jeszcze 
z Grudziądza?

— Nie przybędzie dzisiaj wcale. Oni nie 
znają tam niedzieli.

— W  święta praca agitacyjna wre tam w 
dwójnasób. Tyle, że mój mąż zje dzisiaj obiad 
u pana senatora Lautenbacha.

— U pana Lautenbacha, w Lisewie?!...
— W  Lisewie.



— Pani zna także pana senatora?
— Byłam w Lisewie dwa razy i wróciłam 

zachwycona. Pan senator taki miły, uprzejmy, 
gościnny. Podejmował nas po królewsku.

— Bardzo wykształcony i wytworny czło® 
wiek — dośpiewał zcicha doktór.

— I wybitny. Polska ma w nim obywatela, 
którego mogłaby zużytkować, zwłaszcza w spra® 
wach gospodarczych.

Doktór zamilkł.
— A pan inżynier co o nim sądzi?
— Podziela moje zdanie całkowicie i uważa 

go za Polaka. Istotnie, kto jak kto z dawnych 
Pomorzan niemieckich, ale p. Lautenbach to 
nasz człowiek. Bardzo mnie przez to ujął.

— Co się dzieje z synami pana senatora?— 
spytał doktór.

— Z synami? Nie słyszałam o ich istnie
niu.

— A poznała pani jego córkę?
— Nie.
— Wyszła kilka lat temu zamąż za pewnego 

barona w Prusiech Wschodnich — objaśnił 
i przygryzł wargę, by nie powiedzieć jej, że 
córka tego „Polaka“ przy kilku okazjach demons 
strowała w sposób histeryczny i skandaliczny 
swą dziką nienawiść i pogardę dla Polaków.

Doskonale poinformowany Niegrodzki mógł 
był także uwiadomić panią Wessex, że starszy 
syn senatora, ożeniony bogato w Pomeranji był 
obywatelem niemieckim i rezydował na pogra® 
niczu Pomorza. Młodszy Lautenbach zaś, przy* 
szły dziedzic Lisewa, służył w pułku kawalerji 
w Warszawie.

Niebawem ogród pochłonął ich uwagę. Do« 
któr wystąpił z wykładem, zalecał plantację tru® 
skewek, kalafjorów i pomidorów.
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Tym czasem porucznik spoczywał w krześle 
przy bocznej ścianie willi, gdzie mały Zygmuś 
wygrzewał się w wózeczku na słońcu. N ie spój* 
rzal jednak na faw oryta; zapadł się w siebie 
pod wrażeniem historji, jaką wstrząsnął go Nie* 
grodzki, gdyż paliła go kw est ja, dlaczego to 
N iem cy urządzili ten wyrafinowanie łajdacki 
podjazd na Gdynię akurat w czasie przesilenia 
spraw  polsko*niemieckich. Dlaczegóż akurat 
teraz mieli paść ofiarą tei intrygi m arynarze 
polscy?

Czesław był niezmiernie ciekawy co na tę 
kw estję odpowie mu Niegrodzki. W szelako nie 
udaio mu się zamienić z przyjacielem ani słowa 
w cztery oczy, gdyż doktor, jakby zafascyno* 
wany, nie odstępował od boku pani Hanny. 
W  gruncie rzeczy nic go teraz nie obchodziło 
prócz niej; poczucie jej bliskości, czar jej osoby 
gasiły w nim wszelkie inne zainteresowania. 
Istniał obok niej jakby w obłoku, świat przyślą* 
niającym .

Bo pani H anna wydała mu się ładniejszą 
i działała na niego silniej, niż dawniej. Snac 
macierzyństwo wpłynęło tak korzystnie na jej 
krasę. Lica,, przedtem  o cerze nierównej, przy* 
pom inały mu teraz alabaster i tw arz jej nabrała 
niezmiernie łagodnego wyrazu. Rozrosła się 
w biodrach, przytyła w piersiach, pachniała jak 
dojrzały, zdrowy owoc kobiecością i doktorek, 
o pół głowy od niej niższy, wznosił ku niej oczy 
nabożnie. Miewał m om enty dystrakcji, tracił 
świadomość otoczenia.

G dy pod koniec obiadu pani H anna zagad* 
nęła go o spraw y polityczne na szerokim świe* 
cie, odparł niefrasobliwie:

— N ic się nie dzieje wielkiego, proszę pa* 
ni — odsuwał od siebie poważne sprawy.
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Najważniejsze, że... ot, wiosna. Zaczęła się 
dzisiaj naprawdę wiosna.

— Nie możesz powiedzieć, by nie działo się 
na świecie nic doniosłego — zaoponował po* 
rucznik — bo powstanie w Maroku rozrasta się 
tak groźnie, że Francja śle tam korpus wojska.

— To tak daleko od nas. Jak nie wzrusza 
mnie trzęsienie ziemi na wyspach malajskich, 
tak nie interesuje szczególnie Afryka. Dyna* 
mika uczuć i zaciekawień naszych zawisłą jest 
w znacznej mierze od geografji, od tego gdzie 
i jak daleko leży od nas miejscowość, z jakiej 
przychodzą do nas hiobowe wieści. Świat jest 
dla człowieka zaduży. Najważniejszą na świecie 
rzeczą jest dla nas, że na Hel zawitała wiosna.

Podniecony jakby szampanem doktór jął opo* 
wiadać anegdoty i częstować panią Hannę face* 
cjami, przyczem delektował się widokiem jej 
rozśmieszonej twarzy. Od niej przejmował 
blaski wesołości, kąpał się w promieniach jej 
osoby.

Porucznik wtórzył im tylko słabo w tym du* 
ecie. Uderzyło to siostrę.

— Dlaczegoś taki zgaszony, Czesiu?... Wy* 
padłeś poza obręb naszego towarzystwa. Niech 
pan doktór wystawi sobie, że on nawet nie wziął 
w rękę gazet berlińskich, opisujących sukcesy 
rodzonego ojca.

— Bo Cześ nie pacyfista.
— A pan doktor?
— Ja? — uśmiechnął się doktór, gotów 

w upojeniu pleść niestworzone rzeczy. — Ja je* 
stem pacyfista najczystszej, polskiej wody.

— Najczystszej wódki — mruknął poru* 
cznik.

— Brawo Czesiu, jedź dalej w ten deseń — 
wybuchł śmiechem Niegrodzki. — Tak, wódki.
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Z a jeden dobry kieliszek i za jedno dobre sio* 
wo pokumam się, jako Polak, naw et z djabłem, 
wzorem Twardowskiego.

— Czyż Polacy aż tak  pochopni do przyj a* 
źni? — zakw estjonowała pani Hanna.

— Do przyjaźni może nie, ale do całowania 
się z dubeltówki, zwłaszcza z cudzoziemcami. 
Jesteśm y krańcowymi pacyfistami. W olni od 
źdźbła zaborczości, my naw et swoje oddam y dla 
miłej zgody. Bo po jakiegoż djabła swarzyć się 
i wadzić? Ot, „leben und leben lassen“L. No, 
oczywiście z własnej swej ziemi nie oddam są* 
siadowi ani piędzi. Nie- W odzić się z sąsia* 
dem będę po sądach lat dziesięć, nie daruję łaj* 
dakowi. Ż  kłonicą pójdę na niego, łeb psubratu 
rozbiję Ale, mój Boże, że tam  ktoś coś gdzieś 
skubnie z polskiej ziemi... Inne narody m ają 
także prawo do życia... I ostatecznie tam  gdzieś 
na kresach... Było nie było....

— A  jednak Polacy wojowali dzielnie i 
świetnie — zauważyła pani Hanna.

— Jakby z niedźwiedziem, proszę panh 
Skoro położyli zwierza, natychm iast W ojski 
chwytał „na taśm ie przypięty swój róg bawoli“ 
i „oburącz do ust go przyciska44. Dął, grał... 
W iw at uderza w obłoki. Uroczystość, jene* 
ralna frajda, bigos, gorzałka. Zaczem ludek, 
wielce zadowolony, w ędruje spokojnie w do* 
mowe pielesze. A  tym czasem  w kniei misie 
czujnie słuchają, strzygą uszami, kiw ają łbami. 
W szystko miiknie. Misie uradzają, zwołują 
wilki, lisy, żbiki, mobilizują naw et krety, myszy, 
szerszenie i komary... N ik t im w tern nie prze* 
szkadza. N ik t nie waży się w targnąć w ich 
ostępy, bo psiarnie się pospały, syte myśliw* 
skiej sławy... Jeszcze „czasami, w kącie zapo? 
mniana, huknie na toast druhom  butelka szarn*
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pana“ — skończył swą tyradę z ferworem do* 
k tó r i bąknął nie bez odcienia goryczy: pacyfiści!

Ale stropił się wielce, uprzytom niw szy so* 
bie, co tak  niebacznie plusnął wobec córki no* 
torycznego apostoła pokoju, i spojrzał w jej 
tw arz błagalnie, jakby ją był ciężko obraził.

Jednakże pani W essex, k tórą b rat przyzwys 
czaił do krytvki prądów pacyfistycznych, nie 
wzięła tego do serca. D októr wydał się jej nie= 
zmiernie interesującym , błyskotliwym, a tej ce= 
chy umysłu napróżno byłaby szukała u męża 
i ojca.

Zasiedzieli się przy czarnej kawie. Gdy 
weszli do saloniku, zastali tam  nianię i dziecko 
w wózeczku. Troskliwa m atka miała w pierw* 
szej chwili ochotę opowiedzieć doktorowi wszy* 
stko o niedomaganiach synka, lecz co» ją od 
tego powstrzymało, coś jej szepnęło, że on in* 
stynktow nie pragnie zapomnieć o istnieniu 
dziecka swego szczęśliwego rywala...

Zanim  jednak wyprawiła nianię z pokoju, 
doktór nachylił się nad posłaniem dziecka i po* 
czął przyglądać mu się, z poważnym wyrazem 
twarzy. Pytał się w dusz/, ile w tern dziecku 
jest z pana W essexa — owego pana W essex, 
którym  zaprzątał sobie głowę w daleko wic* 
kszym stopniu, aniżeli mogli przypuszczać pani 
H anna i jej brat.

W obec jego zainteresowania dzieckiem, 
pani H anna bąknęła coś o chorobie, a doktór 
uspakajał jej obawy, zapewniał ją, że były to 
rzeczy przejściowe, a niemowlę robi dobre wra* 
żenie.

W  tej chwili ozwał się dzwonek telefonu. 
O d  ad ju tan ta  kom andora do porucznika Rybie* 
kiego. Kom andor G ryff kazał mu się stawić 
nazajutrz w swym gabinecie.
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— O cóż to chodzi? pytał porucznika doktór.
— Powrócił wczoraj z Anglji porucznik 

Sterner. Sądzę, że będzie nam jutro rano opo* 
wiadał i może demonstrował arcyciekawe rze* 
czy, istne dziwy.

Niegrodzki pokiwał głową. Zdał się wie* 
dzieć o tern wszystko i przyjmować to z zado* 
woleniem.

Lubo medyk, był to amator*marynarz, roz* 
miłowany w morzu i nad wyraz przywiązany 
do marynarki polskiej. N ikt więcej od niego 
nie medytował ostatniemi laty nad sposobami 
wykołatania nowych kredytów na powiększę* 
nie maleńkiej floty i zapalenie do tej sprawy 
umysłów polskich. Dzięki jego niezmordowa* 
nym zabiegom wzbogaciła się flota o dwie ło* 
dzie podwodne, na które doktorek spozierał ni* 
by matka na swe bliźnięta.

— I ja się tam stawię u komandora — rzekł 
do porucznika.

Tymczasem zajmował się jeszcze panią 
Hanną, wchłaniał ożywczy zapach jej osobo* 
wości, jakby pragnął nabrać w pierś zapas pa* 
liwa na długą żeglugę. Wreszcie spojrzał na ze* 
garek i westchnął. Miał wraz z porucznikiem 
powrócić okrętem z Jastarni do Gdyni.

A  trudno było mu oderwać się od boku tej 
kobiety. Marynarz, zgoła niepodobny do wiel* 
korniej skich, wcześnie zblazowanych dandysów, 
cierpiał nie na przesyt, lecz raczej na niedosyt 
wrażeń miłosnych. Obcowanie z ponętną, dro* 
gą kobietą było dlań rządkiem świętem, które 
niosło mu posmak nieuchwytnego szczęścia. 
Niby Peri, wygnanka z raju, u wrót wymarzo* 
nego świata, karmił głodne oczy widokiem anio* 
la, który pojawił się przed nim łaskawie poza 
progiem niedostępnego dlań raju.
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G dy przyszło mu pożegnać ją, przystąpiła 
doń żałość i ogarnęła go fala tajem niczych mv? 
śłi. U jm ując jej rękę, ozwał się:

— N ie zobaczę pani zapewne tak szybko. 
Proszę mi wierzyć, że... ma pani we mnie raz na 
zawsze oddanego przyjaciela..^

O na odczuła, co działo się w jego sercu, 
i przejęta nieoczekiwanem tern zapewnieniem, 
uścisnęła mu rękę mocno, serdecznie.

— Ja wierzę... — głos jej zadrżał. — Ale. 
skoro powróci ojciec, musi pan doktór nas od? 
wiedzie, nie czekając zaproszenia.

Odprowadziwszy gości na skraj lasu, poże? 
gnała ich jeszcze serdecznem słowem i powró? 
ciła zdumiona, że ten  człowiek wzgardzony ko? 
chał ją stokroć więcej niż przypuszczała.

A  on kroczył przez las w  milczeniu. Nie 
słyszał, co do niego mówił porucznik, aż wre? 
szcie ozwał się:

— Słuchajno, Czesiu, mam wielką ochotę, 
stawić ci pytanie, na k tóre możesz mi nie odpo? 
wiedzieć.

— Jakie? — odrzucił Czesław, pewien, ̂ że 
doktór zagadnie go o coś dotyczącego Hanki.

Tym czasem  Niegrodzki spytał:
— Dlaczego ty  się nie żenisz?
— Z  kim ? — uśmiechnął się porucznik, cie? 

kawy odpowiedzi.
— No, ze swoją panną Inką, jeśli nie inną 

ładną minką.
— Czy ona ci się podoba?
— Mówiłem ci to już — z pewnością.
— Czy sądzisz, że to byłaby żona dla skrom? 

nego m arynarza?
— T ak  sądzę. Mogę się mylić, ale... co my? 

śłi o tern tw oja siostra? Kobiety przew ąchują 
się wzajem nie doskonale



— M oja siostra byłaby bardzo za tem.
— A  więc?...
— Są dwie przyczyny. Primo — ja, dalb 

bóg, nie wiem, czy ja ją rzeczywiście kocham. 
Prawda, że wbiła mi grot Kupidyna za skórę, 
lecz jeśli to miłość, to, jakby powiedział Stern 
dhal, nieskrystalizowana. Bronie się zresztą 
przed tem.

— Dlaczego?
— Razem przedstawiam y zero, bo ona bodaj 

nic nie ma i ja  nic. Poprostu boję się biedy. 
Ale jest ważniejsze „ałe‘‘... Mój A ntku, czyż ma* 
rynarz posiada wogóle prawo przywiązywania 
do siebie kobiety? Żle się wyraziłem. Pr żywią* 
zywanie siebie do kobiety?... M orze — to stra* 
szny despota. Moi koledzv nie zdają sobie 
z tego spraw y i, o ile tylko się da, pędzą w hy* 
men, niby w taniec lekkomyślnie. A  morze tego 
nie znosi. K to w stępuje do m arynarki, winien 
uświadomić sobie, że w stępuje do zakonu. Dla 
morza trzeba się wyrzec żony, dzieci, ojca i 
matki, wszystkiego.. W  razie wojny my jestes* 
my skazani na śmierć... Dlatego ten żywioł 
straszny trzeba tak ukochać, by śmierć w jego 
ramionach wydała się nam tak naturalna, jak 
innym ludziom w łóżku. Kto z nas tego nie ro* 
zumie, nie jest m arynarzem .

N a to  N iegrodzki zmilczał. _ ^
Szli m iarowym krokiem  po igliwiu wśród 

milczącego, chłód wydzielającego, lasu, aż rap* 
tem doktór przystanął i zawołał:

— Czechu!
Rzucił mu się na szyję i przycisnął do piersi. 

Ucałowali się. Zaczem doktór wyrzucił:
— To musisz teraz wpoić w nas wszystkich.
— Dlaczego mówisz „teraz“? — pochwycił 

porucznik.
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— Dlatego, że... że... No, w tej chwili nic 
nam nie grozi, lecz kto mieszka o miedzę z lam? 
partem , nie wie nigdy, co najbliższa noc przy? 
niesie. T y  go znasz, tego zwierza.

— Dzięki tobie. Dlatego nieraz myślę so? 
bie, czy z tego narzuconego nam przeklętego 
plebiscytu nie wyłoni się jaka sroga aw antura.

— Ha... — bąknął enigmatycznie doktór, 
nie zdradzając swego istotnego przekonania.

— Plebiscyt — ciągnął porucznik — to zna? 
czy zmierzamy ku pokojowemu rozwiązaniu 
sprawy.

— A  jednak plebiscyt, to rozpętanie obu 
żywiołów, przeciwstawienie ich sobie, napięcie 
antagonizmów narodowych, to walka... Z  takiej 
walki może wybuchnąć pożar, jeśli rzucisz w nią 
zarzewie... Niemiec krzyczy na Europę: „ja nie 
rzucę w to iskry bojow ej". Kongres pacyfisty? 
czny zdaje się sam przez się utwierdzać nas 
w mniemaniu, że z ich strony nic nie grozi po? 
koj owi. Pięknie. Aliści, dlaczego rozkrzykują 
to tak głośno? Kto, niepytany, rozdziera się na 
całe gardło, że nie ukradł, to złodziej... Ukoły? 
sano świat barkarolą. A  jednak dlaczego Niem? 
cy w tym  momencie urządzili ten diaboliczny 
zamach na m arynarzy polskich? Jeśli to urzą? 
dzili w Gdyni, co urządzili gdzieindziej?... Snać 
istnieje jakaś kuźnia. Istnieje owa organizacja 
„WeiehseD. Poco? Czemu? Dzięki tobie na? 
uczyłem się czytywać te prow incjonalne gazety 
niemieckie, k tóre nam zaabonowałeś do kasyna. 
One mówią, co Niemiec ma na sercu, one wy? 
paplą wszystko. I, jeśli nie mówią zawiele, to 
idzie na nas... straszny palawer... Ukołysano 
świat, niby dziecko. A  jednak, mój A ntku, 
mam wrażenie, że pewien zaskórny niepokój 
dzieli ze mną wielu. A  ty?
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Niegrodzki nie uważał za stosowne odpo* 
wiadać na to szczerze, siać niepokój w garni* 
zonie.

— Niezawodnie kom andor rzeknie wam 
wkrótce rzetelne słowo w tej m aterji — odparł 
wymijająco.

— Komandor... N igdy nic nie gada. Zawsze 
żółty jakby połknął cytrynę, teraz miewa taką 
minę, jakby mu ta cytryna nie smakowała. Da* 
libóg wątpię, czy on w życiu wypowiedział je? 
dno słowo, którego wyrzec nie musiał.

 ̂ — A  jednak to człowiek!... N ie zamienił* 
byś go na innego komandora.

— To prawda — odrzucił z emfazą poru* 
cznik.

— A  widzisz?... Jemu to zostaw. Raduj 
się, że w nim masz właściwego człowieka na 
właściwem miejscu, co nie zdarza się zaczęsto, 
i wierzaj, że ci powie, co trzeba i gdy zajdzie 
potrzeba.

— i  ymczasem, psiakrew, trzym a nas 
w swej żelaznej garści jeszcze mocniej, aż nam 
to wyłazi bokami.

— Za to, zdaje mi się, otrzym asz komendo 
„G rom u“.

— T ak?? M ówił? — ucieszył się ogromnie 
porucznik.

— T ak  m iarkuję. Chciałbyś?
— Ba!... A le „G rom “ jeszcze nie zmonto* 

wany.
— Tym czasem uważaj, byś na „Lisie“ po* 

kazał w czwartek, co umiesz.
— W czw artek? To będzie wielka histo* 

rja?... Ty, dalibóg, wszystko wiesz i jeszcze wie* 
cej, niż wszystko. T y  podsłuchujesz myśli ko* 
mandora.
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Niegrodzki uśmiechnął się, ogromnie zado*
wolony. , .

Minęli domki, na skraju boru ustawione i
spozierające na bladożółty, ogromny szm at syp* 
kich piasków i wybrzeże Małego Morza. Od 
strony Jastarn i ciągnął się sznur will i remiz ku 
pomostowi, gdzie z komina parostatku snuta się 
gruba, skłębiona wstęga dymów, czarnych jak 
węgiel. Po lewej ręce m arynarzy — tam, gdzie 
ląd wielkim lukiem wyginał się ku wschodowi — 
widniały kadłuby poważnych kontrtorpedow* 
ców i łupiny awizów w porcie wojennym.

Syrena rozdarła powietrze. M arynarze 
przyśpieszyli kroku.

TY.

N iegrodzki powracał z obrazem pani H anny 
w duszy, w świeże ujętym  pierwiosnki, rad, że 
traf oszczędził mu widoku pana W essexa przy 
jej boku. Bo serce jego miało dobrą pamięć, 
wraz z miłością do pani H anny żyła w nim pio- 
łunowa niechęć dla jej męża, k tó ry  przedstawiał 
dlań przedm iot szczególniejszego zaciekawienia. 
Ten przybłęda z krainy dolara, burm istrzujący
w porcie Gdyńskim! ,

Skoro tylko wyczuł w nim rywala, doktor 
począł dopytyw ać się co on zacz, i ciągnął po
rucznika Rybickiego za język. T ak  więc zlozyi 
szkic biograficzny Am erykanina.

Karol W essex urodził się w Hamburgu 
z m atki szlachcianki niemieckiej. Ojciec jego, 
Anglik, grał tam  dużą rolę w świecie kupieckim,
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a stryj jego został senatorem  wolnego miasta. 
Drugi stryj jego mieszkał w Stanach Zjednoczo? 
nych, gdzie dorobił się znacznej fortuny.

M łody W essex, ukończywszy z odznaczę? 
niem studja inżynierskie w Niemczech, wyje? 
chał na drugą półkulę, został obywatelem ame? 
rykańskim  i zapewne z pomocą stry ja zajął wy? 
sokie stanowisko w zarządzie portu boston? 
skiego.

Co sprowadziło tego dobrze sytuowanego 
jankesa do Polski? W yspowiadał się on kiedyś 
przed bratem  swej żony. Zakochał się nazabój 
w pewnej pół?Polce am erykańskiej. G dy ją po? 
znał, w ybierała się ona do Europy, i W essex po? 
jechał za nią. W krótce osiągnął tyle, że został 
nie tyle kochankiem, ile raczej uprzywilejowa? 
nym  towarzyszem  tej aw anturnicy w wielkim 
stylu, płacącym za swe przywileje rachunki 
w najdroższych hotelach. W  tej niejasnej roli 
musiał patrzeć przez palce na flirty żądnej no? 
włości Mabeli.

Żeglując na skrzydłach fantazji, zabrała go 
ona ze sobą do ojczyzny swego ojca, włóczyła 
po T atrach  i po W arszawie, gdzie rozbili nam iot 
na dłuższy okres czasu. W essex był dość na? 
iwny, by dać się wodzić, niby ryba, schwytana 
na wędkę, płacić koszty poszukiwania magnac? 
kiego męża po dancingach, hotelach i riwierach, 
ale nie dość bogatym, by miała ona^ zawrzeć 
z nim chociażby tylko sezonowe małżeństwo. 
G dy w ykolejony inżynier począł liczyć się 
z pieniędzmi, grymasy i fantazje Mabeli przy? 
brały  takie rozmiary, że pożycie ich stało się 
w ręcz niemożliwe. Więc nareszcie zafascyno? 
w any wielbiciel przewidział i zdobył się na to, 
by rzucić w yrafinow aną lwicę. Stało się to 
w W arszawie.

fltak sąpów.
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O odzyskaniu straconego stanowiska w A* 
meryce nie mógł marzyć. Dał się przeto namó* 
wić przez sekretrza poselstwa am erykańskiego 
w W arszawie, z którym  się zaprzyjaźnił, i przy* 
jął urząd w porcie gdyńskim. A  że Polaków po* 
lubił, spodobało mu się w Polsce bardzo.

Posiadał on niewątpliwe kw alifikacje oraz 
cenna praktykę a nadto wysokich protektorów  
w W arszawie. A  ponieważ zalecała go powierz* 
chowność i doskonałe robił wrażenie, wysunął 
się szybko na naczelne stanowisko w Gdyni.

N ieraz, m edytując nad tern, co posłyszał 
o W essexie, doktor N iegrodzki uważał, że ro* 
mansowa ta historja nie licuje z panem inżynie* 
rem, którego znała Gdynia, jako solidnego czlo* 
wieka poważnego pokroju umysłowego. Nie 
można było wszakże podejrzewać w nim szarła* 
tana. A  jednak, skąd u licha wziął się nad poi* 
skiem morzem ten obcy ptak?

K w estja ta  nie dała spokoju wnikliwemu 
rywalowi. W yw iadyw ał się zatem o niego w A* 
meryce i okazało się, że istotnie m ister Charles 
W essex pracował przed kilku laty w dyrekcji 
portu bostońskiego, pozostawiwszy tam  jak  naj* 
lepszą reputację. .

Mimo to głębokiej animozji doktora dla m* 
żyniera tow arzyszyła zawsze nieprzeparta nie* 
ufność. Tym czasem  spolonizowany Ameryka* 
nin był w oczach ogółu perlą, zasługującą na 
szczególne względy. Tu i owdzie noszono go na 
rękach. Pochlebiało to bowiem Polakom, że 
A m erykanin zstąpił z dolarowych wyżyn swej 
ojczyzny na padół polski i zaaklim atyzował się, 
oblókł tak dobrze w polską skórę. Nadto^ jednał 
on sobie ludzi swym przemiłym optymizmem: 
nic nie krytykow ał, wszystko w Polsce wydawa* 
ło mu się, jeśli nie całkiem doskonałe, to dobre,



—  51 —

w najgorszym razie łatwe do naprawienia. A  
względem ludzi i spraw portowych ujawniał bez* 
graniczną wyrozumiałość i pobłażliwość.

Gdy w czasie rozmowy doktora z panią 
Hanną wyrwało się z ust doktora kilka ironicz? 
nych dźwięków krytycznych o charakterze poi* 
skim, przyszedł na myśl pani Wessex, jej mąż, 
nie mający nigdy dla Polaków słowa przygany. 
Dzięki temu jej Karol wydał się jej lepszym Po* 
lakiem od Niegrodzkiego.

Gdy powołano pana Wessexa do Grudzią* 
dza, by zastąpił chorobą złożonego komisarza 
plebiscytowego, ogólnem było zdanie, że nie 
było można zrobić lepszego wyboru. Ale dzia* 
łalnością jego na tym posterunku nikt nie zain* 
teresował się, oprócz doktora, który w czasie 
drogi do Gdyni pytał Rybickiego, co Wessex 
robi w Grudziądzu, jakie stawia horoskopy ple* 
bliscytowe.

Gdy dwaj przyjaciele wylądowali, przyła* 
pało ulubionego doktorka kilka spacerujących 
osób. Zagadano się przy kawie w kasynie i biła 
dziewiąta, gdy powstał on od stołu, mówiąc:

— Już takie jest przeznaczenie mężczyzny, 
aby bał się kobiety, to jest albo żony, kochanki 
albo gospodyni. Ze strachu przed moją Agniesz* 
ką muszę spieszyć do domu na kolację. I tak 
spotka mnie wymówka za to, że się spóźnię.

Doktór zajmował trzypokojowe mieszkań* 
ko w wielopiętrowej kamienicy przy głównej 
arterji Gdyni. Osamotnienia nie odczuwał, gdyż 
stołował się u niego młody podporucznik Wi* 
ślicki i wogóle towarzystwa oficerów miewał 
aż nadto.

Wszyscy lubili wylanego, szczodrego, weso* 
łego doktora. Nie jeden zrazu był skłonny do 
postponowania tym pozornie pospolitym pro*

*4
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wincjuszem swego chowu. Wszelako doktór 
w takich razach pokazywał zęby. A  wkrótce 
każdy nabierał dlań respektu, gdyż me można 
było nie uchylić głowy przed jego erudycją 
w pewnych dziedzinach i niewątpliwą mtełi*
genC ją ^

Skoro doktór wszedł do mieszkania, służąca 
zameldowała mu w przedsionku: _

— Pan podporucznik dawno zjadł i poszecu 
do kasyna. Mówił, żeby pan doktór przyszedł
pograć karty. M

— W  karty, Agnieszko, nie „karty — po* 
prawił ją doktór. Nie żałujmy sobie tego „w . 
Nic nas to nie kosztuje, boć to nie dodatkowa
sylaba. , . . ,

— Eh, pan doktór zawdy... — żachnęła się
kosooka Pomorzanka i ozwała się szeptem:

— Czeka na pana doktora ten... co tu już był 
w lutym. Taki czarny, brodziasty acan czy
gbur. , , , .

— Aha... — bąknął żywo doctor i zastano*
wiwszy się, rzekł: Niech Agnieszka przyniesie 
zaraz z knajpy jeszcze kilka butelek piwa. Mo* 
że nie starczy tego co mamy.

W  gabinecie lekarskim czekał na mego si* 
wawy jegomość, Poznańczyk, nazwiskiem Woi* 
czak, zdawna pracujący w firmie elektrotecli* 
micznej w Berlinie.

Powitali się z widoczną przyjemnością.
— No, panie W otczak — począł wesołym 

tonem  doktór. — Cóż to za bajeczne przedsta* 
wienie pacyfistyczne urządzacie w Berh* 
nie?

— A, to zawracanie głowy frajerom — osą*
dził przybysz. . .

— To dobre dla Ligi Narodow, dna Ligi 
Obrony praw człowieka i innych kawalarzy,
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co?... — zaśmiał się doktór i, dobywając z eta* 
żerki cygara, zagadnął:

— Czemu pan nie pisał nic?
— ...Panie doktorze...
Tu pan W otczak spojrzał znacząco na 

drzwi.
— Posłałem służącą po piwo. W  mieszkaniu 

niema nikogo.
— Nie pisałem, bo... pióra się boję. Ale 

przyjechałem i to nie z byle czem.
— A stanowisko pan swe porzucił?
— Nie.
— Dlaczego nie? Mówiłem, żeby pan nie 

robił sobie najmniejszych skrupułów. Pieniądze 
są. A  ogromnie mi pana potrzeba.

W otczak pokiwał głową.
— Ja wiem, ale... panie doktorze, taką robo? 

tę najchętniej robiłbym darmo. Pan doktór 
swój grosz na to łoży, i ja chciałbym, panie dok? 
torze...

— Rozumiem. Prawdziwy z pana Polak. Nor 
pogadamy jeszcze o tern. I skutkiem tego nie 
był pan zapewne w Hamburgu?...

— Nie, ale poleciłem jednemu „Auskunfts? 
bureau“, aby się wywiedzieli o owych Wes?= 
sexów.

— I cóż?! — ogromne zaciekawienie wyj?= 
rżało z okrągłych oczu doktora i skamieniał 
w oczekiwaniu.

— Przeszukali wszelakie księgi „Einwohner? 
verzeichnis“ i żadnych Wessexow nie znaleźli.

— N ie?? — doktór osłupiał i po chwili wy? 
cedził: Tam do djabła, co to znaczy?

Zaległo milczenie, bo doktór zapadł 
w skurcz zamyślenia.

— To nie może być... — począł myśleć głoś# 
no. — To jakieś niedopatrzenie. Przecież matka
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inżyniera mieszka stale w Hamburgu, a więc 
musi być zarejestrow ana w księgach kom unal
nych. Ona istnieje; widziałem tę N iem kinię raz 
tu taj na własne oczy zdaleka, gdy przyjechała 
na ślub syna. Hm... czy rzeczywiście mieszka 
w Ham burgu i pod jakim adresem, dowiem się 
tu  wkrótce.

— O d inżyniera?
— Nie.
— W ięc jakim  sposobem?
— To bagatela. Potrzeba nam tylko raz 

spojrzeć na kopertę listu inżyniera do matKi. 
A  takie oczy się znajdą — wycedził doctor 
i znów pogrążył się w myślach.

— Panie Bronisławie, — zawołał — musi pan 
pojechać zaraz w prost do Ham burga i przedsię* 
wziąć poszukiwania w księgach komunalnych 
i w mieście. Ja muszę wiedzieć, czy istniał tam  
jego ojciec i stry j senator i czy istnieją jakie 
W essexy. A dres jego m atki prześlę panu, skoro 
go poznam. . .

Poczęstował gościa cygarem i zagadnął:
— A co pan przywozi z Berlina?
Pan Bronisław w ezbrał dumą z siebie i roz* 

prom ieniony odrzekł z uśmiechem: .
— Czy pan doktór wie, co to jest „Weich* 

sel“ i co to  jest korpus strzelców pogranicza

nyC*\y tej chwili dały się słyszeć kroki służącej 
w przyległym pokoju, więc umilkli, jakby
uciął. .

D októr odchrząknął znacząco i wziął przy* 
bysza na kolację. Tylko chwilami, gdy służącej 
nie było w jadalni, opowiadał p. W otczak szep* 
tern bardzo ciekawe rzeczy. t

N ajpierw  o ta jnej organizacji „W eichseł , 
kreow anej przez „czarną Reichswehr ę , z głów*



—  55 —

ną siedzibą w Pile. Z tego, że scentralizowała 
się o miedzę od Poznańskiego, można było wnio* 
skować, iż ostrze swe zwróciła na prawy brzeg 
Noteci, na Bydgoszcz i Chodzież. Będąc w Pile, 
W otczak zauważył w mieście mnóstwo burszów, 
w których podejrzewał członków Stahlhelmu 
czy Wehrwolfu, nadto zobaczył park tanków 
i samochodów pancernych. Wyglądało tam tak, 
jakby w dzień przed wojną.

Wotczak posługiwał się ziomkiem, który 
mimo swe niemieckie nazwisko, zionął nienawi* 
ścią do Niemców. Były ten Reichswehrzysta, 
nazwiskiem Ziegler, otrzymał pozew na ćwiczę* 
nia wojskowe w Szczecinie. Pojechał, ale wkrót* 
ce wykpił sie od czynnej służby dzięki rzekomej 
słabości wzroku. Lecz komenda nie chciała zwoi* 
nić całkowicie sprytnego żołnierza. Pozwolono 
mu wrócić do Beriina z zastrzeżeniem, że stawi 
się na każde zawołanie komendy, która pragnęła 
posługiwać się nim do specjalnych poruczeń.

Stanąwszy w Berlinie, Ziegler w te pedy 
pośpieszył do swego rodaka i opowiadał mu dzi* 
wy. Z każdej kompanji Reichswehry robiły się 
dwie. Oficerowie przeszli do sztabu, a miejsce 
ich zajęli inni, którzy jakby byli z pod ziemi 
wyrośli.

W  Szczecinie roiło się od żołnierzy skut* 
kiem tej cichej mobilizacji. W arsenale praco* 
wano dzień i noc, przerabiano szybko i łatwo 
sztucery myśliwskie na karabiny, doczepiając 
niewielki gwint stalowy. W hangarach liczne 
latawce prywatne przemieniały się w drapieżne 
ptaki wojskowe.

Gdzie miały się odbyć te wielkie manewry, 
szeregowiec nie wiedział, ale uśmiechał się pod 
nosem z owych „manewrów", bo w koszarach 
chodziły pogłoski o „puczu" monarchistycznym.
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Mędrsi zaś zapewniali, że lada dzień wy* 
buchnie wojna ze „zdradziecką Polską. Zarzu* 
cono również koszary ulotkami, głoszącemi 
straszne rzeczy o okrucieństwach, jakich do* 
puszczali się Polacy na Pomorzu na ludności 
niemieckiej, podejrzanej o zamiar głosowania 
za Niemcami. Na ścianach wisiały olbrzymie, 
barwne ryciny, ilustrujące szereg gwałtów i mor* 
dów i wołające o pomstę do nieba. A tend* 
weble objaśniali to żołnierzom, wylewając ku* 
bły najplugawszej swady na imię Polaka tak, iż 
zaciskały się pięści i wszyscy rozumieli, że zbh* 
ża się oddawna tak gorąco upragniony, wymo* 
dlony u „niemieckiego Boga“ dzień pomsty
i odwetu. , ,

„Niemiec musi sobie wywalczyć wol* 
ność“ — głosiły z murów koszarowych farbą 
wypisane apostrofy, i Michałek niemiecki przyj* 
mował to za przykazanie „niemieckiego boga , 
aczkolwiek nie wiedział, czemu miałby walczyc 
o wolność, jakiej mu nikt nie zabierał. Musiało 
to jednak już tak być, jeżeli sam pan pułkownik 
powtarzał to przed frontem.

Natomiast każdy doskonałe rozumiał, co 
znaczy taki zew: „Odebrać rabusiom, co zrabo* 
wali!“, lub inny: „Co niemieckie— dla Niern* 
ców“, lub: „Der Slave ist Sclave“ lub popularne: 
„Immer feste druf!44 lub „Zdobywaj, co chcesz 
posiadać'4. Bo przecież już dziecko niemieckie 
wiedziało, że Polacy z pomocą Francuzów zra* 
bowali prapraniemieckie marchie wschodnie i 
teraz torturowali, mordowali tam autochtonów, 
którym te ziemie zawdzięczały wszelaką kultu* 
rę. Jakoż Niemiec raz jeszcze musiał podjąć 
świetną misję „uzdrowienia4 Polski, niezdolnej 
do samorządu, musiał nieść kaganiec oświaty 
w żyzne ziemie wschodnie, niepłonujące pod
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złą gospodarką polską, a przedewszystkiem  ra* 
tować z pod brutalnego naporu Polski odcięte od 
macierzy Prusy W schodnie.

O jakie ziemie chodzi, wskazywały żołnie* 
rzom mapy, powydzierane z gazet i inne, dla 
nich przygotowane, k tóre poprzybijano tu i ow* 
dzie. I tak  żołnierz nie mógł opędzić się od roju 
ós propagandy; musiał łykać dużemi łyżkami 
codzienną strawę, pieprzem wściekłej nienawi* 
ści dla Polski zaprawioną.

A  owe „m anew ry*4 otaczano szczególniejszą 
aureolą, podkreślając, że naczelne dowództwo 
raczy objąć sam generał von Seeckt, a przy bo* 
ku jego stanie Jego Cesarska W ysokość, syn 
kronprinza.

Długo jeszcze byłby W otczak powtarzał, co 
opowiadał mu Reichswehrzysta, lecz doktór 
N iegrodzki skoczył do telefonu, a wróciwszy do 
wywiadowcy, rzekł:

— Pójdziem y zaraz do komandora.
Skoro wyszli z mieszkania, W otczak spy* 

tał doktora:
— Przecież to nieprawda, że Polska godzi 

się cichaczem na oddanie Niemcom Pomorza?
— Nie, nie upadliśmy tak  nisko.
— A  te hycle rozgłaszają to po Berlinie 

przez agitatorów, aby usposobić ludność jak  
najprzychylniej dla pacyfistów.

— N ietylko o to  chodzi, panie Bronisławie, 
— rzekł doktór — Niem iec najchętniej jednem  
uderzeniem  klapki dwie zabija muchy. Wygłu* 
pić pacyfistów i innych Anglików, a pacyfistów 
polskich w szczególności, wygłupić świat, a je* 
dnocześnie przekupić go obiecanką podwyższę* 
nia rocznych spłat odszkodowaniowych (z cze* 
go skorzystałaby Francja) i za tę cenę zyskać 
placet na to, co zam ierzają zmalować ju tro  —
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to jedno. A drugie — rozkołysać Berlin pewno* 
ścią odzyskania Pomorza, Gdańska, Śląska, mo* 
że nawet Poznania, aby w danym momencie, 
strasznie w tych nadziejach rozczarowany Ber* 
lin zawył z oburzenia na Polskę, aby wzniósł 
pięści przeciwko „zdrajcom“ i zmusił poczciwy 
pacyfistyczny rząd do orężnego czynu.

Zasłuchany Wotczak wchłaniał każde sło* 
wo doktora.

— A tymczasem w Szczecinie, Pile, Kistrzy* 
nie i Głogowie... — wyszeptał.

— Tak, panie Bronisławie...
Jeszcze nie minęli kamienicy, gdy zatrzy* 

mał się obok nich automobil.
— Komandor przysłał po nas samochód — 

rzekł doktór — siadajmy!

V.

Gdynia spała jeszcze, gdy dr. Niegrodzki 
wyfrunął na awionetce do Grudziądza. Wylądo* 
wawszy, udał się do koszar Tadeusza Kościuszki 
i zapytał się o kapitana piechoty Piontka.

Dnia tego lwia część załogi wyruszyła na 
ćwiczenia polowe, ale kapitan Piontek pozostał 
wśród oficerów, przeprowadzających przegląd 
obuwia i mundurów zapasowych. Na dziedziń* 
cu koszarowym panował jakiś jarmark; rozpo* 
ścierały się tam stragany, trzepano mundury 
i liczono. Trwało to godzinami i kapitan Pion* 
tek, znudzony, klął w duszy i ziewał ukradkiem, 
gdy żołnierz zameldował mu nieznajomego dok* 
tora Niegrodzkiego z marynarki.
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Przedstawiw szy się, doktór prosił go o go# 
dzinę poufnej rozmowy w ciągu dnia, i dodał 
uprzejm ie:

— Byłoby mi bardzo przyjemnie, gdyby pan 
kapitan był łaskaw zjeść ze mną obiad w „War# 
szawiance“.

— O cóż to chodzi? — spytał kapitan,
— W ażna i ciekawa sprawa... — uśmiechnął 

się sym patycznie dr. Niegrodzki. — Będę panu 
kapitanowi bardzo wdzięczny, jeśli zechce po# 
móc mi przysłużyć się naszej sprawie... Przy# 
bywam z polecenia pana kom andora Gryffa. 
W yłożę to wszystko w cztery oczy.

Umówili się, że spotkają się około pierw# 
szej w restauracji. Dr. N iegrodzki pożegnał go 
uprzejm em  słowem i wyszedł na szeroka, pustą 
arterję miasta.

M iał przed sobą kilka godzin wolnego cza# 
su, ale sprowadziło go do G rudziądza kilka inte# 
resów. M edytując nad tern, kroczył powoli ku 
śródmieściu.

N ie lubił tego miasta.
Dla doktora Grudziądz był szczególnie 

w strętny  z tego względu, że pozostał nieomal 
tak niemieckim, jak  był przed wielką wojną, że 
magazyny, obok których przechodził, były w rę# 
ku germańskich- żydów i innych hakatystów , 
a elem ent polski zdał się wegetować w cieniu.

W szedłszy na niewielki, pośrodku zabudo# 
w any rynek, doktór zauważył jadące krok za 
krokiem  od strony dworca dwa wozy lazare# 
towe, wyładowane szczelnie aż pod półkoliste, 
lakierowane pokrycie.

Przyskoczył do felczera, siedzącego na 
końcu wozu.

— Skąd to przyszło? — zagadnął.
— Z Torunia, panie doktorze.
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— A  c z y  w ie le  te g o  je s z c z e  b ę d z ie ?  —  py* 
t a l  d o k tó r ,  l u s t r u j ą c  w n ę t r z e  w o z u .

—  M a j ą  p r z y j ś ć  z W a r s z a w y  w ie lk ie  trans*
p o r ty .

B ły s k  z a d o w o le n ia  p rz e le c ia ł  p r z e z  o b l ic z e  
l e k a rz a .  W y c z u w a ł  w  t e m  r ę k ę  d o w ó d c y  kor* 
p u s u  p o m o r s k ie g o ,  z  k t ó r y m  k o m e n d a  m ary *  
n a r k i  b y ł a  t e r a z  w  c ią g ły m  k o n ta k c ie .  W i e r c ą c  
p rz e n ik l iw e m i  o c z k a m i  w  t w a r z y  fe lc z e ra ,  za* 
g a d n ą ł  je s z c z e :

—  A  n a  co  to  w a m  p o t r z e b n e ?
—  O t w o r z y m y  t u  p e w n ie  d u ż y  l a z a re t .
D o k t ó r  p o k iw a ł  g ło w ą  i z w ró c i ł  się w  na*

r o ż n ik  r y n k u  d o  d a w n e g o  h o te lu  „ K ro n p r in z *  
h o f “ , n o s z ą c e g o  o d  p o l s k ic h  c z a s ó w  n a z w ę  
„ D w ó r  P o m o r s k i " .  N a  m u r z e  p o n a d  d rz w ia m i  
w id n ia ły  je sz c z e ,  p r z e z  c z a s  n ie w y w a b io n e ,  
f r a g m e n t y  i ś l a d y  c z a r n y c h  l i t e r  d a w n e g o  go* 
d ła , i N i e g r o d z k i  p o m y ś la ł  sob ie ,  z j a k ą  to  la* 
tw o ś c ią  a  z a r a z e m  p r z y j e m n o ś c i ą  w ła śc ic ie l  ho* 
t e łu  K u la r s k i ,  N ie m ie c ,  u d a j ą c y  P o la k a ,  um alo* 
w a ł b y  z n ó w  sw ó j  „ d w ó r “ n a  b ia ło c z a r n y  l l o i  
K r o n p r in z a .

D z ię k i  p le b i s c y to w i  z ro b i ł  p a n  K u la r s k i  ao* 
s k o n a ły  in te r e s ,  g d y ż  w y d z ie r ż a w i ł  c a ły  h o te l  
n a  p rz e c ią g  m ie s ię c y  p o l s k ie m u  k o m i s a r i a t o w i  
p le b i s c y to w e m u .  J a k o ż  p r z e d  k a m i e n n e m i  stop* 
n ia m i  w io d ą c e m i  d o  w n ę t r z a  k o m i s a r j a t u ,  clio* 
dz ili  t a m  i n a p o w r ó t  d w a j  z ie lo n o  u m u n d u ro *  
w a n i  m i l ic ja n c i  z  p o l ic j i  p l e b i s c y to w e j .  A  s k o ro  
d o k t ó r  N i e g r o d z k i  w k r o c z y ł  d o  p o d łu ż n e g o  
p r z e d s io n k a ,  p a d ł y  n a  n ie g o  p o d e j r z e n i a  k i lku  
m ł o d y c h  c y w i ln y c h  s t r ó ż ó w  b e z p ie c z e ń s tw a .  
M u s ia ł  s ię  w y le g i ty m o w a ć .

P r a g n ą ł  z o b a c z y ć  się  ze  z n a j o m y m  dzienni*  
k a r z e m ,  z a t r u d n i o n y m  w  b iu r z e  p le b is c y to w e m .  
Z a s t a ł  go  s ie d z ą c e g o  n a  s to le  z p a p ie r o s e m
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w zębach. Dokolo niego zgrupowało się kilku 
kolegów i starannie ufryzowanych, niebrzyd* 
kich daktylografek. Gawędzili wesoło, i gość 
przerwał im doraźne zebranie towarzyskie, roz* 
bił je, niby jastrząb stado niefrasobliwie buja* 
jących w powietrzu gołębi.

Rozeszli się, jakby trochę zawstydzeni, sta* 
rając się upozorować swą obecność w tym po* 
koju, a więc poszukując czegoś po stołach lub 
zabierając jakieś „kawałki“.

— Przepraszam — uniewinniał się doktór, 
witając pana Szymborskiego.^ — Wstąpiłem 
tylko na moment. Co słychać, panie Józefie? 
Jakie są widoki?...

— Dobrze, wszystko dobrze — odparł 
dziennikarz, częstując go papierosem.

— Zwyciężymy?
— Oh, tak... z pewnością. Wiele otuchy 

wlał nam nasz Amerykanin.
— Dzielnie wziął się do roboty?
— Kapitalny, setny chłop. Do tańca i do 

różańca. Trzeba nam było iskry zdrowego opty* 
mizmu. Nasz dziadzio, doktór Tabęcki, zacho* 
rował w samą porę. Zrzędził, gderał, krytyko* 
wał, przewidywał różne plagi egipskie ze strony 
Niemców. Było już nie do wytrzymania.

— A teraz inny wstąpił tu duch?
— O, inny. Ż Wessexem można pogadać 

po ludzku.
— Lubi też czasem wypić — uśmiechnął się 

pobłażliwie doktór.
— Lubi. Ale nigdy się nie upije. Onegdaj 

przesiedzieliśmy na dole do białego dnia.
— W  restauracji waszej? Szkoda, że mnie 

z redaktorem tam nie było. Z tą blondynką, co 
wyszła przed chwilą, pohulałbym sam chętnie
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do rana — szepnął doktór, nachliwszy się do 
ucha redaktora, k tó ry  roześmiał się:

— W ierzę... O na też była z nami.
— Ale taka bella donna nie patrzy  zape* 

wne na nikogo, chyba na takiego dygnitarza.
jak W essex.

— O n nie wyróżnia żadnej i nikogo z nas.
Może jednego doktora Pogorzelskiego. Za to 
wali nań tyle biurowej pracy, że nie ma on 
czasu na rozjazdy po wiecach. .

— A  to zawołany mówca, ten Pogorzelski...
W essex sam przem awia? <

  Niewiele. Głównie w gminach niepe*
wnych, niemiecko-polskich. Po chwili milczę* 
nia doktór pytał jeszcze: <

— Czy N iem cy wam przeszkadzająr _
— Nie. Zachow ują się nadspodziewanie po* 

kornie. Bojówki ich gdzieś się zapodziały. Snać 
piórka im ogorzały. Przypuszczamy, że naw et 
w niemieckich gminach padną głosy za Polską.

Nic nie odrzekłszy, doktór począł się żc* 
gnać i w krótce wyszedł na korytarz, gdzie staiO 
i rozmawiało kilku urzędników kom isarjatu. 
Między nimi rozkwitały dwie barw ne sukienki.

Przed hotelem uwijało się kilku chłopaków 
z gazetami i co chwila ktoś wchodził lub wycho* 
dził z gmachu, na k tóry  zwrócone były oczy 
całej okolicy i nadzieje całego społeczeństwa 
polskiego.

Z  rynku zboczył doktór w wąską uliczkę 
i nagle przystanął. Z apatrzył się na ciemną fa* 
sadę dwupiętrowej ponurej kamienicy, w której 
przysiadł cichuteńko niemiecki kom isarjat ple* 
biscytowy, będący pod opieką konsula niemiec* 
kiego. I tam  sterczało dwóch strażaków  połi* 
cji plebiscytowej. G dyby nie oni, nie byłoby 
oiożna domyślić się w tych murach urzędu ple*
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biscytowego, gdyż cisza otaczała je niezamą* 
eona.

Przez otw arte na rozścież drzwi nie by ła  
widać nikogo.

N iegrodzki miał wrażenie, że spoczywa na 
tych murach jakaś posępna tajemnica. Tw arz 
jego, zwykle tak pogodna, przybrała w yraz 
kurczowej zawziętości tak, iż przestał być po? 
dobny do siebie samego. Z  zasiśniętemi war? 
gami, skamieniały stał na chodniku i ręce jego 
kurczyły się w kułak. Bałwany nienawistnych 
myśli przewalały się przez jego umysł, sapał i 
szeptał sobie w duszy.

— Ja jeden... Ja jeden ze Słowian... Ja je? 
den bowiem umiem tak nienawidzieć i tak 
chcieć, jak  wy, dzieci Gerona i piekła...

A  że biegły w angielskim języku, lubi! 
raz po raz wplatać w kanwę myśli angielskie 
zwroty, ciągnął:

— I am the only m atch for you, you 
G odforsaken rascals. — (Ja jeden mogę wam 
stawić czoło, wy, przez Boga wyklęte, łajdaki).

Ulżyła mu ta klątwa. Rozpogodzony udał 
się do dyrektora poczty, wylegitymował się do? 
kumentem, wystawionym  mu przez wojewodę 
pomorskiego i poprosił, by roztoczono kontrolę 
nad listami, wychodzącymi z kom isarjatu poi? 
skiego, co było rzeczą tern łatwiejszą, że listy 
te w rzucano do skrzynki u drzwi „Dworu Po? 
m orskiego“. Doktorow i chodziło mianowicie o 
odpisanie adresu z listu lub pocztówki do pani 
W essex w Hamburgu.

Przed pierwszą N iegrodzki zajmował jedną 
z przepierzenia utw orzonych klitek restauracyj* 
nych, po rtjerą  od reszty sali przysłoniętych. 
Nie czekając na przybycie gościa, kazał przy? 
nieść butelkę wódki i zakąski i zaczytał się w ga?
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zete, w sążniste sprawozdanie kongresu pacyfi* 
stów, zastępujące Europie wszystkie S P ^ ^ *

T ak zastał go kapitan Piontek. G dyby me 
mundur, byłby on uchodził za 
nie za żołnierza, najpewniej zasi za sklepikarza 
z małego miasta. U rodzony na Pom orzu z ; mat* 
ki Niemki i z N iem ką ożeniony, me naucz}! się 
poprawnie po polsku przez kilkanaście a 
żbv w wojsku polskiem, do ktorego wszedł po- 
przez powstanie wielkopolskie. .

— Spóźniłem się trochę — począł i stę* 
kat. _  Tak nas teraz piłują. W czoraj nie wy* 
szedłem z koszar przez jedenaście godzin.

D októr wyraził swe współczucie i mezwio- 
cznie jął nalewać wódkę. Dopiero po trzecim 
kieliszku przystąpił do rzeczy.

Skoro zdemaskował się przed kapitanem  
jako szef wywiadu, przerażenie zamigotało na 
twarzy oficera. A  doktór ciągnął swobodnie^

— Pan generał, niem ający przedem ną se* 
kretów, opowiadał mi swego czasu (oczywiście 
w najgłębszem  zaufaniu), że przez wuja pań
skiego, nauczyciela niemieckiego z pod tvwidzy> 
nia, N iem cy starali się wciągnąć pana Kapitana
w sieć swego wywiadu. .

— Tak, te halunki morowe myśleli, ze dam 
się przekupić... — wyrzucił rozczerwiemony ka* 
pitan i począł w ytaczac całą sprawę. ^

N ajpierw  ów wuj z pod Kwidzyma zaime- 
resował się raptem  siostrzeńcem. _ Odwiedzał 
go niekiedy, hulał z nim po nocy i, rozczulony 
skromną jego gażą, przysyłał mu ctrobne pre* 
zenty pienieżne. Rok temu zaprosił go do sie* 
bie, gdzie zjawiło się trzech przebranych po cy* 
wilnemu oficerów z wywiadu niemiecKiego. 
Podczas długiej pijatyki mówili oni wiele o ty* 
siącach dolarów, jakie mogłyby spłynąć w kie*



—  65 —

szeń oficera polskiego w nagrodę za „pewne“ 
usługi. Kapitan Piontek nie odrzucił wręcz tej 
oferty; przyrzekł namyśleć się. Zwierzył się 
z tem przed kolegą pułkowym, który wysłał go 
zaraz do pułkownika i kazał mu się przed nim 
wyspowiadać. Ale Piontek pożałował tego, 
z tego względu, że miast pochwały, nagrody, 
awansu dostała mu się nagana za to, że jeździł 
za granicę do niemieckiego domu, utrzymywał 
stosunki z takim wujaszkiem i pił z wywiadów* 
cami armji niemieckiej.

— Nie pan kapitan pierwszy spotyka się 
w życiu z niewdzięcznością — sympatyzował 
z nim chytry doktór i zagadnął:

— A czego żądali za swe dolary?
— Oh, różnych różności. Pytali się o ilość 

kulomiotów w kompanji i siłę kompanji. Ma* 
rzyło im się nawet o wykradzeniu i sfotografo* 
waniu planów mobilizacyjnych oraz etatu kom* 
panji strzeleckiej.

— Panie kapitanie, — wtrącił doktór — a 
gdybym ja dostarczył panu plan mobiliza* 
cyjny?...

Kapitan osłupiał. W  pierwszym momencie 
człowiek ten nie domyślił się, że doktór mówi 
o podrobionym planie mobilizacyjnym. Uprzy* 
tomnił sobie wszakże szybko, iż ma przed sobą 
szefa wywiadu polskiego, rozśmiał się szeroko, 
zachwycony swą inteligencją:

— Fałszywy, naturalnie, fałszywy.
— A  jak pięknie zrobiony... — zawtórzyl 

mu śmiechem doktór.
Sprawa była jasna, interes nie tyle czysty, 

ile lukratywny. Kapitan mógł spodziewać się 
dolarów z dwu stron. Potrzebował tylko przy* 
pomnieć się wujowi, z którym zresztą nie zry* 
wał stosunków.

Atak sępów . 5
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N ie było się co namyślać. Potrzebow ał 
przecież pieniędzy. Kelnerki kosztow ały go 
niemało, pulchna Berta z Berlina darła go ze 
skóry.

Tym czasem obiad ciągnął się po linji coraz 
weselszej. N ow a butelka wina pojawiła się na 

-stole. D októr nalegał na pośpiech, udzielał mu 
szczegółowych instrukcyj, radził, aby będąc 
w M alborgu z wywiadowcami niemieckimi, pa * 
trzał, słuchał i w ydobywał od nich jak  najwię# 
cej wiadomości o bojów kach i u tajonych siłach 
zbrojnych Prusaków. Za to obiecywał mu hoj* 
ną nagrodę. Zaczem, wychyliwszy kieliszek 
wina, N iegrodzki uśm iechnął się i odezwał:

— Ale, panie kapitanie, czemu czekać na 
grosz każdemu potrzebny? Zanim  przypłyną 
te dolary, mógłby pan kapitan  złowić łatw o ja* 
kie tysiąc złotych. I to nie pies.

— Jakim  sposobem ? — spytał żarliwie 
kapitan Piontek i zachw yt jego dochodził do ze* 
nitu. A  doktór zagadnął:

— Czy pan kapitan  zna pana senatora Lau* 
tenbacha?

— Lautepbacha z Lisewa? Znam , ale ma* 
ło. Rozmawiałem z nim dwa razy dorywczo.

— O tóż niech pan kapitan jedzie do niego 
autem  dziś.

— I c o ?
— N ajpierw  w ytłum aczy się pan kapitan, 

a potem  w cztery oczy wyzna senatorowi, że do* 
stał się pan w ta rapaty  finansowe. Bo dziew* 
czyna z baru grozi mu szantażem  i t. p. W ięc 
poprosi go pan kapitan  o pożyczkę tysiąca zło* 
tych.

— A leż on mi nie da!
i ,  ~  ^ ie ^a? — uśm iechnął się figlarnie do* 
Któr i ciągnął: Oczywiście nie da i nie będzie
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mu. się śniło rozstawać z miłym nawet magna? 
towi groszem. Odmówi z pewnością. AtoK 
pan kapitan zwierzy się przed Lautenbachem, że 
ośmielił się zwrócić doń z tą prośbą li tylko... 
jako szpieg pruski do prawowitego Prusaka...

— Tam do djabła, to myśl..
— Naturalnie trzeba będzie opowiedzieć 

mu wszystko o tym wuju z pod Kwidzynia 
i wymienić nazwiska owych wywiadowców Mai? 
borskich.

— Ha, ha... — zaśmiał się podchmielony 
kapitan. — I pan doktór sądzi, że on pójdzie na 
te plewy?

— Nie wątpię.
— Tak? — pokręcił głową kapitan.
— Zakład? — zawołał doktór.
— Zakład. Trzy butelki szampitra. Zro? 

bione.

VI.

Okrom kilku osób w okolicy, których zada? 
niem było obserwować pewnych „lojalnych“ 
Niemców, lub pewne punkty militarnego zna? 
czenia, miał doktór Niegrodzki w Grudziądzu 
dwóch ajentów, którzy peregrynowali w pasie 
pogranicznym w charakterze rzekomych kup? 
ców, usiłując wywiedzieć się, gdzie znajdują się 
ukryte składy broni i gdzie tworzą się lub gnież? 
dżą bojówki. O istnieniu takich składów, za? 
równo jak gotowych na skinienie swojej władzy 
burszów niemieckich, wiedział szef wywiadu 
pozytywnie. Jego „kupcy“ zatrzymywali się ze 
swemi wozami na dłuższy postój szczególnie 
wśród pogranicznych kolonistów niemieckich,

5*
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zawsze jeszcze dorabiających się i to ustabilizo* 
wanych na ziemi, z jakiej wyrugował chłopa 
polskiego Prusak, lub w gminach gburów. Sprze* 
dawali tam obuwie, perkale, chustki, różne bab* 
iskie fatalaszki i, aby upozorować dłuższy swój 
pobyt w danej wsi, niekiedy kupowali to i owo, 
jako to drób, cielęta i t. p.

Chcąc zobaczyć się z tymi dwoma ajentami, 
doktór posłał do ich mieszkania młodego po* 
mocnika sklepowego, który oddał mu już pewne 
usługi i niejako kandydował na ajenta, termino* 
wał. Lecz byli oni w podróży.

Z tym sprytnym młodzieńcem spędził dok* 
tór Niegrodzki dłuższy czas, obarczając go mi* 
sją śledzenia kilku osób z komisarjatu niemiec* 
kiego, tudzież inżyniera Wessexa.

Aczkolwiek postanowił on już wysadzić 
z siodła Wessexa jak najprędzej, pragnął zdo* 
być niewątpliwie dowody jego zdrady. Albo* 
wiem sam chwilami nie chciał dawać wiary, aby 
ten inteligentny, przyzwoity człowiek, mąż cór* 
ki polskiego profesora, zajmujący piękne stano* 
wisko w społeczeństwie polskiem, był od kilku 
lat przyczajonym lisio szpiegiem i służalcem 
prawrogów, kopiącym wilcze doły pod Polską. 
To przechodziło pojecie, zakrawało na wytwór 
rozszalałej fantazji. A jednak...

Życie potrafi prześcignąć bujną wyobraź* 
nię, a propaganda niemiecka, której arkana dr. 
Niegrodzki znał lepiej, niż ktokolwiek w Polsce, 
dokazywała już nieraz rzeczy jeszcze niepraw* 
dopodobniejszych.

Poznać drogi, narzędzia i fortele tej propa* 
gandy, często mistrzowskiej a zawsze bardzo 
szkodliwej i niebezpiecznej i, o ile możności, pa* 
raliżować ją — poczytywał Niegrodzki za pierw* 
sze i kardynalne zadanie propagandy polskiej —
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za zadanie w tych prochem pachnących 
czasach wręcz nieporów nanej wagi i do*
niosłości.

W szystkich N iem ców  w dzielnicach b. za? 
boru pruskiego i wszędzie tam, gdzie tw orzyli 
w Polsce liczne zgrupowania, uważał on za mro* 
wiska jak  najsilniej zakonspirow ane, finansowe* 
mi i moralnemi węzłami z Berlinem skrępowa* 
ne, za aw angardę od dziesiątka lat gotową do 
wszystkiego, co rozkaże „stary bóg niemiecki44, 
k tó ry  nabierzmował w ybrany naród niemiecki 
misją „uzdrowienia i uszczęśliwienia ludzkości44, 
czyli m isją panowania nad światem.

G dy N iegrodzki uprzytom nił sobie całą, 
przeogrom ną robotę, celową i system atyczną, 
dokonaną w jego oczach przez Niem ców kosz* 
tern nieprzebranych miljonów i tytanicznych 
zabiegów w celu podminowania, obalenia, roze* 
brania Polski, jej ujarzmienia, zgerm anizowania 
i spauperyzow ania — zdejmowało go zdumienie, 
graniczące z podziwem i szacunkiem. W idział 
nad Polską pazury najokropniejszego niebez* 
pieczeństwa, widział jak  najw yraźniej rozpiętą 
czarną chm urę barbarzyńskiej hordy, pędzoną 
na wschód w ichrem nienawiści, pogardy i za* 
chłanności.

Czemże w fabryce tego gigantycznego dzie* 
!a antypolskiego był jeden pionek, jeden zdraj* 
ca? T aki W essex w tern oświetleniu i na takie j 
płaszczyźnie wydawał się figurą nikłą i niemal
pospolitą. # ..

Jak szeregowiec nieprzeliczonej arm ji zoo* 
bywczej, zautom atyzow any w drill u ducno* 
wo stał na swej placówce w ysuniętej niby z ka* 
mienia w y  kuty  krzyżak, wolny od uczuć indywi* 
dualnych i obojętny na to, że może złamać ser* 
ce i życie żony i paść trupem .
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Bo on od dziecka powtarzał w chóralnych 
modłach „Młodych Niemców“: Es kommt der 
Tag..., śnił o godzinie odwetu, o „radosnej*4 woj* 
nie, o podboju Polski, o mordzie słabych, o kró* 
lowaniu nad narodami. Bo miał we krwi demo* 
niczną żądzę Wotanów, a ponad żonę, dziecko, 
ponad siebie i wszystko kochał swa ojczyznę.

O owym Wessexie medytował Niegrodzki 
często, a medytując o nim sam potężniał, krysta* 
lizował się duchowo. Jakoż nieraz był wdzięczny 
niebu za to, że nie dostała mu się ta kobieta gdyż 
byłaby wprowadziła w jego duszę liryczne tony, 
ukołysała go w kwiatowej łodzi szczęścia i przy* 
słoniła gazą złotą jego cel, jaki wypełniał po 
brzegi i opromieniał cudownie jego życie.

O Wessexie medytował, idąc do restauracji 
na spotkanie z kapitanem Piontkiem, i paliła 
go ciekawość.

Naprzeciwko drzwi restauracyjnych wznosił 
się wysoki bufet, za którym krzątała się jędrna 
„Pomorzanka**, .Niemka, nieźle Polkę udająca. 
Nad płową jej głową girlandy papierowych, za* 
kurzonych kwiatów barwiły kondygnacje kre* 
densu, butelkami różnobarwnemi zastawione. 
Duże żyrandole napróżno starały się wypłoszyć 
z podłużnej sali wieczyście panujący tam pół* 
mrok, gdyż nietylko ściany tapetowane były 
oliwkowemi, zgniłemi szmatami papieru, lecz 
i pułap.

W  biurach plebiscytowych pracowano czy 
też gawędzono i flirtowano do późna, ale o tej 
godzinie rojno było już przy stołach i stolikach 
tej przez personel pana Wessexa niemal zmono* 
polizowanej restauracji. Tylko pod witrażami 
germańskiemi, zastępującemi okna, jakby dla 
jeszcze większego zaciemnienia tego ponurego 
lokalu, było kilka stolików wolnych.



Nie widząc nigdzie kapitana, Niegrodzki za* 
jął tam krzesło, w sąsiedztwie okrągłego stołu, 
oblężonego przez pracowników plebiscytowych. 
Rozmowa ich dochodziła jego uszu.

— Dobrą robotę robi ojciec Wessexowej 
w Berlinie — mówił urzędnik sekretariatu.

— Dobrą... — mruknął ktoś inny. — Ale ja 
dalibóg nie rozumiem, dokąd ma nas teraz za* 
prowadzić ten pacyfizm. Przypuśćmy, że Niem* 
cy, pokonani w innych powiatach, wykażą swą 
większość w Grudziądzkiem. Cóż nastąpi? 
Oczywiście pacyfizm nie przeszkodzi Berlinowi 
w żądaniu przyłączenia Grudziądza do Prus. 
A  my będziemy musieli zgodzić się na to pacy* 
fistycznie...

— Tego nie przewiduję, ale coś gorszego — 
wtrącił młody statysta. — Jeśli za Niemcami 
oświadczy się nie więcej nad 30% ludności Po* 
morza, nazwiemy to niemałem swojem zwycię* 
stwem. Obawiam się wszakże, iż te 30% wy* 
starczy tak potężnym na arenie międzynarodo* 
wej Niemcom do przeforsowania w Lidze Naro* 
dów swej tezy, do odcięcia Pomorza od Polski 
i zamienienia go w ciało autonomiczne.

— Tymczasowo! — dorzucił z gorzką em* 
fazą siwawy mężczyzna. — Tymczasowo auto* 
nomiczne. Na pięć minut zaledwie. Bo głowę 
daję, że skoro tylko Liga zadekretuje autonomję 
dla Pomorza, Gdańsk i Niemcy pomorscy na 
pierwszym swym sejmie entuzjastycznie zawo* 
tują przyłączenie owego „autonomicznego" Po* 
morza do Niemiec.

— Nie damy!... — huknął pięścią w stół 
młody blondyn.

— To byłby pierwszy rozbiór Polski.
— Początek końca....
— Moi drodzy, — odezwał się statysta —



przez to samo, że Polska, tak haniebnie przys 
ciśnięta do muru przez tę niemiłościwie panującą 
nad naszą rzekomą suwerennością Ligę i tych 
krótkowzrocznych John Bułl‘ów, co od lat pras 
cują nad sprowadzeniem nowej wojny, zgodziła 
się na ten przeklęty plebiscyt, poniosła klęskę, 
brzmienną grozą.

— Nie damy Pomorza! Ani jednej wierzs 
by na pograniczu.

— Tak nam dopomóż Bóg!
Słuchając tych głosów, Niegrodzki rad był, 

że byli w Polsce ludzie, co tak widzieli położes 
nie rzeczy, jak on i prężyli się do orężnego 
czynu.

Głowy rozmawiających pracowników pies 
biscytowych zwróciły się na chwilę w stronę 
bufetu, gdzie zakrólował w aureoli swe i męsko? 
ści, wysoki, urodziwy szatyn. Rozmawiał z dwie* 
ma strojnemi „plebiscytówkami“, które mizs 
drzyły się doń słodko, właziły mu w źrenice, 
pieściły jego twarz przymilnemi uśmiechami. Bo 
pan Wessex, niedość, że tak fenomenalnie przys 
stojny i tak miły w obejściu, ale... Amerykanin, 
był przedmiotem w najwyższym stopniu pods 
niecającym erotycznoszaborcze instynkty wielu 
z tych dzierlatek, które cobądź robiąc i o czem? 
bądź myśląc, myślały tylko o tern, by zarobić 
sobie, wyplebiscytować męża lub amanta.

Niegrodzki oplótł tę wdzięczną grupę n a s  
miętnem spojrzeniem i już nic nie słyszał z ro z s  
mowy przy sąsiednim stole.

Zdawać się mogło, że wzrok jego i myśl 
działały telepatycznie, bo pan Wessex podniósł 
głowę i strzelił okiem ku niemu. Zaczem zbłis 
żył się doń poważnym krokiem i powitał d o b r e s  
go znajomego, pytając, co go sprowadziło do 
Grudziądza.



— Przybyłem służbowo, odparł Niegrodzki.
— A cóż tam słychać w naszej Gdyni?
— Wszyscy zachwyceni bajecznym sukce# 

sem profesora Rybickiego w Berlinie.
Silna, ładna twarz inżyniera z długim, sus 

chym nosem, jakby anglosaskim, i wydatnemi 
szczękami, ożywiła się. Był uszczęśliwiony ho* 
norami, jakiemi otaczano nad Sprewą jego 
teścia.

— A jak w Grudziądzu przedstawiają się 
horoskopv plebiscytowe? — spytał doktór, pod* 
suwając mu krzesło.

— Nie sziadam; czeka na mnie pan doktór 
Pogorzelski. Co sze tyczy plebiscytu... Reszul# 
tat możno tutaj przewidzieć zgóry. Niech pan 
doktór zobaczy statystykę ludności i powie sos 
bie, że głosować będzie dziewiędziesząt procent 
tej ludności: Niemcy za Niemcami, Polacy za 
Polską. W tedy będzie miał pan doktór reszub 
tat — mówił pan komisarz, zamiast „s“, wymas 
wiając często „sz“ — Miraklu nie zrobimy.

— Gorliwość pana komisarza zasługuje na 
najwyższe uznanie — wydekłamował doktór, 
ani na chwilę nie zdejmując wzroku z jego oblis 
cza, i dorzucił z przejęciem: Dalibóg prześcignął 
pan wielu Polaków.

Pan Wessex uśmiechnął się, grymas charaks 
terystyczny sfałdował jego lica. Pogładził dłos 
nią kosmyk włosów, na życzenie żony kokie# 
teryjnie spadający nad lewą skroń, i wycedził 
uroczyście:

— Na, ja także jestem Polak.
Przez minutę zawisło między nimi milczę# 

nie. Promienie ich oczu zwarły się i zwarły 
dwie potęgi, dwa duchy. Pod namiętnem, wni# 
kliwem do dnia, ssącem niby pijawka, spojrzę# 
niem doktora, pan Karol nie spuścił wzroku,
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lecz poczerwieniał nieco. Wsparł palce na stole 
i, stercząc nad nim, panując wyniosłą postacią 
rzekł z naciskiem: . . .  „

— Mam obywatelstwo polskie i żonę Polkę.
— Tak, to daje etykietę polską, ale nie wy* 

starcza, by być Polakiem... My Aryjczycy nie 
jesteśmy jak żydzi, wyznający zasadę: Ibi pa* 
tria ubi bene.

— To prawda — pochwycił żywo pan Wes* 
sex. — Oni są obywatelami kraju dobrego in* 
teresu. Słusznie ich tak nazwano. Zawsze było 
mi miło, że wśród inżynierów jest tak niewielu 
żydów. Ale., pan Pogorzelski czeka na mnie. 
Mamy wiele spraw do omówienia. Do widzenia 
w Gdyni.

— Do widzenia.
Pan Wessex zostawił doktora pod wraże* 

niem, że zapędził go w kozi róg, w którym zro* 
biło mu się ciasno i duszno.

Idąc za nim wzrokiem, doktór szeptał w du* 
szy z piołunowym sarkazmem:

— Polak jest, Polak... — My porachujemy 
się jeszcze, panie Polaku... — syczał.

Podniosła się w nim fala bohaterskiej żądzy 
zmierzenia się z tym człowiekiem w jakimś nie* 
określonym boju na śmierć lub życie — z tym 
człowiekiem, w którym, sam podobnej kompleks 
sji duchowej, widział wspaniałego przeciwnika. 
Bo, jeśli Wessex był istotnie zdrajcą, jakiego 
w nim wyczuwał, to zdrajca ten był zaiste oso* 
bnikiem stalowego charakteru — Wallenrodem...

Nie było wszakże na to dowodu...
Niegrodzki spojrzał na zegar. Zbliżała się 

jedenasta. Kapitan Piontek nie pojawiał się.
Doktór skończył kolację, zerkając na drzwi 

raz w raz, łyknął jeszcze piwa i, niecierpliwością 
targany, wyszedł z restauracji, w której głośnik



radjófonu poczynał trąbić modny taniec mu< 
rzyński. Zanosiło się na pląsy.

Chodząc tam i napowrót przed komisarja* 
tem, niby dla towarzystwa dwóch miliciantów, 
doktór niecierpliwił się i poczynał obawiać, czy 
nie zaszło coś nieprzewidzianego.

Przyszło mu czekać jeszcze pół godziny, 
gdy nagle samochód wyprysł z poza węgła śpią* 
cego czarnego domostwa.

Wygramolił się z niego przed komisarja* 
tem niecałkiem pewny na nogach kapitan Pion* 
tek. W itając doktora, niby koleżkę, arcyser* 
decznym uściskiem ręki zaśmiał się:

— Ha., ha... Przerżnąłem, psiakrew, trzy 
butle szampitra, psiakrew...

Ale, psiakrew, było mu to bajecznie przy* 
jemnie.

— Siadajmy, kapitanie. Pojedziemy do 
„Warszawianki44. Tam sympatyczniej — wy* 
rzucił doktór, wepchnął go z powrotem do sa* 
mochodu i wsiadł za nim.

— W czoraj spędził u Lautenbacha wieczór 
kontroler angielski i, psiakrew, pili morowo, 
szampanowali, niby na weselu, psiakrew — bel* 
kotał Piontek z żalem, że w tej pijatyce nie brał 
udziału.

Z banknotami w portfelu kapitan nabrał sza* 
lonego rozpędu hulaszczego i płonął gwałtowną 
chęcią natychmiastowego „stawiania szampitra44, 
jakby honor nie pozwalał mu na najmniejszą 
zwłokę. Wszelako doktór lał mu w szklankę 
wodę sodową i kazał mu pić kawę, by jakkol* 
wiek doprowadzić do porządku stargane wnę* 
trze jego mózgownicy.

— Psiakrew — począł wreszcie kapitan swą 
relację z wyprawy do Lisewa — jak to doktór 
przewidział. Zrazu senator przyjął mnie jak
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psa w kręglach, i skrzywił się szpetnie, gdy wy* 
łożyłem cel swej wizyty. Bąknął nawet cos, 
psiakrew, że nie rozumie, co mogło mnie upo* 
ważnić do zwracania się z taką prośbą pod jego 
adresem. A ja sobie myślę: „Czekaj, bratku, 
zaśpiewasz inaczej “. I poczynam mu opowia* 
dać o swem spotkaniu z wywiadowcami nie* 
mieckimi. Lautenbach poprawia monokl, wy* 
wala na mnie gały i, psiakrew, nie całkiem mi 
wierzy. Ale skoro wymieniłem nazwisko ka* 
pitana Wollenberga, aż skoczył w krześle i za* 
wołał: „Ah was!? Kennen Sie den Wollenberg r 
Teraz widział, że to nie faramuszki. Zdradził się 
ten, psiakrew, senator, bo jeśli on wie, kto jest 
Wollenberg, co robi i jaką odgrywa rolę w tym 
wywiadzie, a nawet zna go osobiście, to oni są 
obaj z jednej kompanji. Gadam mu o Wollen* 
bergu, mówię, że wkrótce doręczę Niemcom 
nasz plan mobilizacyjny, za który mam otrzy* 
mać dwa tysiące dolarów. Na to senator kiwa 
głową. Zdradza się, że wie, jaką sumę dolarów 
wyznaczyli oni za plan mobilizacyjny. Sięga do 
biurka po pieniądze. Ale... kazał sobie wystawie 
kwit taki, aby mu kapitan Wollenberg zwrócił
pożyczoną mi sumę.

  Tak? W  kwicie tym wyraźnie mowa
o Wollenbergu? — wpadł Niegrodzki. .

— W yraźnie o Wollenbergu — zaśmiał się 
kapitan, nie wspominając, że wycyganił od se* 
natora tysiąc i pięćset złotych, zaczem począł 
z emfazą: A kolację mi wystawił pierwszej
klasy. Raki, panie dobrodzieju. Wino reńskie. 
Klasa. Schab, palce oblizywać. Po kolacji se* 
nator poszedł spać. Zostawił mnie z synem, tym, 
który mieszka w Pomeranji pod Złotowem. Po* 
pijaliśmy sobie rzetelnie. Ale, co chciałem po* 
wiedzieć? Z tego, co mówił mi młodszy Lau*



tenbach, widać, że oni mają tam pod Złotowem 
składy broni i łiczne zastępy Stahlhelmu.

Doktór pokiwał głową. Nie było to dla nie* 
go tajemnicą.

— Ale nie wspomniał pan kapitan senatorom 
wi o Wessexie.

— Wspomniałem. Słowo w słowo, jak mi 
pan doktór zalecał. Lautenbach osłupiał ze 
zdziwienia, kwaśną prz3^brał minę i gwałtownie 
przeczył temu, jakoby Wessex był Niemcem. 
On swoje i ja swoje. On mówi: „To Polak“, 
ja twierdzę, że Niemiec. „U djabła — powiada 
— przecież Polacy nie tacy głupi, aby Niemca 
stawiać na czele swego komisariatu i djabła pro? 
sić w kumotry!“ A ja śmieję się na to i powta? 
rzam: „Niemiec... Tak mi mówił Wollenberg“. 
A senator wrzeszczy: Wollenberg? Stropił się 
owym Wollenbergiem ogromnie i zapomniał ję? 
zyka. Potem obstawał przy swojem, twierdził, 
że Wessex spolszczył się zupełnie przez żonę, 
ale brzmiało to już słabiej. I, częstując mnie 
cygarem, rzekł: „Byłoby bardzo nierozsądnie,
gdyby pan kapitan rozgłaszał swe przypuszczę? 
nia o Wessexie“. Uspokoiłem go pod tym wzglę? 
dem, a on poklepał mnie po kolanie, mówiąc 
z uśmiechem: „Jesteśmy przecież przyjaciółmi4*.

— Wiec ostatecznie przyznawał on jakby 
półgębkiem, że słusznie pan kapitan uważa Wes? 
sexa za Niemca.

— Tak jest.
I to Niemca, z senatorem fraternizującego 

i sprawie niemieckiej oddanego.
— Zdaje się tak. Ale teraz, panie dokto? 

rze, wypijemy kropelkę. Zakład między nami 
stanął. Przerżnąłem. Co sie należy, to się na? 
leży, powiedział jakiś mędrzec.
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VII.

W  przedpokoju kancelarii naczelnego do* 
wódcy floty czekało dwóch oficerów.

Mieściła się ona w nowym, okazałym gma* 
chu, osiadłym na skłonie Kępy Oksywskiej 
i spozierającym z pewnej wyniosłości na pano* 
ramę portu i jego ramy. Z okien kancelarii 
można było objąć wzrokiem niemal całe wiek 
kie dzieło Rzeczypospolitej, a więc na zachodzie 
podziwiać stylową, imponującą Szkołę Morską 
i Łuszczarnię Ryżu białoczarną, przypominającą 
nieco drapacze chmur, tudzież nowoczesne kil* 
kopiętrowe domy rybackie. Oskrzydlały to 
zdała olesione wzgórza, u stóp których biegła 
„Aleja G dańska4 i tor kolejowy.

Na wodzie portu, tam gdzie 15 lat temu 
ciągnęły się łęgi, torfowiska i mokradła — czer* 
niły się nieprzeliczone statki, kutry, węglarki, 
bagrówki i transportowce, bieliły jachty i wsze* 
laki drobiazg czółen. A  widok na Małe Morze 
przysłaniał długi łuk ogromnych kranów i ga* 
lerji żelaznych, za któremi majaczył dostojny 
gmach urzędu portowego. Pod bokiem Oksy* 
wia zaś, gdzie cmentarz spadał żałosną wstęgą 
na brzeg, drzemały na redzie okręty wojenne, 
strzelały w górę wierzchołki bojowych masztów, 
walce kominów, baszty pancerne i lufy dział. 
Zgromadziły się tam torpedowce i kontrtorpe* 
dowce, podwodne stawiacze min, minołowce, ka* 
nonierki i trawlery, dawniejsze i nowe nabytki 
floty, a królował wśród nich zdawna upragniony 
krążownik, do którego tuliły się, niby kurczęta 
małe do matki, miłe awiza. _ f

Gdzie oko zwrócić maszty i maszty, juły* 
mole, latarnie, szczyty dźwigarów, wiez i ko* 
minów. Jedno wspaniałe kolisko portowe —
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kreacja dumnej myśli i śmiałej woli pełnego 
życia — brama Polski na świat.

Pokój adjutanta wysoki, przestronny, o 
białych ścianach, przyozdobiony był dołem 
serją doskonałych fotografij przedstawiających 
dreadnoughty i inne okręty z tego lub owego 
powodu godne szczególnej uwagi marynarzy. 
Meblowały go długie stoły, szafy i biurka, 
wszystko to nowiuteńkie.

Urzędował tam adjutant Nabielski, tęgi 
mężczyzna o surowej, marsowej twarzy. Roz* 
mawiał o sprawach służbowych z oczekującymi 
oficerami: Rybickim i Kaszottą, aż wszedł smu* 
kły podporucznik Wiślicki i zawezwał ich do 
komandora.

Komandor Gryff, ze szlacheckiej rodziny 
ziemiańskiej z pod Chełmna, w latach chłopię* 
cych wczytywał się, podobnie jak Conrad*Ko* 
rzeniowski, w angielskie powieści żeglarskie, 
i to wyrodziło w nim takie głębokie i nieprze* 
parte utęsknienie do mórz i oceanów, że, uzy* 
skawszy maturę, wstąpił do szkoły marynarskiej 
w Kilonji, wbrew życzeniu ojca.

Stary, przyziemny pan Ludomir Gryff, oby* 
watel o ciasnym horyzoncie, nie odznaczał się 
szczególnym patriotyzmem i nie umiał też wca* 
le wskazać synowi innego celu życiowego. Mi* 
mo to jednak wzdrygał się przed zamierzeniem 
syna, gdyż czuł, że znaczyło to tyle, co daro* 
wać go Germanji. Nie ulegało bowiem naj* 
mniejszej wątpliwości, że w niemieckiem śro* 
dowisku oficerskiem, jak zresztą każdem innem, 
Staś będzie poprostu musiał był Niemcem, jak 
każdy inny oficer, że zaprzepaści się w niem* 
czyźnie, a w rodzinie stanie się przybłędą.

Staś poszedł samowolnie jakby na wygna* 
nie, w obcy, niesympatyczny świat, w katorgę
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żelaznej dyscypliny. Ale miał on charakter swo* 
isty, dziwny, w niczem Polaka nie przypomi* 
nający. Potrafił zautomatyzować się w drilhu, 
zasklepić w swem zadaniu i systematyczaiev za* 
wzięcie pracować. Oczywiście zniemczył się; 
z polskości pozostało mu tylko imię, które nie 
podobało się jego kolegom i pozostało skazą na 
osobie znakomitego oficera, w którego podświa* 
domości drzemały polskie tradycje rodzinne 
i przywiązanie do matczynej Wisły.

W czasie wielkiej wojny wyróżniano go 
zaszczytnie od pierwszej chwili. Ubiegano się 
nawet o świetnego artylerzystę. Admirał von 
Spee, który ostatecznie spoczął na dnie Oceanu 
Spokojnego, chciał go zabrać z sobą na swą kar* 
kołomną wyprawę na wody Ameryki Południo* 
wej.

Lecz admirał Scholl wcielił go do swego 
sztabu i w bitwie Jutlandzkiej Stanisław Gryff, 
jako oficer artyleryjski okrętu admiralskiego 
kierował ogniem brawurowej tej flotylli. Zapra* 
cował ciężko na awans i na szczególnie wysoki 
order: Pour le merite.

Gdy runęła żelazna potęga Germanji pod 
obuchem wyższej inteligencji, odkomenderować 
110 kapitana Gryff a do urzędu admiralicji przy 
ministerjum wojny w Berlinie, gdzie zrazu pa* 
nowało rozprzężenie i nieróbstwo. Oficerowie, 
moralnie zabici, zdezorientowani, z przeraże* 
niem spozierali w przyszłość. Kapitan G ryii 
czuł się rozbitkiem wyrzuconym na mieliznę 
nieznanego lądu. Ale przekonał się wtedy, że 
nie jest Niemcem; nie bolał bowiem pospołu 
z kolegami nad upadkiem Niemiec i tronu, lecz 
przeciwnie mniemał, iż Opatrzność czuwała nad 
światem, który wyzwolił się od widma naj* 
okropniejszego niebezpieczeństwa.



Traf zrządził, że w tej fazie psychologicznej 
poznał się w Berlinie z młodym lekarzem woj* 
skowym, Niegrodzkim z pod Gniezna, wyjeż* 
dżającym do szeregów powstańców wielkopol* 
skich. Gorący ten patrjota począł zaraz od* 
grzebywać w nim wszystko co było w nim poi* 
skiego, zapalać go, uskrzydlać i ze świetnego 
fachowca i oficera kształtować człowieka, Po* 
laka.

Niegrodzki pierwszy i jedyny z ludzi zy* 
skał ogromny wpływ na tego zamkniętego w so* 
bie, zimnego, nieprzystępnego marynarza. Otwo* 
rzył przed nim nowy horyzont i rozniecił za* 
rzewie tego świetnego ognia miłości Ojczyzny, 
jaki płonął w nim niby krzew ofiarny i oddzia* 
ływał swym blaskiem magicznie. Porwał go 
z sobą łatwo, gdy na wyjezdnem rzucił:

— Pan kapitan jedzie ze mną? Oczywiście. 
Obowiązek.

N iestety powstanie wielkopolskie przyga* 
sło i nie znaleźli oni tam odpowiedniego dla sie* 
Bie pola działania.

Odtąd przeżyli społem kilka lat w Pucku, 
potem w Gdyni i zbratali się w sposób anachro* 
niczny niby Kastor i Pollux, utworzyli jednostkę 
żyjącą dla polskiej armaty wodnej. Ponieważ 
jednak nie było w ich stosunku nic ostentacyj* 
nego, teatralnego, wiwatowego, ponieważ nie 
wysławiali się wzajemnie w toastach i nie ści* 
skali z dubeltówki, nie przeczuwano jak głębo* 
kie skuwało ich uczucie. Wprawdzie Niegrodz* 
ki, wogóle typowy Polak, zdradzał zapędy do 
wylewu swych serdeczności i adoracji, ale po* 
wstrzymywał się od tego, odgadując, że chłodny 
swoistego autoramentu przyjaciel przyjąłby to 
kwaśno i zażenował się jakby odruchem mau* 
vais genre.

Atak sępów. 6
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Gdy dwaj oficerowie weszli do kancelarii, 
rozmiarami salon przypominającej, gdzie wzrok 
zatrzymywał się tylko na ogromnem ciemnem 
biurku, ustawionym na wspaniałym dywa* 
nie krajowym, niebiesko*ziełonkawym, — zasta* 
li komandora siedzącego na biurku. Oparł nogi 
na krześle, uczepił się kolan kościstemi łapami, 
rzekłbyś szponami, i zapatrzył się gdzieś przez 
szybę.

W  tej pozycji skamieniał tak, że zda* 
wało się nie słyszał kroków i tak pozował do 
portretu z twarzą zastygłą w zamyśleniu.

Ciemna postać jego, wysoka, chuda, z pod* 
lysiałą jasną głową, mogła robić w bezruchu wra* 
żenie z bronzu odlanej figury, przylepionej do 
biurka. Twarz pociągłą, bladożółta, nieco za* 
padłą przecinał długi, cienki nos jakby kobiecy. 
Szpeciła ją uderzająco silna i wystająca szczęka. 
Lica miał ogolone, czoło duże, siatką drobnych 
zmarszczek poznaczone, wargi wąskie, zaciśnię* 
te. Na fizjognomji jego zdało się spoczywać 
piętno choroby i w istocie cierpiał on na nie* 
domaganie żółciowe.

Oficerowie stali opodal biurka długą chwilę, 
nim padło:

-> — Dobry wieczór. Proszę siadać.
Usiedli, a komandor spoczął w pięknym, 

rzeźbionym fotelu. Leżały przed nim dwie 
ogromne' koperty, szczelnie wyładowane, a za 
marmurowym kałamarzem sterczał dość duży 
artystycznie w bronzie cyzelowany gryf, który 
podarowali mu kiedyś na imieniny jego ofice* 
rowie.

Bajeczne to zwierzę z głową i skrzydła* 
mi orła, symbolicznie związane z Pomorzem, 
wydawało się im jakby praszczurem mytowym 
komandora Gryffa.



Nic nie mówiąc, wodzi! on zmrużonemi 
oczyma po ich twarzach. W reszcie wyrzuci! 
ostrym tonem:

— Zdrow i? Całkiem zdrowi?
G dy odebrał uspakajającą odpowiedź, 

rzekł jeszcze barytonow ym  pomrukiem z nas 
ciskiem:

— Bo teraz paskudne choróbska chodzą po 
oficerach... Im porty z zachodu... — dorzucił 
i w oczach jego błysnęły błyskawice.

— Zrozum iano to, co?...
Rybicki nie miał wątpliwości, co k o m a n s  

dor miał na myśli.
— No, tak... — bąknął on nałogowo, a było 

to tłumaczeniem niemieckiego: „na, ja“, od któs 
rego nie odwykł.

— Ju tro  rano o szóstej K aszotta poleci na 
awionetce do Torunia, a Rybicki na latawcu do 
W arszawy.

— W eźmiecie z sobą te koperty  z pas 
pierami, jeden dla dowódcy korpusu w Toruniu, 
drugi dla pana m inistra wojny. Przytem  bedzies 
cie musieli ustnie dać pewne w yjaśnienia. 
W Toruniu będzie to rzeczą prostą, bo pan ges 
nerał zna już połowę tych dokumentów. W  W ars 
szawie trzeba będzie wiele gadać, zwłaszcza, że 
Rybicki weźmie udział w konferencji, jaką tam  
niezawodnie natychm iast zwoła pan minister. 
Rybicki! Liczę na tw oją inteligencję i wymowę. 
Tudzież na pomoc pana adm irała, którego już 
uprzedziłem  telefonicznie o twem przybyciu.

K om andor odetchnął głęboko i ciągnął:
— No, tak. Ju tro  o szóstej z rana. A  tes 

raz kw est ja co zaw ierają te koperty. Z  tern 
będziecie musieli zaraz zapoznać się dobrze. 
Przejdziem y do mego mieszkania. N ik t wam 
w lekturze nie będzie przeszkadzać. Siostra
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moja da wam kolację. Potem ja zapieczętuję te 
koperty i... ani słowa o tern nikomu.

Nagle komandor powstał i oni szybko pod? 
nieśli się z krzeseł.

— Żądam słowa honoru, że ani słowo, ani 
cień słowa z tego co wyczytacie i czego z mych 
ust się dowiecie, nie dostanie się do wiedzy 
niczyjej.

Wyciągnął prawicę i uścisnął ich ręce silnie.
— A  teraz powiem wam krótko o co chodzi.
Raptem blada twarz komandora stanęła

w słońcu tak, iż wydał się niepodobnym do sie? 
bie, i stalowym tonem wyrzekł:

— Powiem krótko: wojna! wojna! Idzie na 
nas to, co przewiduję, czego oczekuję z całą 
pewnością od lat... czternastu. Wojna! Jeśli 
jakiś cud nie zapobiegnie temu w ostatnich mi? 
nutach przed dwunastą i nie odwlecze się to 
jeszcze, spadnie na nas wkrótce atak — atak 
sępów nieuchronny. Tak nieuchronny jak nie? 
uchronną jest walka dwóch wrogich żywiołów... 
Jakimi bądź torami byłaby szła polityka, było 
to  tylko kwest ją czasu. Bo, skoro wyzwolimy 
dzikiego zwierza z klatki i z petów, prędzej 
uczy później rzuci się on na sąsiada.

— Ugłaskać drapieżnego zwierza nie moż? 
na. Przyjaźń rzeczywista prusko?polska jest 
utopją nieuków i ślepców, jest absolutną nie? 
możliwością. Pozorna zaś przyjaźń, zresztą 
arcykosztowna, gorszą byłaby stokrotnie od 
jawnej nieprzyjaźni. Niemożliwością jest shar? 
monizowanie ognia i wody... Spamiętałem sobie 
co mówi Klaczko (i to powinno było być wypi? 
sane w sali sejmowej i we wszystkich wyższych 
urzędach, niemniej jak uczelniach)^ a mianowi? 
cie: „Prusy, mocarstwo przedsiębiorcze i za? 
chłanne, są powołane koniecznością dziejową
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i rasowym fatalizmem do przeciwstawienia idei 
słowiańskiej idei germańskiej".

— A cóż to jest idea germańska? — ciągnął 
zimnym, a ostrym tonem żołnierskim koman* 
dor — to kolonizacja czyli „Drang nach Osten“r 
to germanizacja i proletaryzacja.

— No, tak... W  ostatnich latach każdy wie
dzieć musiał (o ile umiał widzieć jak rzeczy 
stoją) coraz wyraźniej, że zbliża się siedmio* 
milowemi krokami wielki dziejowy moment, 
walna rozprawa miedzy Prusami a Polską. Bo 
Europa przegrała pokój przez ślepotę, czyli nie* 
znajomość narodowego charakteru Niemców. 
Poprostu przez głupotę. I przez to moment ten 
nieunikniony przyśpieszono. Więc ponad gło* 
wą Ligi Narodów i wielu narodów idzie na nasr 
nie! na Europę orkan: idzie wojna...

— O to teraz chodzi, czy Polska da się roze* 
brać i stanie się aneksem Berlina oraz jego po* 
mostem do Moskwy, czy też zwycięży i wyróść 
nie na mocarstwo dominujące nad Wschodem. 
O to chodzi, czy oni zwyciężą jak Hindenburg 
pod Tannenbergiem, czy my jak Jagiełło pod 
Grunwaldem...

Komandor zbliżył się do okna, zatrzymał się* 
przy nim przez chwilę w blaskach zachodzącego" 
słońca, potem nawrócił do jakby struchlałych 
oficerów i mówił jeszcze:

— W róćmy do Gdyni. Nasza flota to liii* 
put wobec Goliata. Nie mamy Ersatz^Preusse* 
nów. Nie mamy wielu rzeczy, które można by* 
ło mieć. No, tak... Atoli powtarzałem wam sto- 
razy: za armatą stoi człowiek, duch... Jak bę* 
dzie wiedza, umiejętność i duch, czyli wola i po* 
święcenie bez granic, każda, jaknaj drobniej sza 
nawet jednostka nasza dokaże rzeczy takich. 
że... No tak, zobaczymy...
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Rozprężył się kom andor i stał jak  posąg 
w ew nętrznym  blaskiem  rozprom ieniony i pro* 
mieniu jący.

Z razu  na dźwięk stalowy: wojna! oficero* 
wie pobledli z przerażenia, nietylko o siebie, bo 
samo to  słowo z dynam itu ulepione zdawało się 
mom entalnie, jak  piorun obracać ich w nicość, 
lecz poprostu z przerażenia przed wszechzagła* 
dą, przed końcem świata, jakiego synonimem 
i heroldem  był zew surm y: wojna!

Ale w patrzeni jak  w tęczę, w oblicze ko* 
m andora, którego jeszcze nigdy takim  nie wi* 
dzieli, i zasłuchani w stalowe akordy w yjęte 
z głębi przekonań, jakich nigdy nie ujaw nił do* 
bitnie i w takiej formie, czuli, że krew  poczyna 
krążyć w ich żyłach coraz żywiej, że wstępuje 
w nich jakaś moc, jakaś wiara. W sparli się bo* 
wiem na granicie w ojackiej, heroicznej duszy 
wodza.

W  spiżowej powadze jego słów drżała sre* 
b rna nuta zapału, w ibrująca radością. W ięc 
słuchacze odczuwali w nim męża wojny, samą 
sw ą obecnością już oddziaływującego magicz* 
nie, krzepiąco. Mimo, że pragnął dla Polski po* 
koju , najgłębsze struny duszy jego grały pobud* 
kę bojową. On radow ał się, że ów „nieuniknio* 
n y  m om ent dziejowy" przypadł na czasy jego 
dowództwa, że w ogromnym tym  dramacie hi* 
storycznym , najstraszniejszym  w dziejach ludz* 
kości odegra odpowiedzialną, wielką rolę 
i przyjdzie mu wyżyć się do dna we wspania* 
łych bojach z prawrogiem wrażym, którego 
umiał szanować i — nienawidzić kulm inacyjną 
nienawiścią Niegrodzkiego.

K om andor zbliżył się tuż do oficerów i wo* 
dził oczyma po tw arzach ich, sondował ich bez* 
cerem onjalnie, chcąc dowiedzieć się, jakie to
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na nich zrobiło wrażenie i czy nie zawiedzie się
na nich. .

Spotkał źrenice Rybickiego, a w nich gwiaz* 
dy  zapału i adoracji wodza, i rozjaśniony po* 
łożył dłoń przy jego szyi, mówiąc:

— Rybicki, gdy w ybije godzina, będę mial 
dla ciebie rozkaz, jakiego ci pozazdroszczą...

Żadna pogróżka nie padła z jego ust w stro* 
nę Kilonji, żaden frazes. Zabrał ich zaraz do 
swego mieszkania na piętrze i pozostawił sa* 
mych z tajem niczem i dokumentami.

Zaw ierały one owoc usilnych zabiegów d*ra 
Niegrodzkiego i kom andora, między wielu in* 
nem i detaliczne inform acje o stanie i komen* 
dzie okrętów  w Kilonji, przeznaczonych do
raid u na Gdynię. . , .

Oficerowie przykuci do tych papierów  caią 
istotą, zamieniali raz po raz krótkie uwagi.

— Dalibóg, kom andor zna na wylot więk* 
szość tych jednostek i ich dowódców! — ozwał
się Kaszotta. . „

— A  co najważniejsze ich pięty Achilleso*
w e   dodał Rybicki i westchnął: Bogu chwała,
że takiego mamy wodza! Z  nim wojować 
i umierać...

VIII.

K om andor zajm ował wielkie, zbyt wielkie 
i w spaniałe dla siebie mieszkanie, obliczone^ na 
recepcje dygnitarzy. N ie wiedział co z mem 
począć, więc nie istniało ono poprostu dla me* 
go. Dwa pokoje w ystarczały mu zupełnie. A le 
siostra jego i gospodyni domu, siwowłosa pan* 
na A nna znajdow ała w niem ujście dla swej



pracowitości, gdyż z niemałą mitręgą służby 
czuwała nad tern nieustannie, by ani pyłek nie 
wkradł się do tych salonów, by wszystko świe* 
ciło się tam i przechwalało swą czystością, jak 
na kanonierkach jej brata, który był w jej 
oczach jedynym doskonałym człowiekiem na 
świecie. Według niego sądziła mężczyzn; tylko 
ten kto zdał się wzorować na nim, zyskiwał 
u niej skąpe słowo uznania.

A  panna Anna zajmowała się oficerami 
i wogóle bliźnimi, znała wszystkie sprawy oto* 
czenia, wiedziała co robią i robić zamierzają 
i, odpowiadając o tern, nudziła brata..

Okrasę ich cichego ogniska domowego 
i przedmiot stałego zainteresowania stanowiły 
dwa psy: rdzawy, krzywonogi i wiecznie śpiący 
jamnik niemieckiego rodu i borsuka przypomi* 
nający, półrasowy wilk. Panna Anna obserwo* 
wała skrupulatnie, jak psy te odnoszą się do 
siebie i nie było dla niej tajemnicą czy pokłó* 
ciły się z sobą, czy żyją w przyjaźni, czy groź* 
ny Cezar byłby gotów stawać w obronie małego 
Finka i t. d. Bo zbadała ich charaktery do rdze* 
n *a - Iskra życia wpadała w jednostajny tryb by* 
towania brata i siostry, gdy przybywała znacz* 
nie młodsza, owdowiała ich siostra pani Zofja 
Kurczewska z dwojgiem małych jeszcze dzieci. 
W tedy pan Komandor wychodził trochę z sie* 
bie i miewał uśmiechy na twarzy, nawet bawił 
się z czteroletnią Zosieńką i asystował przy 
kąpielach malców w morzu.

Gdy go kto pytał, dlaczego się nie ożenił, 
odpowiadał, że nigdy nie miał na to czasu, cho* 
ciaż na zakochanie wystarcza sekunda, a po* 
tern zawsze czas znajduje się na amory. W  grun* 
cie rzeczy był stworzony na starego kawalera,
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bo wystarczał sobie doskonale i nie lubił kobiet 
ani kobiecości. Doskonalą kobietą była w jego 
niemieckiem pojęciu „eine biedere Hausfrau“r 
pełna pogardy dla kaprysów mody i kosmety* 
ków, pędząca skromniutki żywot między kuch* 
nią, dziećmi a mężowskiemi pantoflami. Atoli 
akurat taka doskonała kobieta nie przemawiała 
do niego wcale. Tymczasem nowoczesne z ja* 
wiska kobiece, eleganckie, zuchwałe i kopcące 
papierosy białogłowy, które nań działały, bu* 
dziły w nim jednocześnie zalęknienie i onie* 
śmielały go tak, że nie posuwał się do wyraź* 
nych umizgów. A nie znalazła się wśród nich 
taka, która byłaby zechciała zdobywać milkli* 
wego kapitana fregaty von Gryf fa. Więc ero* 
tyczne jego doświadczenia zamykały się w obrę* 
bie berlińskiego półświatka. Kochał on tylko 
okręty i morze, a za najpiękniejsze uczucie uwa* 
żał przyjaźń.

W  ciągu lat spędzonych w służbie dla Pol* 
ski myśl jego krążyła wokoło wojny z zaczep* 
nym sąsiadem. Podczas gdy w kraju prądy 
ugodowe rozlewały się szeroko i wrodzony ul* 
trapacyfizm polski, zasilany chytrze przez pro* 
pagandę berlińską i nie wzdrygający się nawet 
przez samobój czerni ustępstwami, zasłaniał ogó* 
łowi oczy bielmem, komandor Gryff i dr. Nie* 
grodzki widzieli zbliżające się niebezpieczeń* 
stwo niemieckie tak, jakby kogoś idącego ku 
nim ulicą. Nie wątpili ani chwili, że skoro się 
tylko da, Niemcy zrealizują swój sen o „rados* 
nej“ napaści na Polskę.

Najwięcej nienawidzi Niemców ten, kto 
ich zna najlepiej, kto zjadł z nimi beczkę soli, 
zrozumiał ich swoistą psychikę i duszę zbioro* 
wą. Więc dwaj przyjaciele przez Niemców wy* 
chowani, nienawidzili ich prawie tak bardzo, jak
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Prusak Polaka. Nienawidzili ich za te ciosy 
śmiertelne, jakie Prusy wymierzyły Polsce: da w* 
niej i jakie wymierzyć zamierzały ju tro . A  nie* 
nawiść ta — nie organiczna, jak  u Niem ca, k tóry  
jak  stw ierdził G oethe „zawsze musi kogoś nie* 
naw idzić’, lecz z miłości kraju, ludzi i pokoju 
płynąca — napinała ich jakby łuk strzałą 
antyniem iecką i nasycała paliwem ich wolę
i energję. .

W śród powszechnego kwietyzmu, sięgają* 
cego do najwyższych sfer urzędniczych, byli 
oni odosobnieni. Poglądy ich nie znajdowały 
oddźwięku, a że wpływy ich zam ykały się w ko* 
le m arynarzy, więc cierpieli udrękę duchową 
ludzi, którzy widząc spadający miecz Damo* 
kiesa, nie mogą ani tem u zapobiec ani nawet 
przestrzec braci. I tak, rzecz dziwna, dwaj ci 
patrjoci pracowali dla dobra Polski w głębokiej 
tajem nicy przed Polską.

Zorganizow ali na własną rękę i własnym 
sum ptem  wywiad niemiecki. Podał im w tym  
rękę generał kom enderujący korpusem  w Toru* 
niu, którego przekonał i podbił Niegrodzki. Ale 
zakusy ich w celu zaalarmowania ogółu i na* 
stawienia polityki polskiej na godzinę grozy 
w ojennej spełzały na niczem, rozbijały się 
o m ur pacyfizmu, na którym  sterczał w War* 
szawie ceniony i umiłowany prof. Rybicki, ucho* 
dzący tam  niemal za świętość narodową. On 
wywierał urok na ogół, władał umysłami. A  kto 
niefrasobliwy ten nastrój zakłócał „krakaniem  , 
popadał w niełaskę.

Milczeli przeto. A  przecież już ośm lat te* 
mu, gdy Niem cy nie zasiadały jeszcze w Radzie 
Ligi N arodów , próbowali wszcząć kam panję 
oświatową. Dr. N iegrodzki poznał wybitnego 
publicystę, k tó ry  poglądy ich dzielił całkowicie,



! natchnął go do wygłoszenia serji odczytów 
w stolicy i m iastach zachodnich. A toli rozum# 
ne, rzeczowe a poryw ające jego wywody prze* 
brzmiały bez echa. Tylu a tylu oficerów do# 
wiedziało się o robocie utajonego sztabu nie# 
mieckiego i siłach zbrojnych Niemiec i na tern 
koniec. Albowiem prasa zignorowała to wszyst# 
ko, w myśl ogółu, k tó ry  niechętnie odnosił się 
do wszystkiego co mogło zakłócać beztroskę 
i nie miał odwagi spojrzeć w oczy prawdzie. 
Ludzie ślepli i głuchli na rzeczy niemiłe, a wie# 
rzyli w to, w co wierzyć pragnęli.

Ale w m inisterjum  wojny zdanie nie narzu# 
cającego się i niewysuwającego się naprzód ko# 
m andora ważyło coraz więcej. N ie posiadał on 
tam  wprawdzie osobistych przyjaciół. Mimo 
to  nie można było w sprawach poważnych nie 
liczyć się z człowiekiem, k tóry  stanowisko do# 
w ódcy floty zawdzięczał li tylko temu, że ucho# 
dził poprostu za ideał oficera m arynarki, za 
nieporów nanego, doświadczonego fachowca, ar# 
tylerzystę. To pojęcie o nim nieciło tu  i owdzie 
zaskóm ą niechęć, lecz małostkowe intrygi oka# 
zyw ały się bezsilne wobec blasku siłv biiacei 
od tego granitowego filaru. A  że adm irał Broch# 
wicz, pełen dobrej woli i patriotyzm u czystego, 
niósł mu w m inisterjum  w ydajną pomoc, ko# 
m andor G ryff przeprow adził ostatnio bardzo 
wiele ze swych żądań. P rzyjęto  tam  dotąd spor# 
ne punkty  jego planu obrony polskiego brzegu. 
I tak, m iędzy innemi, na skraw ku polskiej zie# 
mi na W esterp latte  zakrólowały kolubryny naj# 
cięższego kalibru.

Tego wieczora, gdy dwaj oficerowie zato# 
pieni byli w sensacyjnych dokumentach, ko# 
m andor pił herbatę z siostrą i szefem misji fran# 
cuskiej w Gdyni, kom endantem  Perief. Roz#
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mawiali o bojach w Marokku, przybierających 
groźne rozmiary. Lecz komandor nie zapomniał
0 oficerach i zwrócił się do siostry:

— Aniu, może zajrzysz do nich. Jeśli skoń* 
czyli lekturę, poproś ich do nas.

Rybicki i Kaszotta ukazali się w jadalni, 
zdumieni ogromem długoletniej roboty wywia* 
dowczej, dokonanej cichaczem, dzięki zabiegom 
dwuch ludzi. Najwięcej interesowało ich to, co 
odnosiło się bezpośrednie do marynarki. Więc 
Rybicki czekał na stosowną chwilę do swobo* 
dnej o tern rozmowy. Mianowicie miał na ustach 
zapytanie, jakim sposobem komandor zdobył 
dokładne informacje o tem, co działo się w Kia 
lonji i co zamierzała admiralicja niemiecka.

Niebawem przeszli do kancelarji. Towa* 
rzyszył im commandant Periet, który nauczył 
się wcale nieźle po polsku a, lubo o wszystkiem 
poinformowany, zawsze był gotów posłyszeć 
raz jeszcze o tych ogromnej wagi sprawach. 
W tedy Rybicki wybuchł:

— Niech pan komandor będzie tak łaskaw
1 odsłoni tajemnicze źródło swych informacji 
z Kilonji. Zrobi to w ministerjum ogromne wra* 
żenie.

—No, powiem ci... bąknął komandor. Jesteście 
związani słowem i nie potrzebuję mieć przed 
wami teraz sekretów... Najlepsze źródło infor* 
macyjne jest przystępne dla wszystkich... Tak. 
Dziwi was to? To źródło to publikacje i gazety 
niemieckie. Niemcy lubią drukować i kto czy* 
tywał stale i pilnie ich książki, broszury mary* 
narskie, a nadto ich gazety w Kilonji wycho* 
dzące i notował sobie co potrzeba, mógł odma* 
lować sobie doskonały obraz stanu rzeczy, ich 
poczynań, zamierzeń, intencji. Mógł poznać 
stan uzbrojenia np. Sachsen‘u, stan prac podję*
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tych w roku zeszłym przy kanale Kilońskim 
i t. p. W  mym gabinecie prywatnym widzie* 
liście szafy. Są one pełne wszystkich druków 
niemieckich, dotyczących floty, a ogłoszonych 
w ostatnich latach. Otrzymuję je oczywiście 
nie wprost. W  nich znalazłem odpowiedzi na 
trzy czwarte mych zagadnień. Nawet więcej. 
Powtóre posiadam informatora, który lada dzień 
przybędzie do nas z Kilonji, by nie powrócić 
tam już więcej, a wzbogacić naszą flotę o świet* 
nego bosmana.

Z opowiadania komandora okazało się, że 
bosman ten służył w marynarce niemieckiej 
jednocześnie z kapitanem v. Gryf fen. Bosman 
Sztum pochodził z Poznania i po wojnie wsta* 
pił w służbę polską. Po długich poszukiwaniach 
komandor odnalazł go w zakładzie pyrotech* 
nicznym w Toruniu i namówił go, by wstąpił 
znów do marynarki niemieckiej. Od niego od* 
bierał komandor bardzo cenne wiadomości o za* 
łodze okrętów, o nastrojach wśród majtków 
i t. d.

A  że inteligentny ten marynarz umfa! 
wyciągać wnioski, więc z rozporządzeń, odno* 
szących się do pewnych statków, odgadł, że 
były one przeznaczone do akcji przeciwko Gdy* 
ni. Upewniły go w tern drobne, bagatelne inno* 
wacje na tych statkach oraz szczególne zainte* 
resowanie się nimi ze strony komendy.

Bosman Sztum przeszedł samego siebie. 
W yczuł bowiem, wy wąchał kto w tei flotyli 
obejmie naczelne stanowisko. Nic dziwnego 
przeto, że Rybicki i Kaszotta nie mogli wyjść 
ze zdumienia nad temi odkryciami.

Gdy komandor, zaspokoiwszy ich cieką* 
wość, chciał ich odesłać do domu, Rybicki ozwał 
się:
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— Pan kom andor pozwoli mi jeszcze jedno 
pytanie. Po przeczytaniu tych dokum entów  nie 
ulega żadnej wątpliwości, że N iem cy kończą 
przygotowania do ataku. Z daje się, jakby  ten  
atak miał nastąpić jutro, a przyznam  się, że nie 
rozumiem co skłania ich koniecznie do orężnej 
akcji, jeśli, jak sądzą, mogą zdobyć Pomorze, 
odzyskać G dańsk i to wybrzeże drogą pokos 
jową...

— Comm ent? Par quels m oyens? — w trącił 
kom endant Periet, wpatrzony w Rybickiego jak  
w tuza.

— Dr. N iegrodzki sądzi, że chociażby pies 
biscyt nie wypadł całkiem po myśli Berlina, 
przeprow adzi on w Lidze N arodów  swój cel 
i Pomorze zamieni się w autonomiczną, bufos 
rową jednostkę, nominalnie od Polski zależną. 
A  skoro to nastąpi, na pierwszym sejm ie pos 
morskim, niemieccy posłowie pom orscy tego 
sejm u (powiększeni liczebnie przez posłów 
z G dańska oraz groźbą lub łapówką zjednanych 
posłów polskich) proklam ować będą połączenie 
tej buforowej ziemi z Niemcami. Tem u zaś 
Europa nie zapobiegnie... W ięc po cóż wojna 
o Pom orze?

— No, tak... — stęknął na to kom andor i p o s  
czął zapalać fajeczkę. A  kom endant i dwaj p o ls  
scy m arynarze utkwili w niego ciekawe spojrzes 
nia i czekali jego słów bez tchu.

— No, tak, to bardzo chytra byłaby spekus 
lacja i kalkulacja. To bardzo możliwe, że w tas 
kim sejmie w G dańsku czy gdzieindziej, Niems 
cy per fas et nefas zwerbowaliby większość dla 
takiej proklam acji. Z resztą i bez formalnego 
połączenia tej autonomicznej prowincji z Niems 
cami, Pomorze wraz z Gdańskiem, lubo nomis 
nalnie polskie, należałoby de facto do Niemiec,



tak jak wolne miasto Gdańsk należało przez 
wszystkie te lata do Niemiec. A więc, Rybicki, 
masz słuszność myśląc, że Niemcy nie mają 
powodu do wszczynania z nami wojny.

Komandor pociągnął raz i drugi fajeczkę 
i ciągnął podniesionym głosem:

— Rybicki! A dlaczego mimo to dr. Nie? 
grodzki jest tak jak ja święcie przekonany, że 
czeka nas niechybnie atak tych sępów?

— Tego mi dr. Niegrodzki nie mówił — od? 
parł Rybicki.

— Ty sam o tern nie wątpisz po przeczyta? 
niu tych dokumentów, co?

— Istotnie, wątpić trudno.
— Widzisz! Ale nie rozumiesz jeszcze za? 

mierzeń niemieckich... Primo, Niemcy nie ma? 
ją jeszcze absolutnej pewności, czy w płebiscy? 
cie zwyciężą. A  powiedzieli sobie, że zabrać 
Pomorze muszą. Muszą! (Znasz dynamiczną 
siłę woli niemieckiej?) Więc gotują się do woj? 
ny na wypadek przegranej... Zresztą, Rybicki, 
jeśli znasz Niemców, to wiesz, że nawet to, co 
mogą zdobyć bez strzału, drogą dyplomatycz? 
nych forteli i sukcesów wolą zdobyć mieczem. 
Bo to krzyżacy. A  charaktery narodowe nie 
zmieniają się prawie wcale. Urodzony bankier 
stara się osiągnąć cel pieniędzmi, urodzony dy? 
plomata drogą szachrajstwa, a Prusak, bandyta 
— bandytyzmem.

Francuz, zachwycony psychologiczną finezją 
komandora, rzucił subtelną uwagę i miał ochotę 
pogłębić to w dyskusji. Lecz komandor spój? 
rzał na zegar i powstał.

Zaświecił im w oczy swą wychudzoną, ko? 
ścistą figurą, i pieszcząc w dłoni fajeczkę, zwró? 
cię się do Rybickiego:

— Czy ty  nie rozumiesz jak daleko sięgają
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zakusy Niemców? Mój drogi, nie chodzi im 
już o samo Pomorze!... Idzie na nas wojna 
o Poznań, o Katowice!...

Raz jeszcze oficerowie pobledli, a komen* 
dant nachmurzony mruknął:

— ...Et Alsace Lorraine! II ne fallait pas 
degager une bete feroce...

IX.

Już siódma biła na zegarach, gdy porucz* 
nik Rybicki po dziesięciu godzinach spędzo* 
nych w ministerjum wojny, wyszedł na ulicę, 
gdzie — rzecz o tej porze dnia niezwykła — 
widniał szereg samochodów najwyższych władz 
wojskowych

N ikt tego jednak nie zauważył. Przecho* 
dniów było niewielu i nikt nie przeczuwał, co 
niemal przez cały dzień trzymało generalicję 
w tych murach.

Po tylogodzinnych konferencjach, prowa* 
dzonych z najwyższem napięciem umysłów, po* 
rucznik był jakby oszołomiony, wyczerpany do 
dna duchowego. Bezmyślnie skierował kroki 
w stronę Parku Ujazdowskiego, gdy posłyszał 
za sobą głos admirała.

— Słuchaj! — rzekł do niego admirał. Jeśli 
nie masz w mieście kwatery, mógłbyś przespać 
się u mnie.

— Dziękuję bardzo, panie admirale. Mam 
do dyspozycji całe mieszkanie ojca przy Ordy* 
nackiej.

— Prawda. Zapomniałem, że profesor Ry< 
bicki to twój ojciec. Czy on domyśla się teraz 
co nas czeka? Co mówi?



— N ie wiem jeszcze. Ojciec powraca ju tro  
z Niemiec.

— D opiero te raz? Przecież ten kongres pa* 
cyfistyczny skończył się już dwa tygodnie temu.

— Ojciec wygłaszał tam  odczyty w wielkich
miastach. .

— Stracone zabiegi — uśm iechnął się iro* 
nicznie adm irał Brochwicz. — A  to dopiero nie* 
spodziankę gotuje mu jego zacny Berlin!... Sło* 
wo daję, nie w yobrażam  sobie z jakiem  czołem 
stanie on przed m inistrem  spraw  zagranicznych, 
gdy przyjdzie mu teraz zdawać spraw ę z tego
kongresu. .

— I ja  nie wiem, panie admirale, rrzewi* 
dywałem  to  już od bardzo dawna, że czeka ojca 
i jego mnogich popleczników straszne, bolesne, 
niem al dram atyczne rozczarowanie.

A dm irał pokiwał głowa.
— N a szczęście nasz korpus oficerski or jen* 

tow ał się zawsze dobrze — rzekł.
— D zięki panu kom andorowi
— Tak... O n ich zna...
— Sama O patrzność postawiła go na czele

naszej floty...
—• Niewątpliw ie dokaże on maximum... ma* 

ximum — pow tórzył z emfazą adm irał — tego 
co dokazać można. I wy wszyscy!?

— Z pewnością, panie admirale! — rzucił 
Rybicki, wyprężyw szy się jak  struna i zdało się, 
że blask słońca padł na jego ładną twarz, wy* 
sziachetnił ją  świetnie.

Zam ieniwszy jeszcze kilka zdań, rozstali 
się, aby spotkać się nazajutrz w m inisterjum , 
gdzie miał stawić się przyw ołany telefonicznie
kom andor Gryff.

Tym czasem  porucznik mógł rozporządzać
swym  wieczorem.

ł ta k  sępów . ^
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W szedłszy do parku, zajął m iejsce w pobliżu 
sadzawki i spoczął duchem w wieczorowym na* 
stro ju  zielonego pejzażu.

Łąbędzie, jakby wykrygowane, poruszały 
się z miną dumnych dygnitarzy dworskich po 
ciemnawej, błękitno*stałowej tafłi sadzawki. 
N ianie woziły lub wyprowadzały zapóźnioną 
dziatwę z parku i Rybicki, nam iętny przyjaciel 
dzieci, przyglądał się z przyjem nością buziakom 
tego drobiazgu, wcielającego niefrasobliwość 
i beztroskę bogów greckich... Maj był dookoła. 
N iekiedy wśród przechodniów przesuwały się 
młode pary, bezwiednie nrowadzone i promie* 
niujące nadzieją szczęścia.

W yszedłszy ze swych biur, spotkali się 
w parku, na tle świeżej, uśm iechniętej zieleni, 
szukając instynktow nie sielanki, i spodziewali 
się, że tak  samo spotkają się jutro, pojutrze i, 
jak  te łabędzie, popłyną spokojnie razem na 
wodach cichych dni w wiosnę, w lato, w przy* 
szłość. A  tymczasem...

Nagle porucznik uświadomił sobie, że nad  
czeladką lubej dzieciarni, nad tym i młodymi, 
co kroczyli razem we śnie o m aju życia, i nad 
tą  całą, umiłowaną jego W arszaw ą zawisła nisko 
czarna, niewidzialna chmura, brzem ienna naj* 
okropniejszym  kataklizmem, że wkrótce z la* 
żurowego nieba uderzy piorun, od którego ̂  za* 
drżą literalnie wszyscy i wszystko struchleje 
niby na zew zapowiadający sąd ostateczny.

Boże! Cóż stanie się, gdy po zażartych bo* 
jach powietrznych, powiewy fosgenowe przej* 
idą przez ulice tego miasta?...

Czarno zrobiło się przed oczyma porucz* 
nika. Zam ajaczyło umarłe miasto, miłjonowe 
cmentarzysko...

Żachnął się gwałtownie, jakby rozpalonem
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żelazem dotknięty, i zerwał się na nogi, na myśl, 
że w tem  mieście żyje jego przemiła, urocza 
dziewczyna. Z erw ał się jakby odruchowo był 
zapragnął zasłonić ją  swą osobą przed niebez* 
pieczeństwem.

W yszedł szybko z parku, minął plac, na 
którym  prowadzono ziemne prace przygoto* 
wawcze dla pomnika Kościuszki, jaki miał tam  
stanąć niebawem, i wskoczył w samochód. Po* 
jechał do pani G rochowskiej.

N ie zastał panny Inki. Lecz siwowłosa wdo* 
wa przyjęła go z widocznem na tw arzy zada* 
woleniem i nie kry jąc się z tem, że odgaduje 
istotny przedm iot jego wizyty, mówiła:

— Inka powróci za kwadrans. Ogromnie 
zapracowana, bo w czerwcu czeka ją egzamin. 
Siostra pana (taka dla nas dobra!).pisała do nas 
niedawno z Juraty, a Inka nie odpisała jej do* 
tąd. N iech ją pan wytłumaczy przed siostrą. 
T en  egzamin! Inka go złoży z pewnością, lecz 
ona zawsze przesadza i em ocjonuje się zbytnio. 
W idzi n iedostatk i w swej wiedzy, potępia się 
i gromi z tego powodu.

— T o  zda celująco — w trącił porucznik.
— T o  wcale nie je st niemożliwe! — za* 

wołała m atka w radosnem  uniesieniu.
Rozmowa uczepiła się panny Inki, bo po* 

rucznik nie pragnął słuchać o nikim innym. 
Przy tem  zaś jakim ś psim nerwem  usznym prze* 
byw ał w przedpokoju i czekał tam, by zaskrzy* 
piał klucz we drzwiach.

Zdaw ało mu się, że kw adrans upłynął daw* 
no, i począł się obawiać, czy nie powstrzymało 
jej coś w mieście, gdy nareszcie dały się sły* 
szeć kroki.

U kazała się wiotka, jakby całkiem mło* 
dziutka osoba, w wysłużonym kostium ie piasko*

i*
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wofcu Koloru, w różowawem gniazdku na głowie. 
W ystaw ał z pod niego kosm yk ciemnoblond 
włosów i układał się na czole aż po ciemną brew, 
nadając jej fizjognomji kokieteryjny, figlarz 
ny wyraz. Było w nim coś charakterystycz*
n e 2 ° *  • t  1 '  .,N a widok Rybickiego gwiazdy zalśniły 
w ciemnoniebieskich jej źrenicach. Może prze* 
raziła się swych zdradzieckich oczu, gdyż przy* 
kryła je  zaraz powiekami. Ale nie potrafiła  za* 
maskować radości. Rumieniec przeleciał bły* 
skawicznie po ściągłych licach i głos jej zadrżał 
srebrzystą nutą:

— To dziwne. Idąc do domu, m yślałam  ca* 
łą drogę o... siostrze pana porucznika — skrę* 
ciła raptem  w bok panna z natury  szczera.

Porucznik zaciął wargi, by nie plusnąć tego 
co cisnęło mu się na usta, a wydawało się nie* 
stosownem  dla uszu matki.

Ona odłożyła dwie książki, z którem i we* 
szła do pokoju, na etażerkę i spostrzegłszy gru* 
by kajet, bąknęła szybko:

L— Ach, to  już... przyniesiono!
— Przyniósł przed godziną dr. Stelmachie* 

wicz — odrzekła m atka.
Znów  błyskaw iczny rumieniec zam igotał na 

śniegach je j tw arzy i porucznik, nie spuszcza* 
jący z niej oka, powziął przypuszczenie, że ów 
dr. Stelmachiewicz, tak  usłużny, wplatał się ró* 
żową nicią w gorliwe stud ja chemiczne.

  Pani W essexowa nic w liście nie wspo*
minała, że pan porucznik wybiera się do War* 
szawy — rzekła panna Inka, siadając przy stole 
i myśląc z przerażeniem  o swej wyszarzałej su* 
kience. Żeby wyprysnąć chociażby na m om ent
i poczesać włosy!

  Ja nie wybierałem się też wcale, lecz
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mnie w ybrano nagłe do krótkiej przejażdżki. 
Zapewne ju tro  wieczorem będę już w Gdyni. 
Przybyłem  służbowo.

— Zostanie pan porucznik z nami na her? 
bacie — ozwała się pani Grochowska, trochę 
pytająco, a więcej stw ierdzające rzecz posta? 
nowioną i wyszła z pokoju, by pozostawić ich 
sam na sam. W iedziała co się święci i odgady? 
wała życzenia faworytki.

Jedna z jej córek wyszła za mąż za admi? 
n istra to ra  znacznych dóbr w M ałopolsce, druga 
za wyższego urzędnika m inisterialnego. Pani 
G rochowska odnosiła się do nich dość chłodno, 
konwencjonalnie, a wszystkie swe uczucia ma? 
cierzyńskie przelała na najm łodszą Inkę. Tłu? 
maczyło się to poczęści tern, że była ona najład? 
niejszą z sióstr, najzdolniejszą i w ybijającą się 
z pośród rzeszy panien, co schlebiało bardzo du? 
mie m atczynej. .

Po wyjściu, m atki Inka spuściła nosek, jak? 
by zalękniona. W spom nienie owych całusów 
gdzieś m iędzy Juratą  a Jastarnią żyło i kwitło 
w niej pod balastem  codzienności i przejmo? 
wało ją  teraz czarownym  niepokojem. G dy po? 
rucznik, w czasie św iąt Bożego N arodzenia ba? 
wiąc u  ojca, odwiedził wraz z siostrą panią Gro? 
chowską, nie byli ani chwili sami. Sondowali 
się wówczas spojrzeniam i i stwierdzili, że uczu? 
cia ich nie wygasły. W ięc panna miała wraże? 
nie, że przystąpiła teraz do nich miłość.

’ — Pani tak  ogromnie pracuje — począł ży? 
wo porucznik. A  podobno system  nerwowy ko? 
biet nie w ytrzym uje na długo wytężonej pracy 
umysłowej# O dbija się to na zdrowiu. Boję się 
zatem, aby ten  egzamin...

— Czy wyglądam tak  źle?
  N ie. Praca nie zrobiła najm niejszej
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ujm y pani urodzie. Ale schudła pani trochę 
i pytanie czy te emocje i wysiłki przed egza# 
minem... Pani powinna zaraz potem gdzieś wy# 
jechać. Np. do Zakopanego. To dobra myśl — 
uśmiechnął się sztucznie, dość niezgrabnie dą# 
żąc do tego, by opuściła W arszaw ę przed wy# 
buchem wojny. A  ona stropiła się wielce

— Czy rzeczywiście wyglądam tak  źle? — 
podniosła na niego wystraszone oczy.

— Nie! — zawołał zły na siebie, że ją  ura# 
ził i przestraszył. — Panno Inko, proszę mi wie# 
rzyć, że nic podobnego nie miałem na myśli. 
Jest pani taka... czarująca jak... wtenczas. Wy# 
znam, że mówił przezemnie jedynie ordynarny 
egoizm. Bo... powiem szczerze... czekają nas te# 
raz... bardzo ważne ćwiczenia. Ale, skoro się 
da, t. j. w czerwcu... Tak, w końcu czerwca ko# 
m andor obiecał mi miesiąc urlopu... Postano# 
wiłem poznać T atry  dobrze i myślałem sobie, 
jak  to byłoby przepysznie, gdyby pani tam  się 
znalazła... Była pani kiedy na Rysach? Na 
W ysokiej? N ad  jeziorem  Popradzkiem ? Po# 
dobno przecudna droga. Stam tąd już blisko do 
Szczyrby — mówił żarliwie, jakby w szczegół# 
nem umiłowaniu gór, i kłamał, wiedząc, że nie 
pojedzie za nią nigdzie.

— T ak  daleko się nie zapuszczałam. Znam  
tylko Staw Gąsienicowy, Zaw rat, M orskie 
Oko, bliskie szczyty i regle.

— A  więc!... Żeby pani pojechała do Zako# 
panego jak  najprędzej...

— Z  pewnością po egzaminach wyjadę.
— Koniecznie!
— Ale doprawdy nie wiem jeszcze dokąd. 

Może do siostry na wieś, może z mama do wód.
O n poniesiony obawą o nią i miłością po# 

łożył dłoń na jej rączce i błagał miłośnie:
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— Ja tak  ogromnie proszę...
Nagle zerwał się i siadł tuż przy niej na ka? 

napie.
— Złota, śliczna panno Inko! N iech mi 

pani przyrzecze, że w yjedzi pani bezzwłocznie 
po egzaminie. W  czerwcu. Koniecznie. Do Za? 
kopanego lub w Beskidy. T ak  bardzo, bardzo 
proszę. Pani to zrobi dla mnie i dla siebie...

D rżał w tern ton niepokoju, k tóry  ona od? 
czuła czujną subtelnością serca. W ięc zdziwio? 
na zajrzała z boku w jego oczy.

U jrzała w nich troskę.
— Co się panu stało?! panie Czesławie...
Rączki jej spadły na jego rękę.
— Nic... panno Inko — odrzekł, zapatrzony 

w jej źrenice i niepokój pierzchł, gdyż czuł, że 
ona uczyni zadość jego prośbie. Zapach jej 
włosów, bliskość jej osoby odbierały mu przy? 
tomność, upajały.

— W  tej chwili nie mogę mówić... ale pani 
wie, że ją  kocham... Złota!

O bjął ją  ramieniem, przygarnął. U sta  zbli? 
żyły się do ust, serce przytuliło się do serca.

— Kochana... Dziś dopiero zrozumiałem jak  
panią kocham... I gdybym... gdyby nie wiem co 
się stało, obraz pani pieścić będę w duszy... Ko? 
chana, jedyna dziewczyno!... — pokryw ał jej 
tw arz pocałunkami.

— Panie Czesławie!... — omdlał głos i ramię 
upojonej dziewczyny uwieńczyło jego szyję. — 
Ale pan ma jakieś strapienie, troskę, ból... Pan 
mi to powie, kochanej „dziewczynie44 tak? —- 
przytuliła się słodko, podała mu usta — pan mi 
powie w szystko, tej „dziewczynie44...

Zw arły  się usta, spłynęła niepamięć i uto? 
nęli w czarach, rozkwitali w najwyższej rado? 
ści, pili z kielicha niepojętej jak  życie słodyczy.
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G łód miłości zerwał się w nim i poniósł go 
w te progi, do niej, jako gromki p ro test prze* 
ciwko lawinie, zbliżającej się zagłady, jako  pro* 
test młodej krw i przeciwko śmierci. W  chwili, 
gdy zam ajaczyło przed nim sine je j widmo, 
przeszyła go dreszczem namiętności żądza ży* 
cia, którego uosobieniem była luba ta  dziew? 
czyna. N a tle krwawym  rozgorzała i skrystali* 
zowała się jego miłość.

Nie strzeliła im do głowTy myśl, że każdej 
chwili pani Grochowska mogła była wejść do 
pokoju, ani, że już dawno pow inna była wrócić 
do nich z kuchni. N ie domyślili się nawet, że 
ona połowę ich rozmowy pochwyciła uchem, 
gdyż nie domyślali się tego wieczora wogóle ni* 
czego. W iedzieli wszystko, wiedzieli, że się 
kochają.

G dy kró tko  potem  weszli do jadalni roz* 
kołysani, siwa pani przyglądając się z podelba 
bystro porucznikowi, jako swemu przyszłemu 
zięciowi, ozwała się ujm ującym  tonem:

— N ie mówiłam panu porucznikowi, z jaką 
radością czytałyśm y w gazetach o owacjach, 
jakich przedm iotem  był w Berlinie znakom ity 
pański ojciec. Może pan porucznik być dum? 
nym z takiego ojca.

Inka, zerknąwszy w tw arz swego oficera, 
zauważyła, że nie w ydawał się wcale zachwy? 
conym, i przyszła znów do przekonania że 
trapi go jekieś zmartwienie. A  matka jej ciąg? 
nęła.

— W  istocie pan profesor zasługuje na naj? 
wyższą wdzięczność i uznanie, przyczyniając 
się tak  znakomicie do ugody i zawiązania węz? 
łów przyjaźni z Niemcami. T ak  świetnie go 
tam  przyjmowano... Bogu dzięki, że ludzkość 
m ądrzeje i nareszcie poczyna hołdować przeko?



naniu, że zgoda buduje. Ojciec pański nie wró* 
cił jeszcze z tej podróży?

— Pan profesor wraca jutro — wpadła żywo 
Inka, by pochwalić się przed ukochanym, wy* 
kazać jak dobrze jest poinformowana o wszyst* 
kiem co dotyczyło profesora.

— Skąd pani to wie? — spytał zdumiony po* 
rucznik.

— Pisano to w gazetach i wiele mych ko* 
leżanek i kolegów wybiera się jutro na dworzec, 
by powitać pana profesora i powinszować mu 
takich sukcesów.

Porucznik westchnął i ozwał się wymija* 
jąco:

— Rzeczywiście ojciec podbił umysły ogro* 
mnie. Nie wiedziałem nawet, że do tego stopnia.

O tem zapewniła go pani Grochowska, pa* 
cyfistka najczystszej wody. Rozgłos i popu* 
lamość profesora Rybickiego imponowały jej 
zawsze wielce i czuła się zaszczyconą, gdy prze* 
stępowała progi jego willi w Juracie. A coś 
z aureoli Jego przechodziło na syna i to od pier* 
wszej chwili podniosło w jej wyobrażeniu po* 
rucznika Rybickiego, jednało mu jej względy.

Aby mu uprzyjemnić kolację, rozgadała się 
o zasługach profesora szeroko. A  porucznik rad 
był z tego o tyle, że sam nie potrzebował wy* 
rażać o tem zdania. O „tryumfach“ ojcowskich 
słyszał w ministerjum kilkakrotnie i stwierdził, 
że monstrualna komedja mistyfikacyjna Berli* 
na, obliczona na świat, a głównie na Warszawę, 
wywarła wrażenie oczekiwane, ukołysała urny* 
sły, uśpiła czujność. Nie byłoby to  pozostało 
wcale bez wpływu nawet na najważniejsze koła 
wojskowe, gdyby energiczna kontragitacja ko* 
mandora Gryffa nie była rozwiała złudzeń, gdy* 
by jego zdumiewające „dossier44 nie było bru*
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talnie obnażyło zamiarów i przygotowań Nie*
miec. , ,

N ie chcąc wytaczać swych pojęć przed te* 
mi paniami, dotkniętem i psychozą pacyfistycz* 
ną, porucznik sprowadził rozmowę na inne tory, 
a przytem  spozierał często na rubinowe, wyca* 
łowane usta panny Inki i szukał jej wygwież* 
dzonych, zakochanych oczu. W ykradał życiu 
złudne, złote momenty zapomnienia o czarnej 
jak piekło przyszłości, k tórej przeczucie nie* 
odstępne, organizm cały przenikające, zasnu* 
wało mu duszę mrokiem kryp t i ruin. _

Nim wyszedł od pani Grochow skiej, panna 
Inka wypadła do drzwi i przytrzym ała go, mó* 
wiąc z wylaniem zaniepokojonego serca:

‘ _  Panie Czesłanie, co panu dolega?! N iech 
mi pan to wyzna na dowód...

On błyskawicznie spatrolował wzrokiem 
przedsionek, ujął jej rączkę, przyciągnął dziew* 
czynkę do siebie i wyszeptał w tw arz jej czule,
m iło śn ie .^  ^  ^  Bagatela. W szystko do*
brze, jeśli mnie pani kocha...

G orące usta jego uspokoiły dziewczynę.
  N apraw dę, nic ważnego? — spytała w

splocie jego ramion z czarownym uśmiechem. 
— Nic, ty maju, ty  raju...

X.

Uniósł w duszy rajską woń szczęścia i głę* 
boką wdzięczność dla tej lubej dziewczyny, 
k tóra niemal w przededniu tragedji dziejowej, 
co miała go pochłonąć niechybnie, uwieńczyła 
jego skronie koroną róż, tchnęła weń niegasną*



—  107 —

cy blask najw yższej radości życia. Ta ukocha* 
na dziewczyna!...

W  czerwcu, może jeszcze przed plebiscy* 
tem, wyjedzie ona w góry, uciecze wczas ze sto* 
licy przed szatańską, gromowładną niespodzian* 
ką niemiecką, jakiej w tej lub w owej formie 
trzeba się było spodziewać z całą pewnością. 
A  przyjdzie to tak  szybko, znienacka, jak  pio* 
run z pogodnego nieba i w tedy ucieczka byłaby 
spóźnioną. W szystko zlodowacieje pod rap* 
townym  obuchem kostuchy.

W tedy Inka zrozumie jego dzisiejszy nie* 
pokój, jego m anewr w celu usunięcia jej z War* 
szawy, zrozumie dlaczego on nie może pośpie* 
szyć do niej i... zapłacze gorzko. N ie ona jedy* 
na w Polsce. Zaw tórzy biednej dziewczynie ty* 
siące kobiet, tysiące serc...

W  mgnieniu oka nastąpi radykalny prze* 
w rót w życiu mil jonów ludzi i wszystko nastawi 
się błyskawicznie na zgoła inną nutę. Inne ka* 
tegorje myślowe pokierują ludźmi, bo staną oni 
pod znakiem  śmierci i zagłady. Pocznie się 
przez ślepców i bandytów  sprowadzona na Pol* 
skę traged ia  — tragedja, jakiej świat nie prze* 
żywał zgoła nigdy.

N iechaj to złote stworzenie przetrw a wszy* 
stkie ak ty  tej tragedji w zacisznem ustroniu, 
zdała od potoków  krwi, od ruin i cm entarzysk, 
od obrazów D antejskich z piekła nieszczęśliwej 
Ojczyzny...

Z  poczuciem, jakby ją  był już w yratow ał 
z krw aw ych odm ętów  zagłady, porucznik wszedł 
do kilkopokojowego, pięknego mieszkania ojca.

Po przedwczesnej śmierci zacnej pani Ry* 
bickiej rządziła tam  w pierwszych czasach od* 
dana ojcu córka, zapatrzona w niego jak  w słoń* 
ce, a po je j zam ążpójściu daleka profesora ku*
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zvnka, stara, chorow ita i zgryźliwa pani P^egie* 
rowa z Ciechanowa, k tóra krytykow ała War* 
szawę z lubością, w ynajdywała w niej wszystkie 
w ady i niedostatki i w głębi duszy przeciwstaw 
wiała je j niby naczynie doskonałości — Ciecna* 
nów Dlatego, że w Ciechanowie owym była 
kiedyś młoda i miała męża, w eterynarza, k tóry 
dopił się królestwa niebieskiego, a po śmierci 
zdał się jej aniołem. Profesor nie im ponował 
je j, bo pluł niekiedy w kąt pokoju, czego mew 
boszczyk jej mąż nie byłby nigdy dopuścił się 
w domu, chyba w handelku. A , gdy wynoszo* 
no profesora pod niebiosa, w d o w a  myślała sow 
bie, że to jednak nie to, co ś. p. Pregier,
k tó ry  zamiast „latać po obłokach był praw 
dziwie użytecznym  członkiem społeczeństw a i, 
nie tak  jak  „książkowy ten  deklam ator , lubił
zwierzęta i — kobiety. . M

Porucznik przypuszczał, ze „ciotka poszwa 
już na spoczynek i zastanie w pokojach ciem* 
nicę. Tym czasem  matowe szyby we drzwiach 
ojcowskiego gabinetu były oświetlone. Czy z by 
ojciec był powrócił już, o dobę wcześniej, niz 
go się ogólnie spodziewano? . f

Istotnie, otworzywszy drzwi, u jrzał proie*

N a środku obszernego pokoju stał wysoki, 
wyższy od niego znacznie, lecz nieco przy gar* 
biony, barczysty i okazały mężczyzna z buj* 
nemi, niecałkiem jeszcze siwemi włosami, ™ ^ e  
odrzucone, jakby z rozmachem spadały obtitą 
falą na ty ł głowy. N adaw ało mu to wygląd a** 
tysty , muzyka, obowiązkowo pielęgnującego 
lwią fryzurę. Przeczyły tem u wszakże duze, 
rogowe okulary. Patrzały przez nie bystre, po* 
ważne oczy: tw arz jego, typow o słowiańską, 
charakteryzow ały w ydatne kości licowe.
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W każdem zebraniu postać ta, nie pozbaw 
wioną cechy dostojeństwa, robiła wrażenie, uj# 
mowała uduchowionym wyrazem oblicza oraz 
czemś nieuchwytnem w fizognomji, co pozwą# 
lało domyślać się w nim człowieka wielce emo# 
cjonalnego.

Nim porucznik ukazał się w progu, profesor 
chodził po pokoju tam i napowrót. Chodził tak 
już od godziny.

Na widok syna, zatrzymał się i wyprosto# 
wał, zesztywniał.

— Nie spodziewałem się ojca jeszcze dzi# 
siaj — ozwał się zdziwiony Czesław i pocałował 
go w ramię.

A on wykonał jakiś nieokreślony ruch gło# 
wą, który markował pocałunek w głowę.

— Tak się złożyło. I dobrze. Zmęczony 
jestem trochę. Nieustanny huk i łomot wago# 
nu sprowadza jakąś cerebralną niedyspozycję.

— A  przemierzył ojciec szybko całe Niem# 
cy, od Heidelbergu czy Frankfurtu na wschód 
— rzekł porucznik, przyglądając się ojcu ba# 
dawczo.

— Co ciebie tutaj sprowadziło?
— Przyfrunąłem jako kur jer komandora.
— Co ważnego? — zabrzmiało głośniej.
— ...Nie. Zresztą nie wiem.
— Czyż to komandor nie ma młodszych 

oficerów na takie parties de plaisir do War# 
szawy?

— Ma, ale polecił mi pomówić przy tej oka# 
zji z p. admirałem w pewnej sprawie, która... 
nie interesowałaby ojca wcale.

— Dlaczego nie? Kocham waszą albo ra# 
czej naszą marynarkę. Chyba, że to tajem#
nica- , * .— Nie, nie sądzę — uśmiechnął się porucz#
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nik niedbale. — Chodziło o to, w jakiej firmie 
zamówić liny stalowe, kony i zapasowe korby 
do propelerów  dla U*boot‘ówT.

— Czemu nazywasz nurkowce niemieckiem
mianem?

— Ot, tak  mi się to przyplątało
— Snać dużo myślisz o Niem cach — wy* 

rzekł profesor po chwili, patrząc mu w oczy. 
A  porucznik również nie zdejm ując spojrzenia 
z tw arzy ojca, odparł:

— Tyle ile potrzeba.
Profesor umilkł. Przeszedł do ogromnego 

biurka, zarzuconego częściowo książkam i i ga* 
zetami i opuścił się w głębokie, rzeźbione krze*
sło, mówiąc:

— Przynieś mi z kredensu butelkę piwa. 
Czesław nie mógł nie uświadomić sobie, że

chłód wiał na niego od ojca i zaskórna niechęć 
wyzierała z jego zachowania się. Ale nie dzi* 
wiło go to, bo od dawna na tle różnicy pojęć 
panował między nimi stosunek pozornie kon* 
w encjonalny, a w gruncie antagonistyczny. Na* 
tom iast uderzyło go, że ojciec ni słowem nie 
wspomniał o swej podróży.

— O której godzinie ojciec pow róciłr spy* 
tał go nalewając piwo w szklankę.

— Przed dziesiątą z rana.
— A  więc ojciec słyszał już na mieście, że 

wszyscy oczekują jego pow rotu dopiero ju tro  
i uplanowano powitanie ojca na dworcu.

— W iem  to, wiem — odrzucił nerwowo pro* 
fesor i po chwili bąknął: Późna robi się godzina.

W praw dzie profesor nie wyszedł przez cały 
dzień z domu na krok i nie widział nikogo ze 
znajom ych, lecz był o w szystkiem z góry po* 
inform owany, bo pisano mu o tern do Berlma. 
Mimo to, albo raczej dlatego właśnie powrócił
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do W arszaw y o dobę wcześniej. Chciał bowiem 
uniknąć powinszowań i dziękczynnych toastów.

Chociaż ojciec chciał go wyprawić za drzwi, 
Czesław ozwał się:

— T a owacja i tak  ojca nie minie.
— N ie lubię takich rzeczy! — zawołał pro* 

fesor czemś podirytowany. — W yjadę ju tro  
z wieczora do Juraty , o ile się tylko da. Za* 
pewne uda mi się zobaczyć ju tro  z rana z mi* 
nistrem .

Profesor zachm urzył się jak  Jowisz Olym* 
pijski i zapadł się w siebie.

Nie tak  w yobrażał sobie Czesław przywód* 
cę pacyfistów polskich po szumnych dniach fra* 
ternizacji nad Sprewą. Czyżby coś było w koń* 
cu przekreśliło wsnaniałe rezolucje i m anifesty 
kongresu? Nie. Snać jednak zakwestionował 
on nagle owoce swych zabiegów na tym  kon* 
gresie tak, że nie śmiał pochwalić się nimi nrzed 
rzeszą popleczników, nie śmiał naw et pokazać 
się im na oczy i uchylił sie od owacji, chociaż 
bardzo lubił „takie rzeczy“.

— Ojciec jest obecnie najpopularniejszym  
tu taj człowiekiem, poprostu bohaterem  dnia. 
W ezbrała istna fala entuzjazm u. G dyby ojciec 
zatem  nie w ystąpił na forum W arszawy, spra* 
wiłby je j ojciec zawód i przykrość i... pozosta* 
wił zagadkę — rzekł z cicha, spokojnie, stwier* 
dzająco Czesław i siadł w krześle za szerokiemi 
plecami ojca.

N a to profesor poruszvł się gwałtownie 
i począł pić piwo powoli. Z^czem, chociaż zwy* 
kle nie palił, w ydobył z szuflady papierosy, mo* 
że dM ego tylko, by nic nie mówić.

Raptem  odwrócił się do syna profilem.
— Powiedz mi, jakie zapatryw anie panuje 

na ten kongres w m inisterjum  w ojny?
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— N ie rozm aw iałem  o tem  z generalicją. 
W praw dzie to  i owo obiło m i się o uszy, a e 
nic osobliw ego — w ykręcał się po ruczn ik  i za* 
in terpelow ał w prost: A  co ojciec o tem  w szys *
k ie m ja d z i? ^  ^ ^  t0  obo jętne . Nato*
m iast bardzo  w ażną jes t rzeczą, jak  in te rp re tu je
to  nasz gabinet.

— Jeśli m ożna to  „ in te rp re tow ać  rozmai*
cie, m in isterjum , chcąc w yrobić sobie zdajiie 
w tej spraw ie, zapy ta  w pierw  o m e oj ca, jak o  
najkom peten tn ie jszego  in fo rm ato ra . U p in ja  oj*
ca je s t m iarodajną. . . . •

— Pisałem  o tem  do m inisterjum ... Podaj 
mi zapałkę! Z apalił papierosa, odw rocił tw arz

i mrukrmł-^ ^  zm ieniłeś swego poglądu?...
  N ie , uw ażam  to  dziś, w ięcej m z kiedy*

kolw iek, za n a jp o tw o rn ie jszy  h.™ b^ . 1F0^ tyrCoZ1- 
ny jak i m ożna sobie w yobrazić. _ W ilk w roli 
baranka , to  zaiste  kom edja , jak ie j n ie  m ocą 
brać za praw dę. Z resz tą , jak  ojciec wie, m e 
w zdycham  do w ręcz p rzy jaznych  .CZX 
czvch z G erm an  ja  stosunków , gdy z (vide zm arłe 
A ustro*W ęgry lub Polskę p rzed  drugim  rozbio* 
rem ) w ychodził n a  tem  dobrze ty lko  o ? ™ ’ 
a p rzy jac ie l44 jego k ręc ił sobie kark . W ie izę  
święcie w aforyzm  d*ra N iegrodzk iego  ze zle 
być z N iem cam i w n iep rzy jazny  ale s tokroć  go^ 
rze j, n iebezpieczniej być z nim i w  p rzy jazm .

M iast w ystąp ić  z rep liką i sw ym  zw yczaiem  
w zbić się ponad  padó ł p łaczu w  górne sfery  
ideałów , p ro feso r m ruknął ironicznie:

  P rzysięgacie zaw sze jeszcze na  veroa
m acistra , swego bliegrodzkiego. ^

T a k  je s t — odrzucił C zesław  w ojskow ym  
tonem  i dorzucił z em fazą: N a  nasze szczęście.



— Jeżeli je st „źle być z Niem cami w nie* 
przyjaźni, to  dlaczego nie nawiązać z nimi znoś* 
nych dla obu stron  stosunków ?

— Bo to  absolutnie niemożliwe. N aród  tak  
brutalnie egoistyczny i nam iętnie chciwy nie 
je st zdolny do rzetelnej ugody ani ze słabszym, 
k tórym  pogardza, ani z silniejszym, którem u za* 
zdrości.

— G dy mi Niem iec podaje wino, wiem 
że je st zatru te jak  wino Gerona.

Stary idealista zwiesił głowę i zacichł. Pił 
piwo, kopcił papierosa ostentacyjnie, by zama* 
skować to  co działo się w jego duszy. A  Cze* 
sław odgadywał, że ojciec przyw iózł z tej po* 
dróży nieoczekiwane, przykre wrażenia. Snać 
natrafił gdzieś na rafę podwodną, ńa k tó rą na* 
dział się jego statek, niesiony dwoma żaglami, 
na k tórych widniały hasła: ugoda z Niemcami 
i szczęście ludzkości.

R ozbrat jego duchowy z synem był zupeł* 
ny. M łody realista nie miał zrozumienia dla 
szczęścia ludzkości; w ystarczało mu całkiem 
szczęście Polski. Poczytyw ał ojca za typowego 
Polaka, co dobija się o futro sobolowe, a nie 
dba o w łasną koszulę i zaprzeda ją naw et dla 
zdobycia skraw ka sobolowej skórki, dobrej tył* 
ko na pokaz. T en  ideolog, nie m ający racjonal* 
nego, trzeźwego światopoglądu ni zdrowego 
egoizmu, zatracił instynk t samozachowawczy 
i kopał wilczy dół pod sobą i — Polską.

O takie kw estje ojciec i syn staczali nieraz 
zacięte szerm ierki. A  że idealista, próżnością 
podszyty, nie mógł darow ać racjonaliście, że 
w niego nie wierzy, że mu się przeciwstawia, 
czuł do niego głęboką urazę, k tó rą  tego wie* 
czora podsycało to, że w stydził się przed nim 
obawy, czy życie nie zadrwi z niego, nie roz*

8
fltak  sępów
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wieje jego snów sromotnie, czy nie będzie mu* 
siał uznać się za pokonanego przez syna i — za 
bankruta.

Nie mogąc skłonić ojca do wyspowiadania 
się, Czesław podniósł się z krzesła, by powie* 
dzieć mu dobranoc, gdy nagle profesor ozwał 
się:

— Czy wy w ministerjum pamiętacie o ła* 
cińskiej sentencji: si vis pacem, para bellum?

Lęk o Polskę wziął w nim górę nad wszyst* 
kiem.

Syn spojrzał w jego stronę wielkiemi oczy*
ma.

— Czy ojciec przyszedł jednak w Berlinie 
do przekonania, że w tej chwili trzeba nam 
stosować się szczególnie ściśle do tego przy* 
kazania?

— Bóg wie, Bóg wie, co będzie... — jęknął 
z cicha nieszczęśliwy utopista i bąknął: Idź 
spać, Czesławie.

Syn odczuł coś z dramatu duchowego ojca 
i zabolał nad nim serdecznie. U jął jego rękę 
i pocałował, a profesor wzruszony, rozbity, znę* 
kany oplótł jego głowię drżącem ramieniem 
i przycisnął ją mocno do piersi. Nie mógł wy* 
rzec słowa.

W  końcu jego tournee po Niemczech 
w brutalny sposób zdjęto mu kataraktę z oczu.

Pacyfiście berlińscy i stoiące poza nimi sfe* 
ry rządowe zorganizowały dla niego przyjęcie 
w kilku wielkich środowiskach, aby wyładować 
banknotami portfel działacza, oddającego spra* 
wie niemieckiej pożądane usługi, aby upoić go 
kadziłem i doppingować do tern gorliwsze i akcji 
usypiającej Warszawę. Strąbiono w tych mia* 
stach okrom nielicznych pacyfistów ciała nau* 
kowe, które przyjmowały go w rękawiczkach,



słuchały nabożnie istotnie niepospolitych jego 
wywodów i oklaskiwały. A, jeśli odzywały się 
głosy ze strony słuchaczów, co drwili z pacy* 
fizmu i śmiali się z profesora w kułak, replika 
utrzymana była w jaknajsłabszym tonie. Nie 
zapomniano bowiem, że stoi przed nimi nie 
Niemiec, któremu byliby za takie poglądy ukrę? 
ciii łeb, lecz Polak, który powinien był tak my? 
śleć.

Poczytywano pacyfizm za doskonały ar? 
tykuł eksportowy, a w tym momencie zbliżają? 
cej się rozprawy z Polską za szczególnie nad 
Wisłą potrzebny narkotyk.

Towarzyszył profesorowi w tej podróży 
młody docent uniwersytetu, typowy pacyfista 
niemieckiego autoramentu, t. j. zaprzedany idei 
pokoju powszechnego, ale jeszcze więcej idei 
germańskiej. Pragnął on bardzo owego pokoju, 
ale jeszcze więcej Pomorza polskiego, Wielko? 
polski, Śląska i może także, przy tej okazji, Za? 
głębia Dąbrowskiego. Atoli nietylko nie zdra? 
dzał się z tem, lecz czuwał w ciągu podróży nad 
tern, by polski profesor nie wchodził w stycz? 
ność z „niestosownymi44 politykami i nie dowie? 
dział się za wiele. Wywiązał się on ze swego 
zadania bardzo dobrze, co nie było rzeczą tak 
trudną, dzięki temu, że naiwny ideolog nie kwe? 
stjonował dobrej woli Niemców. Brał on wszyst? 
ko za dobrą monetę, nie mając najmniejszego 
pojęcia o tem, co to jest propaganda niemiecka.

Traf chciał, że w Bonn wykład prof. Rybie? 
kiego przypadł na czas przyjazdu licznej druży? 
ny studentów z Wiednia, którzy hucznie obcho? 
dzili z miejscowymi studentami rocznicę usku? 
tecznionego Anschluss‘u. Zjednoczeni Niemcy 
bawili się po burszowsku, wesoło i hałaśliwie, 
świetnie przyjmowani przez wszystkie sfery



—  116 —

miasta. N ie uchylali się od tego oczywiście pro* 
fesorowie.

W  tym  nastro ju  m iasta prof. Rybicki znalazł 
się o północy w wielkiej jak  stodoła restauracji 
w śród podnieconych libacjami filarów  nauki i 
wiedzy, w śród zgiełku wrzaskliwych głosów 
i pijackiego bezładu. Do stołu ich co chwila 
zbliżali się znajom i z pobliskich m iast oraz pro* 
fesorowis i politycy z A ustrji, k tórzy  przy  tej 
sposobności pragnęli się z nim i zaznajomić. Na* 
stąpiła przeto częściowa zam iana osób przy sto* 
łach i dookoła profesora Rybickiego pojawiło się 
kilku obywateli z różnych obozów politycznych. 
N iejednem u kurzyło się ze łba, wzmagał się 
w sali rozhow or i n ik t nie słyszał, ani nie uważał 
o czem rozmawiano o k rok  lub dwa od niego.

T raban t polskiego gościa gdzieś się zapo* 
dział, a jakiś podchm ielony i zgoła rozkrochma* 
lony poseł nacjonalistyczny ją ł prawić Rybie* 
kiemu jakby  na ucho, a głośno:

— W issen Sie, Professorchen... Muszę przy* 
znać, że mówił pan bardzo dobrą niemczyzną. 
Było przyjem nie słuchać, jakiem i pięknym i po* 
sługiwał się pan zwrotam i. N iekiedy Schille* 
rowskiemi, daję słowo. Polacy to  zdolna nacja... 
P rzed  wojną, kuzyn mój, kapitan, miał „bursza“ 
Polaka.

— Szukać takiego ordynansa. Spryciarz 
był, a dobry chłopak. Bardzo zdolna nacja... 
Szkodaby było, gdyby to  zmarniało. To też mą* 
drze, że oddajecie się pod zwierzchnictwo Niem* 
ców.Profesor, zaalarmowany, łypnął nań okiem 
przez szkła, a N iem iec jechał dalej:

— Ja, Professorchen, Sie haben Recht. Pan 
m a słuszność. Pokój powinien panować na zie* 
mi, ja k  w niebiesiech. My owszem, jesteśm y 
gotowi zawrzeć z wami bardzo dla Polski ko*
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rzystny sojusz, ponieważ jesteście tak rozumni 
i, widząc położenie swe jasno, nie upieracie się 
przy swych granicach zachodnich...

— Wie so? — mruknął profesor, z pochyło* 
ną głową, słuchając uważnie. A  ciężka chmura 
wisiała na jego Sokratesowem czole od chwili, 
gdy rozkołysany Hanowerczyk nazwał go lekce* 
ważąco „profesorkiem44, belferkiem.

W istocie Niemiec ten uważał go za chy* 
trego emisarjusza rządu Warszawskiego, pracu* 
jącego w celu uzyskania w Berlinie tak zwanego 
„wschodniego Locarna44 oraz pożyczki za cenę 
daleko idącej rewizji granicy polsko*niemiec* 
kiej.

— No, to rzecz pewna — odrzucił poseł i 
ciągnął z ferworem alkoholicznym. Z chwilą, 
gdy rząd wasz zgodził się na plebiscyt w koryta* 
rzu gdańskim, wyrzekł się go już przez to samo 
i wydał go w nasze ręce. Das ist abgemacht, to 
sprawa załatwiona. Na, ja... Pomorze będzie 
wkrótce niemieckie. A  pod naciskiem naszego 
oręża zwrócicie nam Śląsk i Poznańskie, zamiesz* 
kałe właściwie przez ludność wychowaną w na* 
szej szkole. Rozbisurmaniło się to przez te ubie* 
głe piętnaście lat, ale my ich wnet doprowadzi* 
my do dawnego fasonu. Poznańskie to niezbęd* 
ny dla Berlina śpichlerz. O Śląsku niema co mó* 
wić... W tedy podpiszemy wschodnie Locarno, 
sojusz i damy wam pożyczkę (naturalnie nie bez 
Finanzkontroller‘a)...

Profesor niby z pod czarnej chmury, spo* 
zierał z podełba w rozpalone, mięsiste oblicze 
posła i zdawało mu się, że ma przed sobą obię* 
dem nawiedzonego przybłędę.

— Jesteście bardzo rozsądni — chwalił Po* 
laków Niemiec — bo uznajecie, że tak jak ongi 
Rzymianie, Niemcy są narodem powołanym do
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organizowania świata i rządzenia. Oni jedni po* 
trafią takie w Europie wytworzyć stosunki, że 
będzie można gadać poważnie o powszechnym 
pokoju, o stanach zjednoczonych Europy... Ro* 
bota wasza, robota pacyfistów nie jest wcale 
bezowocna ani bezcelowa. Kroczymy naprzód, 
zbliżamy się powoli, ale nieustannie do tego was 
szego ideału, który jednak urzeczywistni się dos 
piero wtedy, gdy niemiecki żandarm czuwać 
będzie nad ładem, porządkiem i pokojem Eu* 
ropy...

— A Liga Narodów?... — bąknął profesor, 
jakby z łaski. Starał się bowiem nie traktować 
poważnie tych elukubracji.

— Ach, Liga Narodów! — parsknął śmie* 
ehem Niemiec — Liga Narodów robi co my 
chcemy i jest w naszem ręku narzędziem do 
ubezwładnienia innych mocarstw.

— Przemówiła przez pana zachłanność ż y s  
wiołów nacjonalistycznych i imperjalistyczs 
nych... — sarknął z goryczą profesor.

— Jaka zachłanność!? — wrzasnął Niemiec. 
To jest naszą misją, naszem posłannictwem his 
storycznem. To nie chciwość, nie zachłanność, 
to nieraz wręcz poświęcenie. Professorchen! 
Niech pan zastanowi się i uwzględni, ile w ciągu 
ubiegłego dwunastolecia... ile mil jonów, mil jars 
dów włożyliśmy w korytarz gdański. Ile systes 
matycznej pracy, ile wysiłków dyplomatyczs 
nych!

— To musi się nam wrócić z procentem. 
Zapracowaliśmy na to ciężko.

— Tych imperialistycznych zakusów na pols 
skie Pomorze nie dzieli z nacjonalistami ani cens 
trum  ani lewica waszego parlamentu.

— W as?! — wrzasnął znów Niemiec sardos 
nicznie. — Profesorku, niech kto mi pokaże
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Niemca, który w gruncie rzeczy nie podzielałby 
tego poglądu... Oczywiście, jeden kuchta piecze 
baraninę w taki sposób, inny inaczej, jeden po* 
daje ją na stół w takim, inny w innym sosie. 
Bądź jak bądź, wszakże odkryjesz, że to bara* 
nina, he, he... Jesteśmy jednomyślni! Do tej 
mety, do Wisły, do waszego Gdingen, pielgrzy* 
mu jemy wszyscy od szeregu lat. W  ostatniej 
chwili pójdą z nami chętnie nawet komuniści.

— A  pacyfiści?
— Ach, Professorchen, niech pan zostawi 

w spokoju tych nieboraków. Oni nie wchodzą 
w rachubę... Na, ja nie należę jednak do szowi* 
nistów, co pragnęliby zgładzić ich ze świata. 
Nie! Niema takiego półgłówka, którym  mądry 
rząd nie mógłby posługiwać się skutecznie dla 
swych celów. Z  ich pomocą rząd inscenizował 
ten wspaniały kongres! he, he!...

— Dlaczego? — wtrącił szeptem profesor, 
a Niemiec roześmiał się w głos serdecznie. Śmiał 
się długo, klepał profesora po kolanie. Wreszcie 
chwycił pierwszy z brzegu kielich wina.

— N a zdrowie pana profesora!
A  nieszczęsny profesor, udręczony jakby na 

torturach, czuł, że ziemia usuwa się z pod jego 
nóg, że wszystko w nim wre i przewraca się do
góry nogami. .

 Więc według pańskiego mniemania, tylko
pacyfiści jedni wyłączają się z koncertu tych 
rzekomo jednomyślnych żywiołów zaborczych.

— Nie! I pacyfiści nie stanowią wyjątku, nie 
są stadkiem czarnych owiec! — zawołał poseł 
bardzo dumny z zespolenia wszystkich żywio* 
łów pod hasłem odwetu. Za konieczny występ 
do ugody z Polską i do pokoju wszechświatowe* 
go uważają oni zwrócenie nam Pomorza, na* 
szych niemieckich Marchji wschodnich.
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— Pan się myli!
— Nie! Gdyby było inaczej, pacyfiści nie 

pozwoliliby się w tym momencie użyć przez 
rząd do urządzania tego kongresu, na którym 
zresztą, słyszał pan chyba niemało o granicy poi* 
sko*niemieckiej... Rozmawiałem z nimi o tern 
wielokrotnie. Z doktorem Quidde‘m i innymi. 
Są to pacyfiści. Pięknie. Ale, Professorchen, sa 
to także... Niemcy...

Tu poseł wymienił kilku czołowych pacy fi* 
stów, a serdecznych przyjaciół prof. Rybickiego, 
przytoczył ich orzeczenia, powołał się także na 
pewne zdania w ich rozprawach i — rozbroił, 
pognębił utopistę, który przyparty do muru. 
ozwał się gromkim tonem:

— A  zatem pan chce wojny; Bo my nie od* 
damy ani piędzi ziemi, ani jednej morgi pogra* 
nicznej...

Na to poseł skoczył od niego torsem.
— W as? Krieg wollen Sie haben?... W ojny 

zachciewa się wam z nami? — zachichotał sza* 
tańsko i, klepiąc profesora po kolanie, rzucił 
szyderczo: Na, Professorchen, dann solłen Sie 
was erleben! To doczeka się pan ładnych rze* 
czy!... Radosnej wojenki, ha! ha! Tej zdawna 
upragnionej wojenki, w której znów nareszcie 
poczujemy się mężami Germanji, poczujemy 
sobą... Wy, jak to stwierdził Bismarck, jesteście 
nacją żeńską. Nie rozumiecie przeto, co za ra* 
dość kipi i wre w żyłach narodu w godzinie, gdy 
danem mu jest uświadomić sobie nagromadzone 
w organiźmie moce, ognie i żądze triumfu... Jako 
nacja żeńska musicie dla własnego dobra poddać 
się buławie mężczyzny... Krieg, ja, Krieg! ha! ha! 
Gotowi jesteśmy do wojny z wami od — aby nie 
skłamać, od roku 1925, i każdy prawy Niemiec 
żył przez te lata nadzieją, że... Es kommt der
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Tag... Że stary niemiecki bóg da nam znów 
w rękę miecz.., święty miecz... Niech djabli biorą 
dyplomację! Dosyć tego. Już nam to stanęło 
kością w gardle przez te wszystkie lata niewoli. 
Teraz nareszcie... pogadamy po niemiecku...

Huknął pięścią w stół, aż podskoczyły kie? 
liszki, na co wszakże wśród panującego w sali 
zgiełku i rozgardjaszu nikt nie zwrócił uwagi, 
i rozpromieniony pan poseł wyzywającą przy? 
brał minę krzyżaka. Upojony perspektywą woj? 
ny, zdał się szukać dookoła przeciwnika. Aż 
wrócił do rzeczywistości, przypomniał sobie o 
obecności profesora. Na myśl o wojnie z Pol? 
ską zaśmiał się do siebie serdecznie, jakby cze? 
kała go igraszka dziecięca, ein Kinderspiel, ły? 
knął wina i mówił z sarkazmem.

— I pan chce wojny? Przecież pan jest pa? 
cyfistą? I nie wierzy w moc rozstrzygającą orę? 
ża.„ No, rozważycie sobie to jeszcze. N ikt wam 
przecież nie pomoże. Francuzi mają poważną 
awanturę w Maroku (z naszej łaski, he! he!), 
a genjalna nasza propaganda we Francji wydała 
kolosalne owoce. Proszę też nie zapominać, że 
wciągnęliście olbrzymie kapitały francuskie 
w przemysł niemiecki, he! he! Wreszcie zamiast 
wierzgać przeciwko planowi Younga i nie płacić, 
obiecaliśmy teraz podwyższyć nasze spłaty od? 
szkodowaniowe z giestem granda hiszpańskiego. 
Naturalnie, o ile Francja nie będzie nam prze? 
szkadzać na wschodzie. Na, czy jeszcze pan 
liczy na pomoc Francji? He, he... Gdyby nawet 
chciała, nie będzie mogła. Kapitaliści nie pozwo? 
lą, a oni dekretują o wojnie. Zresztą Włochy...

Rybicki nie wiele słyszał już z dalszych ro? 
zumowań polityka. Czuł się nad wyraz rozstro? 
jony i myślał jedynie o tern. by uciec z tego zbio? 
rowiska. Hałas rozpasanego mrowiska, wypeł?
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niający ogromną salę, wydał mu się raptem nie* 
znośnym przejawem animuszu i entuzjazmu 
Niemców, którzy powołani pod broń, mieli jus 
tro przywdziać mundury, chwycić za broń i 
pójść na „radosną wojenkę44, na — Polskę.

Nie tam było miejsce dla Polaka. Po raz 
pierwszy w życiu szef pacyfistów warszawskich 
odczuł, że zabłąkał się w zgoła niewłaściwe dla 
siebie zbiegowisko. W yplątał się przeto ze swej 
kompanji, ale, nim wyszedł z Vereinshaus4u, 
poczęstowano go jeszcze strumieniem zimnej 
wody. „  . . .,

Opodal wyjścia, wszedłszy na stoi, jakiś 
przybysz z Bawarji przemawiał z pijackim roz* 
machem wiecowego krzykacza. Wyrzucał 
z piersi bryły popularnych na dobie uczuć i ha* 
seł — fermenty spienionej nienawiści do Pola* 
ków. Plwał na nich jako na rabusiów pranie* 
mieckich dzierżaw, wygrażał im pięściami, za* 
powiadał im wojnę, nawoływał do krucjaty, do 
świętej wojny germańskiej i obwieszczał z góry 
zagładę Polski i słowiańszczyzny. A rozkoły* 
sana gromada słuchaczów raz wraz wtórzyła 
mu gromkiemi okrzykami, wyła pijana szałem 
wojowniczym.

Prof. Rybicki uciekł przed widokiem larwy 
Niemca i zapadł się w siebie ze zgrozy. Na* 
zajutrz odwołał swój odczyt, zapowiedziany 
w Elberfeldzie, i pojechał do Berlina, gdzie udał 
się natychmiast do przyjaciół, z którymi od* 
dawna pracował ręka w rękę dla sprawy ugo* 
dy i pokoju.

Wziął ich w krzyżowy ogień pytań, egza* 
minował ich, wnikał w trzewia ich poglądów 
i dążeń i jął rozpoznawać sztuki niemieckiej 
akrobatyki umysłowej oraz swą naiwną wiarę. 
Dowiedział się od nich między innemi, że gdy*



—  123 —

by Polska, zagrożona w posiadaniu Pomorza, 
nie oddała go bez strzału, lecz chwyciła za broń, 
„wywoła wojnę i jako sprawczyni strasznego 
kataklizmu ściągnie na siebie przekleństwo Ligi 
Narodów i ludzkości'4. A Niemcy, podobnie jak 
w r. 1914 będą „zmuszone do wojny44, do po* 
karania niespokojnej, imperjalistycznej (sic!) 
Polski44.

Prof. Rybicki pożegnał tych „przyjaciół4 
chłodno i wyjechał do W arszawy, jakby po 
sromotnie przegranej bitwie, złamany na du* 
chu i śmiertelnie zraniony w najczulszą arterję 
swego ducha.

Wrócił smętny cień profesora Rybickiego.

XI.

Prof. Zygmunt Rybicki był w oczach córki 
słońcem, dookoła którego obracało się wszyst* 
ko. Wobec tego m ajestatu mąż, dziecko i dom 
schodzili na drugi plan i, będąc w Juracie z oj* 
cem, pani Hanka jak  za czasów panieńskich, 
oddawała się na usługi profesora, który uważał 
to za stan normalny. Bez niej nie siadał do 
śniadania, nie wychodził na spacer. Młoda ko* 
bieta musiała słuchać nabożnie długich jego dy* 
sertacyj o kwestjach prawniczych, co poczyty* 
wała sobie za zaszczyt, a o poczynaniach i za* 
mierzaniach jego Ligi Pokoju poinformowana 
była doskonale. Porwana przez wymownego 
idealistę utożsamiała się z ojcowskiemi dąże* 
niami i żywo przejmowała sprawami tej Ligi 
oraz Przyjaciół Ligi Narodów.

Ale zmieniło się to raptownie po powrocie 
profesora z Niemiec, bo on sam zmienił się tak
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dalece, że napełnił córkę troską i niepokojem. 
Dawniej wielomówny, teraz oblekał się zwykle 
w milczenie i pozostawiał córkę sobie. Ogar* 
nęła go chmurna apatja. Spędzał czas nad cza* 
sopismami prawniczemi, a gdy pogoda sprzy* 
jała, przesiadywał na diunach i — o dziwo — 
uczył się palić fajkę. A znajomi jego byliby 
wzięli się za głowy, widząc go wieczorami ukła* 
dającego pasjanse lub czytającego kryminali* 
styczne powieści Conan Doyle‘a.

Zdarzało się, że w wyludnionej jeszcze Ju* 
racie było pani Hance brak towarzystwa. Ja* 
koż pewnego popołudnia wybrała się do żony 
lekarza w Jastarni. Towarzyszył jej żwawy 
czarny szpic i uwijał się przed nią, jakby cze* 
goś poszukując po przegniłem, igliwiem wysła* 
nym szlaku leśnym.

Nagle piesek przystanął jak wryty i zapa* 
trzył przed siebie w dal. I ona poleciała tam 
wzrokiem.

Nadchodził Karol, zgoła nieoczekiwany. 
Serce zabiło jej żywo, rumieniec radości wy* 
trysł na białe lica. Snać instynkt serca wywiódł 
ją z domu. Wzniosła ramię i poczęła kiwać 
mężowi ręką na powitanie.

Oboje przyspieszyli kroku. Hanka powi* 
tała go radosnym wyrazem zdziwienia, a po* 
stawny, piękny pan kapitan portu zamknął ją 
w objęciach, przycisnął mocno do piersi, wy* 
całował gorąco w usta i rzekł:

— Tęskniłem do czebie.
— Tęskniłeś?... — zaśmiała się znacząco za* 

dowolona kobieta, patrząc mu w oczy, a on raz 
jeszcze zakuł ją w ramiona, przygarnął ręko* 
ma jej biodra i całował ją po twarzy. Za to 
nagrodził ją  słodyczą:

— Nigdy ładniejsza nie byłasz.
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Owinął ją  przez plecy ramieniem i ruszyli 
żółwio ku Juracie, niby m ajtek  z jaką binią.

— Już mam dosyć G rudziądza, już tam  nie 
wrócę. Jesdem  potrzebny w Gdyni. Dobrze, 
że doktór Tabędzki w yzdrowiał i objął znów 
kom isarjat — mówił p. W essex z nieznaczną 
chm urą na czole.

W  rzeczy samej bowiem nie podobało mu 
się to wcale, gdy w kilka dni po spotkaniu d?ra 
N iegrodzkiego w G rudziądzu przyjechał do ko? 
m isarjatu  w ojewoda pom orski w charakterze 
nadkom isarza plebiscytowego i oznajm ił mu, że 
dr. Tabędzki powrócił do zdrowia, czego wcale 
nie było można się spodziewać. W ysław iając 
gorliwość pana W essexa, w ojewoda podzięko? 
wał mu za zastępstw o chorego kom isarza 
i zwolnił go z obowiązków.

Przez dwa dni p. W essex oczekiwał przy? 
bycia d?ra Tabędzkiego napróżno. Snać nie 
czuł się on jeszcze na siłach tak  dalece, by ob? 
jąć niezwłocznie urzędowanie. W ięc W essex 
zdał spraw y sekretarzowi, d?rowi Pogorzelskie? 
mu i odjechał zafrasowany.

N abito  mu w głowę ćwieka. Bo cóż skło? 
niło nadkom isarza do udzielenia mu raptem  dy? 
misji, w praw dzie suto ocukrzonej i maskowa? 
nej, ale dym isji? W  nagłe ozdrowienie starego 
doktora, W essex nie mógł uwierzyć.

N ie domyślił się wszakże, że była w tern 
ręka arcywpływowego d?ra Niegrodzkiego.

Pani H anka, rada z pow rotu męża, dzieliła 
się z nim  troską o ojca. O pow iadała mu, jakiej 
nieoczekiwanej m etam orfozie uległ kadzidłem 
berlińskiem  owiany szef pacyfistów. Tłuma? 
czyła to sobie chorobą. Być może, jakiś lekarz 
nad Sprewą odkrył w nim groźną chorobę i to 
zrobiło na starego człowieka tak  druzgocące
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wrażenie, że wszystkie jego sukcesy rozwiały 
się nagle w obliczu śmierci.

Mąż wysłuchał jej z uwagą i powagą, nie 
opuszczającą go zresztą nigdy. N awet miłość 
jego występowała jakby w gronostajowym 
królewskim płaszczu.

— Muszę ojca wybadać — rzekł. — Ale 
słuchaj no, Hanko, za kilka dni przybędą do 
Gdyni p. generał z Torunia, p. wojewoda, róż* 
ni dygnitarze i oficerowie. W ypada mi przy* 
jąć ich godnie. Mamy pieniądze, oszczędziliś* 
my niemało i matka przysłała mi z Holandji ty* 
siąc guldenów. Więc damy obiad jakby dla 
samego pana prezydenta.

Fan Karol wyrażał się zawsze o prezyden* 
cie i wysokich władzach z najwyższym szacun* 
kiem. Nie zapominał nigdy dodawać do tytu* 
łu ich „pan“.

Snać przykładając wagę do przybycia ge* 
nerała, zapowiedział żonie, że będzie musiała 
pojechać z nim do Gdyni, by poczynić tam 
przygotowania do Lukullusowej biesiady. Za* 
mierzał zamówić kawior i ostrygi i zastanawiał 
się jaką podać markę szampana.

Nim stanęli przed willą „M artą“, Karol, wi* 
docznie przywiązany do żony zmysłami, raz 
jeszcze prz,ytulił ją  do siebie. Wycałował ją 
chciwie po szyi, zaczem bąknął do siebie:

— Nie dobrze kochać kobietę,
— Czemu? Czyż nie odpłacam ci miłoś* 

cią?
On potrząsnął głową enigmatycznie a gwał* 

townie, jak rumak, i, unikając jej źrenic, wy* 
rzucił:

— Chodźmy do ojca!
Zaraz przy powitaniu zauważył głęboką 

brózdę na czole profesora i osowiały wyraz twa*
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rzy jego, dotąd dość świeżej, a obecnie przy* 
bladłej, gąbczastej. Zestarzał się on, osiwiał 
więcej i postradał swą dyktatorską pewność 
siebie. Skoro pani Hanka pozostawiła ich sa* 
mych, Karol przystąpił do indagacji:

-— Kobiecie nie wszystko można mówić, ale... 
ojciec nie ma lepszego przyjaczeła odemnie, 
więc powie mnie, co ojca spotkało tak przykrego.

Profesor żachnął się, odwrócił oczy i za* 
wahał się z odpowiedzią. W zdrygnął się przed 
dotykiem bolączki. Wszelako poczytywał zię* 
cia za bratnią duszę. O ile bowiem syn woj o* 
wał z nim, o tyle Wessex zbliżał się doń niby 
do świętego ołtarza. A przez to bardzo łatwo 
było zjednać sobie względy profesora.

Uchylił zatem rąbek na swe ostatnie prze* 
życia w Niemczech, i dał się wciągnąć w po* 
tok wyznań. A Karol wysondowawszy go, 
przystąpił do zbijania jego podejrzeń i przewi* 
dywań. Zabrał się do rzeczy z niemiecką grun* 
townością. Odsłonił strukturę polityki niemie* 
ckiej i dowodził, że nie może ona zejść z torów 
pokojowych, że rozumie to rząd berliński i dla* 
tego, przykładając rękę do kongresu pokojo* 
wego pragnął wszczepić w ducha narodu pier* 
wiastki idealne a odsunąć od wpływów takich, 
jak  ów polityk z Bonn, pogrobowców roman* 
tyczno * wojowniczej ery. Na tle przez niego 
odmalowanem ów nacjonalista wydał się ana* 
chronistycznym Don Quichottem a rozmowa 
z nim nikłym nic nie mówiącym incydentem. 
N adto p. Wessex dowodził, że sytuacja mię* 
dzynarodowa nie pozwalała, by Niemcom my* 
śleć o orężnem rozstrzygnięciu kwestji ich gra* 
nicy wschodniej, a zapędy zaborcze niepoczy* 
talnych nacjonalistów niemieckich nazywał 
obłędem.
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Prof. Rybicki zbyt dobitną odebrał naukę, 
aby miał przyjmować to co mówił mu zięć za 
niewzruszoną prawdę, niemniej jednak był mu 
wdzięczny za słodki pokarm, gdyż bijąc się 
często z myślami, sam starał się niekiedy oba* 
lić swe podejrzenia i uleczyć z pesymizmu, któ# 
ry  niby choroba nękał teraz naiwną jego duszę. 
Pragnął powrócić do wiary w dobrą wolę i po# 
kojową politykę Niemiec, bo nie dość, że na 
tej karcie zapisał swe imię, ale podniósł i dzier# 
żył sztandar idei pokoju. Gdyby pacyfizm nie# 
miecki okazał się humbugiem, prof. Rybicki nie 
będzie mógł nigdy spojrzeć rodakom w oczy. 
Świat odrzuci go na śmietnik z pogardą, niby 
figurkę sromotnie wystrychniętą na dudka. 
Niejeden Polak nazwie go najmitą i służalcem 
wroga, zdrajcą....

Na razie przeto zagrożony tak strasznie 
w podstawach swego stanowiska w świecie, 
przywódca polskiej Ligi Pokoju pozwalał się 
narkotyzować, karmić złudą. W  towarzystwie 
Wessexa odzyskał tego wieczora coś z dawnej 
pewności siebie, rozprostował się, podniósł gło# 
wę. Skoro jednak pozostał sam ze swemi my# 
ślami, upadł znów na duchu.

Bo, okrom piołunowego rozczarowania, ja# 
kiem napoili go przyparci do muru „przyjacie# 
le“ berlińscy, zadał mu bobu minister spraw za# 
granicznych w czasie ostatniej ich rozmowy 
arcyznamiennej.

Przed wyjazdem jego na kongres do Ber# 
lina, minister traktował go z najwyższemi ho# 
norami. Tymczasem powracającego w triumfie 
apostoła pacyfizmu przyjął chłodno. Ani sło# 
wem nie powinszował mu olbrzymich sukce# 
sów. A gdy profesor, pychę zrzuciwszy z serca, 
wyspowiadał się z ostatnich swych wrażeń, iro#
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niczny uśmiech zadrgał w kącie u s t  ministra, 
k tóry, nie odsłaniając swych poglądow, zadał 
mu kilka pytań  i wreszcie zagadnął: ^

  Czy pan profesor wie, że syn jego, po*
rucznik Rybicki przywiózł nam z G dyni bardzo, 
bardzo ciekawe papiery, oświetlające tę karm 
panję pacyfistyczną oryginalnie? .

 Tego syn mi nie mówił. Może to tajeim
nica służbowa. TT . t

M inister pokiwał głową i powstał. Uważał 
rozmowę za ukończoną. Pożegnał profesora 
konw encjonalnym  frazesem. W szystko to  zas 
ugodziło strasznie w miłość własną i proznosc 
honorowanego lum inarza i zarazem  przeraziło.

O dkąd przybył do Juraty, pragnął zobaczyc 
syna, a jednocześnie bał się go, wstydził. Lecz 
Czesław nie pojawił się u ojca. N ie miał na to 
czasu. Spotkali się wszakże wypadkiem. .

Profesor nie dał się uprosić i nie ukazał się 
na św ietnym  bankiecie, w ydanym  przez Wesse* 
xa na cześć kilku generałów i wojew ody pomor* 
skiego. N ie chciał pokazywać się ludziom. Pozo* 
stał w willi sam z gospodynią. Kładł pasjanse, 
czytywał, a nie otw ierał listów nadchodzących 
licznie z W arszaw y, przeczuwając, ze wielbiciele 
jego, zaintrygowani, iż ukrył się przed mmi z 
swemi trofeam i berlińskiemi, domagali się w 
nich w yjaśnienia tej zagadki. Postanow ił po e* 
cić córce, by w ytłum aczyła go przed mmi cho*

r ° bąO dy pozwalała pogoda, włóczył się po wy* 
brzeżu. N iekiedy rozkładał się na miękkich diu* 
nach w śród pióropuszów ostrej w ydm uchrzycy 
i kłujących, storczykow atych  ̂m ikołajek. W 
czarnym  kapturze na lwiej swej czuprynie, me* 
dbale ustany na piachach bezludnych, wydawać 
się mógł a rtystą  m alarzem  rozmiłowanym w mo*

Htak sępów .
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rzu, rozmawiającym z potężnym żywiołem. Ry? 
bitwy m igotały przed nim białemi plamkami, na 
bezkresnej równinie skarbow anych ugorów 
wodnych, znaczyły się uderzająco rdzawe żagle 
łodzi rybackich i długie wstęgi dym ów dalekich 
parostatków  czerniły skłon bladych lazurów 
nieba.

M orze brało go w swe władanie, koiło star? 
ganą duszę, wchłaniało jego jaźń. M orze ogrom? 
ne jak  życie, nieprzebrane, wspaniałe, mocarne, 
tajem nicze — jak życie u brzegów płytkie, 
przejrzyste, bezpieczne, w oddali coraz głębsze 
i groźniejsze, a gubiące się w bezkresach, po 
za obrębem zmysłów, w podniebiu, w Niewia? 
domem. Jak życie, m orze to w każdym  atomie 
żywe i czynne, w łonie swem kryło wszelkie po? 
tencjalności, miało swe nastroje, fantazje, ka? 
prysy. Szemrało kołysankę słonecznego dolce 
far niente, wrzało tytaniczną pracą fal, huczało 
surm w ojennych huraganem, m iotało się burzą 
zagładczą, szalało tajfunów  obłędem.

Rozpam iętując istotę morza, stary  sam otnik 
zaprzepaszczał się w jego duszy i rozumiał, że 
jest ono symbolem życia, a w wieczystym ruchu 
kry je  się tajem nica jego uroku, co przykuwa 
oko, zdumiewa, fascynuje, olśniewa.

Smętek szedł doń po przestw orzach wod? 
nych niby Chrystus i z głębin m rocznej duszy 
profesora podnosiło się pragnienie: pójść do 
Niego, usłać się u stóp Jego i umrzeć, umrzeć....

W  pewien ranek bezw ietrzny wędrował 
żółwio nad morzem wzdłuż skraju  lasu ku Ja? 
starni, gdy doleciał go z zaszycia drzew miaro? 
wy, basowy łomot. Snać pracowano tam, wa? 
lono jakby młotem w kamień. Po chwili wy? 
nurzyła się na piaski grupa wojskowych i Ry? 
bicki rozpoznał generałów, a mianowicie: ad?
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m irała  Brochw icza, kom andora  G ryffa , swego 
syna i k ilku  innych  oficerów . W  zagłębieniu ies? 
nem  u jrza ł ró j m ajtk ó w  i a rty lerzystow . y^ 
skały  tam  ognie i rozchodził się zapach cem entu. 
Cóż się tam  działo? Czyż nie przygotow yw ano 
tam  be tonu  do sch ronu  dla a rm at i m dzi.

P ro feso r za trzym ał się, cofnął m iędzy cirze? 
wa N iebaw em  grupa oficerów  oddaliła  się i za? 
nu rzy ła  w las. Pozostał ty lko  poruczn ik  Ky? 
bicki. Z aw róciw szy  ku  p racu jącym  m aryna? 
rzom , spostrzegł ojca, k tó ry  w yszedł z posrod  
drzew  i zm ierzał ku  niem u. _

N iesam ow ite  robił w rażenie. Z  biadaj jego 
m aski w yzierał trag iczny  lęk. C hw ycił syna za 
ram ię kurczow o i p rzeszyw ając go upiornem  
spo jrzen iem , w ym am rotał: . n

— Cóż w y robicie? C zy to... w ojna?  Cze?
sław ie, m ów : w ojna?... . . .  . _

  N a m iłość Boską niech ojciec się uspo?
koi! N ie  w iadom o, nic nie w iadom o. Strzeżo?
nego P an  Bóg strzeże... . . .

— C icho badź! — fuknął na m ego ojciec 
w brew  s w y m  obyczajom ! T o  co wy robicie, to  
schrony , to  n ic  z&b&wka* łccz...

R ap tem  p ro feso r załam ał się. Począł ay* 
gotać i łzy ciurkiem  biegły z pod  rogow ych oku? 
larów . G łow a opad ła  na p ierś, _ zachw iał się. 
Svn ob ia ł go m ocno ram ieniem  i pow strzym ał 
o p ada jący  n ań  ciężar. A  rozb ity  s tarzec uw isł 
u jego szyi i w ybełko ta ł rozpaczliw ie.

— Jeśli oni na nas napadną....
N ie  m ógł w ykrztusić  nic w ięcej. D rzaf n iby 

w o k r o p n e j  febrze, m io tany  huraganem  zwich? 
rzonych  uczuć, a C zeslaw  tu lił go do siebie, bez 
słow a, w  głębokiem  w zruszeniu  uśw iadam iając
sobie sw ą m iłość synow ską.

P tak i p rzefrunę ły  z w rzaskiem  w pobliża.
9*
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Stary pan odczepił się piersią od syna, spój* 
rzał gdzieś na morze, ku zachodowi załzawio# 
nemi oczyma upiora, podniósł pięść, trząsł nią, 
wygrażał i ochrypły szept wyrwał się z gar* 
dzieli:

— Te łajdaki!... Ci zbrodniarze!...
Nieprzytomny, wtrącony w koszmar, począł

szukać czegoś wokoł siebie na piasku. Laski. 
Czesław podniósł kosztur, wcisnął mu w dłoń, 
obiecując przyjść do willi Marty, skoro tylko 
służba mu pozwoli.

— Nie, nie! — odrzucił starzec. — Musisz 
się podwoić, potroić.

Raptem zadrżał, rozprężył się i zawołał:
— Czesiu, weź mnie do pracy jako prostego 

robociarza! Proszę cię!... Przydam się jeszcze 
do posługi...

— Nie dzisiaj, ojcze. — Jutro. Znajdzie 
się dla ojca robota — odrzekł porucznik, czując, 
że żadną miarą nie może mu tego odmówić, 
a wyrządzi mu dobrodziejstwo, zatrudniając go 
przy tej zbożnej służbie.

I w istocie nazajutrz o świcie kawaler orde# 
rów, profesor, doktor Zygmunt Rybicki stał w 
skórzanym kubraku przy kotle i ogniu i mieszał 
drągiem wapno.

XII.

— Czytałeś w gazetach, że policja plebiscyt 
towa odkryła trzy tajne składy broni na pogra# 
niczu? — ozwał się podporucznik Wiślicki, 
wchodząc do gabinetu doktora Niegrodzkiego, 
który siedział przy biurku i pisał list z instruk* 
cjami dla jednego z wywiadowców.
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— Gdzie — bąknął doktór, nie odkładając 
pióra.

— Jeden w pobliżu Chojnic, a dwa pod Oru? 
dziądzem w gminach kolonistów. Jednak ta po? 
lic ja  zielona coś robi. T o  nie figur anci od pa?
rady. .

N iegrodzki uśm iechnął się na to pod nosem 
ironicznie, nie bez dobrej racji. G dyby bowiem 
jego wywiadowcy nie byli wskazali policji ple? 
plebiscytowej tych ta jnych  składów broni, 
nie byłaby ona dowiedziała się o nich prze? 
nigdy.

— G łodny jesteś? — rzekł N iegrodzki — 
każ sobie podać kolację i nie czekaj na mnie.

Z  tern wyprawił młodego swego tow arzysza 
do jadalni, a sam, ukończywszy list, otworzył 
dużą kopertę z urzędu pocztowego w Grudzią? 
dzu. Zaw ierała ona odpis listu pana W essexa do 
matki, przebyw ającej u córki w H olandji, i 10? 
tografję koperty  tegoż listu. . . , .

„Frau Erica W essex“ odczytał na mej dok? 
tor. ” N apisane to  było oryginalnym charakte? 
rem, silnym, sym etrycznym , a nie całkiem wy?
raźnym. . . . . ,

Z  napiętą uwagą pogrążył się w lekturze
długiego listu W essexa. Lecż doznał zawodu.
Zaniepokojony zdrowiem  matki, inżynier za^e?
cał jej kurację u wód. Rozpisał się o tern sze?
roko, niemniej jak  o żonie i dziecku. N atom iast
0 stanie spraw y plebiscytowej nie miał je j do 
powiedzenia „nic nowego". W spom niał dwu? 
krotnie o senatorze Lautenbachu i bąknął o do? 
brym  obiedzie w Lisewie. .

N iegrodzki przybrał kw aśną mmę. bpodzie? 
wał się w tym  liście zgoła czego innego. Jed? 
nakże zastanowiły go w nim pewne zdania
1 zwroty.
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I tak, dziękując matce za przesłane pienią* 
dze, Wessex zauważył, że „ niestety same pie* 
niądze nie grają takiej rołi, jak możnaby się spo* 
dziewać44. Wobec tego nasuwały się pytania: 
gdzie nie grały one roli? jaką rolę miały odgry* 
wać te holenderskie guldeny? co, prócz tych 
pieniędzy odgrywało rolę? Co za „rolę“...?

Słowo to wydzielało jakiś dziwny zapaszek. 
A więcej jeszcze zaintrygowały doktora nastę* 
pujące zdania:

„Pragnąłbym, aby Hanka wyjechała wkrót* 
ce z dzieckiem zagranicę, lecz to nie da się prze* 
prowadzić. Pocieszam się wszakże tern, że, jak 
sądzę, spędzi ona latem dłuższy czas w Lise* 
wie“. Czemu p. Wessex „pocieszał się44 tą my* 
ślą?...

Wreszcie zafrapowała uważnego czytelnika 
wzmianka o młodszym synu pana Lautenbacha, 
który, zdaniem p. inżyniera „nie zbijał bąków 
w Warszawie, lecz okazywał się bardzo inteli* 
gentym44. Zachodziła tu kwestja, w jaki to spo* 
sób młody ten porucznik szwoleżerów ujawniał 
swą inteligencję. Inteligencja. Gibkie słowo. 
Cóż p. Wessex rozumiał przez „inteligencję44?...

Wszystko to rozpalało jeszcze więcej cie* 
kawość doktora, nie zaspakajając jej bynaj* 
mniej. Trzeba było uzbroić się w cierpliwość, 
czekać na przyjazd Wotczaka. Zasiedział się 
on gdzieś w Niemczech, co chwilami niepokoiło 
doktora. Przysłał wszakże swego konfidenta, 
Zieglera, którego ciekawe relacje dr. Niegrodz* 
ki i komandor Gryff spisali i wysłali do War* 
szawy. A tam całe ich „dossier44 przetłumaczo* 
no bezzwłocznie na francuskie i angielskie i wy* 
prawiono przez kurjerów do Paryża i do Lon* 
dymi.

Niebawem Niegrodzki wyfrunął znów na
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Pom orze, zapuścił się do Bydgoszczy i po jaw ił 
się w G rudziądzu , gdzie kap itan  P ion tek  powi* 
ta ł  go w „W arszaw iance4’ p rzy  wódce.

A by  rozbudzić k ap itan a  um ysłow o, wypa* 
dało  „k ropnąć44 z nim  dwa, trzy  kieliszki siwu* 
chy, zaczem  dopiero  m ożna było  pogadać z m m  
po ludzku. In te resy  jego  s ta ły  tak  dobrze, ze 
kupił w łasnej żonie p łaszcz i kapelusz, a naw et 
spłacił k ilkase t zło tych  długów . Z  perspektyw y 
zaś uśm iechały  się do niego złociście... m il jony,
coś jak b y  m iljony.

— W ięc panie dok to rze  —- począł raportom 
wać, nalew ając jeszcze w ódki w kieliszki - 
w szystko  w porządeczku. Byłem  w Lisewie. 
S enato r p rzy ją ł m nie zacnie, w łożył m on° kL ^  
me pow itanie. Pow iadam  mu, ja k  p. u o 
m i zalecał, że, usunąw szy pew ne trudności, bę* 
dę m ógł te raz  doręczyć do sfo tografow ania  nasz 
p lan  m obilizacyjny. A le nie przechow am  go 
u siebie dłużej nad  kilka godzin i m e P o w io z ę  
go przez granicę, bo bo ję  się. B yłbym  jed n a k  
*otów  przyw ieźć ten  plan do Lisew a i doręczyć 
go kap itanow i W ołlenbergow i n a  k ro tk i czas. 
N ikom u innem u, podkreśliłem , jak  ty lk o  W oL 
lenbergow i. L au tenbach  pokręcił na  to  tdową 
i począł nam aw iać m nie, abym  plan  ten  zawioz 
sam  do M alborga. A  ja  na to : „Byłem  dw a razy  
u pana k ap itan a  W ollenberga  zagranicą, n iechaj 
on te raz  p rzy jedzie  raz  zagranicę, zw łaszcza, 
że m a po co p rzy jeżd żać44. O d  tego m e chcia* 
łem  odstąp ić  i on zrozum iał, że w ty ch  czasach 
oficer polski, chociażby w cywilu, m e m oże ry* 
zykow ać w ycieczki za te  słupy graniczne.

X  do Berlina z tern także  me pojadę, bo się 
b o ję 44, dodałem . S tanęło ted y  na  tern, ze Lam  
tenbach  postanow ił porozum ieć się z W ollem  
bergiem .
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— I, dał panu kapitanowi znać, co zamie? 
rzają począć?

— Onegdaj przysłał po mnie auto, — od? 
rzekł rozpromieniony kapitan Piontek, wlał so? 
bie kieliszek wódki w gardło i, zapalając papie? 
rosa mówił: „wszystko w porządeczku“. Wol? 
lenberg gotów jest przemknąć się gdzieś przez 
zieloną granicę z fotografem i lajbgwardzistą, 
skoro senator go zawezwie. Mamy spotkać się 
raniutko, nie w Lisewie (bo senator nic o tern 
wszystkiem nie wie), lecz w jego leśniczówce 
pomiędzy Schoentalem a Walddorfem. Wołlen? 
berg sfotografuje sobie tam plan mobilizacyjny, 
wręczy mi dwa tysiące dolarów (domagam się 
trzech) i... Ale czy pan doktór ma ów plan mo? 
bilizacyjny?

— Od dosyć dawna już. Więc teraz o to 
chodzi, abyśmy, albo raczej aby p. kapitan po? 
dał do wiadomości senatora, kiedy może nastą? 
pić jego spotkanie z szefem wywiadu niemiec? 
kiego.

— Tak jest.
— Czy można mieć pewność, że Wollenberg 

przybędzie sam w swej własnej osobie?
Tak — myślę. To zbyt ważna sprawa, by 

posługiwać się zastępcą i dawać mu do łapy 
tyle dolarów.

Pojawiły się na stole piwo i kotlety. Pion? 
tek pałaszował co Bóg dał i p. Niegrodzki i ga? 
dał coraz więcej w miarę, jak trunek ożywiał 
jego wnętrzności. A  doktór zapadał w zamy? 
ślenie.

— Hm, szkoda że Lautenbach wyślizguje się 
z tej afery — westchnął.

— Co u djabła zależy panu doktorowi tak 
bardzo na senatorze?!

— Więcej zależy mi na tem, by jego przy?
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skrzypnie, aniżeli na tem, by wywiad niemiecki 
wywieść w pole. Pan kapitan  nie wie, k to  j^st 
Lautenbach. Codzień w mej robocie przekor 
nuję się więcej, że to m ocarny pan, dzierżący 
w rękach wszystkie nici ta jne  plebiscytu. Robi 
on wszystko, czego nie odw ażają się robić teraz 
konsulaty niemieckie, k tóre obawiają się na? 
szego wywiadu. On kieruje całą ogromnie roz? 
legią i zawiłą akcją zakonspirow anej tu taj Ger? 
manji, on kieruje bojów kam i i, gdy on naciśnie 
na guzik, u tajony w tapetach, dzieją się różne 
niespodzianki, leje się krew. G dyby Niem cy 
mieli dostać ten  kraj w swe szpony, Lautenbacn 
zostałby niewątpliwie naczelnym  prezesem.
N ie — królem!

— G dybym  ja wiedział w szystko co ten
gracz robi, byłbym  mądrym.

 Oh! Ma on w panu doktorze, psia krew,
nielada rywala. . ■

N iegrodzki potrząsnął głową powąipie\va? 
jaco. N ie przywiązywał on wielkiej wagi do 
swego fałszywego planu mobilizacyjnego^ są? 
dząc że chociaż kom enda niemiecka weźmie go 
za dobrą monetę, plan akcji niemieckiej i akcja 
sama nie ulegną radykalnej zmianie. N atom iast 
Lautenbach nie dawał mu spac. Aloowiem 
w świetle poszlak, na jakie ostatnio natram , 
senator Wyrastał na mocarnego, groźnego po* 
tentata . Przypuszczał, że gdyby poznał wszyst? 
kie arkana jego roboty, w szystkie sprężyny oi? 
brzym iego jego aparatu, położyłby całą sprawę 
niem iecka na Pom orzu jak  łan kosą ścięty. Kto 
wie, czy nie dałoby się w tedy naw et zapobiec

w ojn p anje? — ozwał się w uniesieniu szef 
wywiadu — N iem cy wrzucili w tę  wielką grę, 
nie od dzisiaj, setki milionów, miljard... Wszyst?
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ko co powiedziałbym o ich dziesięcioletnich 
krecich zabiegach, o utopionych tu sumach, 
byłoby zamało. Polska nie przeczuwa jak strasz* 
ny, tytaniczny, szatański bój podziemny toczy 
się teraz o tą ziemię, o... życie Polski. A Lau* 
tenbach, senator polski, ministrów faworyt, gra 
w tern rolę Belzebuba...

— A pan doktór Boruty! — zaśmiał się 
Piontek.

— Eh, czyż Boruta może imać się za łeb 
z przepotężnym Belzebubem? — bąknął w za* 
dumie doktór.

A Piontek pił dalej. Chwalił sobie Opatrz* 
ność, która podsuwała mu dolary, i myślał tyk 
ko o tern, kiedy lube te monety spłyną w jego 
głodną, dziurawą kieszeń.

— Zapomniałem nadmienić — ozwał się, że 
senator Lautenbach zalecił mi, abym pojechał 
do owej leśniczówki, gdzie mam się spotkać 
z Wollenhergiem, i uprzedził o tern i przygoto* 
wał na to starego leśniczego, mówiąc, że za* 
mierzamy zrobić kilka zdjęć fotograficznych 
z tego sielskiego ustronia w celu reprodukcji 
filmowej.

— To możemy uskutecznić już jutro — 
rzekł Niegrodzki, pragnąc zapoznać się z tą 
leśniczówką, a zwłaszcza jej okolicą.

Zaraz po powrocie z tej wyciećzki, Nie* 
grodzki wyleciał na swej awionetce do Torunia 
na ważną jakąś naradę z wojewodą. A skoro 
stanął znów w Grudziądzu, przywołał kilku lu* 
dzi ze straży polskich, czyli bojówek, zgoła nie* 
zbędnych. Bez nich żaden wiec polski nie był* 
by przyszedł do skutku, gdyż na parytatywnej, 
tchórzem podszytej policji plebiscytowej nie 
było można wcale polegać, zwłaszcza, że maj o* 
ryzowały ją zawsze bandy niemieckie.
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D ow odzili tym i u rodzonym i żo łn ierzykam i 

G rab a , p rzepyszn ie  zbudow any k o c iew ak  
z ciem ną przeszłością i n ie jak i „Puszczyk po* 
k rew ny  m u duchem  i zaw odem , B orow iak czar* 
nv  ja k  cygan i podobno  z cyganów  pochodzą* 
cv k tó ry  od czasu pow stan ia  w ielkopolskie „o 
po tra fił z głębi B orów  T ucholsk ich  niepokoić 
pobliskie załogi G renzschu tzu . Z  m m i odbył 
d o k tó r długą k on ferenc ję  n ad  daw ną m apą nie* 
m ieckiego sz tabu  generalnego.

N astępnego  dnia k ap itan  zaw iadom ił p. se*
n a to ra  telefonicznie: , . ,

  M am  dla pana senato ra  zam ów iony ka*
w ior. K iedy go przyw ieźć? P ragnąłbym  ju tro

N a  to  k ap itan  o trzym ał dopiero  z w ieczora
odpow iedź tej treśc i: .

 N iech  pan  przybędzie  ju tro  około piątej
z rana  na to  polow anko... P roszę przyw ieźć z so*
ba te n  kaw ior. ,

O  świcie P ion tek , po cyw ilnem u ubrany , 
z m ałą  w alizką ruszył sam ochodem  w stronę  
G ard e i pod  e sk o rtą  N iem ca, k tó ry  z k u ltu  dla 
pięści G ra b y  p rzy p lą ta ł się do polskiej bo jow ki 
i odznaczał się na jbezw zględm ejszem  psiem  
posłuszeństw em . W  pół godziny po tem  ruszy ł 
tym  sam ym  b itym  gościńcem  drugi p rzestron  y 
sam ochód. Z a jm ow ał w m m  m iejsce dr. N ie- 
grodzki, odziany  n a  w zór bogatego obyw atela, 
a obok niego k om endan t żan d arm erji Szaw elski 
z T o run ia . P lecam i do szofera  siedziało dw uch

ŻanCp rze jeż d ż a ją c  przez rozległe, ładnie zabu 
dow ane Lisew o, k aroca  zw olniła bieg i N ie 
grodzk i u jrz a ł p rzez  żelazne sz tachety  ogrodo 
we jasną , okazałą  fasadę dw oru, k tó ry  gdziem  
dziej zw anoby pałacem . N ad  sta rann ie  wygra*
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bionym podjazdem i gankiem, aloesami przy? 
strojonym, królowała z piętra duża, balkonowa 
wnęka o ciemno*purpurowych ścianach. Siedzi* 
ba pana senatora Lautenbacha przedstawiała się 
nietyłko schludnie jak hoża wiochna w niedzie* 
lę, ale wspaniale.

Samochód posuwał się zwolna aż stanął. 
Niegrodzki i naczelnik Szawelski wysiedli i za* 
palili papierosy. Snać czekali na kogoś. Szwen* 
dając się tu i owdzie po szosie, doktór zatrzy* 
mał się nad rowem i przyglądał grzędom bujnie 
rozwiniętych niezapominajek. I pytał się, dla 
kogo matka przyroda wydała te skromne, miłe 
kwiatuszki, niebieszczące się mokrych trawach. 
Może darowała je wiośnie, która kąpała się 
w srebrzystych rozblaskach poranka.

Na nagą, żółtą taśmę gościńca, bramowa* 
nego drzewami czereśniowemi, biegnącego pro* 
sto jak strzała ku granicy, wyskoczył z dalekich 
lasów samochód i pędził w stronę Lisewa. Na* 
gle zwolnił, stanął obok karocy Niegrodzkiego.

Wyszedł z niego kapitan Piontek. Z wyra* 
zu jego twarzy odgadnąć było łatwo, że ma na 
ustach: „wszystko w porządeczku“.

— Niema pan doktór czego na rozgrzewkę? 
— spytał, rozcierając ręce.

Nic Mc mam — odrzucił niecierpliwie 
doktór i zawołał: Jakże tam, jakże?

— A — no, sfotografowali wszystko. Bar* 
łożyli przytem długo, a Wolłenberg...
_ — Więc był sam Wolłenberg?

Był, był. Kuta bestja na cztery nogi. 
Wypytywał mnie bez końca jak to udało mi się 
wykraść ten plan. Ale byłem na to doskonale 
przygotowany. Opowiedziałem mu tę historje 
ze wszystkiemi szczegółami. Uznawał, że na* 
leżałoby mi się sprawiedliwie wiele więcej nad
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dwa tysiące, ale powiada: „nie mamy, a z pustej 
go nie naleje". Łgal oczywiście. ° £ “ cywat mi 
złote góry, bo to nic nie kosztuje Zaręczał mi, 
że gdv Prusacy obejmą w Posiadame^ ^ r! .:  
otrzymam jaką lukratywną Posadę. ■Dâ  ™tent 
to słowo. To także mc me kosztuje. Kontent 
byłem, gdy nareszcie odjechał.

— Kto mu tow arzyszył r . .
  Fotograf i jakiś drab, pewnie zolmerz.

1 G dzie oni przedostali się p rzez granicę?
 Pytałem go o to i zdaje mi się, ze łajdaki

przejechali z wiedzą naszego posterunku, za* 
pewne przekupionego przez kolonistow  -  

mieckich z pobliża. Może pokazali fałszywe 
paszporty. Dość, że przez granicę przeszwm* 
dlować się nie tak trudno i niebezpiecznie ja 
m oznabv przypuszczać. K to umie, Prz^ d z i e
prościutką drogą. Ale. Psl^ eV = i  na roz 
rana — skończy! Piontek i obejrzał się na roz
m awiających przy wehikułach ludzi, azali me 
nniawiła sie tam  butelczyna. _ ..

A  w oddali gościńca ukazał się sznur m * 
łvch plam ek i zbliżał do nich szybko. Była to 
mała w atacha G raby na motocyklach wszyscy
W ciemnoszarych lub kraciastych czapkach dzo.
kieiskiego fasonu i ciepłych, burych spencer^ 
kach, wszyscy młodzi, z czerstwem i pyskam
; __ bronią w kieszeniach.

G raba sam  — w ystawowy okaz m ezczym y, 
k tó ry  jako H erkules w estetycznych linjach 
zam knięty byłby na odnośnych konkursach 
mógł aspirow ać do najw yższej nagrody i y u  u. 
M ister Europa — zbliżył się do doktora z wy* 
gaslą fajeczką w białych zębach i ozwał się spo*
k o j m e . ^ o k o n e m . ^ o k t o r z e ,  z  Q n e g 0  s w e g 0  W o l*
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łenberga Prusaki nie będą już mieli nijakiej po* 
ciechy...

Umilkł i przez chwilę patrzeli sobie głębo* 
ko w źrenice bez słowa. N iegrodzki kiwnął 
głową nieznacznie, a szef bojówki ciągnął:

— Chwat, psia mać, to on był nie pierwszy 
lepszy. Skorno zmiarkował, że to zasadzka, 
zerwał się do strzelaniny i zaraz trafił naszego 
Frącka, k tó ry  się głupio wysforował z zarośli. 
W onej strzelaninie tak się zdarzyło, że akurat 
W ollenberg zebrał kilka kul, krw ią się zalał 
i ani zipnął... I tak prędzej czy później byliby 
go djabli wzięni, już przez to  samo, że Prusak... 
Dostało się także coś jego lejbgardziście. Ale 
darowałem mu. M oje chłopcy odebrały mu broń 
i coś tam jeszcze i związanego ostawiii w aucie 
przy m artw ym  W ołłenbergu. A  te dwa bałwany 
(jeden fotograf, drugi szofer) skorno gruchnął 
pierwszy strzał, skuliły się gdziesik niby kundle 
i ostali się bez pamiontki.

— Pojechali?
— Tak. Usunęliśma drzewo z przed wozu 

i puścili ich do dom.
— Pojechali z tern co sfotografowali?
— Ze wszystkiem. A by tylko łejbgardzi* 

ście odebrały moje chłopcy broń i jeszcze coś, 
jak  mówiłem... I rewolwer W olłenberga wzio* 
nem na pamiontkę. Ale nic to nadzwyczajnego. 
Pan doktór ma zapałkę?

N iegrodzki przytknął zapałkę do jego fa* 
jeczki. G raba cmoknął raz i drugi, podzięko* 
wal za ogień i rzekł:

— Robotę zrobiiiśma porządną. Za taką podróż 
do Polski musieli przecie zapłacić szlabanowe...

W  czasie ich rozmowy Piontek kumał się 
z szoferem Niegrodzkiego. Okazało się bowiem, 
że miał on m anierkę z wódką i zakąskę.
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D októr zapalił papierosa, odciągnął G rabę 
jeszcze dalej od gromadki, przy wozach rozma? 
wiającej, i rzekł z uśmiechem:

— Teraz, panie G raba, wstąpimy do Łise? 
wa, do p. senatora Lautenbacha. Nie na śnia? 
danie... Musi pan dw ór tak  obstawić, by nikt 
z niego nie czmyhnął. Jedźcie naprzód!

G dy rozległo się wołanie: „Do Lisewa!“ — 
kapitan przyskoczył do d?ra Niegrodzkiego.

— Co pan doktór zam ierza?
— ...Aresztować Lautenbacha — wycedził 

po chwili doktór ze stalowym naciskiem.
— Lautenbacha?... Aresztow ać?... Tam  do 

djabła! Senatora polskiego?! Przecież na to 
nikt nie dał panu doktorowi pozwolenia!

— Znalazł się taki dzielny człowiek, co dał 
mi na to  formalne pozwolenie, nie bojąc się 
uczynić czegoś mądrego dla Polski — uśmiech? 
nął się Niegrodzki.

— W  Toruniu? pytał w osłupieniu kapitan.
— W  Toruniu.
— W ojew oda?
— W ojewoda.
Przez chwilę kapitan milczał, wybałuszone? 

mi oczyma patrząc w tw arz doktora, jakby miał 
przed sobą niesam owitą zjawę.

— A  cóż na to powie wysoki komisarz Li? 
gi? Będzie awantura. Może on każe wypuścić 
Lautenbacha natychm iast na wolność?

  To jeszcze zobaczymy... A w antura bę?
dzie straszna, piekielna, to rzecz pewna. Awan? 
tura — na Europę. Ale może tern lepiej dla 
nas. Oczywiście Niem cy od krańca do krańca 
zawyją unisono z oburzenia i wściekłości. 
(Nie przyzw yczajeni do energii i stanowczości 
z naszej strony). N iechaj mi za to łeb ukręcą, 
N iemcy czy Polacy, niechaj mnie rozćwiartują...
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Ja dzisiaj aresztuję tego Belzebuba... M am na* 
dzieję, że będzie to  najpiękniejszy dzień mego 
życia, że dziś przezemnie stanie się wielka rzecz 
dla Polski...

N iepozorny „doktorek44 wyolbrzymiał ja* 
koś raptem , bo stanął w słońcu swego fulmina* 
cyjnego patrjotyzm u. Zagrały w nim akordy 
wzniosłe i orlim lotem wzłeciał na szczyty, gdzie 
złociło się w ykryte w skale Prom eteuszowskiej 
słowo: Polska. A  Piontek spozierał nań niby 
plaz w górę na człowieka, przem awiającego 
niezrozumiałem językiem. N ie lubił instynkt 
townie takich „deklam acyj44.

N achm urzył się. N ie uśm iechała mu się 
cała ta „głupia4' sprawa z Lautenbachem. Ogar* 
nęło go mgliste wrażenie, że mogłaby wyjść na 
jaw  rola, jaką odegrał w tej intrydze, a w tedy 
k to  wie, czy nie byłby zagrożony w posiadaniu 
zapracowanych tak  rzetelnie dolarów... Po ja* 
kiego djabła N iegrodzki wszczynał kam panję 
przeciwko przem ożnem u senatorowi? N arażał 
się Niemcom, wyzywał ich na pojedynek? Cze* 
muż nie dawał ludziom żyć w spokoju? Prze* 
cież N iem cy posiadali także prawo do rozwoju 
na tej ziemi, k tórą tak  długo władali, płacąc 
swych oficerów lepiej niż Polacy...

G dy tak  rozmyślał, N iegrodzki zbliżył się 
do „chłopców44 Graby, k tórzy  gotując motocykle 
do drogi, pokpiwali z siebie wzajemnie, często 
w ybuchając śmiechem. Śmiał się pospołu z ni* 
mi G raba, śmiał w głos naw et obandażowany 
pod szyją Frącek. H ultajska ta kom pan ja, bez* 
troską i swawolą uskrzydlona, bawiła się zwykle 
między sobą znakomicie. W reszcie G raba do* 
siadł swego wierzchowca.

N im  ruszył, przystąpił do niego Niegrodz* 
ki. Przypom niał mu, że na m ajdan przy ko*
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ściele Lisewskim miała stawić się part ja  Pu* 
szczyka, po powrocie z czatów na W ollenberga 
z okolicy osady kolonistów^, „Schwedensch‘\  
Polecił mu, by zabrał tę bojówćkę z sobą i upom* 
niał, by ani mysz nie w ydostała się z siedziby 
senatora. .

Zadudniły motory, klucz drapieżnych tych 
ptaków  poszybował, znikł za pierwszemi zabu* 
dowaniami Lisewa. W  ślad za nim popędziły 
samochody.

G dy zatrzym ały się przed gankiem okaza* 
łej rezydencji, Piontek nie miał snać ochoty 
wygramolić się z głębi woza, bo nie wyobrażał 
sobie z jaką miną spojrzy w oczy p. Lautenba* 
cha. Zdjęło go niewyraźne, mdłe uczucie.

Tym czasem  psy ujadały gwałtowanie gdzieś 
za węgłem na czeredę wczesnych gości, wypa* 
dły na zajazd i zajazgotały hurm en na czterech 
mężczyzn, stojących przed ogromnemi, gwoź* 
dziami nabitem i podwojami.

N ie otw orzyły się one przed nimi. Lecz 
chłopcy G raby dostali się do kuchni i Niegrodz* 
ki z tró jk ą  policjantów" wtargnęli w net przez 
tylne drzwi w zespół wysokich komnat. Zabiegł 
im drogę stary, drżący ze strachu służący w li* 
berji i "bełkotał coś w kółko, protestując prze* 
ciwko inwazji. N a zapytanie czy pan senator 
jest w domu, w ym am rotał:

— Ja... Nein! Ich weiss nicht.
N iegrodzki i jego trabanci wtargnęli do sy* 

pialni, P iontek zaś, wlokąc się za nimi w pew* 
nej odległości, niby zmokły kundel, nie prze* 
stąpił progu. K lapną na fotelik i uważał w tym 
psychologicznym momencie za najstosowniej* 
sze zapalić papierosa.

Z  poza drzwi dolatywały jego uszu piskii* 
w7e wrzaski niemieckie.

fttak sępów
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— Cóż to się znaczy?! Czegóż tu szukam 
cie?L.

Czyżby to był głos pani Lautenbach? Za* 
pewne.

Potem ozwał się Niegrodzki i Piontek po* 
słyszał znów krzykliwy organ niewieści:

— Nein! NeinL. Niema go. W yjechał. 
W yjechał wczoraj wieczorem. Wieczorem 
o siódmej. Musiał jechać w ważnym interesie. 
Po partję wołów na tucz. Miały one przybyć 
już miesiąc temu...

Potok słów płynął wartko, wirował w nur* 
tach niepokoju, a towarzyszyło mu żywe tupo* 
tanie butów, z czego Piontek domyślił się, że 
policjanci poszukiwali senatora w sypialni. Za* 
pewne pod łóżkami i w szafach.

W krótce wszyscy wyszli szybko z sypialni. 
Za mężczyznami podążała wysoka, tęga, stara 
pani w brzydkim czepku i w wysłużonym, 
a jaskrawym szlafroku, niegodnym pani sena* 
torowej.

— Jakiem prawem?... Jakie macie prawo?! 
— powtarzała w kółko za ich plecami, przecho* 
dząc obok kapitana przez pokój. A  gdy z ob* 
szernego hallu  zwrócili się do kancelarii, wrzas* 
nęła gwałtownie, giestykulując.

— Niewolno! To rozbój... Bandyci!
Niegrodzki dobył z zanadrza dokument pie*

częciami opatrzony, rozwinął go i pokazał jej 
zdaleka bez słowa. Podziałało to tak, że pani 
Lautenbach, trzepiąc językiem jak młynek, po* 
częła silić się na łagodne akcenty w głosie, cho* 
ciaż ręce jej drżały, a z siwych źrenic wyzie* 
rały fur je.

— Nie zapominajcie, proszę, że mój mąż 
jest senatorem. Dobrym, wybitnym senatorem. 
Tak dobrym jak każdy inny senator polski.
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Lepszym! Jesienią zeszłego roku przemawia! 
jako lojalny obywatel. Zawsze byl lojalny, przez 
co na Pomorzu często był narażony na przykro? 
ści ze strony rodaków. To wzór dla mniejszo? 
ści narodowych...

Nie zwracając na nią najmniejszej uwagi, 
Niegrodzki rozejrzał się w dużej kancelarji, peł? 
nej szaf i różnych schowek. Przez uchylone 
drzwi wślizgnął się z ciekawości kapitan i on 
jeden bodaj słuchał elukubracji zgoła niezmor? 
do wane j w języku pani Lautenbach.

— Niech panowie odjadą. Skoro mąż mój 
wróci, powiem mu... On natychmiast przyjedzie 
do Grudziądza łub Torunia. W ytłómaczy wszy? 
stko. Jemu nic nie grozi. On jest senatorem 
polskim, przyjacielem pana ministra spraw 
wewnętrznych, bywa na Zamku, ile razy chce... 
Tam nic niema! — wrzasnęła nagle, wi? 
dząc, że policjant podważa kopulastą przy? 
krywę, zapuszczoną na ogromne, staroświec? 
kie biurko.

Nie przedstawiało to szczególniejszej tru? 
dności. Kilku silnych chłopów dobrało się z od? 
powiedniemi instrumentami do tych mebli, 
a Niegrodzki dobywał z nich papiery, dziwiąc 
się ich mnogości. Dobywał pliki dużych 
arkuszów, kajeciki i kajety, księgi registracyjne, 
wielkie koperty wypełnione listami i składał na 
biurko. Wreszcie pod umiejętną operacją poli? 
cjantów otworzyła się nawet zasuwa żelaznej 
szafy.

W tedy pani Lautenbach zaniemówiła. Opu? 
ściła się na krzesło i patrzała na nich upiornym 
wzrokiem. Grało w niej piekło uczuć; przera? 
żenie mieszało się ze zenitalną wściekłością bez? 
silnej wiedźmy i dziką, huraganowa nienawiścią 
i pogardą dla tych i wszystkich Polaków, dla

10’
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samego słowa Polak, dla tej ziemi, na której 
żyła, dla samego Boga za to, że stworzył takie 
plemię i pozwalał mu istnieć.

Chwilami chrapliwe fragmenty dźwięków 
wydzierały się z jej krtani, na drżących zaśli? 
nionych wargach wisiały klątwy i przekleństwa, 
a ze źrenic jej strzelały pioruny.

Przyglądał się jej z ubocza kapitan, zrazu 
nie wiedząc co począć ze swą osobą w tym po* 
koju. Wreszcie podszedł do Niegrodzkiego 
i począł pomagać mu nieśmiało przy układaniu 
papierów na stosy. Ale doktór pozbył się go.

— Niech pan poskoczy po Grabę!
Niebawem pod egidą Szawelskiego kilku

„chłopów'4 i on sam poczęli przeszukiwać skru? 
pulatnie wszystkie ubikacje i kąty pałacu. Trwa? 
io to długo. Już Niegrodzki, z walizą, papierami 
wyładowaną u stóp, spoczywał na poduszce sa? 
mochodu i medytował nad następstwami tego 
zabiegu ratunkowego w wielkiem stylu, a je? 
sczcze poszukiwania nie dały wyniku. Czyżby 
p. Lautenbach był rozwiał się w nicość, uniesio? 
ny w obłoki przez Wotanów?...

Nadszedł do pojazdu Piontek.
— Niema go, psia krew — oznajmił. — Ka? 

mień wpadł w wodę. Snać rzeczywiście wyje? 
chał. Baba nie kłamała.

— Jest! — żachnął się doktór. — Szyję na 
to daję. Czuję go w tych murach.

Istotnie w kilka minut potem przybiegł roz? 
radowany młokos.

— Momy go! — zawołał. Bestyjnik! Wie 
pan doktór, gdzie się schował? Buł w łóżku 
służącego pod betami, fajnie nakryty. Alem 
psiejuche wymacał! Ha, ha!

Potwierdził to jeden z żandarmów, któremu 
doktór polecił ubrać pana Lautenbacha spiesz?
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nie i przyprow adzić do samochodu, jako areszt 
tanta.

W  czasie rozmowy z żandarmem kapitan 
Piontek znikł jak  kam fora bez pieprzu. Odje# 
chał.

Miłą niespodziankę zrobił doktorow i naczei# 
nik Szawelski, składając u jego stóp niedużą, 
dębową skrzynkę w żełazo okutą.

— Znalazłem  to i pęk kluczów pod łóżkiem 
w pokoju służącego — mówił. Skrzynka ta za# 
wiera z pewnością najtajn iejsze skrypty  sena# 
tora. U ciekając, wpadł do kancelarii, zabrał tę 
skrzynkę, zabrał klucze i w opałach drapnął 
z tern do izby lokaja, k tóry  ukrył go w łóżku.

Zabrali się zaraz do otwierania tej skrzyń# 
ki, lecz w śród kluczów nie mogli dobrać kłu# 
czyka do dwóch jej kłódek. Tym czasem  roz# 
warły się frontow e podwoje pałacu.

U kazał się w palcie ciemnem i kapeluszu 
filcowym, dostojny, wygolony dżentelm an z du# 
żym nosem, w ystającym  z bladej, posępnej ma# 
ski. Mimo wiek i-pewną tuszę, pan senator nie 
postradał w postawie i ruchach pewnej specy# 
ficznej cechy niemieckiego oficera kawalerji.

G dy żandarm  otw orzył drzwiczki karocy 
i p. senator u jrzał Niegrodzkiego z dębową 
skrzynką na kolanach i walizką u stóp, łypnął 
okiem w jego tw arz i ze źrenic jego trysnęły 
pioruny. Pobladł śmiertelnie.

Zaw ahał się przez mom ent, potem ode# 
tchnął głęboko, wsunął się powoli do pojazdu 
i zajął czekające nań miejsce po prawicy dok# 
tora N iegrodzkiego. Przed nim usadowił się 
szef żandarm erji. Jego ludzie wtulili się w sie# 
dzenie obok szofera, którem u doktór rzucił:

— D o Torunia.
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XIII.

Wojewoda Zdzisław Trawiński, piećdzie? 
sięcioletni, łysawy mężczyzna słusznego wzro? 
stu, odłożył słuchawkę telefonu tak stropiony, 
że przez chwilę sterczał nieruchomy jak słup 
na posadzce obszernego salonowego gabinetu. 
Musnął dłonią ciemię, chcąc bezwiednie pobu? 
dzić mózg do żywszej akcji, natarł mocno kark 
i wyszedł na korytarz. Udał się do ustronnego 
pokoju w gmachu województwa, w którym od 
24 godzin dr. Miegrodzki pławił się w powodzi 
aresztem obłożonych papierów.

Pan Trawiński, rodem z Kijowa, zaaklima? 
tyzował się przez lat kilka na Pomorzu, 
lecz nie upodobnił do swych nowych ziomków. 
Odbijał od nich wrodzonemi mu manierami, co 
w kar jerze jego niemałą było dlań pomocą. 
A pieścił on w zanadrzu wysoko strzelające 
ambicje.

Telefon nie przyniósł mu w istocie nic nie? 
oczekiwanego. Zawezwano go z rady ministrów, 
aby jak najprędzej stawił się wraz z drem Nie? 
grodzkim przed jej obliczem w Warszawie. To 
musiało nastąpić. Skoro jednak nastąpiło, prze? 
szył wojewodę lęk. Rozumiał bowiem, że za to, 
na co się odważył pod wpływem Niegrodzkiego, 
może otrzymać dymisję, może poprostu wyle? 
cieć z urzędu niby z procy.

Dwuch godzin potrzebował Niegrodzki, by 
nakłonić wojewodę do zezwolenia na zuchwałe 
aresztowanie senatora Lautenbacha. Nie byłby 
dokazał tego kunsztu, gdyby nie był uderzył 
w czułą strunę jego psychiki, nie był rozbudził 
jego ambicji, natchnął go do wielkiej gry 
i kreował go w perspektywie prezesem mini? 
strów.
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„Drogą oszczędności — prawił mu w koń? 
cu Niegrodzki — dochodzi się do zabezpieczę# 
nia sobie spokojnej starości, do zebrania pew# 
nego kapitaiiku. Niczego więcej. Do mil jonów 
zaś dochodzi się przez spekulację. Stanowisko 
i to nawet arcypoważne, zdobył sobie już pan 
wojewoda. Nie może jednak zadowolnić się tern 
mąż predestynowany do wiele większych rze# 
czy... Otóż, czeka na pana wojewodę... czyn, 
który jedynie mocen jest zawieźć go na wry? 
żyny“...

•Tak dopingowany przez owego porywaj ą# 
cego, elektrycznością naładowanego doktorka, 
którego życzeniom folgował przez cały okres 
akcji plebiscytowej p. Trawiński, wstąpił na 
bardzo śliską drogę wzwyż. Ale już po pierw# 
szym kroku zadrżał w poczuciu swej słabości, 
przerażony strasznym grzmotem, jaki rozległ 
się zarówno nad Wisłą jak nad Sprewą i dalej 
na zachodzie pod piorunuj ącem wrażeniem 
aresztowania przez władze polskie w toku wal# 
ki o Pomorze czołowego przeciwnika, wodza 
niemczyzny. Nazwiska wojewody Trawińskie# 
go i dra Niegrodzkiego pojawiły się w całej pra# 
sie europejskiej. A  z Berlina poczynał rąbać 
w nie istny grad piorunów.

W  pokoju województwa, oddanym na wy# 
łączny użytek szefa wywiadu, biurka i stoły po# 
kryte były plikami skrupulatnie segregowanych 
papierów tajnych pana Lautenbacha. Niegrodz# 
ki nie rozstawał się z nimi. Sypiał i to niewiele, 
na otomanie w przyległym pokoiku, a pożywię# 
nie przynoszono mu z kuchni wojewody. W  tym 
morzu papierów czuł się snać jak ryba w wodzie, 
bo oblicze jego promieniowało zadowoleniem.

Pomagał mu w tem zaufany urzędnik wo# 
jewództwa, a lada godzina miał przybyć porucz#
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ńik Rybicki. Albowiem Niegrodzki poprosił 
kom andora G ryf f a o krótki urlop dla przyj a* 
cielą, którego pragnął gorąco mieć w tych jak* 
by historycznych dniach przy sobie.

Jak chciwiec, k tóry  długo śnił o nikomu 
nieznanym, a zaklętym  skarbcu, w ołając: „Se* 
zamie, otwórz się!44 i nagle dostał się do jego 
wnętrza, doktór ogłuchł na głosy św iata i stra* 
cił go z przed oczu, m ając przed sobą jedynie 
klejnoty, których w artość pragnął poznać jak* 
najprędzej. D otykał ich drżącemi palcami i dy* 
gotał z radości, ile razy okazywało się, że lśnią* 
cy kamień był brylantem , przechodzącym  swą 
wartością wszelkie oczekiwania. U pajał się od* 
kryciem, że wszedł w posiadanie bogactw, po* 
siadających moce cudowne. .

T ak  zastał go wojewoda. G dy oznajmił 
mu, że ma on jeszcze tego dnia przedstawić 
sprawę Lautenbacha w radzie m inistrów, Nie* 
grodzki uznał to za niemożliwe. N ie skończy i 
przecież jeszcze wcale tej pracy, nie wgryzł się 
jeszcze należycie w arkana olbrzymiej i rózga* 
łęzionej roboty niemieckiej. Prosił wojewodę, 
aby wytłum aczył go przed prezesem ministrów, 
nadm ieniając, że za dwa trzy  dni będzie^ gotów 
złożyć szczegółowy raport i przedstawić wyła* 
niające się z niego wnioski.

Pan Traw iński przybrał zafrasowaną minę.
— Zaleca się, by p. doktór tow arzyszył mi 

natychm iast. Sprawa stoi źle. Mniejsza, że 
W ysoki Komisarz Ligi szturm uje do mnie, do* 
maga się wypuszczenia na wolność Lautenba* 
chat stojącego — jak  mi pisze — ponad wszel* 
kiemi podejrzeniam i44, ale gorzej, że znajduje 
on posłuch w W arszawie. Pan m inister chciał 
mi naw et już polecić, abym  wypuścił senatora 
na wolną stopę. Udało mi się wszakże uprosić



go, by odroczył decyzję i wpierw wysłuchał 
pańskiego sprawozdania.

— Niech na to poczeka — rzucił niefraso? 
błiwie doktór.

— Ależ panie doktorze, to się pali! W Ber? 
linie wre i kipi, prasa tamtejsza formalnie bom? 
bardu je do naszego rządu. Wetknęliśmy kij 
w mrowisko. Za Lautenbachem stanęła murem 
cała Germania, a nawet Liga i rzeczy doszły do 
napięcia..*

Doktór odłożył jakiś dokument, który trzy? 
mał w ręku i siadł naprzeciwko wojewody.

— Niech się pali, nic się nie spali — rzekł 
z uśmiechem. Czyż Warszawa dostała się pod 
komendę Berlina? I ma na jego skinienie na? 
tychmiast wypuszczać na wolność arcyzdrajcę 
państwa? To byłoby kapitulacją przed Germa? 
nią, przyznaniem się do zupełniej niemocy. 
Czyż mamy jeszcze zachęcać Niemców do na? 
jazdu?...

— W  tym duchu pragnę pomówić z mini? 
strem — rzekł żywo pan Trawiński i rozpogo? 
dził się. — Ale cóż będzie, jeśli rząd mimo to 
każe bezzwłocznie wyzwolić Lautenbacha? '

— Hm, w takim razie będzie oczywiście 
trzeba puścić tego zdrajcę. (Zdrajcom zawsze 
działo się w Polsce nieźle). Lautenbach pójdzie 
sobie na spacer z uśmiechem Mefistofełesa... 
Ale, panie wojewodo, rząd nasz winien uświa? 
domić sobie, że... zaraz na najbliższym rogu uli? 
cy może Lautenbacha przytrzymać i uwieść ja? 
ka nasza bojówka... Nie byłoby to dla na.szej 
sprawy korzystne. Wcale nie. Rozbestwiło 
Berlin jeszcze więcej... Trochę zimnej krwi. 
Niechajby rząd, spokojny wobec miotania się 
epileptycznego żywiołów niemieckich, poprostu 
oznajmił orbi et urbi, że sprawę Lautenbacha
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bada, a gdy ją  zbada, poweźm ie decyzję  co
z tym  fan tem  począć.

W ojew oda  zdał się zapisyw ać sobie dokła*
dnie w um yśle to  co słyszał.

— A  cóż tam  pan dok tó r znalazła — spy tai, 
ruchem  b rody  w skazując na ro zp o sta rte  dooko*
ła papiery . i ł

— M ożem y głowę nosie w ysoko — odpari
d o k tó r i, czując co się w nim  dzieje, ją ł zastrzyk 
kiw ać m u daw kę pew ności siebie. —- O dy  da* 
m y św iatu  wgląd w robo tą  L autenbacha, Sep 
p rzedłożym y w szystkie te  k le jn o ty  i k lejnocik i, 
to  dalibóg n ik t nie ośm ieli się orzec, że popełni* 
liśm y lekkom yślność i szaleństw o.

T a k  nab ierzm ow any  n a  drogę do W arsza* 
wy, w ojew oda pożegnał go serdecznie.

K ró tko  po tem  doniesiono N iegrodzkiem u 
z k ancela rji w ojew ody, że w ysoki kom isarz Ligi 
N arodów , sir John  C ollard, pragnie zobaczyc 
sie w cztery  oczy i pom ów ić z aresz tan tem . 
W obec tego d o k tó r radził, by  w ojew ództw o za* 
słoniło się n ieobecnością w ojew ody i udzieliło 
odpow iedź odm ow ną. I tak  się stało.

W ch łan ia jąc  w siebie bogatą tresc  doku* 
m entów , w nikając do sedna rozlicznych spraw , 
jak ich  dotyczyły , N iegrodzk i zapow iedział służ* 
bie, że nie p rzy jm u je  nikogo. A  zgłaszało się 
doń  wielu; jed n i dlatego, że m ieli do zakomum* 
kow ania m u przyczynki, ilu stru jące  ta jn ą  robotę  
niem iecka, inni zaś, z gatunku  snobow , po* 
p rostu , aby pod byle pozorem  poznać czła* 
w ieka, k tó ry , n iedaw no nieznany, rap tem  
w ysunął się na w idow nie i by ł na u stach
w szystk ich .

M im o zakazu p rzy jm ow an ia  in truzów , słu* 
żący staw iając  p rzed  dok to rem  sreb rną  tacę 
z kaw ą, ozw ał się:
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— Proszę pana doktora, przyszedł jakiś 
człowiek, Wotczak, i nie można go odpędzić.

— Wotczak? Dawajcie go tu!
Sympatycznie przyjęty ajent berliński

chciał szczegółowo opowiedzieć „wszystko4*, 
jak o mały włos nie aresztowano go w Głogo* 
wie. Ujrzał tam obszernie na nółnoc wysunięte 
umocnienia forteczne, sięgające prawie pod gra* 
nicę polską. Ujrzał w pierwszej linji 6 wielkich 
i potężnych schronów, tudzież 18 schronów 
w drugiej linji. Twierdził, że nie chodzi w tym 
przypadku o obronę, lecz o przygotowanie na* 
padu, o umożliwienie Niemcom zgrupowania sil* 
nych wojsk na północ od Odry. Niemcy goto* 
wali atak na Poznańskie.

— Panie Bronisławie — przerwał mu dok* 
tór, częstując go cygarem. — Niech pan jedzie 
z tem w te pędy do Gdyni i wysypie wszelką 
swą wiedzę przed komandorem Gryffem. Nie 
mam dziś czasu. Ale... był pan w Hamburgu?

— Byłem. Całe sześć dni.
— I cóż?
— Doszedłem prawdy wypadkiem — 

uśmiechnął się nieoceniony ajent — przegląda* 
łem godzinami spisy ludności w archiwum miej* 
skiem od czasów młodości inżyniera. Wessexa 
nie znajdzie w nich ani jednego, ani na łekar* 
stwo. Natomiast zauważyłem, że powtarza się 
tam nazwisko: Wesser. Coś mnie tchnęło. Oka* 
źało się, że jeden z Wesserów był swego czasu 
senatorem wolnego miasta, a obecnie jakaś pa* 
ni Erica W esser mieszka...

— Erica Wesser?! Jest pan pewien?! — 
krzyknął doktór, podskoczywszy w krześle.

— Jaknajpewniejszy, panie doktorze. Po* 
szedłem do niej. Ale wyjechała do Holandji. 
Wdałem się w rozmowę z jej służącą i powie*
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działem jej, że mam interes nie do pani Wesser, 
lecz do jej syna, inżyniera Karola Wessera. Nie 
znam jednak jego adresu ani miejsca pobytu. 
A służąca na to: „Ja także nie znam jego adresu, 
więc nie mogę panu powiedzieć. Tyle wiem, że 
mieszka zagranicą, „irgendwo in der Polakei“ 
powiedziała. Panie doktorze, czy to starczy?...

— Słowo daję, ozłociłbym pana! — wylała 
się radość i doktór począł powtarzać: Wesser, 
Wesser... takie buty!

Wywołał przed oczy fotografję koperty, na 
której odczytał nazwisko Wessex. Przyszedł 
teraz do przekonania, że litera, jaką wziął za x, 
tak była napisaną, że można było równie dobrze 
uznać ją za r. Jeśli zamiast Wesser, przeczytał 
Wessex, tłómaczylo się to tern, że podejrzliwość 
jego spała, a umysł był nastawiony na nazwisko 
angielskie Wessex.

Nie miał słów uznania i podzięki dla Wot* 
czaka. W etknął mu w zanadrze kilkadziesiąt 
złotych, wyładował mu kieszenie cygarami i po 
namyśle rzekł: ,

— Już pan do Niemiec nie powróci. Musi 
pan pozostać w Gdyni w charakterze kierownic 
ka elektrowni. Niechaj p. komandor Gryff gio* 
wi się nad tern, jak pana bezzwłocznie wyfo* 
rytować na to stanowisko.

— A  czemu ja mam być tam koniecznym?
— Pamiętajmy, panie Bronisławie, że rządy 

w porcie gdyńskim dzierży... Niemiec, Herr Karl 
Wesser. Nie jestem pewien, lecz nasunęła mi 
się kwest ja, czy w chwili, dajmy na to, raid u 
eskadry lotniczej na Gdynię, ów pan kapitan 
portu (mający zapewne dookoła siebie ludzi, 
którzy mu utajonych jego szyków nie popsują), 
nie mógłby sygnałami świetlnemi zdradzić lot* 
nikom miejsc i przedmiotów godnych zbom*
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bardowania? Niech pan pomówi o tem z p. ko* 
mandorem. Wogóle zadaniem pańskiem będzie 
czuwać, by w danym momencie nie wypłata! 
nam nikt diabelskiego figla i wypłatać nie mógł.

Niegrodzki począł ściskać mu dłoń na po* 
żegnanie, uważając, że może za wiele czasu 
ukradł pochłaniającej go sprawie. A Wotczak, 
nim wyszedł, ozwał się:

— Pan doktór nie ma czasu, ale pozwoli 
jedno pytanie... Gdzie jest Lautenbach?

Szeroki uśmiech rozlał się na okrągłej, lecz 
nieco zmęczonej twarzy doktora. Wyciągnął 
ramię w górę pionowo i podniósł palec wska* 
żujący w sufit.

— Tam, panie Bronisławie. Tam, na dru* 
gim piętrze. Niema krzywdy. Dwa pokoje, 
służba, piwo, wino, kuchnia u pana wojewody 
przednia. A  że na korytarzu przechadza się 
dwuch ludzi, to trudno...

— A  to jego tajne papiery... — bąknął Wot* 
czak, z szacunkiem tocząc wzrokiem no papie* 
rach i dorzucił: Ciekawym, co też pan doktór 
wyczyta w nich o owym Karolu Wessexie...

W  tym momencie zapukano zlekka do 
drzwi i wszedł szybko porucznik Rybicki. Prze* 
stępując próg, pochwycił uchem słowa: ,„... o 
owym Karolu Wessexie“.

Gdy po wyjściu Wotczaka, przyjaciele po* 
zostali sami, Rybicki nie pozwolił Niegrodzkie* 
mu przyjść do słowa.

— Słuchaj! — zawołał — Cóż ten człowiek 
mówił o Karolu Wessexie?

Zaskoczony tem doktór zmieszał się i po* 
czął jąkać:

— Nic... Nic nadzwyczajnego. Powiem ci 
to później. Długa historja. Bez wstępu wyjaś* 
niającego to i owo nie mógbyś tego zrozumieć.
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A teraz mamy na porządku dziennym stokroć 
ważniejsze rzeczy. I bardzo pilne!

Porucznik sondował jego tw arz nieufnem 
spojrzeniem, jakby pytając go, azali przyjaciel 
zdradzieckiego senatora, inżynier W essex nie 
grał jakiej roli w zakulisowej kam panji anty? 
państwowej tego Macchiawelskiego potenta? 
ta. Kwest ja  ta strzeliła mu do głowy skoro tył? 
ko gruchnęła sensacyjna wieść o aresztowaniu 
Lautenbacha.

W  tej chwili sprawa ta zapadła w podzie? 
inia, gdyż Niegrodzki zabrał go w ogromny las 
Lautenbachowski. W skazał mu papiery zgru? 
powane w różne kategorje.

Lwia część zabranych w Lisewie aktów  zło? 
żyła się na rubrykę: „Germ ania". Stosy skryp? 
tów, ksiąg rachunkow ych oraz druków, wyko? 
nanych w tajnej drukarni propagandy niemiec? 
kiej w Berlinie, zawierały kompletne m aterjały  
do h istorji wieloletniej, planowej, miljony po? 
chłaniającej działalności germanizacyjnej na 
Pomorzu. Rozpadało się to na dwa działy: 
1) Niemcy, 2) Polacy, a te działy na: wieś 
i miasto.

W  tej dziedzinie szef wywiadu polskiego 
posiadał zdawna tak  bogatą wiedzę, że bardzo 
wiele z tego co zawierały te akta, nie przedsta? 
wiało dlań szczególniejszego interesu. Niemniej 
jednak mógł teraz skontrolować, zweryfikować 
statystyczne i inne swe zapiski, mógł niejedno 
sprecyzować, dopełnić, skorygować i tu i owdzie 
wstawić cyfrę lub nazwisko. Bo przecież wy? 
łowił całkowity obraz tytanicznej tej działał? 
ności, bezprzykładnej w swych rozmiarach, 
a zm ierzającej do owładnięcia stanem  posiada? 
nia na Pomorzu, przygotowania tej dzielnicy do 
zwycięskiego plebiscytu i w ydarcia jej Polsce.
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Tu wyczytał N iegrodzki kto, jakie czynniki, 
związki, instytucje i banki spełniały rolę wyko? 
nawczą, skąd i jakie fundusze płynęły na ten 
cel i otrzym ał niezbity wielokrotnie potwierdzo? 
ny dowód, iż od lat z górą dziesięciu najwyż? 
szą w tym resorcie instancją i kierowniczą gło? 
wa był... senator polski, lojalny pan Lau? 
tenbach.

G dyby N iegrodzki nie by! wyłowił nic in? 
nego jak  tylko ten dowód, już p. Lautenbach 
byłby w oczach żywiołu polskiego skazany na 
śmierć moralną. A  w szeregu innych odkryć 
było to znikomą bagatelą.

Porucznik milkł i zamieniał się w slup, gdy 
N iegrodzki rozpościerał przed nim czarno na 
białem spisy wykupionych przez Berlin obsza? 
rów ziemi pom orskiej, gdy dowiadywał się np., 
Że w ciągu roku 1929 Niemcy wykupili na sa? 
mem Pom orzu z rąk  polskich 189 gospodarstw  
o łącznym obszarze 1.980.456 hektarów , tudzież 
28 domów, młynów, cegielni i t. p. A  w r. 1931 
cyfry^ te wzrosły w dwójnasób i jeden z kore? 
spondentów  Lautenbacha pisał mu: M ożemy 
kupić wszystko. W  następnych latach liczby te 
zm niejszyły się nieznacznie. Aż dopiero w r. 
1934 spadły nagle niemal do zera, z czego Nie? 
grodzki wnioskował, że nasyceni ziemią Niem? 
cy obrócili od tego czasu swe mil jony  na inną 
robotę germanizacyjną. D oprowadzili bowiem 
do tego, że Niemiec pomorski posiadał siedem 
czy osiem razy tyle ziemi co inny Pomorzanin, 
a wyrugował go całkowicie z przem ysłu cukrów? 
niczego i wszelakiego innego. Z  tego zaś wszyst? 
kiego wyłaniał się m onstrualny fakt, że Porno? 
rze, od czasu gdy przeszło w ręce polskie, ule? 
glo germ anizacji w daleko większym stopniu 
aniżeli w przedw ojennej epoce rządów pruskich,
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pomimo operujących naonczas Ostmarken* 
verein‘u i Bauernbanku.

Jeśli N iegrodzki głosił zawsze, że każdy 
N iem iec na Pomorzu i w Poznańskiem  znajduje 
się w złotej sieci Berlina, a wszyscy spoiem 
tw orzą mil jonową, zwartą arrnję antypolską, 
gotową do wszystkiego na każde zawołanie, 
Lautenbach dostarczył mu na to cyfrowych i m* 
nych dowodów. Kmieć, mały i wielki obszarnik, 
rzemieślnik, fabrykant, kupiec, adw okat  ̂
wszyscy pobierali przez konsulów, pastorow , 
bankierów  lub przez związki i insty tucje me* 
mieckie zapomogi, subsydja, pożyczki, tudziez 
kapitały na wykup polskiej ziemi lub przedsię*

Przy boku rzeszy tych „lojalnych “ polskich 
obywateli stało blisko dziesięć tysięcy mewy* 
dalonych optantów  niemieckich, cieszących się 
pełnemi prawam i krajowców, oraz tysiące „kup* 
ców“ czyli em igrantów z Niemiec, k tórzy  od 
kilku la t napływali w te „zrabowane Berlinowi 
m archje“ z pełnemi kieszeniami i, ru jnując prze* 
mysł polski, uzależniając handel od siebie, je* 
dnocześnie wykupywali mnogie merucno*
mości. . . , . ,

Z łoto splvwalo na ten żywioł rownemi ka* 
nałami, jako to stary Ostm arkenverein, utajony 
D e u tsc h tu m sb u n d  i C entralverband fur Deutsche 
tumsbiinde, kierowany przez berlińskich posłow 
sejm owych Landbund, V erein fiir A uslanddeu - 
sche, wreszcie, między innemi potężny _ bank 
R otterdam ski dla ziemian. K tobądz wyciągnął 
rękę, a wykazał, że pragnie „wzmocnić mem* 
czyznę“, otrzym ywał fundusze tą lub inną drogą. 
A  nic w dziedzinie ekonomicznej nie działo się 
bez woli, bez aprobaty senatora Lautenbacha, 
którego opinji zasięgano także w spraw ach kul*
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turalno*oświatowych i innych, dotyczących nie* 
mieckiej „mniejszości narodowej

Uzależnić żywioł polski od kapitału pic* 
mieckiego, skrępować, ubezwładnić, było hasłem 
Berlina i jego Lisewskiego mandatarjusza. Na* 
pływowi „kupcy44 i trak ta t handlowy robili 
swoje pod tym względem, a p. Lautenbach da
wał swe placet bankom holenderskim, operują* 
cym berlińskimi milionami, na udzielanie arcy* 
dogodnych pożyczek rolnikom polskim, którzy 
po 1930 r. korzystali z tego skwapliwie. Jakoż 
znaczny procent ziemian polskich wisiał na zło* 
tym sznurze Berlina i poza polską fasadą krył 
się przyczajony krzyżak. <t

A to było wyłączną i osobistą „zasługą 
senatora Lautenbacha. Uchodził on przeto 
w kołach ziemiańskich Pomorza za potentata, 
za dobrodzieja, a że nosił maskę niemal polską, 
miał zastęp przyjaciół, wpływy ogromne i mógł 
pośrednio lub bezpośrednio uzyskać w War* 
szawie wszystko, więc piorun z pogodnego nie* 
ba nie byłby zrobił takiego wrażenia jak aresz* 
towanie tego „Polaka44.

Wielu naiwnych ludzi wyobrażało sobie, że 
p. Lautenbach — przezacny człowiek i sąsiad, 
pełen lokalnego patriotyzmu, wprawdzie jeszcze 
trochę Niemiec, ale nieskazitelnie, bajecznie lo* 
jalny i właściwie Polak — sprowadza na nich 
dobrodziejstwa dla ich pięknych oczu. Ale nie* 
jeden z tych poczciwców (chociaż rzecz dziwna, 
jeszcze nie wszyscy) przewidział w epoce ple* 
biscytu. Bo Lautenbach rozpoczął wśród uza* 
leżnionych od kapitału niemieckiego ziemian 
polskich akcje na rzecz autonomji Pomorza. 
W e wszystkich poszczególnych powiatach zwo* 
lał arcypoufne zebrania w tym lub owym dwo* 
rze szczególnie zadłużonego obywatela i przed*

fltak sępów  U
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stawił jak' „nierozsądną44 czyli niebezpieczną 
byłoby dla nich rzeczą, gdyby agitowali 
i oświadczyli się za Polską.

Na tej niwie wyrosło wielkie i jak i eden 
z jego rodaków pisał „trwalsze od spiżu44 dzieło 
Lautenbacha. Ale zaiste nie wyczerpywał się 
on w dziedzinie germanizacji. Brał także wy? 
bitny udział w akcji plebiscytowej w sposób 
swoisty.

Informowały o tem listy i akta zebrane te? 
raz pod rubryką „Bojówki44. Dział ten przed? 
stawiał się nie bogato, z tej przyczyny, że p. se? 
nator nie był przecież bezpośrednim zwierzch? 
nikiem ani naczelnikiem tych Stosstrupplerów. 
Nie zniżał się bowiem do takich funkcji. Żresz? 
tą grał tu rolę wzgląd na to, że mimo dobrze 
zakonspirowaną robotę, trzeba było liczyć się 
z tem, iż Polacy mogą względnie łatwo dotrzeć 
do jądra spisku i poznać wodzów bojówek. Te? 
go p. senator nie mógł ryzykować. Przeznaczo? 
ny był do bez porównania ważniejszych misji.

Wszelako papiery Lisewskie zaspokajały w 
bardzo znacznej mierze ciekawość Niegrodz? 
kiego. Okazało się, że bojówki stały pod^ ko? 
mendą pułkownika von Deckerta w Gdańsku 
i podpułkownika Steinmetza w Bydgoszczy. 
Z tych dwóch placówek płynęły na bojówki ba? 
jońskie, a z miesiąca na miesiąc powiększające 
się sumy. W  listach do Lautenbacha znajdo? 
wały się cenne wzmianki odnoszące się do ust? 
nie ukartowanych planów akcji tych bojówek, 
co pozwoliło Niegrodzkiemu wyrobić sobie po? 
jęcie o metodzie, jaką kierowało się dowództwo.

Dzięki tym skryptom Niegrodzki zrozumiał 
niejedno, co było mu dotąd niejasne. A  zrobił 
przytem odkrycie, nad którem chwycił się za 
głowę i oniemiał.
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— Otóż wyobraź sobie — mówił o tem do 
Rybickiego — jaką niespodziankę gotowali nam 
Niemcy. W dniu plebiscytu, akurat w najwię? 
cej polskich powiatach i gminach, byłyby wy? 
trysły niby z pod ziemi zastępy terorystów z 
pośród głosujących. Przekupstwo na wielką 
skalę. Mnóstwo Polaków w gminach poszło na 
lep kubanów niemieckich. To są tak zwane w 
tych listach „krety“. Instrukcje ich zaś zdają 
się być tak chytrze zredagowane, że... zaprawdę 
wróżyłbym im powodzenie. Wyczuwałem, że 
w umysłach pewnych gmin jest coś w niepo? 
rządku, wskazywano mi w nich „autonomistów‘\  
ale nie wiedziałem z jakiego wyrośli oni tam 
ziarna. Teraz rozumiem i z tego wyciągnę wska? 
zówki. Czytaj i zobacz! — zawołał doktór 
i podsunął mu kilka listów z zakreślonemi czer
wonym ołówkiem zdaniami.

Rybicki czytał, przerażony temi odkrycia? 
mi, zaczem począł wypytywać przyjaciela, co 
znalazł w tych papierach oświetlającego nie? 
mieckie plany wojenne.

Rubryka: „Wojna“ nie obfitowała także w 
pliki papierów, zapewne z tego samego powodu, 
co dział „Bojówki”. Okazało się wszakże, że 
członkiem łącznikowym między Reichswehr‘ą 
a Pomorzem było t. zw. Hauptkomando w Gdań? 
sku, na którego czele stali znany generał von 
der Lippe i pułkownik von Deckert. Oczywi? 
ście bydgoska placówka bojowa nie stała od te? 
go daleko. Przeciwnie powierzono jej wyko? 
nanie techniczne jakichś doniosłych planów na 
linji Bydgoszcz, Nakło, Piła.

Nad tem głowił się Niegrodzki w dzień i 
w nocy. Jedynym ale bezcennym dlań doku? 
mentem w tej materii był sążnisty list owego 
Steinmetza do Lautenbacha. Dotykał on w nim

n *
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przekupstwa polskich Bydgoszczan, ale jedno* 
cześnie odsłaniał rąbek na zagadkowe te plany 
— na najazd — na początek wojny z Polską.

Niegrodzki postanowił zabrać ten list do 
Warszawy, by przedstawić go w radzie mini* 
strów w toku swego referatu i na tej podstawie 
odmalować przebieg wstępnych momentów 
ataku sępów.

Ale gromadził on jeszcze inne karty atu* 
towe. Miał ich pełną rękę. Za asa gotów był 
wszakże poczytywać wiązkę listów, które zna* 
lazł związane w dębowej skrzynce Lautenba* 
cha, gdzie, nawiasem mówiąc, spoczywała, za* 
pewne na drobne wydatki, suma około ćwierć 
milj ona złotych i zgórą 200 tysięcy dolarów.

Tym asem chciał on położyć już nie Lau* 
tenbacha, który wydawał się już trupem, lecz — 
plebiscyt.

Skrzynka ta, w żelazo okuta, zamykała ta* 
jemnicę, której prócz Lautenbacha nie znał 
z pewnością nikt, a mianowicie dowody prze* 
kupienia trzech kontrolerów powiatowych, je* 
dnego W łocha i dwóch Anglików.

Nie było pod tym względem cienia wątpli* 
wości. Dla jednego z tych Anglików zakupiono 
z Berlina dom, wolny od czynszu gruntowego 
(freehold house) w londyńskiej dzielnicy Ham* 
stead. Drugi kontroler angielski, który z Po* 
lakami żył, pił i kumał się, był tak nieostrożny, 
że dziękował listownie p. senatorowi za „ c z e k “ 
na niewiadomo jakie „cele dobroczynne . Ze 
wszystkich kontrolerów przyjmowano wystaw* 
nie u magnatów niemieckich, że zgadywano ich 
życzenia i zaspokajano je, otaczając ich kusicie* 
lami i uwodzicielami obu płci, o tern wróble 
świergotały na dachach.

Jeśli tych listów i wogóle tego wszystkiego



—  165  —

p. Lautenbach nie spalił, jeśli popiołów tych 
skryptów nie zgarnął własnoręcznie z kominka 
i nie rozsiał na cztery wiatry, to dlatego, że ani 
na sekundę nie powstała w nim myśl, aby na 
tej poczciwej ziemi polskiej mógł znaleźć się 
osobnik tak bohatersko śmiały, tak bezgranicz* 
nie szalony i piekielnie mocarny, któryby chciał, 
odważył się i mógł chwycić świętokradzką łapą 
za kark samego prezydenta nietykalnej, uprzyj 
wilejowanej, bogatej i dumnej mniejszości na* 
rodowej — samego możnowładcę, mającego Po* 
morze w kieszeni — samego pana senatora Ar* 
tura Lautenbacha.

XIV.

Wojewoda Trawiński potrzebował wpraw* 
dzie kierowniczej ręki, lecz w egzekutywie oka* 
zywał się urodzonym dyplomatą. Umiał słu* 
chać, jak wymagała tego chwila i chciał roz* 
mówca, słuchać z uwagą, skupieniem, z nabo* 
żeństwem, a poprzez słowa wyczuwać indywi* 
dualność i charakter. I umiał mówić, mówić 
gładko, przyjemnie, efektownie, przepływać po* 
nad rafami uśmiechem lub półsłówkiem, akcen* 
tować to, co pragnął wysunąć na front, czem 
chciał się pochlubić lub zawualować słabe stro* 
ny swej sprawy.

Jakoż wywinął się niby wąż z opałów w ra* 
dzie ministrów, aczkolwiek z różnych stron 
szturmowano do niej w interesie Lautenbacha, 
a śmiały krok jego podziałał tam przerażająco 
i dostał się w niekorzystną dla siebie atmosferę. 
Premjer stał na stanowisku, że komisarz plebi* 
scytowy uzurpował sobie zbyt wielką władzę 
i nie powinien był bez aprobaty ministra aresz*
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tować tej sztandarow ej i świecznikowej osobie 
stości. A  jednak w toku dłuższej narady  ga* 
bmetowej ustępow ał krok po kroku i przecho* 
dził na stronę wojewody. O statecznie przeto 
postanowiono czekać na tyle obiecujące spra* 
wozdanie szefa wywiadu i trzym ać pod kluczem 
aresztanta, staw iając czoło prasowej i dyplo* 
m atycznej kam panji Berlina.

Pan Traw iński miał prawo poszczycić się 
tern przed Niegrodzkim. Zacierał ręce, trium* 
fował, niemniej jednak naganiał doktora do po# 
śpiechu i odetchnął, gdy N iegrodzki oznajm ił 
mu:

— Jutro  rano lecę do W arszawy.
Przygotow ał on swe papiery i, postanowiw*

szy pójść wcześnie na spoczynek, udał się do 
jadalni, gdzie czekali na niego wojewoda i Ry* 
bnicki.

Zrazu, szukając dla umysłu rozrywki, roz* 
mawiali o błahostkach, lecz sprawa Lautenba? 
cha tkw iła niby ćwiek w ich mózgach, więc na* 
wrócili do tego kołowrotka. A w końcu kolacji 
Rybicki ozwał się: _ .

— Ciekawym nad wyraz, jak. na poostawie 
tych odkryć przedstaw iają ci się plany w ojenne 
Niem ców i jak  wyobrażasz sobie pierwsze ich 
posunięcia na tej szachownicy.

— N iech nam  doktór to wyłoży! — zawo* 
łał wojewoda. W  ten sposób przygotuje sobie 
doktór swój ju trzejszy wykład w radzie mi*
nistrów. .

N iegrodzki zastanowił się, skupił i po cnwi*
li począł: .

— N ajpierw  słówko o plebiscycie. Frze* 
ciętny, trzeźwo na rzeczy patrzący obywatel ma 
dobre podstaw y do przypuszczenia, że jeśh 
w szystko przy głosowaniu odbędzie się „fair .
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zdobędziemy przynajm niej około 70 procent 
głosów. Tym czasem  po przestudjowam u tycn 
tajem nic niemieckich, gdy zdamy sobie sprawę 
rL praktycznej doniosłości realizacji tych niespo^ 
dzianek, przychodzę do strasznego przekona' 
nia... Chociaż jesteśm y przygotowani do para* 
liżowania przygotow anych sztuczeK niemiec
kich, jakich się dotąd spodziewaliśmy, bylibys* 
mv plebiscyt przegrali...

_  Czyż to  być może!? — zawołał zaałar* 
mowany wojewoda, osobiście w tern intereso
wany jako kom isarz plebiscytowy i zainterpe* 
lował doktora w tei m aterii. Ale Niegrodzki 
odpar1'

 Nie będę teraz uzasadniać tego bolesnego
przekonania, gdyż odwiodłoby nas to od kwe* 
stji, jaką stawił Czesław.

— N a szczęście odkrycia tw oje ra tu ją  nas 
od tej klęski! — wpadł Rybicki.

— M am nadzieję! — wyrzucił żarliwie z głę* 
bi duszv N iegrodzki i ciągnął: W yobraźm y so* 
bie sytuację! N iem cy odnoszą przy urnach zwy* 
cięstwo. Pomorze autonomiczne. M.aluczko, 
a wejdzie znów w skład V aterlandu. Przeraże* 
nie pada na Polaków. T eraz Berlin puszcza 
w ruch przeolbrzymi, świeżo naoliwiony swój 
apara t propagandowy. A  jednocześnie ów Stein* 
m etz (którego trzeba aresztować koniecznie!) 
mobilizuje z pseudo*polskich „kretów 44 „poi* 
skie44 zastępy bojowe. I czeka na sygnał z Ber* 
lina. A  z Berlina świat dowiaduje się o rozpacz* 
liwem w zburzeniu umysłów w Polsce, o pocho* 
dach ulicznych, dem onstracjach przed ambasadą 
niemiecką, słowem o polskiej pięści wygrażają* 
cej Berlinowi. W  świetle tego cała Polska 
streszcza się w pieśni: N ie damy ziemi skąd 
nasz ród!...
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— „Ulica polska domaga się wojny o Po* 
morze" głosi następnego dnia Berlin na wszyst* 
kie świata strony i na tym koniku jadąc, straszy 
świat widmem wojny. Oczywiście Berlin wska* 
żuje Europie na swój świeży pokost pacyfistycz* 
ny i ze szłachetnem oburzeniem wytyka Pola* 
kom ich niespokojnego ducha, ich niesubordy* 
nację względem Ligi, ich wojowniczość, jakiś 
imperjalizm i takie grzechy w historji naszej 
nieznane.

— To uwertura. W net rozbiegają się po 
świecie alarmujące wieści o bandach polskich, 
poczynających napastować, bić, mordować 
Niemców na Pomorzu. Poczynają one palić za* 
grody kolonistów niemieckich, grozić rzezią... 
I rzeczywiście pożar obraca w perzynę kilka 
osiedli niemieckich, bo rzeczywiście „Polacy" 
(zwerbowani ad hoc przez Steinmetza) niepo* 
koją ludność niemiecką, bisurmanią się po 
wsiach, palą i grabią według wskazówek. A te* 
legraf i radjo z Berlina, rozdymając to do po* 
twornych rozmiarów, pieją zarazem w niebo* 
głosy o mordowaniu kobiet i dzieci. (Naturalnie, 
nie obeszłoby się przytem bez efektownego mor* 
dowania kobiet i dzieci!).

— Może pragniecie panowie ujrzeć te pło* 
nące zagrody kolonistów niemieckich?... Jest 
ich niewątpliwie kilka dziesiątków. Ale nieste* 
ty mogą panom wskazać tylko dwie takie nie* 
szczęsne osady. Obie tak blisko granicy, że łunę 
pożarów ogląda niemieckie miasto Piła. Osiedla 
te leżą w Poznańskiem, bo Poznańskie trzeba 
wciągnąć w grę.

— Wobec tego Berlin, niby Niobe, załamuje 
ręce na arenie świata. Orkiestra jego prasowa 
i propagandowa gra fortissimo, huczy, ryczy, 
napełnia świat wrzawą i hałasem. Przelewa się
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w prasę europejską oburzenie raz jeszcze „uciś* 
nionej44 niemczyzny, krzyk „mordowanych44. 
Towarzyszy temu obawa Berlina, aby „szaleni4* 
Polacy nie zmusili Niemców do niesienia porno* 
cy poprzez granicę tępionym przez barbarzyń* 
ców rodakom...

— Odbija się to wszystko o pałac Ligi Na* 
rodów. Berlin śle do niej rzekomą panikę na* 
tchnione wołanie: „Ratuj mordowaną w biały 
dzień mniejszość niemiecką, ratuj „kobiety 
i dzieci!64. A otóż „dzikie hordy polskie64 prze* 
darły się przez granicę pod Chodzieżą (może 
jeszcze gdzieindziej) napadły na gminę nie* 
miecką, wznieciły pożary! M ordują!44 Nie jest 
wykluczone, że mordują nawet „kobiety i dzieci44...

—- Warszawa protestuje, zaprzecza, krzy* 
czy: Kłamstwo! Lecz któż to usłyszy w huraga* 
nie wrzasków berlińskich? Zresztą korespon* 
denci z Holandji i Szwecji, sprowadzani na la* 
tawcach, oglądają na własne oczy spalone osa* 
dy na terytorjum  niemieckiem. Więc nikt nie 
dziwi się, że Berlin dotąd anielsko cierpliwy, 
przybiera bardzo poważną minę.

_ — Liga Narodów zaś milczy. Powtarza się 
historja: mówił chłop do obrazu, a obraz ani 
razu. Milczy, bo jejmość śpi i obudzi się dopie* 
ro jesienią. Więc doprowadzony do ostatecz* 
ności Berlin oznajmia światu, że „niestety musi 
tymczasowo okupować polskie Pomorze44...

— Poczyna się akt drugi. Reichswehra 
wkracza na Pomorze i w okręg nadnotecki. Zda* 
je się, że zajmuje nawet Zbąszyń, a wszystkie 
Stahlhelmy niepokoją i prowokują garnizony 
polskie w głębi Poznańskiego...

— Wojna?... Bynajmniej. To jedynie oku* 
pac ja tymczasowa, aż do chwili zlikwidowania 
plebiscytu formalnie, do proklamowania auto*
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nom ji Pomorza. Jeśli zatem  ty, Polaku, chwycisz 
za broń i pospieszysz bronić swej ziemi, to  pa* 
miętaj, że sprzeciwiasz się orężnie świętej Lidze 
Narodów, sprzeciwiasz fundam entalnem u zało* 
żeniu plebiscytu, sprzeciwiasz autonom ji Porno* 
rza, na k tórą zgóry zgodziłeś się w  razie s^wej 
przegranej. Pam iętaj, że... wywołujesz wojnę.

— I rozpoczyna się wojna... A ni Niem cy 
Polsce ani Polska Niemcom nie wypowiadają 
wojny. Słowa tego okropnego n ik t nie wyrzekł 
oficjalnie, gdyż piętnastoletnie zabezpieczenie 
Europy przed w ojną odniosło ten komiczny sku* 
tek, że przejęło w szystkie gabinety okropnym 
lękiem przed słowem „wojna . Przed tern sło* 
wem, lecz nie przejęło Berlina najm niejszym  
strachem  przed wojną. Przeciwnie. Im więcej 
on „rozbrajał” siebie i innych, tern więcej był 
uzbrojony i...

— N a Boga! Czyż nie da się temu zapo* 
biedź?! — krzyknął porucznik, nie mogąc dłu* 
żej utrzym ać na wodzy języka i fali uczuć.

N a to N iegrodzki odpowiedział gestem 
nieświadom ości i rzekł: _ _  ^

— Zażądaj natychm iast od m iasta Gdań* 
ska pod grozą bagnetu obłożenia aresztem  i wy* 
dania ci wszystkich aktów  z gdańskiego Haupt* 
kommando. A  czuwaj przytem , by nie zginął 
jeden świstek papieru. W tedy będziesz mógł 
zdemaskować Berlin przed wszystkimi.

— A czyż to, co posiadam y w rękach nic 
w ystarcza na to? — wpadł żywo wojewoda.

—- Niezupełnie jeszcze do przekonania lub 
ubezwładnienia życzliwych Berlinowi czynni* 
ków  w Europie. N iem niej głównie na tern trze* 
ba się oprzeć.

— A  cóż ty  zamierzasz sugestjonować na* 
szemu rządowi?' — zagadnął porucznik.



— Aby ratował Polską i świat od wojny! 
Ratował ją całemi siłami w ostatniej godzinie! 
Opatrzność dała nam w ręce te zbawcze papie* 
ry, deskę ratunkową. O to* teraz chodzi, by tem 
się posłużyć mądrze i — odważnie.

— Jak? Antku mów! Jak?
— Na mój skromny rozum, rząd nasz, po* 

wołując się na te akta Laut&nbacha, winien 
oznajmić uroczyście, że zawiesza wszelkie przy* 
gotowania do plebiscytu, doprowadzonego do 
absurdu, i żąda odłożenia tego głosowania do 
chwili, aż niemiecka mniejszość narodowa po* 
zbawiona będzie możności operowania podstęp* 
nemi i haniebnemi środkami. To znaczy w isto* 
cie odłożenie tego plebiscytu ad calendas graecas...

— To myśl... — szepnął wojewoda, a Nie* 
grodzki wpadł:

— Proszę pana wojewodę, aby pojechał ze 
mną do W arszawy i pomógł mi swym wielkim 
kunsztem dyplomatycznym (to poniekąd także 
jego sprawa personalna). Czy mogę liczyć na 
pana wojewodę jak na Zawiszę?

Niewiele było już potrzeba, aby zdobyć su* 
kurs ambitnego dygnitarza.

Nazajutrz zrana, gotów do podróży, p. Tra* 
wiński zapytał dyplomatycznie prezesa mini* 
strów przez telefon, czy obecność jego byłaby 
pożądaną przy składaniu sprawozdania z are* 
sztem obłożonych dokumentów Lautenbacha. 
.Mógłby bowiem, a nawet powinien udzielić pe* 
wnych wyjaśnień, niejedno uzupełnić...

Oczywiście p. prezes uznał to za konieczne.
N a straży bezcennych tych papierów pozo* 

stał porucznik Rybicki i kończył ich katało* 
gowanie z pomocą referenta województwa.

Wieczór wkradał się w ciche mury tego hi* 
bljotecznego pokoju, gdy służący oznajmił po*
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rucznikowi, że pragnie się z nim zobaczyć pan 
Wessex. Aby nie przeszkadzać referentowi 
przy pracy, Czeslaw przeszedł do pokoju sy# 
pialnego, jaki zajmował z Niegrodzkim, i tam 
przyjął zgoła niespodziewanego kapitana portu.

YVessex przybył do Torunia, jak mówił, w 
celu pomówienia z nim o ojcu, który pracując 
przy kopaniu nadmorskich schronów i przy# 
tern wysługując się majtkom w pocie czoła, 
zaziębił się, nabawił bronchitu i leżał w willi 
Marcie. A co gorsza, był w stanie depresji du# 
chowej, zatrważającej córkę i zięcia. Wessex 
zalecał jako jedyny radykalny środek leczniczy, 
wyjazd za granicę. Sądził, że w Zurychu, gdzie 
wychodził organ pacyfistyczny pod redakcją 
słynnego prof. Foerstera, profesor w jego to# 
warzystwie i w stosownej dla siebie atmosfe# 
rze wróciłby do równowagi moralnej i odżył. 
Oczywiście Hanka musiałaby mu towarzyszyć. 
Byłoby to przykre dla jej męża, jednakże był 
on gotów rozstać się z nią na pewien czas dla 
dobra jej ojca.

Ale profesor nie chciał słuchać o tern. Więc 
Wessex prosił Czesława, by starał się nakłonić 
ojca do wyjazdu. Bo profesor w ostatnich cza# 
sach zdawał się liczyć jedynie ze zdaniem syna.

Czesław uznał myśl szwagra za bardzo 
rozsądną i przyrzekł pomówić z ojcem w tym 
duchu, skoro tylko wróci do Gdyni.

— A  co ty masz tu do roboty? — spytał go 
szwagier.

— Pomagam drowi Niegrodzkiemu.
— W  tej sprawie senatora Lautenbacha... 

Ale to pewnie nic poważnego; z dużej chmury 
będzie mały deszcz.

— Lautenbach skompromitował się hanie# 
bnie. Dla ciebie musi to być bardzo niemiłe.
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— Dlaczego?
— Żyłeś z nim na tak przyjaznej stopie, 

że teraz niejeden może posunąć się do przy* 
puszczenia albo raczej podejrzenia, czy on nie 
wciągnął cię w swe wody.

— Tak myślisz?! — żachnął się Wessex 
i poczerwieniał na chwilę jak piwonia.

— Wiesz co to są ludzkie języki.
— To prawda. Niemiła rzecz. Ale czyż* 

by w tych papierach senatora była o mnie mo* 
wa?... — wykrztusił p. Wessex, świdruj ącemi 
źrenicami wpijając się w twarz Czesława, któ* 
remu w tej chwili błysnęła myśl, czy Karol nie 
przyjechał do Torunia po odpowiedź na to za* 
pytanie.

— Nie. Mogę cię uspokoić. Ściśle biorąc, 
znalazłem tam wzmiankę o tobie, lecz to nie ma 
żadnego znaczenia.

— Co to takiego?
— Nie warto o tern gadać. Otóż p. Kirsch* 

ner z pod W ąbrzeźna w liście do Lautenbacha 
prosi go w post scriptum, aby ciebie przywiózł 
do niego.

Pan Karol odsapnął, powstał z krzesła, wio* 
żył ręce w kieszenie spodni i w zamyśleniu 
zwrócił się do okna.

— Więc sprawa Lautenbacha stoi źle... — 
wycedził i po chwili milczenia wyrzekł z cicha, 
jakby do siebie: Jeżeli to jest zdrada stanu, to 
Lautenbach powinien być rozstrzelany... To 
dobre prawo każdego państwa...

— Tego nie przypuszczam ani na chwilę. 
Nie rozstrzela się tak łatwo senatora.

— Senator czy nie senator.
— Prawda, że na kulę zasłużył, bo to no* 

toryczny zdrajca.
— To pewne?
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— Pewne. _ T 
 ...Jeżeli sąd orzeknie tak  samo. Lauten*

bach powinien być rozstrzelany. Jabym  tak
zrobił. Bezwarunkowo. ,

— G dybyś był rządem polskim, mówiłbyś
inaczej. . ,

  Nie. Mówiłbym to samo i — zrobił.
 \V tej chwili byłoby to  prow okacją Nie*

miec, może dla nich dogodną. v
  Ale w tej chwili nie rozstrzelalibyśm y

Lautenbacha. Poszedłby przecież w pie™  pod 
sąd. A  to potrw ałoby kilka dobrych miesięcy. 

Czesław nie wiedział co na to  odrzec. ^
  N ie wiem co z nim zrobią. Głowę daję

jednak, że go nie uśmiercą. Pytanie naw et czy 
on stanie przed kratkam i. #

Dziwny, sardoniczny uśmiech przeleciał po 
tw arzy W essexa, nadając jego fizjognomji ory* 
ginalny, niezmiernie zaciekawiający wyraz, w 
którym  łysnęła jego indywidualność.

— Boicie sze... — spadło szeptem z jego 
warg i bąknął: Z ła polityka.

Zapalił papierosa.
— Kiedy wrócisz do G dyn i?- zabrzmiało głośno 
— Lada dzień. . . .
Karol upomniał go, by nie zapom inał o oj* 

cu, i pożegnał. Miał ogromną chęć zagadnąć 
Czesława gdzie umieszczono senatora, a jesz* 
cze większą odwiedzić więzionego przyjaciela, 
lecz pow strzym ał się od tego, aby niczem nie 
zamącić doskonałego wrażenia, jakie mewąt* 
pliwie wywarł na poruczniku.

Zdanie, jakie wypowiedział o Lautenbachu, 
zgadzało się całkiem z jego przekonaniem. A  
wygłoszenie tego przekonania było istotnie naj* 
lepszą polityką. N ie wynikało wszakże z tego, 
by tajem niczy ten człowiek nie potrafił w ysfą'
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pić z prześwietną filipką w obronie tego zdraj* 
cy, którego, stojąc na gruncie państwowości, 
zakwalifikował na szafot. Był bezwiednym wy? 
znawcą teorji względności.

Wypadł on zaraz z myśli Czesława, raz 
dlatego, że pochłonęła go praca, a po wtóre la? 
da chwila mógł zadzwonić telefon i przywieźć 
od Niegrodzkiego ważne wiadomości.

Porucznik oczekiwał ich napróżno. Depie? 
ro nazajutrz po południu doniesiono mu z se? 
kretarjatu województwa, że p. Trawiński za? 
powiedział swój powrót na dzień następny. W 
gazetach pojawiły się wzmianki o przybyciu 
wojewody i p. d?ra Niegrodzkiego do Warsza? 
wy i podkreślono to jako fakt doniosły, lecz 
o wyniku konferencji w radzie ministrów nie 
mogło się jeszcze nic przedostać do prasy.

Jednakże krótko po powrocie, wojewoda 
zaspokoił napiętą jego ciekawość. Zadowolę? 
nie tryskało z jego oblicza, gdy przestąpił próg 
bibljotecznego pokoju, bo wróżby doktora zisz? 
czały się. W yrastał on na sprawie Lautenbacha 
jak chłeb na drożdżach.

— Doktór pozostaje jeszcze w Warsza? 
wie — począł p. Trawiński od końca — zatrzy? 
mał go minister spraw zagranicznych z powo? 
du przekupstwa owych kontrolerów. Będzie? 
my musieli przesłać zaraz do Warszawy jesz? 
cze pewne skrypty Lautenbachowskie.

— A jaką wytknął sobie rząd linję postę? 
powania? — pragnął dowiedzieć się nareszcie 
porucznik.

— Uchwalono dzisiaj uchylić się od plebiscy? 
tu. W yczyta to p. porucznik między wiersza? 
mi dzisiejszego artykułu w organie rządowym. 
Oczekujemy, że Liga zbierze się na specjalną 
sesję. W  tym razie ja i p. doktór będziemy
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towarzyszyli ministrowi do Genewy. Ale pa* 
nie poruczniku zabierajmy się do wyszukania 
owych papierów dla p. Niegrodzkiegoi

XV.

W końcu maja nastały n a  polskim brzegu 
dni niemal upalne i, gdy dr. Niegrodzki staną; 
znów w swej Gdyni, w którą wrósł jak drzewo 
w ziemię, gdy ujrzał maszty, żagle, kominy i ca* 
ły umiłowany przezeń pejzaż, odetchnął jakby 
po bardzo męczącej podróży. Przypominał 
sztubaka, co przybył na wakacje do wsi rodzin* 
nej, i skoro tylko ucałował ręce rodziców, już 
bawi się z psami domowemi, biegnie do stajni, 
karmi cukrem wierzchówkę, poznaje się ze 
źrebaczkiem, czyści dubeltówkę i zajada placki 
u gospodyni.

Oczywiście najpierw wypadło doktorowi 
skierować się do lazaretu, gdzie od początku 
okresu plebiscytowego zastępował go jego asy* 
stent, zaczem zdał komandorowi sprawozdanie 
z interesujących i głośnych swych przeżyć, aż 
wreszcie, zostawiwszy na uboczu poważne kwe* 
stje i troski, jął bez wyraźnego celu błąkać się 
po Gdyni niby turysta, poprostu aby nacie* 
szyć się, że znów jest na swoich śmieciach.

Zadowolenie z dokonanego czynu, wróżą* 
cego zbawcze owoce, podniosło go na duchu 
tak, że był skłonny do spozierania w jutro op* 
tymistycznie. .Wprawdzie, wtajemniczony 
przez ministra w arkana, jakich nie mogła znać 
ulica, przekonał się, że położenie Polski było 
groźniejsze, niż przypuszczał, jednakże obu* 
chem swej siekiery zrobił wyłom w osaczają* 
cej Polskę matni i wskazał jej szlak wyjścia.
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Tliła się w nim przeto głównie z mocy jego du* 
cha wypływająca ufność, że po dniach piętrzą* 
cej się grozy wojennej zaświeci po przez chaos 
jaśń pokoju.

Wieść o powrocie doktorka, co niby deus 
ex machina wyskoczył raptem ponad poziom 
tego środowiska, rozbiegła się wnet wśród nie* 
przeliczonych jego znajomych i zatrzymywano 
go na ulicy, pytano, podziwiano, sławiono. Na 
jednym rogu ściskał go oficer, jakby go nie był 
widział od dawna, na drugim witał go kupiec, 
zdumiony, że o doktorku „tyle pisano w gaze* 
tach“. Ktoś inny ciągnął go na śniadanko, a 
iburmistrz winszował mu, że wspiął się na świe* 
sznik i Niemcom „zajechał pod żebra<£, popsuł 
im docna „łajdacką robotę". A  Niegrodzki do* 
wiadywał się o zdrowie jego małżonki i pytał się, 
czyj to jacht bieli się w pobliżu węglarek, jakby 
nie miał innych spraw na głowie.

Skończyła się ta wędrówka obiadem w ka* 
synie. Urodzony w skromnym dworku doktór 
n.e lubił wysokich progów, nie znosił gabme* 
tów ministerialnych, w jakich przyszło mu prze* 
siadywać ostatnio, najlepiej czuł się w ramach 
mniejszych Środowisk, a zwłaszcza w tym porcie, 
na którego narodziny patrzał okiem ojcowskiego 
akuszera i gdzie znał wszystko i wszystkich.

Posiedzenie obiadowe byłoby przeciągnęło 
się długo, gdyby czasy były inne, t. j. gdyby 
komandor był folgował nieco oficerom. Więc 
o trzeciej Niegrodzki zmierzał w ośrodek mia* 
sta. W stąpił do cukierni na kawę.

Pusto było tam jeszcze. Przedsiębiorstwa 
takie czekały cierpliwie na napływ gości kąpie* 
lowych. Lecz na ubocznej kanapce Niegrodz* 
ki spostrzegł państwa Wessexow. Nie mógł 
nie zbliżyć się do nich.

flta* sępów. 12
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Wyleciało ku niemu radosne spojrzenie 
niebieskich oczu, wyciągnęły się obie ręce pani 
Hanny. W itała go jako zbawcę ojczyzny; z po? 
dziwem dla męskiej jego stanowczości wylało 
się uznanie dla ogromnej zasługi oddanej spra? 
wie plebiscytu i krajowi przez aresztowanie 
groźnego zdrajcy. Bo, informowana przez bra? 
ta, pani Hanna rozumiała, że zabrane u Lau? 
tenbacha papiery dały rządowi bezcenny ma? 
terjał do wytoczenia przed światem skargi na 
niemiecką mniejszość narodową i na Berlin.

Niegrodzkiemu rosło serce. Brał jej cie? 
ple słowa i przyciskał do piersi, nie zdejmując 
wzroku z rozpromienionej jej twarzy. A 
uszczęśliwienie jego potęgowało to, że zaimpo? 
nował pani Hannie ogromnie, nie wiadomo 
czem więcej odwagą, z jaką posunął się do te? 
go kroku i wziął go na swą odpowiedzialność, 
czy też powodzeniem i pozyskanym rozgłosem.

— Boże! — ciągnęła z wylaniem pani Wes? 
sexowa — gdyby mi był kto powiedział, że 
Lautenbach to zdrajca (jak nazywa go Cześ), 
byłabym takiego oszczercę miała za war jata. 
Jak to ludziom nie można ufać! Zdrada się lęże 
i w bujnym kwiecie...

Niegrodzki spuścił oczy, aby nie spojrzeć 
na jej męża i zdradzić przez to swych myśli. 
Ale wnet podniósł znów wzrok na nią, bo wy? 
dała mu się tak fascynująco świeżą i ponętną, 
jak rajskie jabłko. Chociażby tylko patrzeć na 
taką kobietę, było dlań niewysłowioną przy? 
jemnością.

Doktór pił kawę bezwiednie i pragnął tyl? 
ko, by mówiła tak jeszcze do niego ciepłym 
swym głosem i unosiła się nad nim.

Pan inżynier nie dochodził do głosu. Wtó? 
rzył żonie półsłówkami i słuchał udrapowany
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w dostojny spokój, odbijający od jej przele? 
wającego się entuzjazmu. Ale wtrącił zdanie:

— Ten Lautenbach gotował nam niespo? 
dziankę, za którą powiesić go trzeba.

— Ale co też z pana za dziwny człowiek!
— wybuchnęła z uśmiechem pani Hanna. Ga? 
zety niemieckie nazywają pana doktora „do? 
mniemanym szefem wywiadu polskiego“. I tak 
jest. Teraz to się wydało. A  pan doktór ni? 
gdy się z tern nie zdradził: Taki skryty, strasz? 
ny człowiek!

— tak ich  rzeczy nie zdradza się nawet na 
spowiedzi.

— Teraz śmieje się pan doktór z nas jak? 
by sowizdrzał, co wypłatał komuś figla. Może 
pan doktór knowa plany jeszcze innej takie i 
niespodzianki?... Taki niebezpieczny człowiek!
— zaśmiała się niefrasobliwie.

A on znów przysłonił oczy powiekami.
— Rzeczywiście, — odrzekł w skupieniu, — 

potrafię być niebezpieczny dla wszystkich 
szpiegów i zdrajców...

— Niech pan mi powie! — zawołała — czy 
pan gotuje się znów do innego takiego lampar
ciego skoku?

On spojrzał w jej niebieskie, miłe oczy 
i uśmiechnął się do niej.

— Gdyby tak było, okłamałbym panią te? 
raz bez skrupułu.

Pod jej wpływem zapomniał o świecie, 
a więc chwilami nawet o tym mężczyźnie, co 
siedział obok niej na kanapce. Lecz wnet znów 
odczuł jego obecność i doznał przykrości nk  
myśl, że ta przemiła, luba kobieta, pogodna jak! 
niebo dnia tego wiosennego, nie wie jak się 
rzeczywiście nazywa, nie wie, że jest Frau Wes? 
ser i nie przypuszcza, że jest żoną zdrajcy i je?

12*
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go kochanką. Biedna, bardzo biedna pani 
Hanka...

Posmutniał, a ona wybuchnęła z radosnem  
podnieceniem:

— Panie Antoni! — tak nie nazwała go od 
bardzo dawna — za pół godziny w yjeżdżam  
naszą łodzią motorową do Juraty, do ojca, czy 
nie chciałby pan mi towarzyszyć, aby odwie* 
dzić chorego?... Jestem  przekonana, że spra* 
wiłby pan ojcu ogromną przyjem ność. Mówi 
o panu wiele, nie ma słów uznania.

— Jeśli pani sądzi, że pan profesor... Dzi* 
siaj zrobiłem sobie dzień wakacji.

Pan W essex począł mu opowiadać jak  cała 
rodzina usiłowała nakłonić rozstrojonego pro* 
fesora do w yjazdu zagranicę. A  on naw et na 
prośby Czesława pozostał głuchy. Może pan 
N iegrodzki spróbuje przemówić do rozsądku 
profesora i jako lekarz będzie szczęśliwszy.

N iegrodzki przyrzekł pomówić o tern z pro* 
fesorem, oraz zastanowić się nad tem, co by* 
łoby dla tego moralnie rozbitego człowieka rze* 
cza szczególnie wskazaną, zaczem pożegnał 
państw a W essexow, aby niebawem spotkać się 
z panią H anną na pomoście. _ M ęża jej po* 
w strzym yw ały w G dyni zajęcia.

C udnie było dnia tego na wodzie, cudnie, 
siedząc obok niej na wysłanej ławce w łodzi, 
mknąć na hyżej łupinie gdzieś w przestw orza 
pięknego żywiołu, obszyte na zachodzie wąską, 
zanikającą w dali tasiem ką lądu. Biała „Czaj* 
ka“ uciekała od ziemi, od łudzi. Ślizgała się 
nurtem  po szklanej powierzchni, pruła bezsze* 
lestnie lśniące jej atłasy, łyżwowała wesoło 
i niosła ich w bezm iar blasku, w ciszę, w nie* 
pamięć.

Zbliżyło się do doktora szczęście, jak  zwy*
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kle, gdy roztapiał się w ciszy morskiej, przez 
którą, jak sądził porucznik Rybicki, wyczuwać 
można duszę wszechświata. A w tej chwili bło* 
gostan jego duszy zabarwiało ponsowo poczu* 
cie, że jest sam z tą ukochaną kobietą — sam 
gdzieś za światem, z jej osobą i jej jaźnią. Gdy* 
by nawet nie zamienili z sobą słowa, byłoby 
cudownie na tej łodzi, bo rozmawialiby tętnem 
dusz i sami tworzyli pospołu oderwaną od 
wszystkiego i na wszystko obojętną jedność.

Płynęli jak beztroskie ptaki przez rozłogi 
kryształów, które nakrywała olbrzymia, czysta, 
lazurowa kopuła niebios. A nic nie zakłócało 
błogiej dla niego samotności we dwoje. Ster* 
nik i m ajtek kryli się na rufie jachtu,^ poza 
oszkloną po bokach kajutą, zajmującą środko* 
wą część dosyć długiego statku. Nawet naj* 
słabsza bryza nie nacierała na nich, więc usiedli 
na przedzie, w pełnem słońcu.

Jego słońcem wszakże była pani Hanna, 
która opromieniła go tak wspaniałomyślnie. 
Przywykł spozierać na nią jakby na zbyt wy* 
soko zawieszone winogrono. O zdobyciu jej 
nie marzył. Rad był z tego, że jak każda kobie* 
ta swego wielbiciela, wyróżniała go łaskawym 
uśmiechem z pośród mężczyzn, a dnia tego u* 
szczęśliwiony, że zyskał tak ogromnie w jej po* 
jęciu i że dzięki temu nastąpiło między nimi 
znaczne zbliżenie.

Wychylił się nieco za burtę i patrzał na 
promienie fałd idących od dziobu „Czajki44 po 
lustrze wypoczywającego morza. A gdy pod* 
niósł oczy, miał przed niemi w pełni dojrzałą, 
lecz ładną w linjach jej postać w stalowym, 
lekkim niby gaza płaszczu, luźno zarzuconym 
na letnią sukienkę piaskowej barwy, sięgającą 
do szczytu wysokich, żółtych bucików gemzo*
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wych. W łosy jej bujne, którem i mogła była 
się chlubić, były związane na karku w kunszto* 
wne gniazdko, przeplecione różową, jedw abną 
tasiemką, jak  kazała moda. Osłaniał to zanad* 
to kapelusz z dużemi brzegami z nadzwyczaj* 
nie delikatnej słomy, uwieńczony ciemnozielo* 
ną gazą, k tóra jak  wąż wiła się dookoła jej ob* 
nażonej, śnieżnej szyi. . .

Pani H anna wiernie trzym ała sie ostatniej 
mody, bo tak  życzył sobie jej mąż. Ona sama, 
zwłaszcza w ostatnich latach panieństwa, lekce* 
ważyła modę, jako płochą m istrzynię, k tórej 
nie wypadało ulegać córce uczonego profesora. 
Ale odkąd miłość rozbudziła w niej całą ko* 
biecość, poczęła zajm ować się strojam i. N ie 
sprzeciwiała się wcale mężowi, gdy, przegląda* 
jąc wypadkowo żurnal, zaprojektow ał dla niej 
nową paradną suknię. Starała się być eleganc* 
ka także dla siebie samej.

Rozgadała się ona na dobre.
— M yślałem sobie, jak  pan doktór musi 

być szczęśliwy ze swego tak obfitego plonu 
u Lautenbacha. A wie pan, kto bodaj naj* 
więcej radow ał się w Gdyni z teg o . N ie zga*
dnie pan tego. # ,

— Zgadnę — uśmiechnął się doktor. Mo* 
ja kosooka gospodyni Agnieszka. Że to poli* 
tyczka jest nie byłejaka, więc wykombinowała 
sobie, że mnie w miejsce Lautenbacha zrobią 
senatorem . Będę teraz mówiła: „panie sena* 
torze“, już mi się znudziło mówić cięgiem „pa* 
nie doktorze" — rzekła mi.

— Jest ktoś, co jeszcze więcej ucieszył się 
z tego obrotu rzeczy od pańskiej Agnieszki —• 
roześm iała się pani Hanna. O tóż panna Cesia 
Kurpielówna, pańskie vis a vis. Spotkała mnie 
przed sklepem swego ojca i nagadała mi pełne
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uszy o brawurze pana doktora. Tak była pod* 
niecona, jakby była wygrała na loterji. Wiel* 
ka pana przyjaciółka... Przystojna panna — do* 
dała półtonem a z naciskiem i odwróciła twarz 
do niego.

— Przystojna... — bąknął zdawkowo dok* 
tór i spojrzał w jej oczy. Zaprzepaścił się 
w ich toni, a na ustach miał szept żarliwy: ko* 
cham cię...

— Ja nie ożenię się nigdy — wyrwało się 
z cicha.

— Nie...? — szepnęła zmieszana pani Han* 
na i skierowała wzrok na morze.

Umilkli. Rybitwy zakołowały nad nimi 
i z wiełkiem wachlowaniem skrzydłami opuści* 
ły się na wody. Huśtały się na miękkiej fali 
przez łódź wywołanej. Ciche, miarowe tuf — 
tuf silnika zdało się harmonizować z rozlanym 
dookoła pokojem.

— Snadź nie było mi to sądzone — dodał 
doktór. A dzisiaj w tych czasach, któż może 
śnić o miłości?

— Mam wrażenie, że wracamy do normal* 
nych czasów — podjęła pani Hanna żywo. 
Wprawdzie ojciec zawsze jeszcze widzi czarne 
chmury dookoła i jak&ś zmora leży jeszcze na 
umysłach, jakiś niepokój targa ludźmi, lecz to 
przechodzi. Mój mąż śmieje się z tych postra* 
chów wojennych i rzeczywiście ta psychoza 
niema .realnych podstaw. Prawda?

— Są bardzo realne podstawy.
— Tak?... W  istocie, w tem musi jednak 

coś być... przyznała stropiona kobieta. — Na* 
wet mój mąż, lubo tak trzeźwo myślący, zdaje 
się lękać kataklizmu, bo odgaduję, że pragnie, 
aby nietylko ojciec wyjechał stąd... Życzy so* 
bie, abym i ia z dzieckiem opuściła to zagro'
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żone wybrzeże. Czy pan doktór radziłby mi 
wyjechać?

— Z  pewnością.
—I pan doktór także?... Ja wierzę w pań? 

skie zdanie więcej niż w czyjekolwiek. Pan 
jest dla mnie w tych sprawach wyrocznią. A  że 
mam pana za przyjaciela...

— Jestem  przyjacielem pani do śmierci — 
w yjął z serca.

Ona zwiesiła głowę. W ydał się jej w te j 
chwili stokroć bliższym od jej męża, k tóry  
często w tych dniach politycznych był jej ob* 
cym, przybłędą z innej planety. N ie z tej przy* 
czyny, że był „A m erykaninem ”. I A m erykanin 
spolonizowany mógł odczuwać zdarzenia spo* 
łeczne jak  wszyscy w jego otoczeniu. Może 
dlatego, że niekiedy w yodrębniał się z ich at* 
mosfery, błąkał się w jej podświadomości ja* 
kiś dysonans przykry, którego nie odważyła się 
zrealizować.

Po chwili milczenia odetchnęła głęboko 
i rzekła:

— Postanowiłam  tak postąpić jak  zaleci mi 
mój ojciec. Jeżeliby miało spaść na nas nie* 
szczęście, a on uzna to ąą właściwe, pozostanę 
chętnie z nim, z Czesiem i z wami wszystkimi..

Raptem  p. A ntoni u ją ł jej rękę i przycisnął 
gorąco do ust, pochyliwszy głowę nisko niby 
korny giermek. A  ona nie odebrała mu ręki. 
Bardzo wzruszona wyszeptała:

— Pan tak  pełen poświęcenia, ofiarności... 
Pan nie żyje dla siebie... Pragnęłabym, aby 
szczęście samo nieproszone spłynęło na paria...

— Droga, droga pani Hanno, ja nigdy 
w życiu nie byłem tak  szczęśliwy jak teraz... 
przy pani... w tej łodzi... Pani mi nagradza 
wszystko...
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Puścił iej rękę i nagle powstał. Zsunął 
czapkę z czoła i zapatrzył się w dal. Olbrzy* 
mia fala uczuć spłynęła w otaczającą go ciszę 
morska.

— W idzi pani, tam  hen, pod stadem  fru* 
wających hydroplanów  białą plamę na wodzie? 
To „G ryf“ naszego kom andora. Płynie z Puc* 
ka do Jastarni. Ńo, dzisiaj do północy będzie 
Jurata słyszała taką kanonadę, że zatrzesą się 
je j m ury i okna... O dbędą się nocne ćwiczę* 
nia strzeleckie — mówił doktór, jakby zapo* 
wiadając szczególnie piękną i miłą uroczystość, 
i nie spuszczał z oka dalekiego stateczku z ko* 
mandorem.

i ymczasem przysionny go przed nimi czar* 
ne kadłuby kontrtorpedow ców  u brzegu Jastar* 
ni. Przygotowyw ano się na nich do w yjazdu 
na pełne morze.

A  smukła C zajka zmierzała szparko na 
długi pom ost w Juracie, w którego pobliżu wi* 
dniał na tle zielonkawem wózeczek dziecięcy. 
Pani H anna uśmiechnęła się, przeczuwając 
w nim swego dzidziusia.

Profesor Rybicki nie wychodził jeszcze na 
dwór. W  długim szlafroku, ściągniętym w pa* 
sie sznurem, siedział w fotelu w pośród istne* 
go zalewu gazet, przeważnie niemieckich. Mi* 
nęła faza pasjansów  i Conan D oyle‘a. W rócił 
w strum ień życia i niby monom aniak uczepił 
się aktualnej rozpraw y polsko*niemieckiej.

U cieszył się doktorow i ogromnie, widząc 
w nim najlepsze źródło inform acyjne, i zale* 
dwie N iegrodzki siadł obok niego, pochwycił 
jego rękę kurczowo i wyrzucił:

— I cóż, doktorze, mówi na to rada mini* 
strów ?.. Czy ten hamulec poskutkuje?

— N iech ojciec pozwoli wpierw p. dokto*
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rowi zapalić papierosa — wpadła pani Hanna 
z uśmiechem.

Profesor pohamował się, odstąpił od ataku 
na gościa, ale mruczał na poły do siebie:

— Tego hycla Lautenbacha przyłapał pan 
doktór jakby in flagranti... Bajeczne było to 
posunięcie. Kom prom itacja „lojalnej mniej* 
szóści wprost... na Europę. D októr w yjechał 
na połów flonder, a złowił wieloryba, ha! ha. 
Dalibóg, za to trzeba doktorow i postawić 
pomnik...

N iegrodzki zawstydził się i rzekł:
— Niech pan profesor nie zatrw oży się 

jeśli usłyszy straszną kanonadę na Bałtyku 
późnym wieczorem. To nie wojna, to ćwiczę* 
ni a naszych statków.

Profesor był w stanie podgorączkowym. 
Przez okrągłe szkła świeciły fosforyczne blaski. 
Dr. N iegrodzki przejrzał jego apteczkę i dał 
mu środek uśm ierzający. Uważał, że profesor 
zmienił się ogromnie. Z  rozwartego szlafroka 
i kołnierzyka nocnej koszuli wystawała wychu* 
dzona, żylasta szyja. N a zapadłych licach 
czerwieniły się plamy.

Nie było można głodnemu inform acji pro* 
fesorowi poskąpić wiadomości z W arszawy.

Z  wyżyn m inisterstw a N iegrodzki objął 
okiem całokształt położenia PolsKi i przekonał 
się, że osaczono ją jak  zwierza. Niem cy za* 
stosowały względem niej t. zw. „Einkreisungspo* 
iitik“, jaka irytow ała ich i denerw ołała tak  bar* 
dzo w  latach poprzedzających wielką wojnę. 
O panow ana przez nich Litwa Kowieńska mo* 
bilizowała się pod wodzą oficerów Reichs* 
w ehr‘y- W  Prusach W schodnich odbywały się 
przeglądy Stahlhelmu, W ehrw olff‘a, Johanniter* 
orden‘u i innych związków bojowych, wyszko*
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lonych wojskowo na godzinę odwetu, W Rosji 
miały rozpocząć się manewry na pograniczu 
Podola i Besarabji.

Zdawało się jakby chodziło Rosji tylko
0 zajęcie tej prowincji rumuńskiej, lecz Nie# 
grodzki dowiedział się, że miało to być jedynie 
wstępem do najazdu na Polskę. Ale w Bes# 
arabji rozmieszczono już około 100 tysięcy bit# 
nych żołnierzy białej armji i Niegrodzki za# 
pewniał, że skoro atak ten nastąpi, drugie tyle 
żołnierza rosyjskiego przybędzie z Francji
1 z Jugosławji do Lwowa i Małopolski wscho# 
dniej.

W  tym koncercie wrogów Polski dyrygo# 
wały Niemcy, wcale nie pohopne do szybkie# 
go wysłania sojuszników w bój. Przeciwnie, 
trzymały one ich krótko za uzdę, jako rezerwę, 
aby nie zdobyli dla siebie zawiele i nie rościli 
zbyt wielkich pretensji przy rozbiorze Polski. 
Tymczasem z uśmiechem Mefistofelesa oczeki# 
wały tryumfu plebiscytowego na Pomorzu.

Popsował im grę skandaliczny incydent 
z Lautenbachem, który rzad polski wyzyskał 
wszechstronnie.

Gdy Niegrodzki odsłonił przed radą mi# 
nistrów plan akcji Niemiec, punkt po punkcie 
uzasadniając zarówno aktami Lautenbacha jak 
argumentami rozumowemi i innemi, nie pozo# 
stało nic jak powstrzymać, zahamować gwał# 
tem bieg rzeczy, i tak nie dopuścić Berlin do 
pierwszego kroku wiodącego do zaboru. Tak 
się stało. Polska zażądała kategorycznie od# 
roczenia plebiscytu, uważając, że krecia robo# 
ta niemiecka doprowadziłaby akt „swobodnego 
wypowiedzenia się woli ludności na Pomorzu 
do absurdu.

Krok ten zrobił iście piorunujące wrażenie.
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N a głowę Niemiec, na tę olbrzym ią arm atę, 
rozpaloną przez ognie zaborczo * tryum falnych 
nastrojów , chłuśnięto niespodzianie potężny 
strum ień wody. Zasyczała przeto z wściekłoś 
ści arm ata i zaraz wyrychtow ała się odruchowo 
na Polskę. Echa m iljonowych okrzyków  wos 
jennych rozlegały się z N iemiec daleko po cas 
łym świecie.

A toli wyklętego słowa: „Krieg“ nie było 
wolno wykrzykiwać bezkarnie. N iem cy odsłos 
niły w uniesieniu swe oblicze i okazała się na* 
ga prawda. N ie Polska, jak  uplanow ały to do* 
wieść światu Niem cy, lecz one same dążyły do 
w ojny z pogardą dla Ligi N arodów . Przez to 
Berlin ściągnął na siebie odium i sprowadził 
to, co zam ierzał sprowadzić na Polskę po prze* 
granym przez nią plebiscycie.

N iegrodzki nie przeczuwał odrazu tak kos 
rzystnego dla Polski obrotu rzeczy w opinji 
Europy.

— N iem cy wpadły w wilczy dół, dla Polski 
przez nie przygotow any — tłum aczył profesos 
rowi. — Po tem  czego dowiedziałem się w mis 
nisterstw ie, nie wątpię, że przerażone szczęs 
kiem broni niemieckiej gabinety m ocarstw  
odczytywać będą te akta, jakie nadesłano im 
już (jeszcze niekom pletne) z W arszaw y, jak  
najgorzej do Berlina uprzedzone. Przez swe 
m anifestacje wojownicze Berlin potw ierdza to 
co głosi W arszaw a na mocy przedłożonych a k s  
tów. W obec tego Londyn nie będzie mógł nie 
uznać, że żądając odroczenia plebiscytu, rząd 
polski ma zupełną słuszność. O rozm iarach 
zaś korupcji niemieckiej na Pom orzu upewnias 
ją  go owe listy kontrolerów  angielskich do Laus 
tenbacha. Podziałają one niby pięść pod nos 
i staw ią Londyn w takie położenie, że nie bęs
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niem Niemiec.

— Boże! Boże!... — szepnął profesor, zdej* 
mując słowa z jego warg.

— Polska wygra sprawę na forum Europy 
i na arenie Ligi — skończył Niegrodzki.

— Boże!... odetchnął całą piersią profesor, 
jakby mu spadł kamień z duszy. Więc doktór 
sądzi, że mocarstwa, zawczasu zaalarmowane 
upiorami wojny, położą się kamieniem przed 
Niemcami i wytrącą im miecz z ręki?

— Mam nadzieję — odparł z przekonaniem 
Niegrodzki — Liga, która byłaby okazała sic 
bezsilną kukłą, gdyby rzeczy były poszły we* 
dług planu Berlina, teraz posiada idealną oka* 
zję do wystąpienia z gałązką oliwną jako żywe 
i mocarne ciało. Zadzwoniliśmy na nią wczas 
i wskazali palcem winowajcę.

— Boże!... — wyszeptał jeszcze drżący 
z emocji starzec — Opatrzność czuwająca nad 
Polską, obrała ciebie, doktorze, za swe narzę* 
dzie i kreowała się zbawcą Ojczyzny... Ręce 
ci ucałować, u nóg twych leżeć...

Łzy strumieniem popłynęły z pod okuła* 
rów i ściskał bez końca rękę doktora. Do nie* 
dawna ufał Niemcom bez granic, teraz zaś
mniej niż ktokolwiek, więc spytał:

— A  czy te łajdaki ukorzą się przed Ligą? 
—■ Inaczej nie nazywał Niemców.

— Niepodobna przypuszczać, aby oszalały, 
aby rzucili się na nas wtedy, gdy Londyn za* 
równo jak Paryż pokażą im pięść i hukną im 
jako złoczyńcom w uszy: Stop!

— W  istocie... tak... — mamrotał profesor, 
a gdy opanował wzruszenie, począł doktorowi 
pokazywać czołowe gazety niemieckie, nawo* 
łujące do zajęcia Pomorza „w imieniu Ligi, któ*
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rej woli Polska nie chce uszanować, zrzucając 
z siebie groźny plebiscyt, pod którego brzemie* 
niem byłaby upadła“.

O taktyce Berlina rozprawiali jeszcze dłu* 
go, aż Niegrodzki począł żegnać z pacyfizmu 
proniemieckiego już uleczonego starca.

— Co przyniesie przyszłość, tego nikt nie 
wie. Zwykle dzieje się to, czego nie p-rzewidu* 
jemy, — mówił, zabierając się do wyjścia. — 
Jednak możemy spojrzeć w jutro z ufnością... 
gotując się do wojny.

— Więc to jednak nie wykluczone!
— Z Niemcami to nie jest nigdy, w żadnym 

wypadku wykluczone. Wychowali się na Ni* 
belungach. Oni wojnę kochają!!....

XVI.

W  obecności pani Hanny Niegrodzki wy* 
głaszał tylko takie zdania, które mogły były 
dojść do uszu pana Wessera. Przypuszczał bo* 
wiem, że mąż zapyta ją, co Niegrodzki mówił 
o zamiarach i polityce rządu i czy nie plusnął 
słowa o swych najbliższych poczynaniach jako 
szef wywiadu. Musiało go to interesować nad 
wszelki wyraz.

Posłyszawszy ostatnie zdania, wymienione 
między Niegrodzkim a ojcem, pani Hanna była 
znów pod wrażeniem, że może spaść na nich 
wojna. Więc, podając ojcu lekarstwo, powró* 
ciła do tylokrotnie wentylowanej tam kwestji 
jego wyjazdu. Ale profesor rozsierdził się na 
to:

— Mówiłem wam tyle razy dobitnie, że nie 
ruszę się stąd pod żadnym warunkiem, póki 
nie wyjaśni i nie rozstrzygnie się ta sprawa
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ostatecznie. O wyjeździe nie chcę już słyszeć 
ani słowa!

A co ja mam począć z sobą? — spytała 
córka, patrząc w niego dużemi oczyma.

— Ty, postąpisz tak jak uradzicie między 
sobą z mężem.

Karol życzy sobie, abym wyjechała. 
Podsuwa mi tę myśl codzień wyraźniej, wkrót* 
ce zacznie mi ją narzucać. Lecz... ja  nie wiem 
czy potrafiłabym opuścić ojca w takich strasz* 
nych momentach. Zresztą należę do Czerwo* 
nego Krzyża.

Pochyliła się na poręcz ojcowskiego fotela, 
przytuliła instynktownie do mistrza swego ży* 
c,'a’ który objął ją w pół ramieniem i po chwili 
głębokiego zastanowienia spytał:

— A co ci dyktuje sumienie?
Myślałam, że... powinnam pojechać za*

raz z Zygmusiem do cioci Iliniewskiej. Pozo* 
stawić go tam rui zapadłej wsi, gdzie chyba 
wojna gazowa ludzi nie doścignie i bezzwłocz* 
nie powrócić do Gdyni.

Profesor pogrążył się w milczeniu.
~  Zrób tak, Hanko... — wyrzekł wreszcie. 

Przykro ci będzie rozstawać się z dzieckiem, 
lecz jeśli spadnie na nas i na świat ten kata* 
khzm, będzie to jedna z najmniejszych przy* 
krości. Ci zbrodniarze, w których tak długo 
wierzyłem, zdolni są wy truć, wymordować nas 
wszystkich, jakby szczury... Ale twym obo* 
wiązkiem, jako polskiej kobiety jest stać przy 
mężu, przy żołnierzach, obrońcach, braciach... 
l y  to dobrze rozumiesz...

Pocałował ją w czoło i przygarnął silnie do 
siebie.

— Jeśli Opatrzność nie zlituje się i ten An* 
tychryst świat w piekło zamieni, to my tutaj...
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wyzdychamy... No, nic gorszego nie może 
spotkać... W yzdychamy... na posterunku obok 
Czesia... przy naszej chorągwi.

Pani H anna przym knęła załzawione oczy, 
usłała głowę na ramieniu ojca i nic już nie mó* 
wili długą chwilę.

A  nazajutrz rano pani H anna poczęła go* 
tować się do podróży.

W  tym  czasie jej mąż, siedząc przy biurku 
w swej kancelarji, wyzierał przez szybę na uli* 
cę, gdzie podniosły się nagle wrzaw a i wzrasta* 
jacy tumult. Chm ary chłopaków i dorosłych 
biegły po chodnikach i zatrzym yw ały się raz 
wraz, tworząc rojny, ruchomy szpaler wzdłuż 
jezdni, przez k tó rą maszerował żwawo pułk 
piechoty w kaskach, z czubatymi tornistram i. 
Z a nim jechały furgony samochodowe z góra* 
mi kulom iotów i przeróżnych tłomoków. A  w 
ślad za tern zadudniła na bruku jedna i druga 
b a te rja  artylerji. Defilada ta byłaby^ zwykle 
przeszła bez zwrócenia szczególniejszej uwagi. 
Tym czasem  dnia tego wywołała zbiegowisko 
i w itano ją  okrzykami. Bo żołnierze umaili swe 
kaski zielonemi gałązkami i tłum odczuwał, że 
posiada to jakieś nadzw yczajne znaczenie. 
Przecież od pewnego czasu czuć było w po* 
w ietrzu zapach prochu. .

Zaalarm ow ały m iasto dwa pociągi wojsko* 
we. Opowiadano, że okrom  żołnierzy przywie* 
ziono mnogie wagony automobilów pancernych, 
czołgów i dział arty lerji przeciwgazowej, nie 
mówiąc już o kulom iotach i saperskich rekwi-' 
żytach. W ojsko generała W ińczy opanowaio 
olesiony grzbiet wzgórz, k tóry  oskrzydla G dansk 
i biegnie do Bałtyku. Ludziska gapili się na bez* 
kresny pochód wozów i arm at, ciągnący w gorę 
od dworca i kom entowali to bardzo rozmaicie.
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Pan kapitan portu przyglądał się uważnie 
wojsku, zmierzającem u do Oksywia i licznym 
oficerom, przem ykającym  się pieszo, konno lub 
w motorowych wózkach przed ieS° oknami. 
K rótko potem zauważył w zacichłej ulicy jedną 
i drugą secinę robotników  z motykam i i kilo* 
fami, postępujących luźnemi gromadami i za* 
dzwonił na swego sekretarza.

Pojaw ił się wybladły biuralista w szaracz* 
kowem wyświechtanem odzieniu.

— Co znaczą ci robotnicy? — spytał go. ^
— Mówią w mieście, że m ają oni pomagać 

w ojsku przy kopaniu schronów. .
_  To dobrze — rzekł p. W essex. — Ludzie

zarobią sobie trochę grosza. _ ■ * u

— O powiadają w mieście, że lada dzień bę*
dzie mobilizacja.

  G łupie alarmy... — m ruknął pod nosem
p. W essex i zagadnął sekretarza w jak iejś spra*
wie służbowej. . .

A le nie interesow ał się plikami papierów 
na swem biurku. G dy pozostał sam, wymierzał 
kancelarję krokam i, zatrzym yw ał się przy ok* 
nie w zadumie, a po południu nie pojawił się 
w biurze wcale. \V yjechał do G dańska cicha ̂ 
czem. W ysiadł z samochodu w Sopocie i tam
.wskoczył w pociąg.

N ie udał się do znanego sobie, a tajemni* 
czego „H auptkom m ando“, k tóre ukrywało się 
w śród śpichlerzy przedm ieścia, lecz do willi po* 
łożonej ustronnie na pograniczu W rzeszcza, 
gdzie m ieszkał generał von der Lippe. Albo* 
wiem nie przypuszczał, aby nietylko Hauptkom* 
mando, ale także mieszkanie generała niemniej 
jak  pułkownika von D eckerta były pod me* 
ustanną obserw acją wywiadowców Niegrodz* 
kiego.

fltak sępów. 13
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Zastanawiając się nad kwest ją czemu Wes? 
sex wyszedł cało, bez skazy z morza dokumen? 
tów Lautenbacha, Niegrodzki znalazł aż dwie 
odpowiedzi. Primo, widywał się on z senato- 
rem tak często, że nie potrzebowały wdawać się 
z nim w korespondencję. Po wtóre Wessex 
nie stał pod jego bezpośredniem zwierzchni? 
ctwem, lecz pod rozkazami generała von der 
Lippe. To ostatnie przypuszczenie potwierdzili 
wywiadowcy. Bo widywali Wessexa wchodzą? 
cego o zmierzchu do tej pięknej willi lub, ob? 
serwując także kroki samego generała, spoty? 
kali ich razem w Jeschkenthal‘u. Od Haupt? 
komando Wessex stronił jak od ognia.

Dnia tego zastał generała nad wyraz stra? 
pionego. Drapiąc się po łysinie co chwila, cho? 
dził po gabinecie tam i napowrót bez głowy 
i klął na czem świat stoi. Bo teka z listami ocł 
komendy czarnej Reichswehr‘y z Berlina, jakiej 
oczekiwał, zginęła w drodze napowietrznej.^ Zc 
ją wysłano latawcem pocztowym, zapewniane 
go telegraficznie z tejże komendy ria jego za<- 
pytanie. Poczta gdańska wszczęła jak najenen 
giczniejsze śledztwo. Dotąd bez skutku. Dwaj 
urzędnicy pocztowi sami zdawali się bezmier? 
nie zaintrygowani tem, że jakaś nieczysta 
siła wyeksmitowała ową tekę.

Generał sądził, że jeśli nie obadwaj to je? 
den z nich przekupiony przez wywiad polski, 
zrzucił tę tekę w oznaczonem z góry miejscu 
na polskiem terytorjum.

Niemniej od generała zafrasował się tem 
Wessex, chociaż nie potrzebował się obawiać, 
by jego nazwisko figurowało w zaginionych 
skryptach Reichswehr‘y- Miał przecież swój 
pseudonim, a żadnych ścisłych instrukcyj co 
w porcie Gdyńskim przedsięwziąć mu należy.
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nie potrzebował. Ustalił to już dawno z dwo* 
ma sztabowcami.

— To sprawka Niegrodzkiego. Tego 
opryszka z pod ciemnej gwiazdy! — mruczał, 
a generał załamywał ręce, żuł wściekłość i klął 
jeszcze:

— Dieser verfluchte PolakeL. Mit dem 
miissen wir jetzt einmal fertig werden! (Z tym 
musimy się przecież nareszcie załatwić!)

Wessex potrząsnął głową.
— Tak... On wyzywa nas na noże; Byłoby 

szczytem przyjemności wysłać go do djabła, 
lecz czyliż Polacy nie podniosą z tego powodu 
wrzasku na Europę i nie wyzyskają takiego in
cydentu przeciwko nam tak, jak dokumentów 
Lautenbacha?... Oni dalibóg nauczyli się od nas 
alarmowania Europy. Już wtenczas, gdy sprząta 
nięto ze świata owego agitatora polskiego z pod 
Starogardu,, potrafili operować tym incydentem 
wcale zgrabnie. A  teraz...? Niegrodzki znany 
jest wszędzie jako szef wywiadu. Więc cóżby 
to był za skandal w świecie, gdyby gruchnęła 
wiadomość, że go zabito?... A  przez to nie ode
bralibyśmy Polakom tej skradzionej teki... Na 
tle tego, co Polacy opublikują z tej teki i roz* 
wieszą przed światem, napad na Niegrodzkiego 
(którego strzeże dwóch drabów) zrobiłby tern 
fatalniejsze i silniejsze wrażenie.

Generał chwycił się za głowę, wściekał 
w poczuciu krępujących go więzów i poprzysię- 
gał, że bądź jak bądź nie puści tej sprawki 
Niegrodzkiemu płazem.

Wessex zaś głowił się nad tern, czy nie da
łoby się skraść tej teki złodziejom. Lecz o tern 
nie można było śnić, bo z pewnością Niegrodzki 
wyprawił tę tekę natychmiast do Warszawy la
tawcem.

13*
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Długo rozpraw iali o tem i innych swych 
sprawach i była dziesiąta, gdy p. W essex po* 
wrócił do domu. Zastał tam  żonę trochę zaniepo* 
kojoną tem, że nie mogła dowiedzieć się w jego 
biurach dokąd on pojechał i kiedy wróci.

Mąż tłumaczył jej, że musiał osobiście po* 
jechać do G dańska w celu przyjęcia na służbę 
w  porcie kilku fachowo w yszkolonych ludzi. 
Ile razy załatwiał takie rzeczy ktoś z Jego  pole* 
cenią, dostawali mu się m echanicy niewykwali* 
fikowani należycie.

Ucieszył się w pierwszej chwili bardzo z te 
go, że H anka postanow iła w yjechać z dzieckiem, 
lecz w net zdjął go żal z powodu ich rozłąki. 
W ziął ją  na kolana, m uskał po tw arzy i wpatry* 
wał się w nią miłośnie, zachwycał jej urodą.

— H anka, w  tobie jest coś tak  słowian* 
skiego.... Ciężko mi będzie bez ciebie...

— Czy chciałbyś, abym, pozostawiwszy 
u cioci Zygmusia, wróciła zaraz do ciebie? — 
zawołała kobieta rozkołysana w jego objęciach. 
A  011 odparł:

— Pragnąłbym  tego bardzo, ty  skarbie, ale 
nie chcę... Rzeczywiście nie wiadomo co może 
tu zajść. Sam poczynam się obawiać... Przy* 
rzecz mi H anka, że nie wrócisz, póki cię nie za* 
wezwę do Gdyni. Zakazuję ci wyraźnie...

— T y  nie masz prawa zakazywać mi czego* 
kolwiek — zauważyła, lecz widocznie nie brała 
m u za złe tego zakazu, k tó ry  zaprzepaszczał się 
w ogarniających ich płomieniach.

W szystko tonęło w pocałunkach, Hanka 
w upojeniu przyrzekała co chciał i zapominała 
o tem  w oka mgnieniu. O platała palcami jego 
głowę i piła nam iętnie słodycz jego ust, on pie* 
ścił ją  i tak  pędzili w ponsową, szaloną noc mi* 
łości, tem dzikszej, że w nim grała nuta tragiczna.
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N azajutrz, gdy pociąg zabrał ią i dziecko 
daleko, powlókł się do domu, jakby wracając 
z pogrzebu. Padł w fotel, ukrył twarz w dło* 
niach. Miał ją  we krwi, czuł ją  w nerwach, wił 
się w wirach rozpaczliwej tęsknicy zmysłów 
i pracował nad sobą, by nie utonąć w nich, by 
w ydostać się na ląd.

Może nie u jrzy  jej więcej w życiu, może 
już nie ucałuje tej przem iłej, słowiańskiej swej 
Hanki!... Tej ukochanej syreny, co rajskim, 
w onnym  zefirem owiewała mu skronie i wplatała 
się w setki jego dni niewysłowienie tw ardych, że* 
laznych, niekiedy strasznych.

Lecz zaprawdę bvł mężczyzną! Mężczy* 
zną! Mężczyzna

Co naczy mężczyzna, tego n ik t na tych 
ziemiach nie wiedział...

Jeden Niegrodzki...
Ale dlatego, że nikt nie wiedział co to męż* 

czyzna, św iat nie poznawał się na doktorze 
N iegrodzkim. Był on „doktorkiem " miłym, 
sympatycznym. Niewątpliwie także rozum 
nym, naw et w yjątkow o rozumnym, ale akurat 
w tedy, gdy tryskał jego rozum, jego wściekły 
zapał antygerm ański, gdy niespożyte moce jego 
ducha rozprom ieniały szarotę dnia powszednie* 
go — najm niej przyjem nym , bo wpychającym  
ludzi w prochy ich nikczemnej przeciętności 
butem  tężyzny i wielkości. N iegrodzki znalazł 
się na polskiej ziemi jakby przez omyłkę i cha* 
dzał po niej niepoznany w swej istocie, niepo* 
szanow any dla swej wartości, niezrozumiany 
i oczywiście przez nikogo do niczego nie zużyt* 
kowany, nie pociągnięty. Byłby się zmarnował, 
przeszedł przez życie niby pasorzyt, gdyby nie 
był sam stw orzył się z potęgi swego ducha. 
Imponował W essexowi ogromnie.
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Któż miał w Polsce poznać się na takim 
stalowym człowieku? Aby kogoś należycie oce* 
nić, trzeba posiadać w duszy pokrewne struny. 
!A któż je miał w narodzie niewieścim, gdzie 
częściej wśród kobiet znajdujesz hart i moc mę* 
ską aniżeli wśród mężczyzn?

N a aresztowanie Lautenbacha nie byłby 
zdobył się w Polsce nikt prócz tego niepozor* 
nego jegomościa, co obracał się wśród ludzi skro* 
mny, najmniejszych honorów nieżądny. Ten po* 
zornie pospolity śmiertelnik, targnął się święto* 
kradzko na postać nietykalną, niemal majesta* 
tyczną.

Teraz dopiero, poczynały rzesze kołtunów 
i nie=koltunów bić mu pokłony.^ Lecz nie 
w uznaniu jego charakteru, męskości, odwagi; 
poprostu sławiono i oklaskiwano jego sukces, 
a wartość jego mierzono pożytkiem, jaki odno* 
siła Polska z broni, jaką jej włożył w rękę._

Zrozumieć, uszanować, rzetelnie podziwiać 
Niegrodzkiego potrafił jedynie objektywny, 
germański wróg — ten sam wróg, który najchę* 
tniej kazałby go zamordować, usunąć ze swej 
drogi skałę przeszkody.

Wessex własnoręcznie uśmierciłby go zato, 
że liczyć się musiał ciągle z jego djabelską czuj* 
nością i przenikliwością, że musiał się przed nim 
lękać, a jeszcze stokroć więcej za to, że Nie* 
grodzki zadał Niemcom taką klęskę w Lisewie 
i na domiar skradł im w mistrzowski sposób 
bezcenne dla Polski dokumenty, które grzebały 
do reszty plebiscyt i wstrząsnęły gmachem pła* 
nów niemieckich. On zbudził Polskę i otworzył 
przed nią wyjście z matni, on wydarł Niemcom 
Pomorze w ostatniej chwili i zdemaskował icłi 
obliczę i ich grę haniebnie przed światem. Wspa*
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niały szatan! Takiego zbrodniarza praw y N ie
miec poprostu m usiałby zabić!

Mimo to jednakże pan W essex, rycerz Za- 
konu króla A rtusa, nie przestałby wielbić 
zabitego wroga przez wsze dni swego życia. 
Albowiem Niegrodzki — on chyba jeden z nie* 
wielu w śród Polaków — umiał w tej mierze co 
on kochać i kochał swą ojczyznę nadewszystko, 
nad wszystkie bóstw a nieba i ziemi.

Pan Karol W essex byłby zabił go z lubością, 
a potem pochylił nad nim głowę i szepnął na
bożnie: Ecce homo!

XVII.

Stary profesor pozostał w willi Marcie 
z kucharką i pielęgniarką, której głównem za* 
daniem było wypełnić jakokolw iek pustkę wy* 
tw orzoną przez w yjazd pani Hanny. N ie bra* 
kio mu na szczęście niezbędnego w tych dniach 
tow arzysza: gazet. Chw ytał je drżącemi ręko* 
ma i wchłaniał niby żydzi mannę.

Snać w yczytał niesłychanie elektryzujące 
wiadomości, gdyż zerwał się niby młodzieniec 
i począł chodzić po pokoju. Szarpało go pra* 
gnienie podzielenia się z kim bądź wstrząsają*
cemi nowinami.

G azety warszawskie, oraz dodatki ad hoc 
w ydane w języku francuskim  i angielskim pu* 
blikowały pod krzyczącem i tytułam i słowo w 
słowo część skryptów  z kom endy Reichswehr y 
do G dańskiego Hauptkom m ando, o którego ist* 
nieniu wiedziała już ulica W arszaw y i Europa. 
D okum enty te przynosiły w spowiciu niekiedy 
niejasnych, nudnych dla ogółu rzeczy technicz* 
nych dowody, uw ydatnione tłustym  drukiem
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na to, że Niemcy gotowe do najazdu na Polskę, 
przygotowują na jej ziemiach zachodnich wa* 
runki dla przyjęcia swych wojsk dogodne.

Można było z tego wyczytać nawet ogólny 
plan kampanji (jak komentowano przez gen. 
von Seeckt'a aprobowany), a mianowicie, że 
Niemcy zamierzają wtargnąć w granice Rze* 
czypospolitej w trzech kierunkach. Przewi* 
dziany był atak (zapewne z Głogowy i Kistrzy* 
na) na Poznań, z Wrocławia na Śląsk i z Prus 
Wschodnich na Warszawę. Na Pomorze wtar* 
gnąć miały tysiączne zagony Stahlhelmu, aby 
służyć głównie celom dywersyjnym i, rzecz 
znamienna, tak postępować, by przygotować 
kraj do masowego rugowania mniejszych i ma* 
łych obszarników polskich z ziemi. Nadto ko* 
lumna wojska ze Szczecina, poparta w dalszych 
operacjach przez zmilitaryzowane bojówki 
z Powiśla, miała uderzyć na Tczew, podać rękę 
Gdańskowi i tak stworzyć pomost do Prus 
Wschodnich. Gdynię pozostawiono marynarce.

W  komentarzach do tych rewelacyi gaze* 
ty  warszawskie podawały do wiadomości na 
podstawie źródeł (jakich trzeba było szukać 
u komandora Gryffa i d*ra Niegrodzkiego), że 
w Gdańsku czekało hasła do boju dwadzieścia 
tysięcy żołnierzy, głównie w mundurach policji.

Komenda Stahlhelmu przesłała na ręce puł* 
kownika v. Deckerta ścisłe instrukcje dla bo* 
jówek i „kretów", jakie tory kolejowe i mosty 
należy zniszczyć i jakie zachować, ewentualnie 
zrekonstruować. Nadto przypominano z Ber* 
lina usilnie „obowiązek" wysadzenia w powie* 
trze arsenałów i punktów fortyfikacyjnych.

Sensacją sensacji zaś, do mas głównie prze* 
mawiającą było, że Reichswehra skazywała na 
śmierć pewnego generała brygady, stacjonowa*
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nego w tej chwili w Zbąszyniu, i komandora 
Gryffa, co obadwaj mogli byli poczytać sobie 
za największy pod słońcem komplement i za* 
szczyt. W yrok ten miał być wykonany na 
wieść o przekroczeniu granicy.

Wobec tych monstrualnych, piorunujących 
rewełacyj, które powlekały widnokrąg europej* 
ski krwawą łuną pożogi wojennej, przepadały 
bez wrażenia także przywieszone do nich wiać 
domości gazet, jak np. odkrycie kilku składów 
broni na pograniczu niemieckiem lub postrzec 
lenie dzielnego agitatora polskiego w Koście* 
rzynie.

W  tym czasie, gdy wiadomości te niby grad 
bomb i granatów leciały w świat, na ulicach 
W arszawy czytano wezwania pod broń kilku 
roczników wojskowych, (okrom już bezgłośnie 
zmobilizowanych) i opowiadano, że przesyłając 
stek tych rewełacyj państwom reprezentowa* 
nym w Radzie Ligi Narodów, rząd polski wzy* 
.wał je w lapidarnej nocie do natychmiastowego 
„zastosowania przewidzianych sankcyj", czyli 
do zbrojnej akcji przeciwko zdemaskowanym 
zbrodniarzom, gotowvm do zamachu na pokój 
Europy.

Polska była na wulkanie. Przeszyło ją trze* 
sienie ziemi od krańca do krańca i przeżywano 
straszne dni pod wrażeniem, że grzmi i błyska 
się na niebie, które wydawało sie tak pogodne. 
Wychowywano bowiem ogół w dziewiczej nie* 
świadomości niebezpieczeństwa niemieckiego. 
Głuchy jak pień, nie słyszał on nieustannych 
krzyków nad Sprewą o zwrot „zrabowanego'* 
Pomorza, nie widział uzbrojonej pięści germań* 
skiej, żył jak tabaka w rogu, kołysał się w ha* 
maku lubych złudzeń dziecinnych jako to, że 
„z Niemcem można się pogodzić", że „Niemcy
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nie wywołają wojny“, że „socjaliści, czy komu* 
niści, czy kto inny nie dopuszczą w Niemczech 
do wojny“ i t. p. Naród karmił się cukierka* 
mi takich popularnych aksjomatów.

Aż raptem uderzył piorun. Naród zbudzony 
tak brutalnie do rzeczywistości, byłby popadł w 
odmęty rozpaczy, gdyby rewelacje te nie były 
ukazały się na tle sromotnie pognębiającem wro* 
ga, a nuta rycerska żołnierza nie była dźwigała 
go na nogi. Żołnierz tchnął w naród ducha.

Rozfalowało się wszystko w miastach 
i w miasteczkach. Na placach i ulicach gro* 
madziły się tłumy, sejmikowały nad dodatkami 
gazet, a w tych zebraniach pomstowano nie* 
jednokrotnie na profesora Rybickiego i na jego 
sławetną Ligę Pokoju, pogłębiającą przez tyle 
lat ultrapacyfizm żywiołu polskiego.

Profesor przeczuwał te głosy, martwił się 
i gryzł, wstydził się przed samym sobą jak 
przed ludźmi i cierpiał w poczuciu, że niczem 
nie zdoła już w swem życiu odrobić tego zta, 
jakiem w najlepszej wierze się pohańbił, i że 
imię jego przejdzie do potomności jako szko* 
dnika narodowego. To byoł chorobą nieszczę* 
snego słowiańskiego idealisty.

Atoli pod wrażeniem grzmotów rozlegają* 
cych się po świecie, odchodził od czarnych 
myśli, od swych bolączek. Płynął na fluktuacji 
aktualności, a cios dyplomatyczny zadany Ber* 
linowi wprowadzał go w trans radości. Prze* 
czuwał w tern głowę i rękę Niegrodzkiego i ża* 
łował, że nie ma go przed sobą i nie może przy* 
cisnąć do rozdrganego serca tego „opatrzno* 
ściowego człowieka4'.

Coś niecoś ze swych przelewających się 
uczuć użyczył pielęgniarce, nie pytając się, ile 
ona z tego zrozumie, a później hoteliście z Ju*
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raty, który przyszedł do niego „po wiadomo* 
ści“. Zażywny pan Kubiczak miał wogóle bar* 
dzo rzadką minę, bo gości w Juracie nietylko 
nie było, ale nie było można ich się spodzie* 
wać.

Jednakże profesor sam łaknął nowin. Po* 
szukiwał przeto syna telefonicznie, który wszak* 
ze ostatnie dni i noce spędzał na Bałtyku przy 
kładzeniu sieci i pól minowych. Ostatecznie, 
zjawiwszy się w Gdyni, Czesław przyrzekł 
przylecieć wieczornym latawcem do ojca, przy* 
czem doniósł, że został mianowany kapitanem.

W Gdyni rozpogodziły się czoła, bo drogą 
iskrową i rad j ową odebrano wieści jak żywo, 
a dla Polski korzystnie zareagowała prasa za* 
chodnio*europejska na nowe, w niebogłosy 
krzyczące rewelacje rządu polskiego. Były one 
w całym świecie wstrząsającą sensacją, która 
odbiła się w murach City Londynu oraz giełdy 
przy W allstreet. Ohydna larwa wojny spowo* 
dowala tam panikę; różne papiery i akcje spa* 
dały na łeb, na szyję i z tego niejeden mógł był 
wysnuwać mniemanie, że finansjera pocznie 
wywierać nacisk na swe rządy w duchu pacy* 
fistycznym, oraz sparaliżuje wpływy masonerji 
naogół filoniemieckiej i przez Berlin dla jego 
zamiarów podbojowych zjednanej. Głosy wiel* 
kich organów londyńskich pozwalały rościć 
nadzieję, że gabinet angielski, zaalarmowany 
wielce (co nie ulegało wątpliwości) wystąpi 
energicznie, wyśle do Berlina notę hamującą je* 
go zapały. Tymczasem prasa francuska, z ma* 
łemi tylko wyjątkami stanęła niedwuznacznie 
przy boku sojuszniczej Polski i nawowywała 
rząd do akcji jak najwięcej stanowczej. Do* 
noszono, że po odebraniu tych rewelacyj z War* 
sza wy odbyła się konferencja gabinetu pary*



—  204 —

skiego, zaczem szef departamentu z minister 
rjum spraw zagranicznych udał się do amba? 
sadora niemieckiego „po wyjaśnienie".

Nie było można spodziewać się lepszych' 
wiadomości. Jakoż profesor Rybicki, niezmier? 
nie zadowolony i uradowany awansem syna, 
mówił do niego tego wieczora.

— Odsunęła się groza wojny, wiszącej tuż 
nad naszą głową... Dzięki Niegrodzkiemu. On 
jeden to sprawił. To zbawca Ojczyzny. Oka* 
żuje się tu czego dokonać może jeden, sam je? 
den człowiek.

Kapitan Rybicki nie miał w ciągu dnia cza? 
su, by zjeść coś rzetelnego. Więc pałaszował 
u ojca zimne mięso, a profesor dolewał mu 
piwa.

— My cenimy Niegrodzkiego niesłychanie 
wysoko — zauważył kapitan. — Ale z tego co 
ojciec słusznie zauważył, widzę, że jeszcze za? 
nisko.

— A więc, Czesiu, Bóg da, cała ta straszna 
awantura rozejdzie się po kościach. Plebiscyt 
już djabli wzięli i ot, robi się na Helu lato.

Czesław ładował fajeczkę tytoniem zawzię? 
cie i milczał. Wreszcie potrząsł głową prze? 
cząco i wyrzekł poważnym tonem:

— Nie, ojcze... będzie wojna...
Profesor żachnął się i otworzył na niego

oczy szeroko.
— Cóż ty gadasz?!... Odpowiedz mi! Czy 

wolno nam oczekiwać, że nietylko Paryż lecz 
i Londyn zagrożą Niemcom bezzwłocznem wy? 
powiedzeniem wojny, skoro padnie jeden strzał 
niemiecki?

— Możemy tego oczekiwać — odparł w 
skupieniu kapitan.

— Czyż tedy wobec tego nie przypuszczasz,
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że Niemcy ochłoną i, lubo z bólem krzykackie* 
go swego serca, odstawią karabin w kąt? Jak 
myślisz? — interpelował profesor wyzywająco.

— Proszę ojca... — począł Czesław ciągnąć 
słowa. — To samiuteńko mówiłem Niegrodz* 
kiemu. A wie ojciec co mi odpowiedział? Da* 
libóg warto posłuchać. „Niemcy — powiada — 
to naród na codzień ogromnie mądry, chytry, 
podstępny, raz jak pies uniżony, raz jak krzy* 
żak butny, a uposażony, jak żaden naród, zgoła 
wyjątkową potęgą woli (i dlatego tak piekieł* 
nie niebezpieczny) nadto pracowity, wytrwały 
i t .d. Mylisz się wszakże, jeśli sądzisz, że ten 
na codzień rozumny naród kieruje się rozumem. 
Niemcy są zgoła najwięcej na święcie emocjo* 
nalnym narodem i kierują się uczuciem... Uczu* 
cie zespala ich w wichurę, w orkan, w żywioł 
rozszalały. A teraz — mówił dalej Niegrodzki 
— trzeba sobie uprzytomnić, że Niemcy są 
w tej chwili olbrzymią armatą już naładowaną 
prochem, który rozsiewa upojne wonie na cały 
ten na wskroś militarystyczny naród. Czy ta 
armata nie wystrzeli wbrew pyramidzie trzeź* 
wvch argumentów? Czy ten emocjonalny na* 
ród na Nibelungach wychowany, .nie da. się por* 
wać przez hufce dzikich Walkirji?... Mój ko* 
chany — mówił do mnie Niegrodzki — Niemcy 
są bajecznie, przerażająco mądre, ale jak od 
święta zmalują głupstwo, to głupstwa jnnych 
narodów są wobec tego prawie niczem...

 I co jeszcze mówił Niegrodzki? — spytał
jakby zafascynowany stary profesor.

  Mówił nam jeszcze tak: Niemcy są w
przededniu straszliwego i jak Himalaje wyso* 
kiego głupstwa. Teraz dopiero skończy się nie* 
dokończona w r. 1918*tym krucjata przeciw* 
niemiecka, i to dla nich jak najfatamiej. Bo in
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nał te i piekielnej wojny europejskiej, jaką roz* 
pętają, będzie... może zmierzchem Europy, ale 
z pewnością zagładą Niemiec. W ytoczą z tych 
drapieżników ocean krwi, zdepcza ich, stratują, 
ogłodzą, rozćwiartują, zniweczą. Idzie na świat 
masowy mord, krwawa, dzika, cmentarna era... 
—- mówił i dodał słowami Napoleona: Teraz
naród nasz będzie musiał zaprawdę okazać, że 
jest narodem.

— Tak mówił...?— spłynęło z warg profesora.
— Ma on słuszność. O tyle przynajmniej 

o ile chodzi o najbliższą przyszłość. Bo muszę 
ojcu powiedzieć, że... ja jutro idę w bój — wy* 
cedził z cicha Czesław, lękając się, jakie to zro* 
bi wrażenie na ojca, który pobladł i wlepił w sy* 
na wzrok niby w widmo. Nie chciał wierzyć, 
że on przyjechał się z nim pożegnać.

— Co tv mówisz, Czesiu?! Jutro? W  bój? 
Czyżeś oszalał? Jutro?

Kapitan zapalił fajeczkę, rad, że już wy* 
krztusił tę przykrą wiadomość.

— Mogę ojcu mówić wszystko... Onegdai 
przyleciał do komandora bosman z niemieckiej 
marynarki, który był naszym wywiadowcą w 
Kilonji. Dostał urlop do Berlina, tam, (nasz ko* 
mandor przygotował mu to już zdawna) zabrał 
się na pewien polski sterowiec i drapnął do nas... 
Do swego dawnego oficera, a naszego koman* 
dora. To, co przywiózł z Kilonji da się streścić 
w słowie: woina! Nie będę ojcu wymieniać nie* 
mieckich statków, jakie wypłyną na morze prze* 
ciw nam... Nadmienię tylko, że bosman Stum są* 
dzi, iż ze Szczecina wysunęła się już czołowa 
kolumna ku naszej granicy.

— Jezus, Marja... — wyszeptał starzec, 
wsparł troskana głowę na ręku i dopiero po 
chwili zdobył się na pytanie:
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— A ty jakie masz przed sobą zadanie?
— Ja? Komenderuję Grom‘em — odrzekł 

głośno Czesław i rozpromieniał. — To najwięk* 
sza, najnowsza nasza łódź, większa od ,,Wilka“, 
z załogą 50 łudzi, jakich tylko mógł wychować 
taki komandor Gryff. Przepyszna łódź!

Było rzeczą jasną, że na tym przepysznym 
statku świeżo*kreowany kapitan zamierza doko* 
nać czynów przepysznych. W  świetle radosne* 
go jego zapału rozjaśniło się nawet stare, blade 
oblicze jego ojca. A Czesław mówił jeszcze:

— Szybkość Gromu pod wodą dochodzi dó 
15 mil na godzinę, elektromotory naj doskonal* 
sze. W śród załogi będę miał Francuza, torpe* 
dystę.

— Francuza?
— Ojciec nie wie, że Francja przysłała nam 

sześć łodzi i trzy krążowniki.
— To oni liczą się tam z ewentualnością 

wojny?
— Od dawna. Od czego mieli wywiad ko* 

mendanta Periet? On to przyprowadził nam te 
statki. A  udało się to jedynie dzięki temu, że 
wyprawiono je wówczas, gdy wojna zaledwie 
majaczyła w dalekim polu. Teraz przez cieś* 
niny duńskie nie przemknęłaby się ani mysz 
francuska.

— Francja zobowiązała się formalnie do 
niesienia nam pomocy na Bałtyku w czasie woj* 
ny. Prawda?

— Tak jest, lecz, proszę ojca, to absurd. 
Bo czyż Niemcy przepuszczą eskadrę krążow* 
ników przez cieśniny duńskie? Albo przez ka* 
nał Kiloński? Jeśli udało się przedostać przez 
cieśniny te łodzie, to zasługa komendanta Pe* 
riet, który tak się pośpieszył.

Profesor pokiwał siwą głową, dziwiąc
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się, że w tedy gdy pacyfiści żeglowali po świecie 
całą siłą pary i w pojęciu ogółu utrw alono po? 
kój, istnieli w śród wojskowych ludzie jasno* 
widzący, odgadujący zamiary niemieckie. 
I zdjął go wstyd, że sam należał do stada naj* 
naiwniejszego, otumanionego.

— N a Helu może ojciec czuć się bezpiecz* 
nym, więcej aniżeli w G dyni — tłum aczył ojcu 
Czesław. — A by Niemcy mieli tu  lądować, wy* 
daje się mało prawdopodobne. O d cyplu Helu 
ciągnie się hen daleko w morze sześć, siedem, 
ośm mil morskich, kordon nabijanych minami 
sieci. Z a nim leżą już pola minowe. Tym* 
czasem G dynię czeka w izyta eskadry lot* 
aiczej, k tórą pow itam y z należytem i hono* 
rami...

— Obawiacie się gazów?
— O nie! — uśm iechnął się kapitan. — Zre* 

sztą, mnie się wydaje, że N iem cy wprowadzą 
gazy dopiero w dalszem stadjum  wojny. Chwi* 
Iowo przestrzegać będą jeszcze zakazów Ligi 
Narodów, by nie narazić się mocarstwom, nie 
popychać ich do zbrojnego w stawiennictwa za 
Polską.

— Ależ Niem cy nie wypowiedziały nam  
jeszcze wojny!

— Oh, na to  przyszłoby nam  czekać do 
sądnego dnia! — odrzucił sarkastycznie kapitan. 
— Oni napadną na nas, wywołają wojnę, za* 
czem natychm iast poczną się wyłgiwać wbrew 
oczywistości, zwalać winę na nas, grać jak 
zwykle, rolę niewiniątek, „zmuszonych" do łaj* 
dactwa. U jaw ni się w pełni ich sofistyka, akro* 
batyka umysłowa oraz bezgraniczna bezczel* 
ność. A toli w tym  wypadku nie pomoże im sam 
djabeł. Bo przegrali sprawę plebiscytu, i to 
w sposób kom prom itujący, a Berlin nie wy tłu*
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maczy światu, jakobyśmy mieli jakikolwiek 
motyw do wojny.

— Znasz Niemców... — bąknął profesor 
z uznaniem i pomyślał, że nie napróżno chował 
się on w szkole Niegrodzkiego i Gryffa. Nie by? 
łoby nic zaszkodziło także starym, uczonym pro* 
fesorom uniwersytetu, gdyby byli u nich wzięli 
kilka lekcji. Uznawał to po niewczasie i west? 
chnął:

— Niestety nie docenialiśmy roli i znaczę? 
nia floty...

— A teraz wykaże się jej ogromna donio? 
słość — podjął żywo kapitan. — Teraz ślepiec 
przewidzi. Niemniej jednak niechaj ojciec bę* 
dzie dobrej myśli. Nie zniszczymy oczywiście 
znakomitej floty „rozbrojonych44 Niemiec, tego 
ojcu nie obiecuję. Jednakże przysięgam, że do* 
wiedziemy Niemcom, że istnieje marynarka 
polska... Przysięgam, bo wierzymy w naszego 
wodza, jakoby w boga wojny.. W iara nasza 
w niego, dzisiaj bezgraniczna, narastała w nas 
powoli, przebijała się przez trzeźwy rozum aż 
dobrała się do serca. Z  nim pragniemy woj o* 
wać! — wystrzelił entuzjazm.

— Bogu chwała — wyszeptał profesor, po= 
wstał z łzą w oku i przycisnął do piersi głowę 
ukochanego syria. *

Nie wiedzieli jak się to stało, że przęśli do 
sypialni profesora i stanęli przed niedużym, lecz 
dobrym portretem urodziwej pani Rybickiej. 
Kapitan spotkał spojrzenie jej wyrazistych, 
chabrowych oczu, zatopił się w nim, jakby 
w otoczony jej ramion matczynych i zdało mu 
się, że nie byłoby rzeczą tak straszną, gdyby 
odszedł od tego świata — do niej.

Ojciec uścisnął dłoń jego mocno, niby ser* 
ideczny towarzysz broni. Chciał jeszcze coś

fitak  sępów. 14
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rzec, lecz ani słowa nie mógł wydobyć z krtani.
A syn, jakby przed swym komandorem, 

stanął na baczność, salutował i zwrócił się do 
drzwi.

W  piersi starego pana grały akordy potęż? 
nych uczuć, na skrzydłach dumy wzbijające się 
w podniebia. Uwisł na synu okiem, zakreślił za 
nim znak krzyża świętego, a potem łowił uchem 
jego kroki, zapadające się w ciszę nocną.

XVIII.

Gdy W otczak z poleceniem od doktora Nie? 
grodzkiego stawił się w Gdyni u komandora, 
poczęli uświadamiać sobie z niemiecką ścisło? 
ścią gdzie, w jakich wypadkach i jakimi sposo? 
bami mógłby zdradziecki, a mimo wszystko 
jeszcze nieuchwytny kapitan portu zadać pod? 
stępnie cios marynaręe i sprawie polskiej na 
tym brzegu.

Można było wyrugować go ze stanowiska 
komisarza plebiscytowego w Grudziądzu, co 
zależało jedynie od wojewody, ale jak długą 
i zawiłą operacją byłoby wysadzanie go w po? 
wietrze z twierdzy, jaką zbudował sobie w por? 
cie Gdyńskim na gruncie swej fachowości, po? 
prawności oraz względów wysokich dygnitarzy 
państwa. Wprawdzie Niegrodzki byłby z czy? 
stem sumieniem wskazał nań jako na zdrajcę, 
lecz wytoczone przezeń dowody byłyby praw? 
dopodobnie okazały się całkiem niewystarcza? 
jące w Warszawie. Przecież ostatecznie Wes? 
sex mógł był przyznać, że ojciec jego nazywał 
się Wesser i on sam jako młodzieniec nosił to 
nazwisko, a jednak sprawę swoją wygrać, twier? 
dząc, że wraz z obywatelstwem amerykańskiem
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przejął nazwisko swego amerykańskiego stryja. 
A czyż w Warszawie danoby wiarę, że pan 
Wessex, wzór doskonałości, zięć prof. Rybickie* 
go bywał potajemnym gościem generała von der 
Lippe? Gdzie dowód?... Słowem nie było 
można marzyć o wyzbyciu się z serca Gdyni tej 
groźnej miny dynamitowej.

Komandor i Wotczak spisali długą listę 
przewidywanych ewentualności, a z rozmyślań 
nad bezpieczeństwem tej perły państwa wyni* 
kło, że Wotczak objął bezpośrednią komendę 
nad miejscowym wywiadem. Zastał on tam 
już ludzi czuwających nad tern, by podejrzane 
figury, bołszewizmem cuchnące, nie czepiały się 
marynarzy. Nadto policja i wywiadowczynie 
śledzili kobiety przybywające z Gdańska i in* 
nych miast. W otczak powiększył liczbę zatru* 
dnionych w porcie ludzi, którzy obserwowali 
mechaników, robotników portowych, tudzież 
załogi zawijających statków. A sam chętnie 
stawiając wódkę, piwo, ba! nawet kiełbasę zaj* 
mował się osobami z najbliższego otoczenia ka* 
pitana portu i wszystkimi, do których się on 
zbliżał. Jeżeli kapitan rozmawiał z tragarzem 
dwie minuty dłużej niż wydawało się to potrze* 
bne, wywiadowca notował sobie owego robot* 
nika w pamięci. Nie trudno przeto było zau* 
ważyć, że p. Wessex wyszczególniał rozmową, 
a także uposażał hojnie kilku mechaników 
z Gdańska. Nie dość na tern; w cieniu pana 
W essexa migotały dwie szybkonogie figury 
wypróbowanych w czasie plebiscytu młokosów. 
Jeden z nich już w Grudziądzu zapoznał się 
z obyczajami pana inżyniera i potrafił niepo* 
strzeżenie eskortować go do willi generała von 
der Lippe.

iW rejonie marynarki Wotczak jawił się co*
ta*
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dziennie aibo w czapce bosmana albo w kapę* 
luszu. Jakbądź się przedstawiał, każdy majtek 
wyczuwał, że ten kruczobrody cywil kryje w za* 
nadrzu legitymację upoważniającą go do wści# 
biania nosa we wszystko. Z poza pleców jego 
wystawał autorytet samego komandora.

A  komandor zdał się głową dotykać niebios 
od chwili, gdy proklamacja stanu wojennego 
z jego podpisem ukazała się na ulicach, gdy 
miasto zadrżało w posadach od łoskotu wiado# 
mości wojennych, gdy każdy obywatel i wszy5 
scy razem wykolejeni raptownym kataklizmem 
znaleźli się jakby w próżni. Ich pociąg wysko# 
czył z relsów, wyrzucił ich z toru ich życia i nie 
mogli się zorjentować gdzie są. Ludziska brali 
się za głowy, nie widząc bezpośredniej przyczyn 
ny tego stanu i nie mogąc pojąć za jakie śmier# 
telne grzechy szedł na kraj hufiec strasznych 
potworów apokaliptycznych. Błąkali się niby 
trzoda opuszczona i zbłąkana, szukali instynkt 
townie moralnej opoki i swego ja, z którego 
trzewi należało teraz wykopać nowe podstawy 
istnienia. Stawali tu i ówdzie grupami, skar# 
żyli się, lamentowali, odczytywali rozlepione 
płachty afiszowe z przepisami jak zachować się 
należy w momencie ataku lotniczego i bombar# 
dowaniu od strony Bałtyku.

Rozpoczynała się wojna. Rozpoczynała od 
radykalnego przewrotu w dziedzinie ducha je* 
dnostek i zbiorowisk.

Zaranne słońce złotym, czułym całunkiem 
niosło nowy dzień miastu, a tam, zda się na po# 
kładzie okrętu admiralskiego, grzmiał werbel, 
trylował, łomotał posępnie bez końca, warczał 
paszczą despoty, tak, iż mocą swego impera# 
tywu deptał krwawe postrachy.

Posterunki przeciwlotnicze za Kamienna
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G órą na grzbiecie wzgórz i na Kępie Oksyw* 
skiej stróżowały nad miastem, ale i ono samo 
poczynało myśleć o sobie. Bo nie poszły w las 
nauki, jakiemi karm iono społeczeństwo ostat* 
niemi laty, nauki na tem at: naród podczas woj* 
ny — naród pod bronią. Przeszyw ała ogół świa* 
domość, że teraz nietylko żołnierz, lecz każdy 
w ystawiony jest na niebezpieczeństwo i to mo* 
biłizowało w szystkich do czynu obronnego. N a 
dane przez młodzież hasło, k to  czuł się na si* 
łach poczytywał za obowiązek współzawodni* 
czyć z robotnikam i m agistrackimi, k tórzy  w 
oznaczonych punktach m iasta poczynali praco* 
,wać nad schronam i ziemnęmi. A  to  forsowne 
zajęcie fizyczne wyrwało ich z koliska roztraj* 
kotanych nerwowo, nieprzytom nych mieszkań* 
ców, k tórzy  przy rozdawaniu masek przeciw* 
gazowych dopraszali się zapasowych masek, 
a potem  śpieszyli na rynek i kupowali tam  przy 
.straganach, nieraz za ostatnie grosze, kosztowną 
bieliznę przeciw perytow ą i przeciwfosgenową.

Tym czasem  dr. N iegrodzki nie wychodził 
od siebie. Ogniskowały się w jego gabinecie 
mnogie nici i nie odstępow ał od telefonu. Gro* 
zy tych chwil wulkanicznych nie odczuwał tak, 
jak  szerokie m asy ogółu. Poczynało się bowiem 
dziać to, co od lat kilkunastu uważał za nieunik* 
nioną konieczność, w ynikającą z prostego ma* 
tem atycznego zadania. Chociaż przeto rzeczy* 
wistość posiadała tak  przerażającą larwę, że 
mogła w ytrącić um ysły z równowagi, pan _ An* 
toni płynął szlakiem swej ideologii daleko i no* 
tow ał teraz z zadowoleniem, że N iem cy niepro* 
,wokowani rozpoczynali kroki wojenne na ziemi 
polskiej. Oni wszczynali wojnę.

Ubiegłej nocy grzm oty podobłoczne obwie* 
ściły raid latawców niemieckich na Tczew, co
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niewielki odniosło skutek, lecz rozsiało przeraz 
żenie na Pomorze. Wszelako Niegrodzki pytał 
się, czy atak ten nie pociągnie za sobą takich 
następstw jak zbójecki napad Niemców na Bel* 
gję przed 24 latv. Czvż Niemcv wiedzieli co 
czynią?

Śladem lotników wpadły na Pomorze ko* 
lumny Szczecińskiego żołnierza z chmarami 
małych, żwawych czołgów i lekką artylerją, 
chcąc niejako jednym skokiem dostać się do 
Tczewa i zespolić z Malborgiem. Atoli generał 
Turkowski, osłaniający pod Kościerzyną ars 
terję kolejową do Gdyni, powstrzymał wichus 
rę, zaskoczył najeźdźców flankowym atakiem. 
I rozgorzały tam boje zażarte, krwiożercze, bez? 
pardonowe.

U wrót swej zagrody Polak położył się skas 
łą na drodze hord krzyżackich z determinacją, 
która spiętrzyła się w heroizm, jaki w tych czas 
sach „zmaterjalizowanych“ był zjawiskiem najs 
mniej oczekiwanem. Stała się rzecz niesłychas 
na. Żołnierze poczęli plutonami, kompanjami 
ślubować między sobą, że będą walczyć literals 
nie do ostatniego chłopa i albo zwyciężą, albo 
nie ostanie na ziemi ani jeden zwiastun ich pos 
gromu. Ogarnęła szeregi psychoza heroiczna 
i przeobraziła wojsko w falangi zaczarowanych 
rycerzy. A że, wbrew oczekiwaniom, dochodziło 
często do ataków oko w oko, bohaterski rozs 
mach Polaków wnet zgasił animusz najeźdźców. 
„Wesoła wojenka" przybierała nieoczekiwanie 
bardzo poważne oblicze.

W  atmosferze heroicznej sam generał Turs 
kowski dobył pałasza na pobojowisku i przys 
sięgał. Albo zwycięstwo urodzonych rycerzy, 
opromieni świat zachwytem i uzbroi przyjaciół 
pokoju, albo olbrzymie cmentarzysko ofiarnych
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słowian pozostanie wiekopomną hańbą zban* 
krutowanej Ligi Narodów i rzeszy pacyfistycz* 
nych dudków i histrjonów. Niechaj wtedy nie* 
przebrane krzyże cmentarne spiętrzą się w je* 
den niebotyczny krzyż jakby z wyżyn Golgoty 
widniejący przed całą ludzkością. A krzyż ten 
niech woła na świat o klęsce idei Chrystus 
sowej pod najazdem hufców Antychrysta.

Nic takiego nie zapisała jeszcze historja.
N a przedpolach Kościerzyny i Tczewa roz* 

grywała się walna próba ogniowa potęgi ducha, 
jak ongi pod Grunwaldem. Polacy wprowadzi* 
li w boje kilka ciężkich haubic tczewskich, ja* 
kich nie posiadał niecierpliwy, pewny zwycię* 
stwa najeźdźca, lecz, jak zwykle, byli liczebnie 
słabsi. A  podczas, gdy zagony niemieckie mo* 
gły oczekiwać stuprocentowych posiłków. Po* 
lakom zagrażał z tyłu korpus gdański. I to 
w najwyższym stopniu niepokoiło Niegrodz* 
kiego. Szturmował przeto przez telefon do 
wojewody Trawińskiego.

— Każda chwila droga — straszył go — ko* 
mandor Gryff oczekuje jak zbawienia rozkazu 
zajęcia Gdańska. Jeżeli pan wojewoda nie 
przemówi od siebie w Warszawie, hamowanej 
bodaj przez jakieś skrupuły, i tak pozostawimy 
Gdańsk w spokoju, wszystko stracone,^ i całe 
wojsko Turkowskiego i Tczew i Gdańsk, i... 
Gdynia. Wszystko!

Wysłuchawszy uwag wojewody, Niegrodz* 
ki ciągnął:

— Zaraz wytłumaczę. Kto chce zabezpie* 
czyć zarówno Gdynię od lądu jak Tczew, musi 
natychmiast zająć i obezwładnić Gdańsk. Jeśli 
nie, Gdańsk (20 tysięcy żołnierza) uderzy na 
tyły Turkowskiego, który nie zdzierży. Nie 
można więcej aniżeli można. W tedy padnie
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Tczew. A  korpus gdański, poparty przez zwy* 
cięskich najeźdźców, będzie mógł rzucić się na 
generała Wińczę i na Gdynię... Każda minuta 
bezcenna! Czyż możemy w takiej sytuacji krę-" 
pować się względami na to, że wolne to miasto 
wyrosło prawem kaduka na jakieś wolne pań* 
stewko? Czyż skrupułów naszych nie obali 
fakt, że miasto to uzbrojone od stóp do głów 
czeka komendy swego Berlina?... Zresztą, wy* 
znam panu wojewodzie, że kolumna generała 
Wińczy, sprowokowana przez Heimwehr‘ę po* 
sunęła się już z naszych wzgórz w granice 
Gdańska... Jest w Oliwie, walczy z załogą gdań* 
ską. Ale sytuację radykalnie zmienić na naszą 
korzyść może tylko akcja komandora Gryffa... 
Liczy on na sukurs moralny pana wojewody... 
Może pan wojewoda trzyma teraz w ręku szalę 
losów... całej kampanji! — wyrzucił Niegrodz* 
ki, by podbić dumę wojewody.

Snać p. Trawiński pragnął świeżych wiado* 
mości o stanie bitwy pod Kościerzyną, bo Nie* 
grodzki odrzekł:

— Tak jest. Pieśń: Nie damy ziemi skąd 
nasz ród! skrystalizowała się tam w hasło: Nie 
damy Tczewa! i to poręczył swem życiem każ* 
dy żołnierz Turkowskiego... Skuteczną pomoc 
tym bohaterom dać może tylko... nasza flota.

Jeszcze p. wojewoda coś mówił, a Nie* 
grodzki słuchał.

Tymczasem wsunął się do pokoju czerstwy 
blondas. Przestępując z nogi na nogę, mięto* 
jsząc czapkę w dłoniach z niecierpliwości, młody 
wywiadowca spozierał na doktora z miną cie* 
kawą, a miłe rzeczy obiecującą. Niegrodzki wy* 
konał fragment giestu w jego stronę, co wy* 
wiadowca zrozumiał tak, że przysiadł w krześle. 
Ale był gotów wyskoczyć w sekundzie.
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Gdy wreszcie doktór odkładał słuchawkę; 
Adamczyk wykrzyknął:

— Pan Wessex poszedł do p. komandora.
Rzeczywiście wiadomość ta musiała zawie*

rać coś ważnego, bo błyskawica przeleciała 
przez oblicze doktora.

— A gdzie W otczak?
— Poszedł za nim.
Doktór kiwnął głową. Podniósł się w nim 

pewien niepokój. Bo zbliżała się zdawna uprą* 
gniona i cierpliwie przygotowana chwila. Go* 
dżina pana kapitana portu, Karola Wessera.

— Dobrze. Możesz iść. Bądź pod ręką 
Wotczaka... Ja będę w domu.

Odprawiwszy Adamczyka, doktór wypił 
szklankę wody, zapadł się w siebie i począł cho* 
dzić po pokoju. Było w nim przestronno, bo 
wielki, rozkładany fotel na płozach i kółkach 
przysunięto wzdłuż do ściany, jako zbędny 
u tego lekarza mebel. Obok niego, w kącie sta* 
ła wzgardzona szklana szafa z narzędziami me* 
dycznemi. Pomiędzy dwoma oknami wisiało 
lustro, pod niem okrągły, nieduży stół ukrywał 
się pod nawałą gazet. W śród tych druków ist* 
nłał z łaski niebieskawy wazonik z pękiem 
sztucznych goździków. Trzy chuderlawe fote* 
liki, bez ambicji do wygody, dotrzymywały to* 
warzystwa stołowi na wydeptanym dywaniku. 
Zaprawdę nie było w tem ani krzty luksusu ani 
smaku. Ale na lepsze umeblowanie nie pozwą* 
lał sobie monomanją owładnięty osobnik, który 
połowę swych wcale nie małych dochodów po* 
święcał na cele wywiadowcze. On nie znał 
tych gratów, nie uświadomił sobie bodaj nigdy 
ich istnienia.

W śród tej tandety dostojnie, arystokra* 
tycznie przedstawiało się duże, skórą bawolą
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pokryte biurko z licznemi ozdobnemi szuflada* 
mi. Spoczywały na niem mnogie teczki papie* 
rowe, zawierające listy od wywiadowców. Z a 
nimi opierał się o ścianę zegar w marm urowym  
bloku, dar od oficerów, a nad tem wisiał znany 
oleodruk przedstaw iający Kościuszkę, składają* 
cego przysięgę na rynku Krakowskim.

N iegrodzki zajął ruchome krzesło przy 
biurku, wsparł głowę na ręku i wszystko przy* 
słoniła mu wyolbrzymiona, m onum entalna po* 
stać pana Wessexa. A  gdzieś za nią różowił 
się w perspektywie profil pani Hanki.

W  tym  czasie p. kapitan portu w eleganc* 
kiem, letniem ubraniu, w meloniku na głowie, 
z czarną teką w lewem ręku zbliżył się do od* 
wachu, wystawionego u wejścia w rejon woj* 
skowy, k tó ry  rozciągał się aż hen, po za wzgó* 
irze Oksywia.

Przy białó*czerwonej budce sterczał musku* 
larny m arynarz z karabinem, a za nim przy 
m iniaturow ym  stoliku figurował stary bosman 
z pergam inową maską wilka morskiego.

P. kapitan portu pokazał przepustkę od pa* 
na kom andora. Dnia tego miał na licach znużenie, 
jakby  po źle przespanej nocy i surowy wyraz.

Bosman odczytywał przepustkę długo i pil* 
nie jakby cyrograf imci pana Twardowskiego 
djabłu wystawiony, gdyż ze skryptam i nie był 
oswojony i żywił dla nich jakąś zaskórną awer* 
sję. Potem  popatrzył na pana W essexa, chcąc 
się snać upewnić, że ma przed sobą istotnie te* 
go cywila, na którego nazwisko opiewa prze* 
pustka.

— Możno iść — rzekł bez uszanowania, 
a natom iast z pewnem wahaniem. Bo nie był 
całkiem pewien, czy nie wypada mu poddać 
choćby tylko krótkiej rewizji tego intruza.
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jak  to czynił w każdym innym razie. Jednakże 
na tej przepustce był wyraźny dopisek, uwal* 
niający pana Wessexa od wystawiania się na 
takie uwłaczające nieprzyjemnostki.

P. kapitan zwrócił się statecznym krokiem 
ku wspaniałej fasadzie komendantury, a'mają
tek rozmawiał z bosmanem o tern co ich czeka, 
gdy przy dreptał ku nim szybko z miasta jakiś 
marynarz.

Gdy bosman spojrzał w uśmiechniętą twarz 
tego kolegi, zawołał:

— Pan Wotczak?!... A  niech że cię! Toć 
pan dycht przeonaczył się na naszego!...

— Pan komandor kazał — rozśmiał się 
ajent.

— A brodę tyż kazał panu zgolić?
— Nie. To mi przykazała kobieta, bo po* 

wiada, drapie.
Zaśmiali się wszyscy. Wotczak prysnął 

w obręb świata wojskowego, miejscami skru* 
pulatnie odrutowanego, i niebawem ujrzał pana 
Wessexa, wychodzącego z komendantury. Snać 
nie zastał tam komandora, który wszakże miał 
być gdzieś w pobliżu.

Krocząc wolniej niż zwykle po krawędzi 
wzgórza ku morzu, pan Karol ogarnął wzrokiem 
port wojenny pełen ruchu, nie gorączkowego, 
lecz zegarowego. Królowała w tym zespole „Polo* 
nia“, krążownik, wypierający 10 tysięcy tonn, 
z ośm 20*centymetrowemi działami, czterema 
10*centymetrowemi i kilkunastu małemi działa* 
mi oraz ciężkiemi kulomiotami i załogą 600 lu* 
dzi. Na pokładzie „Polonji“, gdzie powiewał 
proporzec admiralski, kręciło się mnóstwo majt* 
ków. Poza nią stały od niedawna trzy zgra* 
bne, zwrotne i silne krzyżówce, które przywiódł 
zawczasu ze Cherbourga komendant Periet.
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Niewiele ustępowały im dwa, najnowszego typu 
kontrtorpedowce. Zauważyć było tam można 
zupełne pogotowie wojenne, co ogromnie zain* 
trygowało pana Wessexa. Zachodził w głowę 
jakie zamiary mogą pieścić w swem łonie czo* 
łowe jednostki lilipuciej floty. Że nie było wi* 
dać na wodach portowych trawlerów, holowni* 
ków i flotyli minowej, nie dziwiło go, gdyż 
Gdynia wiedziała, że statki te pracują gorącz* 
kowo nad kładzeniem pól minowych u wejścia 
do zatoki Gdańskiej.

Pan Wessex zlustrował zgóry kilkanaście 
łodzi podwodnych, na których dostrzegł ostat* 
nie przygotowania do jakieś wyprawy, lecz nie 
dziwił się temu w tej mierze jak gotowości bojo* 
wej krążowników. Czyżby Polacy zamieć 
rzali stoczyć na Bałtyku jakąś wielką bitwę?...

Pan Wessex uśmiechnął się do siebie ser* 
decznie a ironicznie...

W  tern z pokładu ^dużego transportowca 
podniósł się niby puch1 lekki latawiec i popłyń 
ną nisko bez szelestu do Jastarni.

Niedaleko od mola wystawał z podnóża 
wzgórza dach, którego beton pokrywała gruba 
warstwa ziemi. W  głębi utajonych tam maga* 
zynów mieściły się cysterny z ropą oraz różne, 
specjalne aparaty i rekwizyty artyleryjskie, a 
przed wejściem stały na relsach pancerne re* 
zerwuary z ropą, jaką opalano zdolne do boju 
statki.

Posuwając się dalej po półkole zataczają* 
Dem wzgórz, pan inżynier ujrzał kilkobarwne 
lufy w góre zadarte, niby zaopatrzone w obłoki. 
Chmary kanonierów zajęte były kunsztownem 
maskowaniem tych dział zenitowych. Ten i ów 
z żołnierzy strzelał okiem na owego cywilistę co 
promenował sobie tam jakby po bulwarach pa*
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ryskich. Więc pan Wessex spytał o komandora 
Gryffa.

— Jest na latarni morskiej — brzmiała od? 
powiedź.

Istotnie na żelaznej galer ji, wieńczącej 
niewysoką latarnię morską, bieliła się czapka 
marynarska przy teleskopie wycelowanym 
w kierunku północno-wschodnim. W  pewnej 
odległości od białego, rotundowego tego budyń* 
ku przysiadły na zielonej przestrzeni dwa rzędy 
niskich a długich składnic z blachy rdzą pokry* 
tej. Dachy ich pomalowane były jak lufy ar* 
m at w wężowate pasy barwne, upodabniające 
te składnice amunicji kolorystycznie do zielo* 
nego otoczenia.

U drzwi latarni p. Wessex wysłał w tę stro* 
nę długie, patrolujące spojrzenie. Zauważył 
stosy poskładanych relsów kolejki i kilka lorek 
spoczywających przed uchylonemi drzwiami 
jednej ze składnic.

Powitał komandora ukłonem sztywnym, 
żołnierskim, w którym było coś z wrodzonej 
Niemcowi czci dla oficerskiego munduru i, do* 
bywając z teki kilkoarkuszową listę statków 
marynarki handlowej, począł:

— Mam honor oddać panu komandorowi do 
dyspozycji niemały poczet użytecznych stat* 
ków.

Zwrócił uwagę, że na liście wymieniono ich 
nośność, lata służby etc. i zapewnił, że więk* 
szość ich może natychmiast służyć do stawiania 
min, a dwa czy trzy parowczyki możnaby 
uzbroić.

Przeglądali razem listę statków, wreszcie 
p. Wessex ozwał się:

— Jeszcze przed ogłoszeniem stanu wojen* 
nego przytrzymano z polecenia pana komando*
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ra trzech moich mechaników portowych. Po* 
dobno byli pijani i przynieśli wódki dla mary= 
narzy. Czy nie można wypuścić ich na wolność?

— Nie. T o poważna spraw a — odparł kos 
m andor, patrząc w tw arz p. W essexa.

— Poważna?!
— M echanik Schmiedecke miał zam iar wys 

puścić ropę z cystern i zbiorników. Znalezios 
no przy nim narzędzia i przyznał się do tego. 
A dwaj jego towarzysze służyli mu przy tern 
jako czynniki dyw ersyjne. Okazało się w śledzs 
wie, że to Niemcy.

— N iem cy? Mieszkali, pracowali wpraws 
dzie w G dańsku przez długie lata i źle mówią 
po polsku, ale to  przecież Kaszubi.

— Papiery ich sfałszowane.
— Sfałszowane? W ięc to  poważna sprawa.
— Z  pewnością nie minie ich kula.
— N ie wiedziałem... Oczywiście cofam mos 

ją  prośbę o zwolnienie. Żegnam pana koman* 
dora.

P. kapitan  począł schodzić po żelaznych, 
krętych schodach, lecz zaraz nawrócił.

— Przepraszam  pana komandora... Teść 
.mój mówił mi przez telefon, że Cześ Rybicki 
ma dziś iść na morze... Pragnę uścisnąć mu ręs 
kę, powinszować mu awansu i pożegnać go. 
W ięc pan kom andor pozwoli, że...

— Owszem — odrzekł kom andor, zeszedł 
po schodkach za kapitanem  na m ajdan, rozejs 
rzał się dokoła i, spostrzegłszy bosm ana m aj
strującego coś przy lorce, skinął nań i rzekł i

— Pan kapitan portu pragnie zobaczyć się̂  
z p. kapitanem  Rybickim. Musicie go odszukać.

Zaczem  salutował kapitana portu i oddalił 
się powoli w stronę morza, pochylony nad  listą 
statków  m arynarki handlowej.
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_A oni zwrócili się ku Oksywiu. Na zapy* 
tanie, gdzie kapitan Rybicki mógłby być w tej 
chwili, bosman albo raczej W otczak odrzekł, 
że nie widział go tego rana. Pozostawił on 
p. Wessexowi całkowitą inicjatywę w poszuka 
waniu szwagra.

A  gdy minęli trzy składnice amunicji, p. 
Wessex ozwał się:

*— Nie widziałem p. kapitana w porcie. Ale 
może jest on zatrudniony w tych składnicach?

— Nie wiedzieć — odrzekł apatycznie Wot= 
czak, a Wessex w przekonaniu, że nie dozna ze 
strony bosmana żadnej przeszkody, skierował 
kroki ku uchylonym drzwiom środkowej skła* 
dnicy.

Naprzeciwko tych drzwi, w odległości nieś 
wielu kroków były drugie takie drzwi zamknięć 
te, a w pośrodku między nimi, w asfaltowanem 
przejściu wycięty był czworobok, nad którym 
zwieszała się odchylona płyta. Podejrzywać 
tam było można schodki wiodące do podziemi. 
Z prawej i lewej strony majaczyły w pomroku 
długie paki, symetrycznie poukładane jedna na 
drugą. Zapewne torpedy.

— Czy tam na dole pracują?... Niechno 
bosman zajrzy, czy niema tam pana kapitana! 
— rzekł Wessex, sztywny jak kirasjer w zbroi, 
i usłużny bosman zbliżył się do otchłannego 
otworu.

Aby zejść w głąb, trzeba było odwrócić się 
plecami do kapitana i trzymać poręczy żelaza 
nych, stromych schodków. Ale W otczak nie 
zanurzył się w tą pieczarę głębiej, jak po szyję. 
Raptem jakby prądem galwnicznym tknięty, 
odwrócił się całą twarzą do pana Wessexa, któ* 
ry zupełnie zmienił pozycję. Złamany w pół, 
z czarną teką przed sobą, wykonywał w tym
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momencie szybki giest gdzieś w mroczny kąt 
składnicy.

— A to co?! — ryknął na głos Wotczak 
i w momencie wyskoczywszy na asfalt, rzucił 
się niby ogar w kierunku giestem kapitana 
wskazanym. Osunąwszy się na kolana, wy* 
grzebał z pomiędzy dwu pak jakiś przedmiot. 
Zaczem błyskawicznie otworzył nogą drzwi na 
rozcież i w pełnem świetle dziennem począł 
przyglądać się niewielkiej cegiełce czy też pu* 
dełeczku, oblepionemu ceratą, która w jednem 
miejscu jakby oddarta, otwierała wyjście dla 
lontu czy też obwiniętego drutu, zanurzającego 
się w drugie takie, jeszcze mniejsze pudełeczko.

P. Wessex bełkotał coś żywo, lecz Wotczak 
nie słyszał bodaj ani słowa. Lękając się, by 
mu nie wyrwano z ręki tego tajemniczego przed* 
miotu, instynktownie odsunął się od pana Wes* 
sexa przed próg składnicy i przycisnął ucho do 
mniejszej z dwóch cegiełek, która ozwała się 
do niego znanem, miarowem tyk*tak meeha* 
nizmu zegarkowego. Oddarł przeto cienką ce* 
ratową powłokę i ujrzał na cyferblacie za* 
stawkę.

— Pan kapitan to podrzucił!! — wściekłe 
spojrzenie ugodziło w marmurowe oblicze ka* 
pitana.

— Nic podobnego! Skąd byłbym to wziął?!
— Z teki!
P. Wessex próbował ośmieszyć to przypu* 

szczenie parodją chichotu i, gdy Wotczak wy* 
ciągnął rękę po tekę, wręczył mu ja bez waha* 
nia.

Teka była pusta. Czarna jej, luźna pod* 
szewka nie dochodziła do dna teki tak, iż na 
spodzie jej było sporo wolnego miejsca. Wy* 
ciągnąwszy podszewkę, Wotczak zauważył, że
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w jednem miejscu, górą nie była ona przymo* 
cowaną do skóry teki. Przez otwór ten można 
było swobodnie wsunąć rękę i ramię po łokieć 
na dno teki. I tak w przekonaniu Wotczaka 
postąpił p. Wessex, by dobyć u ta jo n ą  tam ma* 
szynę piekielną. W ypukłość tych drobnych 
bloków zaś ginęła pod dłonią trzymającą tekę 
w tern miejscu.

Atoli p. Wessex z najwyższem oburzeniem 
odpierał twierdzenie bosmana. Czemuż u dja* 
bła nikt nie zrewidował tej teki, którą świecił 
wszystkim w oczy, jeżeli nie wznosi się on 
wysoko ponad tak ohydne przypuszczenia?! 
Zresztą, czy można ręczyć, że to maszyna pie* 
kielna?

— Pan kapitan wyłguje się jakbym nie był 
widział, robi ze mnie kłamcę... Dobrze. Zam* 
kniemy się razem w tym arsenale i będziemy 
sobie 'grali* w karty, a wtedy wyda się, że pan 
kapitan wie, o której godzinie będzie to eksplo* 
dować — zaproponował Wotczak, cofając się 
jeszcze przed kapitanem i nie spuszczając go 
z oka, gdy w tern na zmięte, szatańskim wyra* 
zem zeszpecone oblicze kapitana padło przeszy* 
wające spojrzenie komendanta Gryffa.

Nadchodził ku nim, zawsze jeszcze z do* 
ręczoną mu listą, wystającą z kieszeni marynar* 
ki, spokojny, zimny, lodowaty.

Natychmiast W otczak wytoczył całą spra* 
wę. Zreferował ją ze wszystkiemi szczegółami, 
a komandor, słuchając go bez słowa wpił się 
wzrokiem w pana Wessexa, który raz zalewa* 
jąc sie krwią, chwytał się ręką za czoło, raz 
bladł śmiertelnie. Aż pieniąc się z furji, czer* 
wony jak burak z piorunami w źrenicach, żach* 
nął się gwałtownie i zgoła nieprzytomny wy* 
krztusił:

fitak sępów 15
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— Wciągnęliście mnie haniebnie w zasadza 
kę... Ihr verdammten Polacken!! — Syczący, 
nieartykułowany fragment dźwięku spadł z si* 
nych drżących warg, na czole jego wisiały gro* 
my jowiszowe i zdało się, że fale powietrzne 
drżą od grzmotu gniewu bogów starogermańskich.

Komandor nie odrzekł słowa. W ziął z rak 
W otczaka maszynę piekielną, przytknął do 
ucha i wyciągnął palcami drut z mechanizmu 
zegarowego. Zaczem dobył z górnej kieszeni 
srebrną gwizdawkę i świsnął w nią mocno.

W  momencie przybiegło z pobliskiego od* 
wachu dwóch marynarzy z karabinami. W śród 
ogólnego milczenia komandor, wręczając je* 
dnemu z żołnierzy maszynę piekielną, rzekł:

— Oddasz to p. komandorowi podporucz* 
nikowi Kriwankowi.

A  potem zwrócił się do drugiego żołnierza 
i Wotczaka:

— Odprowadzicie tego człowieka do p. dr. 
Niegrodzkiego.

Dwie granatowo umundurowane postacie 
oddaliły się, a między nimi kroczył zamarły 
p. Karol Wesser.

Nikt, jak Polska długa i szeroka, nie byłby 
ani na moment dał przystępu przypuszczeniu, 
iż mógłby targnąć się na taką imprezę człowiek 
tak dobrze zadomowiony, spolonizowany, za* 
możny, ustosunkowany i szczęśliwy — nikt 
prócz Niegrodzkiego i komandora.

XIX.

Karol W esser spoczywał w zielonkawym 
foteliku d*ra Niegrodzkiego z rękoma splecio* 
nemi na kolanach, zapatrzony w pęk sztucznych
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goździków, albo raczej w próżnię, w nicość. 
Skamieniał.

Obok drzwi stał żołnierz z karabinem, a 
w przyległej jadalni dr. Niegrodzki rozmawiał 
z Wotczakiem półgłosem. Cicho było w tych 
murach, tylko z ulicy nadlatywały wrzaski chlo? 
paków sprzedających dodatki gazet. N a zega? 
rach miejskich biła dziewiąta.

Pozostawiwszy W otczaka w jadalni, dr. Nieś 
grodzki wszedł do pokoju, wyprawił żołnierza 
do przedsionka i zajął obrotne krzesło przy 
biurku. Po chwili zastanowienia położył na niem 
kieszonkowy browning, aby mieć go pod ręką 
na wszelki wypadek i obrócił się do kapitana 
portu.

— H err Karl Wesser, jest pan aresztowany.
Wesser! On się nie przesłyszał! Uderzyło

to go w twarz i miał wrażenie, że stanął przed 
nim całkiem obnażony, że Niegrodzki słyszał 
jego rozmowy z posłem niemieckim i rady, ja* 
kich udzielał Lautenbachowi i generałowi von 
der Lippe, że czytał sprawozdania, jakie składał 
„wielkiemu mistrzowi" i wiedział, że wskazywał 
Czarnej Reichswehrze najgorliwszych agitato? 
rów plebiscytowych i oddawał ich pod pałki lub 
kule bojówek. Wściekłość zdeptanego gadu od? 
malowała się w skurczu jego twarzy.

— Dlaczego dopiero teraz? — wycedził szy? 
derczo...

— Bo brak mi dotąd było takiego dowodu 
zdrady, jakiego mi pan dostarczył dzisiaj — od? 
parł spokojnie doktór — chociaż dla sądu wo? 
jennego wystarczającym będzie już fakt, że pan 
osobiście przyjmował na służbę portową Niem? 
ców, poleconych mu przez Hauptkommando i 
namawiał Schmiedecke‘go, by wypuścił ropę ze 
zbiornika floty.

15*
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— Czyż to prawda? — zawołał śmiertelnie 
blady kapitan portu.

— Panie W esser, dalibóg, nie warto, aby 
pan próbował wyłgiwać się z tej sytuacji... Dla 
mnie oddawna nie ulega kwestji, że pan przybył 
do Polski w celach szpiegowskich i zdradziec* 
kich, lecz i ja sam potrzebowałem jeszcze dowo* 
du, by uwierzyć, że nawet miłość do kobiety, 
do żony i dziecka, nie powstrzymała pana na 
haniebnej drodze zdrady względem kraju, który 
dał panu wszystko, co dla niego miał, i istotnie 
był jego dobrą ojczyzną...

— Das klingt ganz polnisch... — uśmiechnął 
się jak satyr p. W esser i ciągnął po polsku: Wam 
Polakom wydaje się, że dla miłej kompanji przy 
kieliszku, dla dobrego kawałka chleba i stanowi* 
ska, a zwłaszcza dla Hanki powinienem byt uto* 
pić w Wiśle cel mego życia, przerobić się na 
zwykłą polską Schłafmiitze i zapomnieć, że je* 
stem mężczyzną z plemienia germańskiego, któ* 
re ma zaprawdę wyższe cele aniżeli służenie ko* 
biecie i płodzenie dzieci.

Stalowe akcenty zagrały w jego głosie, a 
Niegrodzki rozsierdził się, rozczerwienił i wy* 
buchł:

— Jak pan śmiał, szpieg i zakonspirowany 
zdrajca, wkraść się do domu profesora Rybie* 
kiego niby hochstapler i uwieść zacną kobietę, 
by ją wtrącić w bagnisko hańby, unieszczęśliwić 
w nagrodę za jej miłość?! Ona po wsze dni swe* 
go życia przeklinać będzie imię swego męża, ja* 
ko wyrafinowanego łajdaka, co winien był wi* 
sieć na szubienicy w dniu swego przybycia do 
Polski!

W esser zwiesił głowę i po chwili przyznał:
— Żal mi Hanki... Ona złociła mi te czasy, 

dawała mi zapomnienie, słodki nektar żywota.
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Kocham ją i boleję, że nie mogłem nigdy nawet 
pokusić się o to, by zdobyć ją dla mej ideologji, 
zabrać z sobą na moją planetę. Była zanadto 
Polką... Mimo to kocham ją taką jaką jest, je* 
dnakże stokroć więcej kocham swój Vaterland, 
któremu ślubowałem raz na zawsze i złożyłem 
swe życie w ofierze... Polak mnie nie zrozumie... 
— wycedził, nagle odrzucił głowę dumnie i po* 
wstał.

Gdyby mu włożyć na głowę hełm z pękiem 
piór pawich, pierś zakuć w pancerz, osłonić go 
białym płaszczem z czarnemi krzyżami i miecz 
dać w dłonie, W esser byłby portretowem uoso* 
bieniem wielkiego mistrza Zakonu Malborskie* 
go. On czuł się przez te lata Wallenrodyzmu 
spadkobiercą Jungingenów i to opromieniało go 
teraz blaskiem.

— Ja dumny jestem — wyrzucił z mocą — 
dumny, że nie zatraciłem się w kobiecie, nie da* 
łem złamać... Zamknąłem duszę w obowiązku 
i miałem zawsze przed oczyma gwiazdę prze* 
wodnią. Dni, miesiące, lata tak.przeszły. Byłem 
sam... samotny jak mocny człowiek. Oduczyłem 
się wprawdzie nienawidzieć Polaków, jak nie* 
nawidzieć ich powinien Niemiec, oduczyłem się 
przez tego idealistę gołębiego z Juraty i przez 
Hankę, lecz zaprawdę nie przestałem wami ni* 
gdy pogardzać jako narodem niewieścim, pozba* 
wionym pierwiastków mocarnych i zadatków 
wielkopaństwowych.

 W y nie potraficie dać sobie rady nawet
z kundlami litewskimi! — zachichotał z cicha. 
Pozwalacie sobie ciosać kołki na głowie, zamiast i 
potopić to jak szczenięta w Bałtyku . I wy mie* 
libyście nam stawiać czoło, nam?! Nic lepszego 
nie może was spotkać jak jarzmo niemieckie. 
Kto niema w sobie nic zaborczości, musi się stac
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objektem zaborczości innych, kto miękki jak 
wosk, musi prosić innych by ulepili z niego czło* 
wieka. Musicie poddać się przeznaczonej wam 
hegemonji mężczyzn: Niemców. To przekona* 
nie przyświecało mi zawsze... Ja pracowałem 
ostatecznie dla waszego dobra — dorzucił pół* 
tonem i rzekł:

— Pan interesował się mną — spojrzał po* 
nuro w jego twarz — aby pomścić się za Hankę?

— Nie, aby złapać za łeb zdrajcę!
— Ja nie jestem zdrajcą!
Nagle Wessex podciągnął rękaw po łokieć, 

poniżej którego ukazały się tatuowane, zczer* 
niałe trzy niewielkie krzyże, jeden pod drugim.

— To oznaka komtura Zakonu króla Artu* 
Sa — wyrzekł z najwyższą dumą i dodał objaś* 
niająco:

— Nasz wielki mistrz ma po trzy takie 
krzyże na obu ramionach. Każdy z nas zdaje 
mu co kilka lat sprawę ze swych czynności i mu* 
si wykazać się zasługą. W kulcie bogów ger* 
mańskich szukamy mocy do niezłomnych żabie* 
gów i poświęcenia. A takich jak my jest poza 
Zakonem tysiące, miljony... Dlatego my pano* 
wać będziemy nad światem...

Niegrodzki, wsparty o biurko, nie zdejmo* 
wał wzroku z marmurowej maski „komtura**, 
rozumiejąc, że ma przed sobą wyjątkowy, szla* 
chetniejszy okaz krzyżactwa — obnażoną 
duszę prawroga*węża, którego obserwowanie 
było zadaniem jego życia. Nie przerywał mu, 
słuchał jego spowiedzi, jaką straceniec, co tyle 
łat milczał, a nie miał już nic do stracenia, rzu* 
cał mu w desperackim odruchu zobojętnienia 
czy grandezzy.

— Walka z nami... — ciągnął komtur — to 
zagłada śmiałków. Zginiecie wy, Polacy, i zginą
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wszyscy, co odważą się miotać na majestat Ger* 
manji i nasz wybrany naród... Na kolana przed 
nami!

— Hola, panie Wesser! — krzyknął Nie* 
grodzki, lecz on nie dał mu przyjść do słowa. 
Spuścił z tonu:

— Nie możecie uczynić nic mędrszego, jak 
pójść w nasze ramiona, nie mając tysięcy, miljo* 
nów takich jak ja rycerzy.

— A  ja?! — krzyknął Niegrodzki, jakby 
prężąc się do skoku.

On popatrzył w niego głęboko.
— Tak, pan jeden... bodaj jedyny w tym 

narodzie niewieścim.
— Pan się myli, panie Wesser!!
— Nie, ja się nie mylę. Moją misją było 

znać Polaków i ich społeczeństwo. Znajdziemy 
tam mnóstwo świetnych partyzantów w potrze* 
bie, fajerwerki brawury żołnierskiej i inne rze* 
czy, ale nie znajdziemy takich jak ja i pan, co 
chytrość łączą z poświęceniem bez granic. Nie* 
ma tu zbyt wiele dyscypliny duchowej, charak* 
terów wyrzekających się na lata, na życie całe 
osobistego szczęścia, kar jery. Gdzie jest taki, 
co by szedł drogą wskazaną li tylko przez dobro 
ojczyzny? Panie Niegrodzki, pan powinien był 
urodzić się Niemcem — zaszczycił go p. W esser 
najwyższym komplementem.

— A  ja dziękuję Bogu, że urodziłem się Po* 
lakiem — odparł doktór spokojnie.

— Ah... Bo pan kocha swą ojczyznę, może 
tak jak ja. Ale pan jest w niej sam, a wśród 
Niemców byłby pan w familji pokrewnych, 
stalowych ludzi.

— Nie! Ja, indywidualista twórczy obcym 
byłbym wśród niewolników, obcym wśród dra* 
pieżników, co żywią się krwią sąsiadów i sto*
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sują dewizę: suum cuique rapere... Pan, kom* 
turze Zakonu króla Artusa, jesteś najwyższym 
wyrazem niewykorzenionego, niemieckiego bars 
barzyństwa. Wykorzenić je trzeba, jeśli świat 
niema zginąć pod kopytami tego barbarzyństwa. 
Dawniej — ciągnął po chwili — mogliście żądzę 
ekspansji tłumaczyć przynajmniej szybkim 
przyrostem ludności. Teraz i ten argument od* 
padł. Prusy Wschodnie wyludniają się szybko... 
A wy jednak w swej zaborczości powtarzacie 
Bismarkowskie: „mój Vaterland musi być więk* 
szy“. Bo jesteście bandyci z krwi krzyżackiej, 
których dla zdrowia Europy trzeba... ausrotten!! 
I to was czeka w tej wojnie, która musi odrazu 
zmienić się w krucjatę przeciwko bestji niemiec* 
kiej... Pan opiera nadzieje zwycięstwa na tytas 
nicznej mocy ducha, charakteru, na zenitowem 
poświęceniu... No, panie Wesser, zobaczymy, 
czy my Polacy w tej wojnie nie przelicytujemy 
was Niemców...

— Czyż wy macie nadzieję wygrać?! — 
wpadł W esser, a dr. Niegrodzki wykrzyknął 
z entuzjazmem całego swego narodu:

— My wygramy!!... Z nami pójdzie świat, 
by skończyć z Niemcem, bandytą wśród naro* 
dów!... My wygramy jak Bóg na niebie.

Niemiec patrzał w rozpromienioną, świetną 
twarz doktora, jakby ogromnie zdumiony i zde* 
zorjentowany. Opuścił się w fotelik, zwiesił 
głowę i zapadł się w siebie, w ton rezygnacji.

— Ich habe mit Ihnen verspielt — wyrzekł 
z cicha po niemiecku i dodał: Przyjdą po mnie 
inni, a ci nie spotkają Niegrodzkich. My zawsze 
zwyciężamy.

Podniósł głowę i spojrzał na doktora, który 
przyglądał się mu w zamyśleniu.

— Ha, muszę zapłacić cenę... Panie dokto*
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rze, chciałbym napisać kilka słów do Hanki. 
Proszę mnie zostawić na chwilę samego.

Niegrodzki zgarnął z biurka teczki do szu? 
flady, rozłożył papier i koperty i chciał wziąć 
leżący tam rewolwer w kieszeń, gdy raptem 
p. W esser przyskoczył i położył dłoń na jego 
ręce, mówiąc drżącym, jękliwym głosem:

— Niech pan to zrobi dla Hanki!...
Zajrzeli sobie w oczy i Niegrodzki pod na?

porem tragicznego błagania źrenic, nie wiedząc 
co robi, jakby w hypnozie oderwał rękę od 
stołu i pozostawił broń.

Skoro jednak Wesser ujął browning w dłoń, 
strzeliła mu do głowy myśl, że on do niego strze? 
li, i topiąc wzrok w posępnych jego oczach, wy? 
cedził przez zęby:

— Przypuszczam, że komtur Zakonu króla 
Artusa nie posuwa się sam do mordu... Zrobię 
to dla pani Hanny...

Zaczem wyszedł do jadalni, nie rzuciwszy 
już na niego okiem.

W otczak począł mu coś prawić żywo, lecz 
Niegrodzki istotą i myślami był jeszcze w są? 
siednim pokoju. Nim ozwał się do Wotczaka, 
posłyszeli z poza drzwi złowieszczy trzask, 
którego śladem rozległ się krótki łoskot prze? 
suwanego mebla.

Wszedłszy do gabinetu, ujrzeli Wessexa 
porzuconego niby tłomok w krześle, z głową 
zwieszoną nizko przez poręcz. Z prawej skro? 
ni sączyła na podłogę nić ciemnej krwi. Z roz? 
chylonych warg uleciał ostatni oddech.

Oniemieli na chwilę, gdy wtem w ulicy 
zagrzmiał bęben dobosza. Zwoływał po mie? 
ście marynarzy z pod znaku Marsa do portu 
i Niegrodzki, poleciwszy Wotczakowi, by z po? 
mocą policji przewiózł zwłoki „jednego ze zdraj?
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ców“ do mieszkania, przypasał szybko korde* 
las, zgarnął browning w kieszeń i biegł na brzeg, 
gdzie wśród zwiększającej się z chwili na eh wis 
lę ciżby i radosnego rozhoworu granatowych 
mundurów warczy jeszcze i grzmi werbel w o s  
jenny.

Coż się dzieje? Poczyna się niby święto 
osobliwe, jakiego nie przeżywała jeszcze Ars 
mada wodna, zlatują się ciemnoniebieskie ptas 
ki morskie do gniazd swych okrętowych. Załos 
gi łodzi podwodnych i drobiazgu marynarskies 
go rozsypują się wzdłuż mola i brzegu i w gęs 
ste szeregi zwarci przyglądają się tym, którym 
danem jest brać udział w wyprawie wyśnionej. 
Po uprzednio odbytym alarmie próbnym, każs 
dy z nich choćby w ciemnościach, byłby autos 
matycznie zajął swą pozycję, więc mrowisko 
żołnierzy formuje się śpiewająco i już na pos 
kładzie Polonji załoga i oddział żołnierzy w 
kaskach prezentuje broń przed dowódcą floty. 
Leci komenda, rozlega się po trzech sąsiednich 
statkach francuskich i dwóch kontrtorpedow* 
cach, prężą się torsy, chrzęszczą w garściach 
karabiny. A towarzysze ich na brzegu lgną do 
nich oczyma i duszą.

Cisza.
Nastała godzina osobliwa — rozlega się 

daleko stentorowy organ komandora — i szczęt 
ście to dla nas najwyższe, gdyż dziś hasło nasze 
brzmi: Na Gdańsk!

Porywa to hasło spontanicznie żołnierz 
w szeregu, porywają wszyscy na okrętach i na 
brzegu i uderza w powietrze trzykrotna, pro* 
chem najwyższej radości wysadzona salwa: N a 
Gdańsk! Na Gdańsk! Na Gdańsk!

Cisza.
Idziemy na ten gród — dźwięczy głos wo*
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dza — ten gród co wyrósł na ohydnej zbrodni 
krzyżackiej i z morza krwi polskiej. Prowadzi 
nas duch zwycięskiego admirała Dickmana na 
chwałę i wielkość Rzeczypospolitej. Niech żyje 
Polska!

Rwą się zawory serc, strzelają fanfary naj* 
szczytniejszych radości, orkiestra rzuca w prze* 
stwory hymn narodowy i wszystko to kojarzy 
się w przepotężny, nieprzytomną radością drga* 
jący hymn, do progu niebios płynący.

Niezapomniany obraz historyczny w pełni 
złotego słońca skąpany.

Niepostrzeżenie odczepiły się od boku braci 
dwa torpedowce i co sił podążyły do portu 
gdańskiego. Rusza dostojna Polonia, w banderę 
i proporzec zdobna, i płynie powoli wśród nie* 
ustannych dźwięków, niemilknących okrzyków, 
wśród cudnego rozblasku serc jak krzewy ofiar* 
ne płonących. Posuwa się jak piękna królowa 
wystawiona na oczy zachwyconego orszaku, któ* 
ry płynie w ślad za nią z rozwianemi banderami. 
Na galerji kapitana widnieją w świetnych mun* 
durach admirał Brochwicz i wódz floty. Salu* 
tują, A  za nimi krzyżowiec: Fidelite, dziękując 
w osobie komendanta Periet, w galowym mun* 
durzę z sutemi epoletami, za koncert okrzyków: 
Vive la France! Marynarze francuscy wtórzą 
gromkiem: Vive la Pologne! Rój hydroplanów 
przelatuje niewysoko nad portem, świecąc poi* 
skiemi znamionami, i szybując w stronę Oliwy. 
Gonią za nimi okrzyki: Na Gdańsk!...

Niegrodzki wśród szeregu na molu, ściska 
dłoń Czesława Rybickiego gorąco i, chcąc go po* 
cieszyć dobrem słowem z tego powodu, że nie 
bierze on udziału w tej historycznej wyprawie, 
mówi:

— My żeglujemy, by spełnić nareszcie za*
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pomniany obowiązek państwowy, ty  zaś, miody 
kapitanie, masz przed sobą znojną pracę dla 
Ojczyzny. Obyś powrócił jako drugi Weddi? 
gen!

D robna figura doktora znika wśród szybko 
rozprzęgającej się ciżby m arynarzy. W szedł na 
pokład niewielkiego statku pomocniczego wraz 
z asystentem  swym d?rem Jagodzińskim. N ie 
bąknął przyjacielowi słowa o śmierci jego szwa? 
gra i zabronił W otczakowi rozgłaszać o tern 
wńród m arynarzy, by nie trapić tern oficera, 
którego czekał ważki czyn orężny.

Z  doktorem  i jego asystentem  zabrał się 
kom andor podporucznik Kriwanek, by wysiąść 
na W esterplatte. Świetny balista i pyrotechnik, 
Czech z rodu, spędzał zwykle dni w laborato? 
rjum  chemicznem floty i w czasach spokojnych 
oddawał się z kom andorem  G ryffem  am bitnym 
doświadczeniom.

Jakby na wycieczce spacerowej rozsiedli się 
w składanych krzesłach na pokładzie parowca, 
mknącego wzdłuż brzegu, poza ogonem eskadry.

— Czy niema jeszcze wiadomości o mobili? 
zacji Czechosłowacji? — pytał Kriwanek, bo ta 
kw estja interesowała go ponad wszystko. Nie 
niepokoił się wszakże i nie niecierpliw ił z tego 
powodu; był bowiem absolutnie przekonany, że 
lada godzina Czechosłowacja niemniej jak  Fran? 
cja i Belgja dobędą miecza przeciw ko Niemcom, 
urągającym  Europie.

Minęli Orłowo, Kolibki i wyludnione Sopo? 
ty, przerażone hukiem  dział, k tó ry  coraz donoś? 
niej rozlegał się z pod Oliwy. Zastąpiły tam  
drogę kolumnie generała W ińczy liczne zastępy 
generała von der Lippe i zażarte boje wrzały na 
wzgórzach, gdzie lat blisko 130 temu, dyw izja 
H enryka D ąbrowskiego pod wodzą A m ilkara
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Kosińskiego i G iełguda na skórze Prusaków  wy* 
pisywała krw aw y cyrograf braterstw a broni 
ż Francją. A kurat na tych samych ongi krw ią 
polską zroszonych, a gęsto zabudowanych i 
odrzewionych pagórkach setki kartaczownic 
siały zniszczenie.

N iegrodzki był dobrej myśli.
— W net nasz kom andor położy kres tej 

wściekłej pukaninie — mruczał, zapalając fa* 
jeczkę i w ygrzewając się w słońcu. Rozpromień 
niony zwrócił się do kom andora, podporucznika 
Kriwanka.

— D jabła z nami zjedzą!... Sztuka nasza w 
tern, że psujem y im szyki i stawiam y ich wobec 
nieprzewidzianego przez nich położenia. A  tego 
Niem iec bardzo nie lubi; nie znosi, by mu pluć 
w struk turę jego pracowicie skleconych planów. 
Musi bowiem w tedy wprowadzać w to  natych* 
miastowe, radykalne zmiany. A  on tego nie 
umie. W ięc to  go denerwuje... Zdenerw ow ał 
ich Lautenbach. Obalił się plebiscyt. Zdener* 
wowała korespondencja generała v. d. Lippe. 
U kazała przed Europą ich oblicze. W obec tego 
należało powstrzym ać, odwlec pociągnięcia wo* 
jenne w wielkim stylu. W eszli tedy na drożyny 
próbne. A  i tu  zgotował im niespodziankę gen. 
Turkow ski. T eraz G ryff stanie w poprzek ich 
planów połączenia z Królewcem... N iedość na 
tern. Lada dzień, ju tro  planują N iem cy raid 
z K ilonji na Gdynię, a my dzisiaj będziemy pa* 
nam i G dańska. Znów  trzeba będzie coś zmie* 
niać w ostatniej godzinie. Oni tego wcale nie 
lubią... — uśmiechnął się Niegrodzki.

— A  czyż G dańsk da się opanować tak 
łatw o? — spytał dr. Jagodziński.

— Jak  łatwo, zobaczymy — uśmiechnął się 
znów dr. N iegrodzki w doskonałym humorze.
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Eskadra polska znikła za molem Wisło* 
ujścia. Nie zastała tam przeszkody, gdyż 
Gdańsk oczekiwał okrętów floty niemieckiej 
i nie zamknął minami ujścia rzeki. Nigdzie 
w pobliżu nie było widać na wysłonecznionych 
wodach ani parowca ani kutra, ani nawet jachtu, 
chociaż zwykle w takie piękne dni bieliły się 
roje śnieżnych, wysokich żagli, niby stada kol* 
pów, i kołysały na wodach wpadającej do zatoki 
Wisły. I na żółtych piaskach pobrzeża tylko tu 
i owdzie czerniły się punkciki figur ludzkich. 
Zastygło życie portowe pod wrażeniem kanona* 
dy, grzmiącej z pod Oliwy.

A w tem, gdy parowczyk sapiąc zbliżał się 
do latarni Wisłoujścia, zadrżały fale powietrzne 
od złowieszczego świstu i huk rozdzierający, 
basowy, ponury uderzył w uszy, wstrząsnął, 
ubeżprzytomnił na moment ludzi. Szyby wypa* 
dały z okien i domostwa drżały febrycznie w po* 
sadach. Załoga i sanitarjusze otwierali usta, za* 
tykali uszy, gdyż huk wzmagał się, poczynał się 
huraganowy ogień dział i zdało się, że od piekieł* 
nego tego łoskotu wszystko legnie w gruzach.

U brzegu W esterplatty, gdzie zszeregowała 
się eskadra, zwracając się czołem ku lewemu 
brzegowi rzeki, pod przewodem Polonii wszyst* 
kie okręty poczęły walić z dział w stronę Wrze* 
szcza, gdzie znajdowały się koszary, składnice 
i prochownie generała v. d. Lippe. Dowódca flo* 
ty sam kierował ogniem. Takiej przyjemności 
nie byłby się wyrzekł oficer, co w bitwie Jut* 
landzkiej zdobył sobie najwyższe honory. By* 
wało, że gdy ogromny pocisk wysyłał w prze* 
stworzą, leciał za nim czy z nim i zdało się, że 
trzyma go pieściwie oburącz i niesie do upra* 
gnionego celu, by rąbnąć w gniazdo jadowitego 
robactwa, co nie dało ludzkości zażywać pokoju.
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Do dział okrętowych przyłączyły się zaraz hau? 
bice z W esterplatty, które zmontowane tam 
już od pewnego czasu stały się przedmiotem 
skargi Gdańska do Ligi Narodów. Z paszcz tych 
dział łyskały płomyki niby czerwone jęzory po? 
twornych smoków i zionęły olbrzymie pociski 
wybuchowemi materjałami brzemienne. A na 
mioty te odpowiadały strasznym odgłosem 
grzmoty walącego się w gruzy Wrzeszcza.

Przed wyjazdem z Gdyni komandor zwró? 
cił się poprzez swą radjostację z W esterplatty 
do prezydenta miasta Gdańska w te słowa:

„Wolne miasto Gdańsk przestało być wol? 
nem miastem i postradało jego prawa, gdy za? 
mieniło się w zbrojownię i forpocztę Niemiec 
i uderzyło na wojsko nasze pod Orłowem.

„Żądam zatem w imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej bezwarunkowego poddania się miasta 
zarówno jak zgromadzonych w niem sił zbrój? 
nych.

„Klucze miasta Gdańska i szpada generała 
V. d. Lippe mają być złożone w W esterplatte 
najpóźniej do godziny 12 minut 30.

Komandor i wódz floty polskiej 
Stanisław Gryff.“

Nie było na to  odpowiedzi. To wiedział 
zgóry komandor, lecz zabezpieczywszy stocznię 
torpedowcami, oszczędzał jeszcze murów gdań? 
skich. Niósł zniszczenie tylko tam, gdzie wy? 
magała tego wojna, współakcja jego z kolumną 
generała Wińczy. Odebrawszy wywiad lotniczy 
oraz wiadomości od generała przez rad jo, obra? 
żujące położenie wojska polskiego, przesunął 
pole zasięgu na podgórze Wrzeszcza, tak, iż 
ogień działobitni jego szedł na tyły wojsk gene? 
rała v. d. Lippe.

Odniosło to szybki skutek, zwłaszcza, że
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Niemcy, słabą swą artylerją połową nie mogli 
mierzyć się z działami eskadry polskiej. Jakoż 
wkrótce generał Wińcza doniósł, że posuwa się 
w obręb miasta, na dworzec kolejowy.

Zamilkły działa okrętowe. Kanonierzy jęli 
pośpiesznie czyścić wyciorami paszczęki mniej * 
szych armat i układać pociski w stosy podręcz* 
ne. Jednocześnie lądowano żołnierza na lewym 
brzegu rzeki w celu oczyszczenia dzielnicy No* 
wowiślańskiej.

Przyglądał się temu desantowi komandor 
w towarzystwie admirała, komendanta Periet i 
kapitana Nabielskiego, gdy przybiegł z radjosta* 
cji mat i wręczył mu deklarację prezydenta 
miasta Gdańska.

Komandor wlepił wzrok w niedługi szereg 
słów i nie mógł oderwać go przez chwilę, jakby 
sylabizując tę nieprawdopodobną enuncjację. 
Twarz jego zwykle nieruchomą ożywiły migaw* 
kowe drgawki. Między brwiami pojawiła się pio* 
nowa fałda. Owładnął nim gniew i, chociaż wnet 
podporządkował go rozwadze, skoro podniósł 
głowę, wydał się niesamowitym posągiem grozy.

Przeczytał te słowa:
„Wolne państwo Gdańsk ulega haniebnej 

przemocy najeźdźców i przesyła klucze swego 
grodu na ręce komendanta Periet, odpowiedział* 
ność za akty gwałtu, za straty w ludziach i w 
mieniu składając na Republikę Polską.“

Komandor zmiął papier w garści i wykrztu* 
sił niewiadomo do kogo:

— Podpisali na siebie wyrok...
Elastycznym krokiem wspiął się po schodni 

do blokhauzu, popatrzył na sekcję topograficzną 
śródmieścia gdańskiego. Obliczał coś skwapli* 
wie, jakby każda minuta była droga. Sprawdził 
jeszcze dystans, zastanowił się sekundę i z mar*
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sem groźnym na czole rzucił komendę oosłudze 
działa:

—  Pal!! i  r  • VBuchnął strzał. Dwie bliźniacze lufy zionęły 
ogniem. Ryk rozdarł powietrze z fur ją mil j ona 
mordowanych tytanów , jakby zwiastując miastu 
ostatnią godzinę.

I stała się rzecz straszna.
W  tym  czasie zgromadziło się w ratuszu 

gdańskim mnóstwo radnych, posłów V olksrat u 
i senatorów, k tórzy pod łapką prezydenta za* 
twierdzili lakoniczny obelgę i cisnęli ją  w oblicze 
Rzeczypospolitej, nic nie wspom inając przy tern 
o swem wojsku, które w najgorszym  razie miało 
o tw artą drogę odw rotu na N ogat i Elbląg. _ Ktos 
z tego grona rzucił myśl wysadzenia w powietrze 
gmachu poczty polskiej i D yrekcji Kolei. P rzy
jęto  to entuzjastycznem i oklaskami i kuku po* 
słów V olksratu ofiarowało się natychm iast udać 
się w tej sprawie do szefa sztabu generała 
der Lippe, gdy w tern grom kataklizm u przeciął 
nić ich zam ierzeń i — życia.

Pocisk gromowładny, strąciwszy w łuku 
przelotnym , niby źdźbło, nikłą wieżyczkę 
z grzbietu kościoła Panny M.arjk spadł jak  raca 
na dach ratusza, runął na niego jak  piorun gnie
wu Bożego. W  momencie gmach zawalił się w 
siebie jak  domek z kart, w śród ogłuszającego 
huku, od którego szyby spadały tysiącam i niby 
listki, po całym Rynku, aż hen do Zielonej Bra* 
my. Jakiś wulkan przedarł się z pod pokładów 
ziemi na powierzchnię, bo olbrzymiej objętości 
słup gęstej kurzaw y w yprysnął w gorę. Wy* 
strzeliły cegły, kamienie, szczątki mebli, mil jony 
gruzów, a bezm iar rozprysków  grzmocił w fasa* 
dy, w polichrom ję kam ienic rynkowych. Z  roz* 
dartych eksplozjam i w nętrzności gmachu try*

Rtak sępów
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skały krwawe płachty ognia, iluminowały chmu* 
rę spopielonych rumowisk tak, iż w ytwarzały 
złudzenie erupcji wulkanu.

W  m inutę czy dwie jakieś czarownice do* 
konały dziwów, gdyż na miejscu, gdzie wznosił 
się dum ny gmach z strzelistą wieżycą, sterczała 
olbrzym ia góra rumowisk rozpaczliwych. Po* 
grzebała portrety  i pam iątki Kaiserów, apoteozę 
bojów  gdańskich z Batorym, stale i rzeźby, jak  
granit mocne a zmiażdżone przedproże, gotyc* 
kie igły wieżyczki i figurę Zygm unta Augusta, 
herby i godła starodawne, tudzież zastęp notabli 
i patrycjuszów. Legł w gruzach gmachu typowy 
wróg W arszawy, prezydent senatu i miasta, roz* 
ćwiartowany, zm asakrow any do niepoznania, 
ugrzęzły w nasypiskach zwęglone zwłoki mar* 
szałka V olksratu, przepadły szczątki trzydzie* 
stu dygnitarzy, tuzinów urzędników i służby. 
I ani krzyk ani jęk  nie zerw ał się z tego wzgórza 
śmierci.

Pocisk okrutnem i pazurami rozdarł na strzę* 
py m ury i ludzi, by wyrwać z serca tej tw ierdzy 
hakatyzm u odwieczny grzyb nienawiści ple* 
m iennej, fałszu, podstępu i zdrady względem 
matki*karmicielki i dokopać się do starej ziemi 
kaszubskiej.

T ero r padł na krzyżacki gród zdrajców  i do* 
piero pod grzmotem tego grotu w serce zrozu* 
miał Gdańsk, że Polska rzeczywiście nie pozwą* 
la na rozsady gadzinowych know ań i spisków, 
a doprow adzona do ostateczności potrafi mie* 
czem gorejącym  uciąć łeb hydrze. I po 
kościach rozbisurmanionego m iasta przeszedł 
dreszcz strachu czci i poważania.

Takim  zabiegiem chirurgicznym trzeba było 
w yrwać pogardę teutońską z trzewi Gdańska, 
takim  językiem  trzeba było przemówić, aby na*
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reszcie złamał się duch hord  pruskich, wałczą* 
cych dotąd zapalczywie z żołnierzem generała 
W ińczy. Krwawe walki uliczne gasły, part je 
zamaskowanej Reichsw ehry uchodziły chył* 
kiem, przepadały w cieniu uliczek i zaułków. 
W iększe zastępy, jak  rozbite stada bydła, poja* 
wiały się hen na skrajach przedm ieść, by, przy* 
kucnąwszy, pod osłoną nocy czmyhać za Nogat. 
I generał von der Lippe, w stydem  okryty, prze* 
padł gdzieś na Żuławach G dańskich.

A  pięść gniewu pańskiego odniosła skutek 
nietylko doraźny, na miejscu. H uk walącego się 
ratusza rozległ się aż po brzegi Renu i odbił 
w zbiorowym umyśle niemieckim huraganem  
oburzenia, w którem  wszakże rodził się naresz* 
cie respekt na widok zjawy m ocarnej Polski. 
A to niebawem zaważyło na szali wypadków...

Purpurowy, historyczny wieczór zapadał. 
Zam arłe m iasto zajęły batałjony pułkownika 
Zwolskiego, generał W ińcza pośpieszył do 
Tczewa, kom andor Gryff, zostawiwszy rozpo* 
rządzenia eskadrze, wsiadł z dwoma oficerami 
na latawiec i pofrunął do Rożewia.

A  krótko potem  plakaty i miejscowe gazety 
obwieściły, że adm irał Brochwicz, w charakterze 
gubernatora, objął nad G dańskiem  rządy imie* 
niem Państw a Polskiego.

XX.

D opóki huk kanonady gdańskiej siał grozę 
nad M ałem M orzem i zapadał w lasy Helu, pro* 
fesor Rybicki, jakby urzeczony, nie mógł oder* 
wać się od pom ostu Juraty. Spoczywał tam na 
ławce, zasłuchany, zbolały na gruzach swych 
wierzeń pacyfistycznych. Uwiązł włóknami du*

16*
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szy na banderze polskiej i zdało mu się, że mocą 
swej płomiennej ciekawości u jrzy coś z tego, co 
działo się pod G dańskiem  i na Bałtyku. Myśl 
załzawiona szła na wody za synem.

G dy cisza wstąpiła znów w swe praw a na 
zatoce, pow racał do willi M arty, starając się roz* 
wikłać zagadnienie, co skłoniło flotę polską do 
tego stanowczego kroku.

Przechodząc opodal hotelu Juraty, u jrzał 
pana Kubiczaka, k tó ry  zdawał się na niego cze= 
kać i zbliżył się do profesora ze stereotypow o 
słodkawą miną uprzejm ego hotełisty.

— Córeczka pana profesora nie wróciła jesz* 
cze do swego ojczulka — ozwał się, rozpływ ając 
w dym inutywach i wręczył mu depeszę, mówiąc: 
Ale przesyła ojczulkowi wiadomości.

Profesor odczytał telegram.
— Przybędzie ju tro  — rzekł. — Dzisiaj la* 

tawiec w arszawski nie leciał do G dańska, z przy* 
czyny nam  wiadomej.

— Bo też pan kom andor zgotował wszyst* 
kim nielada niespodzianeczkę — zauważył pan 
Kubiczak. — N ik t już nie powie, że flota nasza 
to  kosztow na zabawka. O procentuje się to teraz 
nieźle. Prawda, panie profesorze?

Spodziewając się wcielenia G dańska do 
Państw a Polskiego, hotelista obliczał jakie ko* 
rzyści w ynikną z tego dla Helu i w ybrzeża pob 
skiego. A  profesor wpadł:

— Córka m oja donosi mi w tej depeszy, że 
W arszaw a pełna je st pogłosek o mobilizacji we 
Francji, Belgji, Czechosłowacji, a naw et we Włos 
szech.

— O laboga, to w ojna europejska! — prze* 
raził się p. Kubiczak. W  roku czternastym  mó* 
wiono, że to potrw a trzy  miesiące, a ciągnęło się 
cztery lata. W ięc jak  to długo teraz potrw a?
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— Dopóki wszyscy nie zakrwawią się na 
śmierć a zwycięzca sam nie padnie na polu 
chwały w obłoku fosgenu.

— Pan profesor tak  przestrzegał tak  upo? 
minął, tak  zaklinał!... — w estchnął z uznaniem 
dla niego strapiony pan Kubiczak.

Profesor potrząsnął lwią czupryną, mach* 
nął ręką i oddalił się do swej willi, gdzie zastał 
na stole ranne gazety i paczkę książek.

Z  przyzw yczajenia rozw inął ją  bezzwłocz? 
nie i u jrzał kilka egzemplarzy swej nowej, krót? 
ko przed kongresm pokojow ym  oddanej do 
druku broszury niemieckiej pod tytułem : „Sta? 
ny Z jednoczone Europy44. Książki te, adreso? 
wane do W arszaw y, przesyłał mu jego berliń? 
ski wydawca — chyba na urągowisko.

Profesor poczerwieniał, zalał się krwią jak? 
by mu kto palnął w tw arz najwyższą imperty? 
nencją. Zdało mu się, że „przyjaciele*4 jego 
berlińscy, biorąc tę książkę w rękę, zanoszą się, 
pękają od śmiechu nad tym  ekstraktem  
naiwności słowiańskiego ideologa, czyli pól? 
główka.

Rzucił te książki w konchę kominka i pod? 
palił. Czuwał, by płomienie zniszczyły je do 
cna, zaczem z pogardą popatrzył na stożek po? 
piołów. Spaliły się jego sny — jego życie.

Złam any spoczywał na krześle długo, aż 
przyszła pielęgniarka z reprym endą dla rekon? 
walescenta. Lecz on nie słuchał. Tęsknił za 
córką.

Zapragnął nietylko jej tow arzystw a, lecz 
je j widoku. N igdy dotąd sam otny starzec nie 
docenił w tej mierze tego, czem była dla niego 
H anka przez te wszystkie lata i ze skruchą 
wyznał przed sobą, że przyjm ował to z jej stro? 
ny niby przynależną sobie daninę, nie żywiąc
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dla niej za to takiej wdzięczności, na jaką s to 
krotnie zasługiwała.

Dnia tego zastąpi mu Hankę jej mąż. P ro
fesor myślał o nim od samego rana, oczekiwał 
odeń telefonu i byłby przysiągł, że kapitan  pop  
tu pojawi się u niego wkrótce. G dy zbliżał się 
wieczór, profesor odrzucił palcami lwią grzywę 
w tył, co było objawem pewnego niepokoju i 
chciał sam zatelefonować do zięcia. Zawaha! 
się bez uchwytnego powodu, jakby zalękniony, 
gdy ozwał się dzwonek telefonu.

Poznał głos starego adw okata Szczypior* 
skiego, k tó ry  pytał się o jego zdrowie raz i 
drugi, jakby stan profesora był pogorszył się 
w ostatnich dniach. G dy p. Rybicki uspokoił 
go, adw okat zakomunikował, że w ojsko gene* 
rała W ińczy postępuje zwycięsko i upadek 
zbom bardowanego G dańska jest spodziewany 
lada godzinę, dalej, że w G dyni tw orzy się straż 
obywatelska, a nadto, że wszyscy oczekują ata* 
ku lotników niemieckich, skoro pojawią się 
światła. Lecz, mówił p. Szczypiorski,^ tego wie* 
czora G dynia pogrąży się w ciemnościach.

W ysłuchawszy tego, profesor ozwał się:
— Dziwi mnie, że mój zięć nie przywiózł 

mi tych wiadomości.
— Zięć pana profesora?... Pan W essex? — 

podjął zdumionym tonem  jego rozmówca. — 
Ah, to dziwne, rzeczywiście... Czy p. profesor 
otrzym ał wieczorowe dodatki naszych gazet 
m iejscowych?

— Jeszcze nie. A  cóż w nich ciekawego?
Pan Szczypiorski zająknął się i zapewnił

go, że co najciekawszego zakom unikował mu 
już z tych gazet i skończył rozmowę szybko.

Stary pan stał jak  w ryty przy telefonie. 
W reszcie odgarnął falę siwych włosów i podjął
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słuchawkę, połączył się z mieszkaniem kapitan 
na portu. Odpowiedziała mu służąca, wielce 
zaalterowana. Bo pan Wessex nie żył. Przy? 
niesiono go do domu martwego. Zastrzelił się 
w mieszkaniu p. d?ra Niegrodzkiego.

Stary pan stoczył się w fotel. Zamarł pod 
czarną chmurą ołowianego osłupienia i tak spo? 
czywał, aż raptem żachnął się, zerwał się na 
nogi i wyjęknął do siebie rozdzierającym, tra? 
gicznym szeptem:

— Zdrajca!...
Przeraził się tego słowa. Czyż nie posły? 

szały go mury? Nie pękły? Rozejrzał się do? 
okoła obłędnie i miał wrażenie, jakby była 
wślizgnęła się żmija i plątała się wokoło jego 
stóp. Sto plugawych gadów lgnęło do niego i 
chlipało jego krew. Przeszyło go niewysłowio? 
ne obrzydzenie i raptem chwycił go straszny 
lęk.

— Hanka!... Hanka!... — krzyknął w tra? 
gicznym skurczu serca i runął na fotel, stoczył 
się na podłogę jakby martwy.

Nadbiegła pielęgniarka. Usłano go _ w fo? 
telu, cucono solą, krzepiono lekami. Ciężki i 
bierny jak kłoda leżał w fotelu, nie chcąc 
przejść do sypialni i tak upływał wieczór. 
Chwilami brał w rękę nałogowo gazetę, próbo? 
wał czytać, lecz wnet ją odkładał. Wreszcie 
zdjął okulary, złożył głowę na wezgłowiu i zda? 
ło się, że usnął.

Pielęgniarka szyła przy lampie. Cisza nie? 
pokalana, smętna królowała w całym domu.

W kradł się w nią cichuteńki dźwięk sreb? 
rzysty. Zadrżała szyba.

Cóż to mogło być? Zew bardzo dalekiej 
detonacji na Bałtyku? Jakżesz straszny mu? 
siał być ten kataklizm, jeżeli łoskot prze?
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darł się przez szeregi drzew i zadzwonił w 
okno willi?....

Stary pan wytężył słuch. Czyżby łódź pod? 
wodna, zbłąkana w pole minowe, była naclzia* 
ła się między sieci i spowodowała eksplozję 
min? Albo może marynarz polski wysadził w 
powietrze okręt nieprzyjacielski? Może Cześ 
sław?...

Szczęśliwy... Boże! Być młodym, choćby 
przez kilkanaście najbliższych godzin, być ma* 
rynarzem, wojakiem i ot tam, na Gromie czy 
Wilku podjeżdżać pod żebra owych potworów 
niemieckich, z agresywnej nienawiści do Pol* 
ski powstałych, niszczyć te narzędzia zniszczę* 
nia i topić jaszczurcze robactwo, sprzysiężone 
na Polskę i ludzkość. Walczyć z Antychrysta 
kohortami na lądzie czy na morzu, byle wal* 
czyć z tern złem, co zagrażało światu. Kto po* 
legnie, skończy najpiękniejszą śmiercią...

Prof. Rybicki dźwignął się szybko, wbrew 
upominaniu pielęgniarki, włożył na siebie ku* 
brak skórzany, wcisnął na głowę kaptur, wziął 
swój ciężki kosztur i wyszedł w ciemnicę nocy. 
Wywabił go jakiś magnes, który ciągnął go tam, 
gdzie wrzał bój z Prusakiem. Zdało mu się, że 
na brzegu morskim będzie bliżej syna.

Bezksiężycowa, a miriadami gwiazd cent* 
kowana kopuła osłaniała przeolbrzymim kio* 
szem z ciemnogranatowych kryształów prze* 
czuwane przestworza, zawisła nad światem wie* 
czystym cudem i zagadką. Na zachodzie sierp 
lipcowego miesiąca schował się pod pierzynę 
obłoków skłębionych, a z brzegów ich, płyn* 
nem srebrem lamowanych, ociekała na morze 
poświata, której złudne smugi zdały się szkli* 
stych majaków igraszką. Morze, całunem na* 
kryte, szemrało kołysanką cichą i nikłe fale
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nadbiegały sfornie z chrzęstem, uścielały się 
frendzlami na twardziźnie piasków. A myśl ja* 
kaś, nieodgadniona dla ludzkiego umysłu, bo 
wprost od Twórcy idąca, zawisła nad tym 
obrazem, przesączając go mistycznym cza* 
rem.

Chłód niby leciutka bryza szedł od bu jo* 
wiska na twarz starca, który brnął powoli w 
diunach, okapem drzew osłoniętych, niekiedy 
wikłał się butami w wydmuchrzycach i znów 
posuwał żółwio w stronę artyleryjskiego poste* 
runku B. pod Jastarnią.

W  tern znów, w szybkich odstępach dwu* 
krotny huk ponury i tajemniczy nadleciał po 
kipieli fal z otchłannej czarnej oddali i skonał 
w cichym jęku.

Stary Rybicki spojrzał w stronę utajonej w 
łesie działobitni. A że było tam ciemno i głu* 
cho, zatrwożył się w prostocie ducha, czy tam 
kanonierzy nie pospali się twardo. Przyspie* 
szył kroku, raz wraz goniąc wzrokiem blaski 
harcujące nad wodami.

Stanął, bo coś jakby czarna łupina korabia 
zamajaczyła w spowiciu mroków i po chwili 
pochwycił uchem plusk wioseł. Zbliżał się on 
do niego, do brzegu. Czółno. Wysadziła je z 
pewnością łódź podwodna, której udało się 
przebić przez sieci i szachownicę min. Załoga 
jej zmierzała cichaczem do placówki B., by za* 
gwoździć tam działa.

W ysiadło kilkunastu ludzi. Trzymali coś w 
rękach. Może maszynówki. Tymczasem na po* 
sterunku panowała głusza.

Kilka stłumionych słów niemieckich dole* 
ciało pod drzewa i alarm chwycił starca za gło* 
wę. W ypadł z podcieni w bezprzytomnej furji 
spiętrzonych uczuć nienawistnych i z kosztu*
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rem, niby maczugą, zadartym w górę, ryknął na 
cały głos:

- -  Zbóje! Zbóje! PrusakiL.
Zaterkotały kulomioty i siej ba kul zalała 

starca, w sekundę potem z pomroku drzew 
ryknęły ciężkie maszynówki i zmiotły ze zdziar* 

czeredę najeźdźców. W tern z Rozewia 
Padły na przybrzeżne wody placówki szerokie 
smugi światła, które ślizgały się po nich tu i 
tam i nie upłynęły dwie minuty, a z pod drzew 
gruchnął strzał armatni jeden, drugi, dziesiąty, 
waląc błyskawicznymi ciosami w tajemniczą 
pustkę wodną. Złociste źrenice Rozewskiego 
reflekiora biegały jak wściekłe po bojowisku 
na niewielkiej przestrzeni, lizały je z chyżością 
myśli i oświetlały w odległości dwustu, trzystu 
metrów od lądu, poszukując wroga.

W migawkach tych ukazał się tylko jeden 
ko ra b mu r ko wiec niemiecki, który wyrzuciwszy 
z siebie miot kul, raptem umilkł.

I zacichło wszystko. Jedynie ponure odgło* 
sy kanonady leciały w świat, płynęły hen na 
wody, intrygowały marynarzy polskich, którzy 
nocą osłonięci poczynali tam wielkie łowy.

O trzysta metrów od brzegu przed poste* 
runkiem chwiał się na bujowisku mały wrak 
z zadartym dziobem, na mokrych żwirach po* 
brzeżnych znaczyły się czarne plamy poległych 
marynarzy^ niemieckich, niby kupy wodoros* 
tow, a dalej, za rabatem ostrych traw spoczywał 
dziesiątkiem kul posiekany, rozkrzyżowany sfp- 
rzec w aureoli białych włosów. '

Przez zagony szumiących grzvw*ezów b’ro* 
dzifo trzech Niemców z rozbitej lodzi podwo* 

nej. kapitan, torpedysta i sternik zakrwawio* 
ny i wpadli w ręce posterunku. Oświetlały ich 
niekiedy płochliwe, błyskawiczne żamice latar*
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ni Rozewskiej. Złociły świetlnemi wachlarzami 
rząd torpedowców i muskały pieściwie siną
twarz profesora. .

Tak skończył pacyfista, natchniony prezes 
polskiej Ligi Pokoju. Niby św. Wojciech po* 
szedł on ze zniczem miłości między pogany i 
padł pod ciosem nienawiści. Zapłacił życiem za 
swą wiarę w metamorfozę, w uszlachetnienie 
sępów.

Gdynia ukryła się, zanurzyła w topiel nocy. 
Nigdzie nie łysnęło światło, miasto przywarło 
do ziemi z zapartym oddechem, niby ścigany 
zwierz w kniei. Spodziewano się ataku eskadry 
lotniczej ze Szczecina. Więc niejeden zajęcze* 
go ducha uciekł, inni za zasłoniętemi okna* 
mi próbowali odgadnąć co czeka Gdynię, 
lub rozprawiali o ostatnich wiadomościach te* 
legraficznych, a mianowicie i najazdach Stahl* 
hełmu, który w trzech miejscach przekroczył
granicę polską. . , . .

Związek ten, liczący miljon dwieście tysię* 
cy żołnierzy, zastępował na tym terenie wraz z 
rezerwami armji jawnej Reichswxhrę, którą 
gotów do wojny na dwa fronty, Berlin rzucił 
nad Ren. Zagony Stahlhelmu pod wodzą szta* 
bowców paliły osiedla gburów i niosły okrop* 
ną panikę w okolice Chodzieży, Nakła i Choj* 
nic z pomocą kolonistów, osiedlonych przez 
osławiony Ostmarkenverein, oraz „wilków 
nadnoteckich“, od czasów Fryderyka II stano* 
wiących gotową na wszystko forpocztę Berli* 
na. N adto lada godzina przewidywać było mo* 
żna najazd Stahlhelmu z ziemi niemal całkiem 
wytępionych Mazurów na Mławę i Ostrołękę, 
czyli na Warszawę. Ŵ  Prusach Wschodnich
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roiło się od żołnierzy. Gen. v. Heye i kilku wy* 
bitnych sztabowców ostrzyli miecze, by ude? 
rzyć w serce Polski. A między Tczewem i je? 
ziorami Kaszubskiemi wrzały nadal boje hero? 
iczne, rozrastały się w największa bitwę, jaka 
zna historja.

Strach wisiał nad Gdynią. Nie zagrażały 
jej już wojska generała v. d. Lippe, lecz poci? 
ski dział potężnej floty niemieckiej, a tej nocy 
huragan stalowego ptactwa.

Może w ciemnicy nie wytropią Gdyni na? 
powietrzne szpiegi? ...Złudzenie! Stada sępów 
szybowały od zachodu. Aliści wyczuły je sub? 
tełne uszy aparatów podsłuchowych. Zelektry? 
zowały momentalnie i instruowały straże i, gdy 
miasto spało już snem koszmarami zakłóco? 
nym, raptem z trzech placówek artylerji zeni? 
towej wystrzeliły snopy promieni. Sto poci? 
sków rzygnęło pod firmament i zakotłowało się 
w przestworzach.

Zdradzono Niemcom sytuację Gdyni. Lecz 
czyliż oni i tak nie wiedzieli, że są u celu wy? 
prawy? A chodziło o to, by dosięgnąć eskadry 
przy wysokim ich polocie, zanim zniżą się do 
ziemi, gdzie znalazłyby się poza granicą zasięgu 
dział w dół — dział przystosowanych do strze? 
łania pod niewielkim kątem w stosunku do pio? 
nu — i gdzie same zagroziłyby artylerji ciężkb 
mi karabinami.

N a szczęście przydybano Niemców wyso? 
ko i już od pierwszych strzałów jeden, drugi 
i trzeci latawiec runął na olesione wzgórza. 
Lecz w sekundę potem posypał się z góry grad 
stożkowatych pocisków, spadały tysiące bzy? 
kających owadów, lały się strumienie kawał? 
ków ołowiu i bomby najrozmaitsze grzmociły 
tam, gdzie zwykle stacjonowały okręty polskie.
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Tei nocv wszakże flota nieobecnością swoją 
wyplatała wrogom figla. Przy tej jezdzie W ab 
kirji raz wraz łyskały kule świetlane i krewiły 
na kirach nocy ogniste łuki i arabeski, jakb„ 
chcąc ożywić obraz podniebia sztucznie rozja^ 
rzonego i wprowadzić w spektakl pierwiaste

^ " ‘Trzask, łomot, huk, szalał nad ziemią i w 
Górnych strefach. Zawierucha wzmogła się 
feszcze ddy z dachów budynków marynarskich 

kranu p o r to w e j ryknęły ustawione tam 
mniejsze działa i ciężkie kulomioty, które stra* 
szne zadawały ciosy mzej p ł y n ą c y m  płatowcom 
i strąciły kilkanaście stalowych ptaków w wo^

b r k a n  ten bitewny przeleciał niby jedno* 
czesna kanonada piorunów, wszystko wyłado* 
wało się w ciągu kilkudziesięciu sekund z gwał* 
town ością wulkanu. Chmury wielce przerze-- 
dzonych i niejednokrotnie podziurawionych la
tawców pędziły na wschód, ścigane jeszcze po* 
ciskami armat i zdały się zapadać w oddali, „ay 
wtem nadleciał z flanki rój innego ptactwa, 
które wsiadło im na kark, jęło sypać z Oory 
bomby na zdemoralizowane statki, siec je= k“la? 
mi Onać gonić z zawziętością furjatow. A cho* 
daż  w tym pościgu noc niby mgła osnuwala po
części stada sępów, toczyły się ‘am 
dvnkowe Chwytano Niemców na flankach i z 
?vłu zmuszano do lotu bez opamiętania i sypa* 
n o  n a  nich grad ołowiu, dopóki nie trafiono je 
w ciemię, nie strącono z wyżyn, me wgnieciono

W mW szystkie wodne płatowce i eskadra ge
nerała Turkowskiego, zaprawione juz w bojach
doskonale, leciały na barkac^ 0naJ “ ^ ° ^ S2Ceze na Bałtyk i dopiero, gdy wrog, zawsze jeszcze
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liczniejszy, zebrał się w sobie i wzniósł stadem 
w górę, pohamowały się i nawróciły.

Oko latarni w Helu, długo tej nocy nies 
czynne, mrugnęło do nich figlarnie.

 ̂ O świcie okazało się, że pociski zgruchotas 
ły kilka dachów i uszkodziły awizo tudzież kib 
ka kutrów, raniły pięciu kanonierów, skruszyły 
krawędź mola i podziurawiły dwa latawce. Na 
wodach portu i Małego Morza pływały smętne 
szczątki mnogich niemieckich płatowców.

Wcześnie podniósłszy się na nogi miesz? 
kańcy Gdyni przyglądali się resztkom bomb 
trujących, które w nocy długo wydzielały 
obłoczki gazów, aż zalała je w maski zaopa* 
trzona straż. Gapili się na trzech lotników nie* 
mieckich, którzy wpadli w Małe Morze i urato* 
wali się wpław i chichotali na widok latawca 
niemieckiego, którego szczątki w upadku zawis 
sły wysoko na żórawiu i zdawały się świadczyć 
o niepowodzeniu tej wyprawy. Spodobało się 
to bardzo ludności; mnóstwo gapiów zgromas 
dziło się przed kranem i śmiało urągliwie 
myśląc sobie zapewne przytem, że strzeżonego 
Pan Bóg strzeże i broni.

l e j  nocy lipcowej, roku 1935?go pod ciem; 
nogranatowym, gwiaździstym baldachimem 
niebios kapitan Rybicki siedział na platformie 
wieżyczki komendanckiej w skórzanym kafta? 
nie z luźno wkoło szyi obwiniętym szalem 
z wełny wielbłądziej i, gniotąc w garści fajeczs 
kę machinalnie, patrzał w mroczną dal, dzios 
hem łodzi wskazaną. Obok niego palił długie, 
cienkie cygaro oficer wachtowy Rychczyński, 
nieco alkoholem woniejący, a sternik Listek 
drobny, szczupły jak panienka, a silny i zwins
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ny, stał wryty posągowo przed sterem piono* 
wym.

Poza jego plecami otwierała paszczę sze* 
roka rura wystająca z wnętrzna statku do wy* 
sokości piersi. Za nią na trójkątnej, małej pła* 
szczyźnie sterczały peryskop i maszt dla ante* 
ny i sygnalizowania. Ckliwe zapachy smarów 
i jadła wydobywały się przez otwór z kadłubi:, 
tudzież tłumiony łoskot motorów Diesla, któ
remu wtórzył monotonny pomruk maszyny 
wentylacyjnej, umieszczonej w centrali, pod 
wieżyczką. Przyplątał się do tego wrzaskliwy 
gramofon wygrywający zapomnianą, miodową 
melodję:

„O Bajadero, ty gwiazdo ma....“
Przy dźwiękach tej muzyki „Grom“ prół 

dziobem skarbowane wody na północ, jakby 
na linji z Gdyni przez cypel Helu pociągniętej, 
posuwał się przez ciemnicę widmowo wśród 
dwu szerokich smug piany, niby wstęg z gracją 
od dzioba statku opadających. Zimny oddech 
wód i lekka bryza szła na czoła trzech maryna* 
rzy.

Milczeli. Czyż przy rozmarzonych dźwię* 
kach barkaroli nawiedziły ich wspomnienia 
dziewczyn, jakie pozostawili na lądzie? Nie. 
Wszelkie sentymenty opadły z nich niby przy* 
godnie u ramion uczepione ljany z chwilę, gdy 
wstąpili na statek i stracili poczucie przynależ* 
ności do ziemi.

Ramy ich świata skurczyły się niezmier* 
nie. Wzięto ich w żelazne ryzy obowiązku i na* 
maszczono stygmatem synów Neptuna. Odda* 
liło się od nich kolisko bliskich osób, nawet po* 
jęcie Polski zbladło. Istniał jedynie „Grom“ tj. 
oni w takiem mianem opatrzoną jednostkę 
okrętową skrystalizowani, istniało morze wiel*
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kie i mocarne i istniał wróg. Świadomość tych 
trzech rzeczy wypełniała ich umysł po brzegi 
i zasklepili się w obrębie swej pięknej, ogrom* 
nej łodzi podw odnej.

Jakby na ćwiczeniu wszyscy pełnili swe 
funkcje spokojnie, zadowoleni, że dostali się w 
moc dyktatora, na którego rysach wypisane by* 
ły prawość, dobroć i siła. I Rybicki, niby to nic 
nie robiąc, pracował, bo patrzał, przebijał wzro* 
kiem m roki oraz czuwał, by statek  nie zmienił 
kursu, nie zboczył zawcześne ku zachodowi, 
gdyż ciągnęły się tam  pola minowe, usłane na 
szlaku z Kiłonji do Pilawy.

Kapitan zaświecił elektryczną la tarką kie* 
szonkową i spojrzał na zegarek w rzemykowej 
bransolecie. Zbliżył się do paszczy otw oru i 
wydał jakiś rozkaz.

Zam igotało przed nimi tuż nad wodą pon* 
sowe światełko. Rył to zakotwiczony torpedo* 
wiec, „Krakowiak", k tóry  stróżował w pobliżu 
pól minowych w interesie obcych do Zatoki 
G dańskiej płynących okrętów, a ponsową la* 
ta rką oznajm iał swe pochodzenie polskim stat* 
kom. N adto  tej nocy „Krakowiak" służyć miał 
za bazę dla polskiej wyprawy.

„G rom " przycum ował do burty  torpedow* 
ca i Rybicki dowiedział się od jego kapitana, że 
dnia poprzedniego nadział się na minę szwedz* 
ki transportow iec z Treleborga. G dy wyrzucił 
sygnał: „S. O. S." „Krakowiak" podążył jmu na 
pomoc i drugi torpedowiec „Podhalanin" holo* 
wał go do W isłoujścia.

W  ślad za „Grom em " płynęło z G dyni 
sześć polskich i francuskich łodzi podwodnych, 
z rozkazem  atakowania wielkiej flotyli okrę* 
tów  niemieckich, k tóre o przedświcie nadcho* 
dzącego dnia miały wyruszyć ze Świnoujścia z
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zapasami am unicji do Prus W schodnich. Jedno* 
cześnie z „G rom em '1 jedna łódź francuska, ko* 
m enderow ana przez arcyam bitnego i świetnego 
oficera w raz z polskim minowcem, puściła się 
pod Pilawę, by pod osłoną nocy pokusić się o
położenie tam  min.

Jeszcze „G rom ” nie odbił od torpedowca, 
gdy od zachodu nadleciał posępny huk i coś ni* 
by czarny słup dymów wzbiło się tam  w górę. 
D etonacja ta  rozwłóczyła się po pustyni wodnej, 
rozległa na Helu i wywabiła z willi starego ojca 
kapitana Rybickiego...

— Porządnie założyliśmy miny — mruknął 
kapitan torpedow ca G ryziński do Rybickiego.

  Zapewne przy przecinaniu sieci djabh
ich wzięli. Zaroi się tu wkoło „Rrakow iaka 
w net od podw odnych gryzoniów.

— No, arm aty mam gotowe i granaty głę*
binowe pod ręką. •

  W iększość swych nurkowców wysiali
N iem cy do W ilhełm shafen, szykując się na 
Francuzów. A le na Bałtyku pozostało ich wie* 
le za wiele. No, komu w drogę, temu czas.

D waj m arynarze uścisnęli sobie dłonie 
cno — bez słów, bez życzeń, chociaż G ryziński 
wiedział, że może już nie ujrzeć więcej w życiu 
te j szczególnie wielkiej i pięknej łodzi i jej dro*
giego sobie dowódcy. . . , , •

,,G rom “ popłynął powoli dalej, i wkrótce 
zachybotał na wodach, wolnych od sąsiedztwa 
pól minowych. Znalazł się w strefie wszelkich 
bojow ych ewentualności.

Rybicki był pod wrażeniem, jakby był wy* 
sunął się z poza kulis cicho na scenę wspania* 
łego bezkresnego tea tru  — scenę, na której 
przedew szystkiem  on sam i kom andor G ryff 
mieli zw rócone oczy nieubłaganych krytyków ,

fltak  sępów  ^
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Inni ludzie nic go nie obchodzili. A  pod okiem 
komandora, którego duch unosił się nad nim, 
ozwała się w nim duma, zbudziła potężna stru* 
na ambicji — świadomość, że na swej czołowej, 
największej polskiej łodzi podwodnej winien 
największych dokonać rzeczy. To było jego 
obowiązkiem względem floty, Polski i siebie. 
Zapłonęła w nim żądza czynu i zwycięstwa, 
którego zadatek nosił w rdzeniu duszy.

Aliści marynarz dalekim jest od zapalczy* 
wości, od lekkomyślnego rozmachu rycerza, nic 
prócz siebie nie stawiającego na kartę. Uczu* 
cie jego okiełznała czujna, podejrzliwa ostroż* 
ność, kardynalna zaleta ludzi morza, jaką wpo* 
iła weń rutyna. Przeszło to u niego w instynkt, 
który teraz podniósł głowę i stróżował nad je* 
go poczynaniami.

Łódź podwodna to monarchja absolutna. 
Tylko dowódca jej wie o wszystkiem, co sięl 
dzieje dookoła, i sam wszystkiem kieruje, nie* 
raz w sekundzie decydując o życiu lub śmierci 
załogi.

„Grom “ to był on, Czesław Rybicki, a Ry* 
bicki to był „Grom“. Pięćdziesiątka załogi sta* 
no wiła tej łodzi wnętrzności, maszyny były jej 
nogami, a on, kapitan, jej głową, duszą i ser* 
cem. A poczucie ogromnej odpowiedzialności 
nie przygniatało go wcale, gdyż dorósł do tego 
zadania. Należała mu się buława władcy. W  
głowie jego i we krwi ukrywał się materjał na 
wodza. Jakoż nie wątpił w siebie.

Mocarny był jak Neptun. Unosił się nad 
nim tylko duch komandora i młody wódz mo* 
dlił się do wszechpotężnego Fatum o uśmiech 
Fortuny, bez której Napoleon nie byłby Napo* 
leonem.

„Grom“ zwrócił się ku zachodowi z szyb*
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kością 15 mil morskich. N ic go nie nagliło. Wy? 
padało mu o wschodzie słońca znaleźć się na 
głębszych wodach tej zachodniej części Bałty? 
ku. Tym czasem patrolow ał obszary wód roz? 
postarte przed polskim brzegiem oraz przed 
broniącemi go szachownicami minowemi.

Raptem  Rybicki zerwał się z ławeczki i za? 
patrzył w mroki. , 0

— Cóś się tam  czerni?... W stęga dymów r 
— zawołał do Rychczyńskiego.

N ie czekając na odpowiedź, rzucił przez 
otw ór rozkaz zastopowania i szybko odwrócił 
się ku dziobowi łodzi.

— N ie chybi, okręt bez świateł. Czy me 
żaglowiec?... rzekł Rychczyński, a sternik Lis? 
tek  po chwili rozwagi m ruknął:

— Zatracona go mać, wlecze się w om iutko
jakby wrak.

C zarny kleks na czarnem tle przedstawiał 
sie dość okazale, zapewne wypierając jakie ty? 
siąc tonn z górą. Posuwał się ku wschodowi nie 
szybciej jak  dziesięć mil na godzinę. Czemu 
tak  wolno? Czemu z pogaszonemi światłami?

Coś tknęło kapitana.
— Baczność! — ryknął przez otw ór w głąb 

nurkow ca i dzwonek elektryczny ogłosił zało? 
dze alarm.

— Do zanurzenia w szystko gotowe! — pa? 
dla kom enda do w nętrza, gdzie niby w ulu, 
ruch panował już gorączkowy.

N ie upłynęły dwie m inuty a z jednego i 
drugiego końca „G rom u“ zameldowano:

— W szystko szczelnie.
Zaczem  kapitan huknął:
— W oda do zbiorników!
W skoczył do wieżyczki. Za nim oficer 

wachtowy i sternik. A  w tej chwili woda zabul?
1 7 *
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gotała, chlustnęła do rezerwuarów. Zamknięto 
zewnętrzne otwory. Nad wieżyczką komendant 
ta zapadły żelazne pokrywy. Szum wody usta* 
,wał i statek jął zapadać się w morze.

Zapadł się. Wszystko to trwało półtorej 
minuty.

„Grom“ zboczył, skierował się na tajem ni
czy okręt i zbliżywszy się do niego z perysko* 
pem nieznacznie, niby patyk wystającym nad 
wodą, zszeregował się z nim, płynąc w głęboko* 
ści ośmiu metrów. A parat podsłuchowy upew* 
nił go, że znajduje się w bliskości owego wid* 
ma.

Teraz dopiero było można w ciemności 
obejrzeć statek aż do waterlinji. Okazało się, 
że był to statek sanitarny, co wielce zdziwiło 
Rybickiego. Nie ulegało to zaś wątpliwości 
gdyż kadłub jego był biały, a na tern tle zna* 
czył się szeroki, zielony pas niby wstęga przez 
całą długość okrętu. Na sztymborku i z pewno* 
ścią z drugiej strony widniał czerwony krzyż i 
na szczytach masztów powiewały w bryzie £la* 
gi z czerwonym krzyżem.

Rybicki nie przestał przyglądać się okrę* 
towi przez peryskop. Nurtowały w nim podej* 
rżenia.

Jeżeli przed świtem miała wyruszyć floty* 
la z amunicją, po jakiego djabła komenda 
niemiecka puszczała i to na noc, samopas sta* 
tek pod nos nieprzyjaciela? Czemu, komu po* 
trzebny był statek sanitarny?

Nie obawiając się, by z pokładu dostrzeżo* 
no peryskop, Rybicki podpłynął jeszcze bliżej 
i po dłuższej chwili szarpnął Rychczyńskiego 
za rękaw, ustępując mu swe miejsce przy lupie.

— Tam do licha! — zawołał — zobacz no, 
czy się nie mylę! Przecież na rufie sterczą dwie
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nakry te  płachtam i arm aty? I przy burcie wi* 
dać coś, jakby ciężkie karabiny maszynowe...

Rychczyński p rzetarł szkło peryskopu i za* 
patrzył się na okręt, aby potwierdzić obserwa? 
cje kapitana. D ostrzegł arm aty, maszyno wki 
i ludzi. W ięc pod świętą flagą nietykalności 
płynął stary, wycofany z floty okręt, przezna? 
czony na zagładę, na ciemnością zam askowaną 
zasadzkę, obliczoną na niedoświadczenie, na 
uczciwość i naiwność Polaków.

„G rom “ pozwolił się wyprzedzić. G dy po? 
został w tyle około 2000 m etrów, wynurzył się 
na powierzchnię, Kapitan rozejrzał się dookoła. 
N ie dostrzegł na zachodzie spodziewanych 
statków. W szedł do małej kajuty, na k tórej po? 
lerowanych drzwiczkach widniała przytwier? 
dzona tabliczka z napisem: Radio.

W  izdebce tej mieściło się m nóstw o aku? 
m ulatorów  mosiężnych, miedzianych i innych 
oraz dźwigni. W  pośrodku starczała duża klat? 
ka. W ystaw ał z niej izolowany kabel niby lont 
i przeszyw ał sufit i pokład, rozdzielając się na 
powierzchni łodzi w metalowe nici.

O podal siedział na zydelku bosman Prysz? 
czyk, wyszkolony radiotechnik. W  zębach 
miał wygasłą fajeczkę, a na uszach słuchawki. 
G iestem  dał kapitanow i do zrozumienia, że sły? 
szy zajm ujące rzeczy.

— K anonada okropna — oznajmił. Zape? 
wne raid lotniczv na Gdynię... Przeszło... Jesz? 
cze huk dział... Umilkło...

K apitan założył słuchawki. W padły mu w 
uszy brzęczenia szmery, pomruki, jakieś ciche 
echa kanonady, wszystko to pomieszane z tę? 
tentem  maszyn statku, jaki płynął przed nim. 
N ie miało to  końca. W ięc Rybicki zaraporto? 
wał o w szystkiem  do Rozewia, gdzie komandor
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Gryff stróżował nad wszystkiem w ukryciu, 
wraz z dwoma najpotężniejszemi działami. Do* 
wiedział się od niego, że istotnie Gdynia wystaw 
wioną była na raid lotniczy, i otrzymał od ko* 
mandora aprobatę na swe zamierzenia.

Kiry nocy ustępowały przed przeczuciem 
nowego dnia, lecz nad bojowiskiem unosił się 
jeszcze tuman ciemności.

Wyszedłszy na wieżyczkę, Rybicki zdumiał 
i zaniepokoił się widokiem łodzi, zbliżającej się 
do okrętu. Z  pewnością był to nurkowiec poi* 
ski, który snać tak jak „Grom“ obserwował to 
widmo, a obecnie chciał zagadnąć o coś rzeko* 
mego sanitarjusza.

Przerażony kapitan natychmiast rzucił roz* 
kaz i „Grom“ znów zanurzył się i znikł z po* 
śród niewielkich grzywaczów. Obserwując 
przez wysunięty peryskop oba statki Rybicki z 
zapartym oddechem czekał co nastąpi.

Czekał niedługo. Gdy łódź zbliżyła się do 
statku na 50 czy 60 metrów, z pokładu okrętu 
,iSanitarnego“ ryknęły armatki i kulomioty 
Z wód wytrysnął słup kipieli, w której odmę* 
tach kotłowały szczątki rozdartego, rozstrza* 
skanego nurkowca. Jeszcze grad pocisków rąb* 
nął raz i drugi we wrzątek wód i zabił w nim 
wszelkie życie.

„Grom“ szybował pod wodą co sił. Znając 
szybkość biegu zbójeckiego „sanitarjusza“, łat* 
wo było na specjalnej tabeli znaleźć całkiem 
dokładną rozwartość kąta, pod którym należa* 
ło celować. Rybicki ustawił kąt na podział* 
ce umieszczonej przy peryskopie i z chmu* 
rą na czole czekał, aż statek wjedzie na li* 
nję zera.

— „Przednia wyrzutnia gotowa“ — huknął, 
wściekły na siebie, że hamowany jakiemiś skru*
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pulami, dopuścił do zdradzieckiej zagłady nur* 
kowca polskiego.

Jeszcze moment, potem padł rozkaz:
— Pal!

W  kilka sekund „Grom“ zachybotał tak 
gwałtownie, że ten i ów przewrócił się, i łódź 
długo nie mogła przyjść do równowagi. Bo z po* 
wietrzni wyrwał się czarny, ognisty, olbrzymi, 
niby wulkan słup wody, kilkadziesiąt stóp wy* 
soki i szeroki.

Zdrajca, w chrześcijański krzyż miłosier* 
dzia zdobny, przewrócił się na bok, legł na fa* 
lach ciężko i słaniał się coraz więcej na lewo. 
Torpeda rozdarła kadłub pod kominem.

Momentalnie kilku ludzi stoczyło się w 
zbałwanione wody. Zasmoleni palacze wypadli 
z rozszarpanego wnętrza już w pasach ratun* 
kowych i, niby rój karaluchów, gramolili się w 
opuszczoną przed kataklizmem szalupę.

Tymczasem j,Grom" wynurzył się z fal po* 
śpiesznie i podążył na wody, w których prze* 
padł nurkowiec „Krzyk". Większość załogi 
wyszła na wierzch „Groma“, by ratować roz* 
bitków polskich. Listek wylazł z piramidą pa* 
sów ratunkowych i wszyscy wołaniem przygłu* 
szali poszum morza.

Lecz dwóch tylko ludzi ocalało cudownym 
trafem z „Krzyku", Natom iast kilku Niemców 
uwisło u burty „Groma", Wciągnięto ich na 
łódź i wszystkich wsadzono na szalupę ratun* 
kową „Stettin‘u“, któremi zajął się wkrótce tor* 
pedowiec „Krakowiak", hukiem dział przywa* 
biony.

A wrak, na dziobie postawiony, wystawał 
z bujowiska, przypominając szczątki spalone* 
go domostwa z rozpaczliwie wzniesionemi żer* 
dziami. Obraz ruiny i zagłady.
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„Grom” pomkną! ku zachodowi, gdzie 
przez szkła dostrzeżono okręty — czołowe stat* 
ki fłotyli transportowców. Były to nowe 
pancerniki niemieckie, przewyższające znacznie 
siłą krążowniki o 10.000 tonach, oraz nowe 
kontrtorpedowce, najdoskonalszej konstrukcji. 
Oprócz nich eskortowało flotylę, złożoną 
z dwudziestu i kilku transportowców amuni* 
cyjnych, kilka torpedowców, łodzie myśliwskie, 
tudzież szybkie kutry z podwodnemi przyrzą* 
darni podsłuchowemi.

Gdy transportowce w szyku po cztery, po* 
częły manewrować, flotyla mniejszych tych 
jednostek oskrzydlała je troskliwie, zbrojna w 
armatki, kulomioty, a mianowicie straszne 
bomby głębinowe. A torpedowce wlokły mię* 
dzy sobą w płytszych wodach sieci, by zacze* 
pić o ukryte w głębinach nurkowce i tam je mi* 
nami rozsadzić.

Przeciwko tak uposażonej i ubezpieczonej 
fłotyli czegóż dokonać mogło siedem ło* 
dzi?.... Atoli polscy marynarze w duszach mieli 
wypisane hasło, aby się nie oszczędzać, aby ry* 
zykować statek i siebie, byle za tę cenę zadać 
wrogowi pamiętne, dotkliwe ciosy. Z jedną 
łodzią polską miały iść na dno dwa, trzy statki 
niemieckie.

Jakoż na podsłuch odpowiadając podsłu* 
chem, na manewr manewrem, na fortel — for* 
telem, zazębiła się ta szczupła sfora ogarów 
podwodnych we wspaniałą procesję okrętów 
„rozbrojonych” Niemiec. Wpiła się w nią z 
determinacją straceńców i poczęły się za wy* 
brzeżem połskiem skrytobójcze, drapieżne, bez* 
miłosierne boje.

Raz wraz detonacje rozdzierały powietrze 
i rozlegały się długo po ziemi kaszubskiej.
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Drżały tam domy, wylatywały szyby od strasz# 
nego huku dalekonośnych dział artylerji, która 
z kilku punktów wybrzeża pomagała w robocie 
nurkowcom. Waliły się także z dział kontrtor# 
pedowców w pobliżu bazy operujących ostro# 
żnie. Złożyło się to na niesamowitą, makabry# 
czną muzykę piekieł, która w duszach Porno# 
rzan pozostawiła echa niewygasłej przestrogi na 
zawsze. Bo zdało się ludziom, że nadszedł dzień 
sądu Bożego.

Dnia tego na redzie Gdyńskiej czekał od 
rana zastęp marynarzy i obywateli powrotu ło# 
dzi podwodnych — czekał z bijącem sercem. 
W  ciągu nocy każdy hukiem dział dalekich 
alarmowany, domyślił się, że na falach rozgry# 
wa się dramat bitewny, że nurkowce polskie, 
przyjmując na siebie zadanie puklerza Gdyni, 
rzuciły się w walkę. Więc zjawiło się także 
wiele osób z okolicy, żądnych wieści.

Czekano długo, gdyż dopiero około dzie# 
siątej pojawiła się przed portowym łamaczem 
fal pierwsza wracająca z wyprawy łódź podwo# 
dna. W krótce przypłynęła druga, a w godzinę 
potem ukazał się holowany przez torpedowiec 
„Grom“, zraniony, lecz dumny ze swej roboty, 
której ofiarą padły dwa transportowce i dwa 
świetne kontrtorpedowce wroga. Prócz tych 
trzech statków nie wrócił nikt...

Żałobne myśli pierzchały jednak w świetle 
tego, że kilka tych łodzi polskich dokazało nad# 
zwyczajnych, chrobrych wyczynów, że kosz? 
tern 4 łodzi zadano flocie niemieckiej ciosy sro# 
motne. W  znacznej mierze było to zasługą po# 
tężnego „Groma“. On to nieustraszoną brawu# 
rą i sprawnością zdobył dla floty polskiej wa# 
wrzyny, jakie przyznał jej niebawem sąd fa# 
chowców i w ślad za nim świat cały. On okrył
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sławą imię polskiego marynarza i Polaka — 
sławą, jaka poskramia zapędy wroga i chyli 
czoła sprawiedliwych. Krwawy, lecz świetny 
chrzest odebrała w służbie Ojczyzny Armata 
wodna.

W tych dniach bojowych na lądzie i na mo* 
rzu polskiem stał się cud błogosławiony.... Nie 
w tem wszakże objawił się on, że Polacy jak 
lwy walczyli za Polskę, lecz w tem, że okazało 
się, iż Polacy wszystko przewidzieli i wszyst* 
ko przygotowali — w światłej znajomości cha* 
rakteru swego wroga i sytuacji politycznej, nie* 
mniej, jak w przekonaniu, że, jakim bądź szla* 
kiem politycznym potoczą się sprawy, Polska 
przejść musi przez nieodzowną, z konieczności 
dziejowych wynikającą próbę ogniową — przez 
bój epokowy z Borusią na śmierć i życie.

Przewidzieli, przygotowali przyszłość i wy* 
walczyli sobie cud....

XXI.

Grad wiadomości wojennych coraz szyb* 
szy i gęstszy padał i walił w zbiorowy umysł 
Europy, podnosząc skalę ogólnego zdenerwo* 
wania i podbijając paniczny strach przed woj* 
ną. ^

Zapaliło się nad pomorską Wisłą i łuny po* 
żarne rozlały się na horyzoncie ludzkości. Le* 
ciały w świat stugębne wieści o wielkim raidzie 
lotniczym na Poznań, zapowiadającym najazd 
z Głogowy na Wielkopolskę, o ataku Stahlhel* 
mu na Bydgoszcz i bandyckich napadach na 
dwory polskie kolonistów nadnoteckich, co 
Berlin przedstawiał jako „żywiołowy odruch 
mniejszości niemieckiej, oburzonej krzywda
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rodaków na Pomorzu44, dalej o inwazji Litwi* 
nów na Wileńszczyznę, o zdobycie Gdańska, 
krwawej nocy na Bałtyku oraz o epokowej bit# 
wie pod Kościerzyną, gdzie boje, zasilane z obu 
stron dopływem kilku dywizji, rozgorzały w 
walną, epopejową batalję Grunwaldzką — 
dwóch narodów, dwóch żywiołów.

Pod wrażeniem krwawej chusty wywieszo# 
nej przez Berlińską Germanję, pierzchły rap# 
tern drobne sprawy domowe, znikły niesnaski, 
ambicje i zapory międzypartyjne, a nawet mię# 
dzypaństwowe i nastąpiła nowa orjentacja na 
szerokiej podstawie narodowej. Bo na zegarze 
czasów wybiła poważnym tonem godzina hi# 
storj i. Więc instynkt samozachowawczy, anti# 
wojenny zmiótł znikomości i jął autokratycz# 
nie dyktować gabinetom swoje „sic volo, sic ju# 
beo“.

Mobilizowano nad Czarnem Morzem i nad 
Atlantykiem, w Rumunji i Jugosławji zarówno 
jak w Belgji i Francji, nie aby prowadzić woj# 
nę, lecz aby jej zapobiec.

Stała się rzecz przez Berlin nieprzewidzia# 
na: wielkie zjednoczenie pod hasłem bez#
względnego stłumienia wojny. I Niemiec chwy# 
cił się za głowę wobec mobilizacji Italji, która 
więziła na miejscu i ubezwładniła wojsko au# 
strjackie, przeznaczone i już przez Berlin od# 
komenderowane na front alzacko#lotaryński. 
Francja zaś* przekreślając błyskawicznie rachu# 
by optymistów niemieckich, zagroziła Beriino# 
wi wojną, o ile nie wycofa on natychmiast 
swych wojsk z granic Polski. A nocie swej na# 
dała szczególnie energiczny charakter, zajmu# 
iac bezzwłocznie Moguncje i najbliższy przy# 
czółek mostowy w krwawem spotkaniu.

Groza wojny wskrzesiła coś z dawnej en-



—  268 —

tenty cordiale i jednocześnie z Francją podnio? 
f  .f. W. Brytanja, zarządzając przytem  mo? 
biiizację floty. A Stany Zjednoczone, poważa
nie interesow ane finansowo, rzuciły pod nogi 
Berlina potężne hamulce.

Pod obuchem tych rozlicznych młotów de? 
term m acji nieoczekiwanej załamało się ruszto? 
wame zuchwałych zakusów, po którem  Niem cy 
pragnęły wspiąć się „na słońce“ i zapanować 
nad światem. Powstał chaos, generał i politvk 
poczęli skakać sobie do oczu i M ichałek nie? 
miecki, wczoraj pochopny do łatwego podbo? 
ju  i łasy na polski „K oIonisationsland“, wvtra? 
cii szablę z rąk  junkra i popchnął rząd do  ̂Ka? 
nossy. /vśród piekielnej wrzaw y i krzyku ży? 
wioiów Berlin począł wycofywać się z linii bo? 
j owej....

A w tym  procesie psychicznym  zaważył 
ogromnie Polak, niejedną przykra zgotowaw? 
szy Berlinowi niespodziankę. N ie dość, że od 
chwili aiesztow ania Lautenbacha krzyżował 
zamiary jego i plany, w prow adzając chwiej? 
ność w sfery kierownicze, lecz przez swą sprę? 
żystą politykę wygrał swe atu ty  na arenie euro? 
pejskiej znakomicie, przem ówd do Europy, a 
na dom iar na polu bitwy olśnił go i zaskoczył 
nieporów naną sprawnością i heroizmem swego 
oręża A  gdy łom ot walącego się w gruzy ratusza 
gpanskiego rozległ się po Niemczech i okazało 
się, że ^spoliczkowany Polak potrafi walczvć 
pruską oronią, struchlał duch germański w ob? 
liczu Polski, k tóra ukazała mu się zjawiskowo 
na szczycie granitowej woli, w im peratorskim  
blasku Mocarstwa....
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M in ę ły  dw a tygodn ie . W yp o g o d z iło  się, 
rozhukane fa le  z ryw a ją ce j się nad św ia tem  bu* 
rz y  ro z p ły w a ły  się i w szys tko  w raca ło  p o w o li 
w  dawne try b y . L u d y , os łup ia łe  poczyna ły  zra* 
zu jeszcze n ieśm ia ło , oddychać zadow oleniem , 
że zn ik ła  g łow a xMeduzy i koszm ar w o jn y  świa* 
to w e j. A  gab ine ty  osow ia łe , bogatsze w  bez* 
cenne dośw iadczenie, m ie rz y ły  ok iem  surowem  
poskrom ionego  b iczem  b u rzyc ie la  p o k o ju  \  w y* 
p is y w a ły  m u rachunek za koszta  sza lonej, nie^
sam ow ite j aw a n tu ry . _ , .

G dańsk  i  M o g u n c ja  m ia ły  pozostać w  ręku 
tych , co je  zd o b y li. N ie m n ie j nieulegało^ wąt* 
p liw o śc i, że na now e j k o n fe re n c ji p o k o jo w e j 
nastąp i re w iz ja  u s tanow io nych  w  P aryżu  gra* 
n ic , ta k  upragn iona  przez N ie m cy , lecz zapra* 
w dę życzen iom  ich  n ie  odpow iada jąca .

W  P aryżu  p o d n io s ły  się g łosy za od łączen iem  
Prus od N ie m ie c  i po łączen iem  N ie m ie c  z Au* 
s tr ją  oraz za w c ie len iem  Prus W sch o d n ich  w 
cha rak te rze  au tono m iczn ych  „P rus  P o lsk ich " _ w  
granice R ze czypospo lite j. W  ty m  duchu zamie* 
rża ła  F ra n c ja  p o d ją ć  re w iz ję  tra k ta tu  poko jo * 
wego z r. 1919.

W  ty m  czasie dr. N ie g ro d z k i p rz y k u ty  do 
p rze p e łn io n ych  laza re tów  gdańskich , ty lk o  do* 
ryw czo  u ka zyw a ł się w  G d y n i. P rz y b y ł na po* 
grzeb p ro feso ra  R yb ick iego , k tó rego  z w ło k i zło* 
żono w  Kaszubską ziem ię  Jasta rn i. N ie  zoba* 
czy ł tam  pan i H a n n y , gdyż aż dw a c iosy w  ser* 
ce p o w a liły  ją  na łoże i w strząs n e rw o w y  pogrą* 
ż y ł ja  w  stan o k ro p n y .

Pośpieszyła  do n ie j z W a rsza w y  panna In* 
ka  G ro ch o w ska  i n ie  odstępow ała  srodze do* 
tk n ię te j p rz y ja c ió łk i,  k tó ra  n ie  śm ia ła  naw et 
spo jrzeć w  ob licze swego nieszczęścia. W is ia ł 
nad n ią  d ram a t, ja k ie g o  sko ła ta n y  um ys ł n ie
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mógł wziąć pod mikroskop. Zgrupow ał się 
przeto pod jej sercem wrzód, bolesny pod naj? 
tżejszym dotykiem. Myśl o mężu, straszną pla? 
mą napiętnowanego, toczyła ją  w podświado? 
mości jakby stonóg.

Raz w nocy zbudziwszy się w gorączce, po* 
chwyciła Inkę za ręce, jęcząc:

— Powiedz mi, czemu on się zabił!? Cze* 
mu nie zostawił mi ani słow a? Czemu coś za* 
taił i zabrał tajem nicę ze sobą? Powiedz cze? 
mu?... Czemu.... — pow tarzała wielokrotnie w 
bezprzytom nej żałości i jęczała długo z twarza 
w poduszki wtopioną.

_ A ż znów rozwarła fosforyczne oczy, utkwi? 
ta je obłędnie w Inkę i krzyknęła:

— Zabili Czesia!!.... Dlaczego ukrywacie to 
przedem ną!? Kłamiecie! A ja  wiem. O n nie 
żyje..... Poległ, utonął w Bałtyku... Biedny Cześ, 
nasz Cześ... — skomliła, zapadając w mrok.

A gdy nazaju trz b ra t zbliżył się do je j ło? 
ża, spozierała nań wielkiemi oczyma niby na 
marę, z drugiego przybyw ającą świata.

Czas goił rany, nakrył zbolałą kobietę zwa? 
iem apatji. Godzinam i i dniami spoczywała bez 
duszy. Rozm awiając o niej z Czesławem, dr. 
Niegrodzki zalecił, by założono w przyległym 
oto jej sypialni pokoju radio i tłumioną, dy? 
skrętną muzyką kołysano ją  jakby dziecię. I w 
istocie w prowadziło to ożywcze tony w pomrok 
jej duszy.

Aczkolwiek porucznik chciał zabrać go do 
siostry, N iegrodzki nie dał się namówić, lękając 
się, by widok jej nie zakłócił jego pogodnej 
równowagi uczuć. W  tym  czasie rozkołysały 
go fale sezonu kąpielowego, spóźnionego, ale 
tem świetniejszego.

G dynia rozkw itła w radosnym  uśmiech"
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z tak szczęśliwego obrotu spraw polskich, za* 
ludniła się tysiącami gości i świętowała w iście 
karnawałowym nastroju. Zdawało się, żewszy* 
scy Polacy zapragnęli ujrzeć port polski nieu* 
szkodzony, żywy opromieniony walką, a za* 
razem wyrazić cześć swym marynarzom, któ* 
rzy uzmysłowili im ogromne znaczenie floty, 
zdobyli sobie znamię rycerskości i wręcz nie* 
słychane fawory. Poprostu noszono ich na rę* 
kach. Gdzie jawił się marynarz, otwierały sie 
ramiona i poczynały się libacje, oracje i wiwa* 
ty, w czem zwykle rej wodzili wygadani war* 
szawiacy.

W adoracji marynarzy szczególnie daleko 
zagalopowały się młode kobiety. Słabym tylko 
tego ich afektu wyrazem były białe czapki ma* 
rynarskie, jakie w tym sezonie obowiązywały 
każdą młodą, szanującą się pannę.

Gdy zdarzyło się, że komandor G rytt po* 
jawił się w „Riwierze“, wszyscy powstali, witali 
go grzmotem oklasków i wiązanki kwiatów sy* 
pały się do nóg wojaka. A milkliwy oficer nie 
wiedział co począć ani z oklaskami, ani z kwia*

Niewiele mniejsza popularność otaczała dr. 
Niegrodzkiego. Wprawdzie tylko pewien pro* 
cent inteligencji umiał określić jasno jego za* 
sługi, lecz posiadał on w oczach ogółu najwięk* 
szą zaletę: rozgłos. O Niegrodzkim słyszał ka* 
żdy i to wystarczyło, by stawiać w ośrodek ze* 
brania patrjotę w granatowym mundurze. Nie* 
poprawny manjak zaś prawił przy takich oka* 
zjach rodakom o potrzebach floty, malował im 
nowe torpedowce motorowe, zwinne krzyżów* 
ce oraz podwodny krążownik z dalekonosnemi 
działami. Rozsiewał ziarna.

We wszystkich zgromadzeniach przelewa*
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ły się uczucia radosne i to wyładowało się gre? 
mjalnie w „Święcie Pokoju“.

Gdy przedstawiono to komendantowi pro* 
sząc, by osobiście wziął w tem udział na pokła? 
dzie „Polonii", nie chiał o tem słuchać. „Nie 
zamierzam robić z siebie komedjanta“ mcuk? 
nął i zauważył:

— No, tak... Będzie to wodą na młyn pa?
cyfistów  Ród tych poczciwców powinien był
wymrzeć u nas ze starym Rybickim. Ale takim 
złudzeniom nie wolno się oddawać. No, tak....

Nie mógł jednakże sprzeciwić się temu, by 
kilka czołowych jednostek bojowych nie uka? 
zało się w wielkiej gali oczom wielotysięcznych 
tłumów, które pragnęły nakarmić się widokiem 
tych twierdz wodnych potęgi polskiej, zasiu* 
żonych w dniach grozy. Ostatecznie koman? 
dor sam pojawił się na redzie.

Defiladzie okrętów przyglądano się z hrze? 
ga, z mola, z mnogich parowców i łodzi, nawet 
z wyżyn kranów i dachów. A obraz oświetlony 
blaskami pięknego dnia sierpniowego, śmiał 
się do widzów barwami bander i festonami wie? 
lokolorowych chorągiewek. Zielone girlandy 
lamowały ich burty. Na trawlerach wznosiły 
się wysoko olbrzymie emblematy polskie, jako 
to orzeł biały z lilji i nenufarów i śmiałe impro? 
wizacje, gloryfikujące Armatę Wodną. W ma? 
lowniczym tym zespole nie zabrakło „G rom u' 
nad którym widniała z wstęg purpurowych 
kunsztownie spleciona błyskawica.

Pod koniec defilady podpłynęła do burty 
„Gromu“ biała, w zieleń i kwiaty strojna „Czaj? 
ka“. Bo pani Hanna koniecznie życzyła sobie, 
by Inka Grochowska, niejako w jej zastęp? 
stwie, zabrała na jej jachcie dawnych ojca zna? 
jornych na tę uroczystość. Nie potrzeba było
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namawiać panny Inki do tego. W białej su* 
kience z granatowemi wyłogami, w czapce ma* 
rynarskiej, rozpromieniona, zdobywcza pełni* 
ła rolę gospodyni na jachcie pani Hanny, w 
czem pomagali jej panna Anna Gryffówna i dr. 
Niegrodzki. Wyładował on na pokład „Gromu4' 
beczkę piwa i niejedną butelkę wina dla załogi, 
posypały się za tern mnogie pudelka z papiero* 
sami, a goście nieobecnej pani Hanny obda* 
rzali dzielnych majtków najróżniejszemi upo* 
minkami. Gdy komendant „Gromu” w ich 
imieniu dziękował za to serdecznie, panna Inka 
przewiesiła mu przez pierś duży wieniec z liści 
dębowych, na którego szarfie złociły się wyra* 
zy hołdu dla „zwycięscy”. A przytem bardzo 
przymilnemi oczętami wierciła w źrenicach uro* 
dziwego porucznika, jakby zapewniając go, że 
w dodatku do wszystkiego pragnie ofiarować 
mu szczęście.

Dookoła nich kołysały się liczne czółna 
i jachty. Padały z nich na „Groma” wiązanki 
kwiatów, albumy z wierszowanemi peanami na 
cześć zwycięskiej łodzi i rwały się okrzyki. Ki* 
piała wszędzie wdzięczność dla chrobrych sług 
Armaty Wodnej, co w odwiecznym boju poi* 
sko*germańskim o ten brzeg bursztynowy wy* 
walczyli tam dla Polski granitowe stanowisko, 
podmurowali Jej panowanie na Bałtyku i zdo* 
byli dla Ojczyzny wawrzyny imponujące świa* 
tu. Duma i radość grały w zbiorowej duszy fan* 
fary świetne, a flota polska rozrastała się w wy* 
obraźni bujnie, aby z zespołu tych upragnień 
gorących wykwitnąć jak kwiat z łodygi.

Wieczorem zalśniły miriadami świateł 
gmachy, wille i hotele. W  pobliżu deptaku biły 
w oczy z barwnych kinkietów złożone wykrzy* 
ki i hasła. Obok takich jak: „Niech żyje flota”

Atak sępów



—  274 —

„Cześć m arynarzom ", czytano: „W iwat nowy 
krążownik", „Pokój —nie pacyfizm", „Śmierć 
sępom". W śród rozfalowanych tłumów opo* 
wiadano, jak  kom itet obywatelski uhonorował 
naczelnego wodza, jak  błogosławione skutki dla 
całego narodu i Państwa wykuł oręż polski 
i przy dźwiękach muzyki brzeg drżał, roz* 
brzmiewał nową pieśnią:

„Idziemy do gdańskich wód 
Tworzyć tam polski gród.
A taku sępów grzmot 
Wzbił orła białego lot...."

E P I L O G .

W  lutym następnego roku slota zastąpiła 
mrozy i pogrążyła Gdynię w topielisko wilgoci. 
Śnieg drobny prószył godzinami, tajał, tworzył 
bajory, k tóre nocą powlekając się łuską lodu, 
w net rozlewały się znów szeroko, wydzielając 
dojm ujący chłód. N iekiedy zaś wichry wyły 
od Bałtyku, targały żaglami, wpędzały ludzi pod 
dach. Zw ały ołowianych chmur wisiały nad 
wybrzeżem.

W  takiej szacie G dynia przygnębiające ro* 
biła wrażenie i gdy Inka, od trzech miesięcy 
Czesławowa Rybicka, odłożywszy książkę, za* 
patrzyła się przez szybę na załzawione miasto, 
przystąpiła do niej nuda. W ychodząc za mąż, 
wyobrażała sobie Czesia, k tóry  ją tak mile 
całował, na tle rojnego sezonującego letniska, 
a nie oglądała G dyni w czasie zgniłej aury, w 
szarej, małomiasteczkowej prozie życia. Więc 
brak jej było matki, sióstr. W arszawy i pob* 
techniki, k tórą rzuciła dla męża. M arzyła prze*
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to  o tem, by odkom enderowano Czesława do 
m inisterstw a wojny. Tym czasem  on „zaciął 
się“. Aczkolwiek awansowany, udekorow any 
i łubiany posiadał wszelkie widoki przeprowa# 
dzenia tego, nie zrobił żadnego kroku w tym 
celu. N ie mógł bowiem rozstać się ze swym ad# 
mirałem Gryffem. K onferował z nim często, a 
w dojnu traw ił długie godziny przy biurku, po# 
zostaw iając żonę sobie samej.

Inka uchyliła drzwi i zajrzała do jego po# 
koju. Znów  pisał. Oczywiście pisał.

— To ty, Inko, — bąknął Czesław, me od#
w racając głowy.

— T ak  się zapracowujesz... brzm iało słód# 
ko. — Czy nie mógłbyś rozerwać się trochę? 
Pójdź zemną do kina?

— Ach, rozumiesz jaką ważną mam pracę. 
To więcej niż praca, obowiązek. Czy nie mo# 
głabyś zajrzeć do H anki?

N ie dało się oderwać go od pióra. A ona, 
lubo przywiązana do Hanki, nie spieszyła się 
już do domu, gdzie podw ójna żałoba gasiła 
zawsze jeszcze blaski młodości. . . .

N ie zżyła się z korpusem  oficerskim i nie 
rozumiała jak  bardzo pochłaniać musiało jej 
męża zadanie, jakie włożyli na niego koledzy, 
adm irał G ryff i jego własne sumienie.

G dy pokój, już deptany przez krzyżaków, 
a potem  w szystkim  tem  droższy, rozpostarł swe 
anielskie skrzydła nad Polską, awansowany na 
adm irała kom andor G ryff otrzym ał nowy, naj# 
wyższy order: „Lumen Poloniae“ i deszcz od# 
znaczeń spadł na zastęp chrobrych oficerów. 
Lecz w poczet zasłużonych nie wliczono dra 
Niegrodzkiego. A  to tak  boleśnie dotknęło of i# 
cerów i wszystkich, co działalność tego patrjo# 
ty  znali, że z okazji rew ji w obecności prezy#

1C*
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denta Rzeczypospolitej admirał Gryff nie was 
hał się dać temu wyraz niedwuznacznie. Naz* 
wał Niegrodzkiego świetnym synem ojczyzny, 
którego nazwisko przejdzie do historji.

<4 Wykluczając tego „brytana nadwiślańskie* 
go ‘ z listy udekorowanych orderami, rząd uległ 
głośnej kampanji, jaką przeciwko Niegrodzkie* 
mu prowadziły przez dłuższy czas żywioły, mi* 
mo wszystko związane z pokrewnemi stronnict* 
wami nad Sprewą i skutkiem tego skłaniające 
się do germanofilstwa. Nawet w tych czasach, 
gdy Niemiec, jako wczorajszy, świętokradzki 
zamachowiec na pokój Europy, nie mógł w żad* 
nym kraju liczyć na najmniejsze względy, zgra* 
bna ręka propagandy niemieckiej potrafiła ma* 
nipulować za kulisami Warszawy tak, iż znie* 
nawidzony w Niemczech dr. Niegrodzki stał się 
tam czarną owcą międzynarodowców. Przeina* 
czono postać rzeczy i rzucono anatemę na oby* 
watela, który wśród marynarzy, na Pomorzu i 
w kołach nie uprzedzonych stronniczo uchodził 
istotnie za „świetnego syna Ojczyzny*4.

Według wersji niespodziewanych antagoni* 
stów, Niegrodzki był „amatorskim politykiem 
i nieodpowiedzialnym manjakiem, który od lat 
siał pokątnie niezgodę między obu sąsiedniemi 
narodami44. „Doprowadził on przez samowolne 
aresztowanie senatora Lautenbacha do zerwa* 
nia plebiscytu, a w następstwie do takiego roz* 
goryczenia Niemców i rozognienia stosunków 
z Berlinem, że przyszło do przelewu krwi i woj* 
na europejska zawisła na włosku44. „W swej psy* 
chopatycznej nienawiści do Niemców i w swej 
krwiożerczości — pisał pewien organ warszaw* 
ski — igrał on z pokojem Polski i Europy jakby 
z piłką, naraził Polskę na największe niebezpie* 
czeństwo i popchnął ją w nurt krwawego zamętu44
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W  ten deseń, jakby pod dyktandem  Berli* 
na, rozpisywały się gazety, które zapomniały, że 
plebiscyt w tych w arunkach byłby pociągnął za 
sobą u tratę Pomorza, rozbiór Polski, a zdemas* 
kowanie w ojennych zam iarów i przygotowań 
Berlina nie pozostawiało tak  dalece nic do ży* 
czenia, iż przekonało, zaalarm owało i uzbroiło 
Europę. N iegrodzki wychodził na aw anturnika 
i szkodnika narodowego.

K am panja ta, rzecz znamienna, wybuchła 
w czasie, gdy rozgryw ał się proces senatora 
Lautenbacha o zdradę stanu. A by podnieść spa* 
dłe poniżej zera akcje zdrajcy, odzierano ze 
skóry głównego świadka prokurato rii: Nie? 
grodzkiego, bez skrupułu. Przytem  padło także 
niem ało słów nagany dla adm irała G ryffa za 
zburzenie ratusza gdańskiego. Zcharakteryzo* 
wano to  jako wandalizm i barbarzyństw o, pod* 
nosząc, że jeśli nic innego, posążek króla poi* 
skiego na wieżycy tego ratusza, oraz zastęp 
zgrom adzonych tam  notablów  powinien był 
pow strzym ać naczelnego wodza od tego aktu.

W  istocie wszyscy byli zdania, że tylko ofi* 
cer, przez Niem ców wychowany, zdolen był po* 
sunąć się do takiej bezwzględności, lecz w 
oczach ogółu dostatecznie uniewinniała go obel* 
ga rzucona w tw arz Rzeczypospolitej. N ie mo* 
żna było też zaprzeczyć, że w odpowiedzi na 
ten policzek, chw ytając się broni wroga, wódz 
przekonał go tym  zabiegiem jaknaj wymowni ej 
i jaknaj skuteczniej o roli zwycięstwa Polaków. 
O statecznie „wandalizm" uszedł adm irałowi 
G ryffow i płazem, dzięki aureoli, jaką otoczył 
flotę polską, oraz tern, że ostrze kry tyki było 
zwrócone przeciwko Niegrodzkiemu.

W  atm osferze sztucznie na korzyść Lauten* 
bacha w ytw arzanej trzeba było silnej przeciw*



wagi ze strony żywiołów bezpartyjnych, aby p. 
senator nie wyślizgnął się z opresji. Skazano go 
na — jak niejeden sądził „tylko“ — dziesięć lat 
więzienia, a więzienie zamieniono na fortecę.

Zgrzyt, jakim była dla marynarzy krzywda 
moralna, wyrządzona ich przodownikowi ducho* 
wemu, skłonił ich do wysłania delegacji, która 
przedstawiła ich bolączkę ministrowi wojny i no* 
wemu ministrowi spraw wewnętrznych, p. Zdzi* 
sławowi Trawińskiemu.

Sprawa ta stała się przedmiotem obrad w ło* 
nie rady ministrów i okazało się, że okrom mini* 
stra wojny i dwóch jego kolegów reszta oświad* 
czyła się przeciwko odznaczeniu tego patrjoty 
orderem Lumen Poloniae, jak tego zdawała się 
domagać dla niego flota. Porucznik Rybicki i 
‘"szyscy, którzy spodziewali się energicznego po* 
parcia ze strony pana Trawińskiego, zawdzięcza* 
jącego tak bardzo wiele Niegrodzkiemu, doznali 
ogromnego zawodu. Albowiem nie chciał on na* 
razić się prezesowi ministrów, stosującemu się 
do życzeń krytyków szefa wywiadu. Zresztą p. 
Trawiński nie pragnął uszczuplać swych zasług 
przez wynoszenie na świecznik Niegrodzkiego. 
Dopóki szalała namiętna kampanja przeciwko 
„krewkiemu agitatorowi", pan minister siedział 
jak mysz pod miotłą, a przedtem i potem stroił 
się w piórka zbawcy Ojczyzny, dając do zrozu* 
mienia, że w akcji demaskowania planów wojen* 
nych Berlina, był czynnikiem dominującym. 
Niemcom zaś i tym, którzy byli ich narzędziem, 
chodziło o to, by złamać radykalnie wpływy nie 
bladej figury karjerowicza, lecz dra Niegrodz* 
kiego. I tak stało się, że za tę pszenicę, za którą 
obito dzielnego rolnika, co orał i sprzątał w pocie 
czoła, wziął całą zapłatę zgrabny dyplomata i 
smakowite wvr>iekał z niei dla siebie kołacze.



Rozgoryczeni marynarze nie dali jednak 
jeszcze za wygraną. Nie chodziło im jedynie o 
srodze pokrzywdzonego przyjaciela, lecz bunto* 
wały się w nich poczucie sprawiedliwości i kult 
prawdy. Jakoż admirał natchnął Rybickiego, ja* 
ko doskonale poinformowanego a władającego 
piórem z talentem, do wyświetlenia w rozprawie 
monograficznej zasług doktora Niegrodzkiego 
przed narodem. A dla porucznika było to po* 
prostu potrzebą duszy, więc oddał się tej pracy 
z najwyższym zapałem.

Tymczasem zmaltretowany dr. Niegrodzki, 
medytując nieraz nad swym nieprzewidzia* 
nym losem, przypomniał sobie w cichości du* 
cha słowa Wessera, który twierdził, że człowiek 
mocny, samotny i państwowotwórczy, tego co 
on autoramentu, nie znajdzie szerokiego od* 
dźwięku ani powszechnego uznania w narodzie 
polskim.

Cierpiał, chociaż nie wyszło z jego ust sio* 
wo skargi.

II.

Pewnego dnia Niegrodzki wtajemniczał 
Wotczaka w arkana całej roboty wywiadowczej, 
instruował go i przekazywał mu agendy jako 
swemu następcy, z zadowoleniem podkreślając, 
że teraz, gdy rząd, takiem doświadczeniem po* 
uczony, wyznaczył na te cele znaczny fundusz, 
będzie on miał zadanie o wiele od niego wdzięcz* 
niejsze. Sam zaś wziął urlop na dwa lata i poczy* 
nił w Anglji starania przez swego przyjaciela w 
celu uzyskania stanowiska lekarza okrętowego 
na jakim kolosie pasażerskim, o ile możności ta* 
kim, który odbywał drogę naokoło świata.^ W 
swem pognębieniu czuł, że higjena duszy jego
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domaga się podróży, dalekiej podróży w zgoła 
ł inny świat.

Rozmowę ich przerwała niespodziewana wi* 
zyta pani Hanki.

W  pierwszej chwili oczom nie wierząc, dok* 
tor podsunął jej fotelik — trafem ten sam, w kto? 
rym spoczywał jej mąż w czasie ostatniej z nim 
rozmowy. Odprawił Wotczaka i zapatrzył się w 
białą, skupioną twarz okrytej żałobą kobiety. 
Zanim wyrzekła pierwsze słowa, odgadł co ją 
sprowadziło, i stropiło go to niemało.

— Dzisiaj dopiero zdobyłam się na to, aby 
poprosić pana doktora o wyjaśnienie, jakie to 
okoliczności skłoniły mego męża... do tak roz^ 
paczliwego kroku. Jest mi to dotąd niejasne. A 
pan doktór jeden może przedstawić mi to zgods 
nie z rzeczywistością.

Pisano o tern w gazetach — bąknął zafra* 
sowany doktór, siadając naprzeciwko niej.

Nie czytałam, byłam chora. Później 
wprawdzie referowała mi to dokładnie moja 
bratowa, opowiadali mi to i inni, lecz cóż ja mo? 
głam wysnuć ze sucho zestawionych faktów? 
Nie rozwiązało mi to kwestyj czy... Karol rze? 
cz> wiście podrzucił maszynę piekielną w sta* 
tek amunicji, czy tylko padł ofiarą podejrze* 
nia...

— Byłoby to wyjaśniło śledztwo sądowe...
— Skąd ta maszyna piekielna? Nie sfabrys 

ko wał jej sam. Czy p. doktór sądzi, że przywieś 
ziono mu ją z Gdańska? — wpiła się w niego 
wzrokiem.

—— Któż to może wiedzieć z pewnością? —• 
odwrócił od niej twarz.

— Pan doktór może to wiedzieć. Z całą 
pewnością...

— Ale nie wiem.
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— W  każdym razie przypuszczenia pana do* 
która muszą być blizkie prawdy.

Milczał, nie wiedząc co odrzec. Miałże wy* 
znać tej zbolałej kobieciecałąprawdębrutalnie? 
Dobić w jej pojęciu Wessera, wyrwać z jej urny* 
słu wątpliwości, jakich czepiało się serce?... Miał 
w ten sposób wykazać jej fatalny błąd, jaki po* 
pełniła wychodząc za mąż za zdrajcę? I na tru* 
pie rywala wyrastać w jej wyobrażeniu?...

Skłębione te kwest je wytwarzały w nim cha* 
os, pozostawiając go na łasce instynktu serca.

Pani Hanna zapadła się w siebie.
— Gdybym nabrała przekonania — tłuma* 

czyła — że on był bez winy, obowiązkiem moim 
byłoby zrobić wszystko co w mej mocy, by 
oczyścić go z tej haniebnej plamy, jaka na nim 
pozostała... Cóż pan o tern sądzi?

— Nie wiem, czy mój sąd może posiadać 
większa wage od sądu innych — wycedził w zu* 
pełnej bezradności.

— Jakto? Przecież pan z nim rozmawiał 
krótko przed... jego zgonem i miał wgląd w cała 
tę sprawę. Cóż Karol panu mówił? Przyznał się 
do tej maszyny piekielnej? Czy przeczył?

— Mówił mi... o sobie, o pani...
— Co o mnie mówił?
— Że panią kocha... i żywi dla niej wdzięcz* 

ność za to, iż osłodziła mu pani życie... znojne, 
trudne. Lecz sądził, że męzczyzna winien wzno* 
sć się ponad uczucia osobiste...

— To znaczy, że... co? Że miał w życiu jakiś 
wyższy cel?....

— Nie wiadomo... Nie mógł pozostać przy 
życiu z miłości dla pani, gdy honor obrażony tern 
podejrzeniem zadawał mu taki cios... Na myśl, 
że będzie zmuszony niby ostatni zbrodniarz sta* 
nąć przed sądem, targnął się na życie.... — rhó*
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wił doktór, prowadząc ją w jakąś mgławicę.
— Pan doktór uważa, że to przemawia na 

jego korzyść? — spytała zdumiona pani Hanna.
— Tak mi się wydaje.
— To dziwne. Ludzie wszyscy sądzą, że o* 

debrał sobie życie, widząc zupełną beznadziej* 
ność swego położenia... Że przez to przyznał się 
do wszystkiego... Cóż on panu mówił o sobie?

-— Mówił... ogólnikowo. Nie przyznał się 
wyraźnie.

— Nie? A pan go nie pytał? zawołała pani 
Hanna.

— ..Pozostawiłem to sędziemu, w przekona* 
niu, że nie zechce wyznać mi prawdy... P. komarn 
dor i ja byliśmy całkiem uprawnieni do aresz* 
towania go w tych warunkach...

— Nie wątpię... — wyszeptała pani Hanna, 
zwiesiła głowę, westchnęła głęboko i wycedziła: 
Pan nie chce mi powiedzieć prawdy... To źle o 
Karolu świadczy... Ale, na miłość Boską! — wy* 
buchła błagalnie — niech mnie pan oświeci, bo 
ja nie wiem jak mam o nim myśleć. I nie wiem. 
co ja później powiem jego synowi....

Doktór splótł ręce mocno i wił się w sobie. 
A ona szturmowała:

— Czy pan poczytuje go za zdrajcę, czy nie?
— Proszę pani... ja nie nazwę go zdrajcą. To 

pani mówię szczerze, zaręczam słowem.
W kradło się znów milczenie.
— Pan nie nazwie go tak.... Mimo to jednak 

on nim był.... A ja byłam żoną zdrajcy....
Załamała się na chwilę. Bolesny kurcz zmar* 

szczył jej brwi i skuliła się niby nad grobem. 
A on, drżąc z współczucia dla tej ukochanej ko* 
biety, zawołał:

—Pani Hanno! Niech pani odpędzi te my* 
śli!... Niech pani pozostawi sąd o nim Temu, któ*
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ry już go osądził sprawiedliwie w najwyższej 
mądrości.... Niechaj pani zgasi pamięć o tej spra* 
wie.

— Boże! mój Boże! — wyjąknęła — pan mó* 
wi do mnie jak człowiek bardzo dobry, co sza* 
nuje cierpienie. Ale, Boże, cóż ja powiem kiedyś 
jego dziecku?...

— Pani Hanno! Bądź jak bądź mąż pani był 
z wyjątkowej stali osobnikiem...

— Pan tak mówi o Karolu?! Pan?! O zdraj* 
cy?... zawołała, wielkiemi, załzawionemi oczyma 
paląc jego twarz.

— Droga pani, powiedziałem co myślę... Ta* 
kiego osobnika można zastrzelić, lecz nie wolno 
go deptać....

Ona zerwała się na nogi i pochwyciła go za 
rękę.

— Pan tak mówi?... Oh, jaki pan szlachet* 
ny.... rozpłakała się, przykryła twarz chustecz* 
ką i dygotała w wzruszeniu. Kojące jego słowa 
szły po nerwach jej niby ciepły zefir. Bo on u* 
spokajał ją jakby dziecko.

Wreszcie otarła oczy i poczęła w skupie* 
pieniu:

—  Pan mi o nim nic nie chce powiedzieć 
i nie powie nigdy... Uważa pan, że to powinno 
pozostać tajemnicą między wami... Może to naj* 
lepiej, jeśli pan tak uważa.... To co pan uczynił 
z Karolem, musiał pan uczynić, jako Polak 
i stróż... Mimo to znalazł pan szlachetne słowo 
nawet dla zdrajcy.... Ja panu dziękuję! Dzięku*
ję!  Nie spotkałam w życiu takiego człowieka
jak pan... — wyszeptała z pochyloną głową.

A doktór, ogromnie zawstydzony, począł 
trzepać językiem maszynowo, całować jej ręce, 
dziękując za „łaskawość44.

Pani Hanna zanurzyła się w rezygnację



i stała przed nim zgaszona, cicha, aż, raz jeszcze 
uścisnąwszy jego rękę z wylanem: „dziękuję**, 
zwróciła się ku drzwiom.

W racała do siebie jakby z wielkiej, ducho? 
wej kąpieli. Nie wyniosła od dr. Niegrodzkie? 
go nic, jeżeli nie potwierdzenie tego, że była żo?

?draj’cy* to wszakże wstąpiły w nią
blade zorze ukojenia, tak podziałał na nią mb 
styczny kontakt z duszą pełną współczucia i głę? 
ookiej miłości. Na obłoku tych uczuć jego spo? 
częła jakby pod skrzydłem anioła i czuła, że on 
wyrwał gryzący piołun z jej cierpienia.

Odtąd poczęła powracać w kolisko ludzi ży? 
wych i nawiedzały ją myśli, czy nie wyjechać 
do ciotki, która tak serdecznie opiekowała się 
jej synkiem w czasie jej niemocy.
 ̂ Od pani Eryki Wesser otrzymała tylko je? 

den list, w odpowiedzi na pismo, w którem Cze? 
sław Rybicki w zastępstwie siostry donosił jej
0 dramatycznym zgonie kapitana portu. Okaza? 
ło się z tego, że o tym fakcie zawiadomili panią 
Wesser już wcześniej „przyjaciele" denata, ja? 
Kich pani Hanna nie byłaby musiała wymienić 
po nazwisku. Czesław podejrzewał, że był to 
generał v. d. Lippe i młody Lautenbach.

. Pani Wesser przyjęła żałobny list z rezygna? 
cją osoby, jakby zdawna przygotowanej na naj? 
gorszą wiadomość o synu. Pisała: „Umarł jak 
męzczyzna, którym był całe życie". Nie zapra? 
SZ- j  ?ynoweJ siebie i nie obiecywała jej od? 
wiedzie dla „braku zdrowia", nadmieniając eni? 
gmatycznie: „Zresztą po tern zawieszeniu broni, 
nie wiadomo co nastąpi". W  jej pojęciu za? 
tern stan rzeczy był zawieszeniem broni, po któ? 
rem powinien był nastąpić pogrom Polaków. 
„JNie pragnę zatem przyjeżdżać do Polski ani na
1 omorze , dodała, aby nie było wątpliwości, że
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Pomorze uważa za nie*polską ziemię, zapewne 
za „zrabowaną Niemcom“.

Rozpisywała się szczegółowo o finansach de* 
nata, który pozostawił w pewnym banku Am* 
sterdamskim zarobiony w Ameryce kapitał w 
wysokości kilkunastu tysięcy dolarów. Sumę tę 
przekazała Hance jako spadek przypadający żo* 
nie i dziecku jej syna, a zachowała dla siebie pa* 
miątki po nim, a mianowicie „honorowe odzna* 
czenia, jakich żona innej narodowości nie umia* 
łaby uszanować44.

List ten dał Hance i Czesławowi wiele do 
myślenia. Mając pewne wątpliwości, czy kapitał 
ten nie był nagrodą za służbę szpiegowską, napi* 
sali do owego banku Amsterdamskiego po in* 
formacje, lecz okazało się, że pochodził on isto* 
tnie ze źródła przez panią W esser wymienio* 
nego.

W najbliższym czasie wypadało wdowie o* 
puścić luksusowe mieszkanie „kapitana portu44. 
Ponieważ „home44 Czesława i Inki świecił jesz* 
cze pustkami, Hanka postanowiła podarować im 
kilka zbędnych dla siebie mebli, między innemi 
ogromne biurko Biedermajerowskie. Inka była 
niem zachwycona, i gdy je odstawiono od ścia* 
ny, oglądała piękny mebel szczegółowo.

Zaintrygował ją przy tern nieduży, w poło* 
wie tylnej ściany biurka zgrabnie wklejony 
czworobok.

— Cóż to może być? — mówiła — Przecież 
biurko to nie stare suknisko, w które wprawia 
się łaty.

Przyglądała się ciekawie inkrustowanej 
klepce, której cel był rzeczywiście zagadkowy. 
Poczęła skrobać, dłubać nożyczkami i scyzory* 
kiem i okazało się, że kryła się tam mała płytka, 
a głęboka szuflada.
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W yciągnąwszy ją, obie kobiety ujrzały bla* 
szane pudełeczko, z którego niby pióropusz wy* 
staw ały p ręty  drutów. Oniemiały ze zdziwienia. 
Po chwiłi pani H anka pobładła jak  chusta i krzy* 
kneła:

— N ie dotykaj tego!
D omyśliła się, że była to m aszyna piekielna, 

co potw ierdził przyw ołany telefonicznie Cze* 
sław.

Brat i siostra spojrzeli sobie w oczy bez
słowa.

III.

W m iarę jak  postępow ała praca publicy* 
styczna Rybickiego, k tóra miała stawić na po* 
mniku narodow ym  praw dziw ą zasługę, autor od* 
czytywał ją  adm irałowi wieczorami w śród szaf 
bibłjotecznych. Był z nimi duch m arynarki poi* 
skiej, zw artej w jedną rodzinę, k tóra krzyw dę 
wyrządzoną N iegrodzkiem u uważała za ujm ę 
dla siebie. W szyscy stali za nim murem, nieje* 
den piorunował na zawistną głupotę, k tóra oplu* 
wala czystego jak  łza pa trjo tę  i odstraszała lu* 
dzi od poczynań obywatelskich, aż Rybicki nie* 
kiedy uspokajał kolegów i tłumaczył im mówiąc:

— W  tem, że na niego tak  napadają, mamy 
może najlepszy dowód jego wartości. N ie byłby 
tym, kim jest, gdyby nie kłuł w oczy am bitnej 
hołoty duchowej. Tak zwykłe u nas bywało. Ta* 
kiego H enryka Dąbrowskiego odzierano w pam* 
fletach ze wszystkich talentów  i zasług, wymy* 
słano mu od intryganta i politycznego oszusta. 
N aw et taki rycerz bez skazy jak  Kościuszko był 
„nikczemnym sługą antipatrjo tycznych żywio* 
łów“. Jeszcze wiele, że z Niegrodzkiego nie zro* 
bili zdrajcy, aby nie pomóc istotnem u notorycz?
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nemu zdrajcy w opałach... Ale my nie spocznie# 
my, póki nie zatrium fuje N iegrodzki w pojęciu 
narodu nad krzykliwą zgrają politykierów.

Ten akord znajdował jak  najsilniejszy od# 
dźwięk w ludziach prawych, co dusze swe ką# 
pali w morzu i w ytw arzał się kult dla Niegrodz# 
kiego. W obec tego m arynarze nie chcieli w 
gruncie rzeczy uwierzyć w to, aby Niegrodzki 
miał wyjechać, aby miało im zabraknąć odda# 
nego, serdecznego przyjaciela.

G dy pewnego wieczora N iegrodzki zjawii 
się na herbatę do adm irała, gdzie zastał pp. Ry# 
bickich i kilku oficerów, panna A nna Gryffówna 
oświadczyła mu stanowczo:

— Postanowiono jednom yślnie, że pan dok# 
tór nie dostanie urlopu i nie opuści Gdyni.

— To byłoby niemożliwe — poparł ją  Rybie# 
ki. — N ie można sobie wyobrazić ani G dyni bez 
ciebie, ani ciebie daleko od Gdyni.

D októr, dnia tego jakiś odmłodzony, uśmie# 
chnąl się.

— To też ja  do was powrócę. N ie chciał# 
bym  złożyć swych kości gdzieindziej jeno na 
tym  cm entarzyku Oksywskim, gdzie morze nuci 
m arynarzom  wieczystą kołysankę.... A le teraz 
lecę w świat! N a oceany! Jestem  młody i pra# 
gnę być albatrosem.

A dm irał popatrzył na niego z podełba i mru# 
knął:

— Mówisz to stanow czo?
— Otóż właśnie chciałem wam zakomuniko# 

wać... O trzym ałem  list z Londynu od wielkiego 
tow arzystw a okrętowego: The A tlantic and Pa# 
cifie Shipping Society44. Mój zacny dr. Cleve# 
land, k tóry  tak łaskawie podjął się kołatać dla 
mnie o posadę lekarza okrętowego, nagadał snae 
o mnie niestworzone rzeczy, bo, wystawcie so#



bie, nietylko ofiarowano mi takie stanowisko z 
bardzo przyzwoitą pensją, ale uhonorowano 
mnie skryptem, jakiego dalibóg nie oczekiwałem.

List ten musiał dr. Niegrodzki przetłuma? 
czyć przyjaciołom.

„Ofertę tę — przekładał z angielskiego Nie? 
grodzki, opuściwszy pierwsze zdania — poczytu? 
jemy sobie za zaszczyt.Bo działalność Pana dok? 
tora jest w Anglji, lubo z pewnością niedosta? 
tecznie, znaną. Wiemy zatem, jak wybitną 
i świetną rolę odegrał Pan w tych historycznych 
miesiącach, jakie przeżyła Europa na wulkanie 
wojennym. Przychodzimy do przekonania, że 
gdyby nie Pańskie, takim sukcesem ukoronowa? 
he zabiegi pokojowe, wojownicze Niemcy były? 
by rozpętały wojnę, która z natury rzeczy była? 
by ogarnęła większą część Europy i pogrążyła ją 
w zgoła nieodgadnione piekło zagłady. Zasługi 
Pańskie jako niezmordowanego i znakomitego 
stróża pokoju są tego rodzaju, że wszystkie po? 
kojowo usposobione narody i państwa winny 
współzawodniczyć w uznaniu dla Niego, z Jego 
ojczyzną, której pan jest chlubą. A zasługi te 
tern większą budzą admirację, że prace swe dłu? 
goletnie prowadził Pan sam, z własnej inicjaty? 
wy, o własnych siłach, w jasnowidzeniu zaku? 
sów wojowniczych, pieszczonych w zanadrzu 
przez Niemcy, jakich nie dopatrzyło się wielu 
dyplomatów“...

— Czy dosyć wysławili mnie ci synowie John 
Bull‘a? — zaśmiał się Niegrodzki, przerywając 
tłumaczenie, i dodał: Tak tedy dnia pierwszego 
maja wsiadam na okręt i płynę naokoło świata.

Przyjaciele jego nie wiedzieli, czy radować 
się temi wyrazami hołdu dla niego, czy żałować, 
że go utracą na rok lub dwa lata. A porucznik 
Rybicki ozwał się:
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— D otąd pow strzym ałem  cię, ale teraz. 
Antku, muszę zawołać: jedź! jedź! N ie możesz 
zrobić nic m ądrzejszego. Ale — słuchaj!_— 
skromność pozostaw  w domu. N ie wolno ci w 
Londynie trzym ać języka za zębami. O padną 
cię tam  dziennikarze, jak  sfora psów. Musisz im 
gadać o sobie, o Niem cach, dać niejeden doku* 
ment do opublikowania. (No, N iem cy pokocha* 
ją cię jeszcze więcej!) M oja rozpraw a, mam na* 
dzieję, zrobi swoje, lecz wiele więcej prasa an* 
gielska. Ona przyjdzie zaraz z odsieczą tym, co 
cię należycie oceniają. O na rozwiesi przed naro* 
dem twe zasługi. W  Polsce najłatw iej dochodzi 
się do uznania, do sławy przez zagranicę.... Gdy 
gazety londyńskie poczną trąbić o tobie, wyba* 
łuszy oczy na ciebie każdy kołtun. Będzie cię 
wielbić galerja, może nie tyle za tw e zasługi, ile 
za to, że wielbi cię Anglja. A  za nią pójdzie 
Francja. T ak  się to robi.... .

No, tak., no, tak, — pokiwał głową admirał.
Uwagi Rybickiego przem ówiły do jego prze* 

konania, chociaż nie znał psychiki społeczeń* 
stwa polskiego. N iegrodzki zaś nic nie odrzekł, 
bo tego wieczora czuł się istotnie młody, rozra* 
dowany perspektyw ą ujrzenia dalekich krain, 
Polynezji, Indji, k tóre posiadały dlań zawsze 
urok zaciekawiający. Lubił podróże m orskie i to 
w wielkiej mierze zbliżyło go do m arynarzy i do 
floty polskiej. A  nigdy nie miał możności poiol* 
gowania swej żyłce turystycznej na wielką ska* 
fę. W ięc podróż naokoło św iata przysłoniła 
przed nim teraz spraw y domowe, gasiła pamięć
doznanej krzywdy. .

N iem niej wrósł w ten port polski korzenia* 
mi duszy tak, iż pytał się, czy nie jedzie na dru* 
gą półkulę li tylko po to, by tęsknic za swoją 
„psią budą“.

fltak  sęp ó w  19



W  ostatnich miesiącach, tak pełnych emo; 
cji, schudł, stracił pozory wygodnego, dobrze 
odkarmionego burżuja i powyżej uszu srebrzyła 
się dyskretnie siwizna. Ale okrągłe oczy nabra= 
ły jeszcze więcej blasku i przenikliwości.

N azaju trz  po otrzym aniu elektryzującego 
listu z Londynu, doktór, w racając w południe 2 
lazaretu, zapuścił się na pomost, by nacieszyć 
się obrazem  wód portowych. Dzień w ydał mu 
się tak  ciepły jak  wówczas, gdy płynął z panią 
H anną sam na sam do Juraty. Mimo to, jak 
zwykle w czasach niesezonowych, na pomoście 
zrzadka tylko czerniły się figury. Środkiem par; 
kietu niania kaszubska popychała krzesełeczkc 
na kółkach, w którem  wiercił się tęgi dzieciak, 
misiem wywijając. Psiak wesoło uwijał się tu i 
ówdzie, aż stanął nad kraw ędzią pom ostu i zapa; 
trzył się z uwagą w wodę, jakby zaintrygowany 
widokiem rojow iska ostrogrzbietnych rybek 
W końcu pom ostu dwóch m ajtków  oczekiwało 
statku  z Helu. A  dalej dwa białe żagle chwiały 
s:ę jakby rozm arzone na lśniącej roztoczy zato; 
ki. Parowiec sygnalizował rykiem swój przy: 
jazd  po węgle i rybitw y kąpały się w przestwo: 
rzach, w k tórych unosiła się wiosna.

Spokój błogosławiony oplatał ludzi w uśmie; 
chu przyrody i Niegrodzki, w ędrując powoli, nie 
odrazu zauważył czarno odzianą kobietę, siedzą: 
cą na bocznej ławce. Pani Hanka! W idok jej 
alarmował go zawsze radosnym  dreszczem. 
Przyszła z synkiem, nianią i pieskiem na słońce. 
Osłoniła się parasolikiem, zdjęła kapelusz, od; 
słaniając bujne swe ciemne włosy, z tyłu prze; 
płatane wąską, białą tasiem ką jedw abną i przy; 
glądała się zbliżającem u się doktorowi.

— Pan doktór stanowczo wyjeżdża? powi; 
tała go z widoczną przyjemnością.
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— W yjeżdżam — odrzekł, całując ją w rę* 
kę i zdało mu się, że dostał się w obłok ciepłoty. 
Ot, napadło mnie to i porwało. I tak się szczęt 
śliwie złożyło....

— Mówił mi Cześ. Anglicy przyjmują pana 
doktora z honorami... zasłużonemi. Ale pan tak 
do Gdyni przywiązany.... . .

—Bardzo — odrzekł, siadając obok niej. — 
Lecz... może dobrze rozłączyć się niekiedy z tern.
co sie kocha.

Gdy posłyszał swe słowa, uświadomił sobie, 
że ona mogła wziąć to do siebie i zrobiło mu się 
ciepło. Istotnie pani Hanna odwróciła głowę, 
a on wpatrywał się w profil jej białej twarzy. 
Niejeden, zwłaszcza niejedna kobieta mogła kry* 
tykować jej nos niedość kształtny, zbyt statecz* 
ną figurę i za ciężkie nogi, w jego oczach wszakj 
że była czarująco biała i jak róża ponętna. Pod 
spojrzeniem jej dużych, rozumnych źrenic taj a* 
ło w nim wszystko. Dlatego, mówiąc do niej, w 
nikał spotkania jej oczu a teraz karmił się wu 
dokiem alabastrowego owalu.

—Rozumiem pana —odrzekła. — I ja prag* 
nęłabym bardzo gdzieś wyjechać....

— Dokąd?
— Nie wiem jeszcze. Może cztery nule za 

piec — uśmiechnęła się i spytała żywo: Jak na* 
żywa się ten statek, którym pan pojedzie nas 
około świata?

— Pacific.
— Ładnie się nazywa. Z pewnością arcy* 

wspaniały.
— Rzeczywiście cudowny. Przysłano mi ais 

bumy obficie ilustrujące komfort i przepych te* 
go kolosa, niemniej jak porty i okolice, gdzie bę* 
dzie się zatrzymywał.

— Pragnęłabym to zobaczyć.
19*



— Ja pani to album przyślę.
— Czy nie mógłby mi pan sam go przynieść? 

Interesuje mnie to bardzo, bo tak sobie nabiłam 
głowę.... Przyznam się panu, myślałam, czy i ja 
nie mogłabym wybrać się w taką podróż naoko* 
ło świata....

— Pani? pani by chciała?... Na Pacificu?... 
wyrwało się bez tchu i wszystko poczęło wiro? 
wać dookoła doktora.

^— Niech pan sobie wystawi! — zaśmiała się 
głośno, serdecznie, przyglądając się kończynom 
swych bucików. — Musi to być okropnie koszto? 
wna historja, taka podróż. Ale postanowiłam 
być raz w życiu lekkomyślną. Zygmusia zostaw 
wiłabym przez ten czas u ciotki Iliniewskiej, kto* 
ra go tak kocha. Matką będę przez całe życie, 
a młodą.... już niedługo. A tak pragnęłabym uj? 
rzeć życie wszechświatowe... Więc kto wie, jeśli 
to możliwe...

— Ależ naturalnie! To ja zaraz telegrafb 
cznie zamówię dla pani dobrą kabinę.

— Jeszcze nie! — uśmiechnęła się słodko. — 
Wpierw obejrzę album i przeczytam... Chociaż 
doprawdy sama widzę, co to za szaleństwo, bez 
angielskiego języka....

— Przecież jabym się panią zaopiekował jak 
siostrą.

— Gdyby pan chciał... — wyszeptała słodko 
i uwodnię.

— Byłbym nad wyraz szczęśliwy! Pani nie 
ma pojęcia jak... począł całować ją po ręku, dzię* 
kować za coś — za ową radość tętniącą w nim, 
która odbierała mu przytomność.

— Ale panie Antoni!.... zawstydziła się sie* 
bie czy też zerkającej ku nim niani, odbierając 
mu leniwie wycałowaną rękę.

— Nawiedził mnie awanturniczy projekt.
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— Wcale nie awanturniczy! — zaprotesto* 
wał mocno upojony doktór i jął pleść o swej 
przyjaźni, o wymianie wrażeń w podróży, o raj* 
skich wyspach Oceanji, a w tym bigosie drżała 
nuta głodnej miłości.

— A co powiedzieliby nasi znajomi na to, 
gdybym ja.... z panem.... w taką podróż....

— Znajomi?! — zarżał cicho śmiechem, ba* 
gatelizującym tę sprawę. — Znajomi powiedzą, 
że to dobrze. Bardzo dobrze. Przekona się pani. 
I Cześ tak powie!

Uśmiech chochlika błąkał się dookoła jej 
ust, a było w tern trochę miłosnego rozczulenia 
nad tym kochanym doktorem, który tyle lat no* 
sił wiernie jej obraz w sercu, a teraz tracił gło* 
wę jak sztubak.

— Tak pan myśli?... Więc przyniesie mi pan 
to album? — powstała i spojrzała błyszczącemu 
oczyma w jego błyszczące oczy.

— Przyniosę. Dzisiaj. O piątej. A może 
wcześniej?

— O piątej — uśmiechnęła się słonecznie, 
lecz zwiesiła głowę, popatrzyła na swą czarną 
suknię i zreflektowała się. Jestem w tak ciężkiej 
żałobie. Jeszcze trzy miesiące....

— Trzy miesiące. To przejdzie! — wyrzucił 
niefrasobliwie. Wydało mu się to wszakże bar* 
dzo niemądre. Zebrał z wysiłkiem myśli i ozwał 
się ponownie:

— Pani Hanno, ja przeżyłem w żałobie sze* 
reg lat...

Ona pochyliła głowę nisko i wielkim gestem 
podała mu rękę, jakby w odpowiedzi na oświad* 
czyny. Tak zrozumiał to doktór, przywarł do 
jej ręki ustami i tak stali długą chwilę odczuwa* 
jąc doniosłość momentu.

— Więc o piątej... — wynuciła ciepłym gło*



sem, co zdał się muskać niby lekki pocałunek ze- 
:iru i pozostawiła go w słonecznem oszołomieniu.

Ten i ów nie chciał dać temu wiary, a jednak 
w połowie kwietnia nastąpił wryjazd pani Han* 
ny w towarzystwie d*ra Niegrodzkiego do Lon* 
dynu na pokładzie „Wisły”. W yjazd ten ko* 
mentowano w mieście zgodnie, a gdzie niegdzie 
krytykowano. I wkońcu sama pani Hanna, pod 
wpływem tego „jeszcze w żałobie”, jakie zdało 
się brzmieć pod jej adresem ze zgorszeniem, za* 
wstydziła się nie tyle może swej podróży z dok* 
torem, ile tego, że wyłamuje się z pod opinji pu* 
blicznej.

Głos tej opinji słyszała w chwilach trzeźwe* 
go zastanowienia, lecz brat zachęcał ją żywo do 
tej podróży i czuła, że musi iść na przebój. Prze* 
cież doktór wyjeżdżał na rok czy dwa. Może 
pragnął wydrzeć z serca jej obraz. Mógł na sze* 
rokim świecie zaawanturować się z jaką kreolką 
i istotnie o niej zapomnieć. A na myśl o tern 
buntowało się w niej wszystko. Albowiem wraz 
z uwielbieniem dla jego zasług i charakteru, ska* 
la jej sympatji dla niego podniosła się tak, iż po* 
stanowiła wyjść za niego, a powołanie do stanu 
małżeńskiego poniosło ją niby fala. Jakoż na 
krytykę opinji publicznej głos krwi odpowiadał 
z emfazą: „To mu się należy, temu wiernemu, 
szlachetnemu, a pokrzywdzonemu człowiekowi”. 
A cień ojca, który tak Niegrodzkiego wielbił, 
zdał się jej błogosławić.

Zresztą na pokładzie okrętu zaroiło się wo* 
koło nich od zasłaniających ulicę Gdyni, ser* 
decznych osób. Czesław i Inka, admirał z sio* 
strą, ogromny zastęp oficerów i najprzeróżniej* 
szych wielbicieli i przyjaciół doktora otoczyli 
ich wielokrotnym wiankiem i żegnali ich niby 
nowożeńców wśród kwiatów, wiwatów i dźwię*
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ków kapeli m arynarskiej. W yjeżdżali narzecze* 
ni w swojem i wszystkich pojęciu. A  Czesław 
rad z tego obrotu rzeczy, szeptał siostrze na 
ucho z uśmiechem łobuza:

— A, żebyś mi go uszczęśliwiła!...
Tym czasem  N iegrodzki w m arynarskim

mundurze, z jakim  się nie rozstawał, rozdzielał 
serdeczne uściski między oficerów i miał wra* 
żenie, że otrzym ał za wszystko nagrodę, gdyż w 
duszy i w sercu tych kolegów mógł był przejrzeć 
się niby w oczach matki.

— Moi kochani — ozwał się do nich. — Na 
odjezdnem  pozostawiam  druk, jaki otrzym ałem  
onegdaj anonimowo, od naszych, zawsze „lojal* 
nych“ współobywateli pomorskich. Proszę pła* 
chtę tę oprawić, pod szkłem zakonserwować, 
rozwieszać w każdą rocznicę zdobycia G dańska 
na pokaz i odczytywać pro memoria urbis et 
orbis.

Rozwinął olbrzym i plakat rozm iarów okna, 
którego górną połowę zajm ował czarny orzeł za* 
topiony sępiemi szponami w zwłokach zakrwa* 
wionego orła białego. Dołem z lewej strony, do* 
brze narysow any krzyżak na koniu tratow ał po* 
walonych żołnierzy w rogatywkach, a z prawej 
strony dziób pancernika „D eutschland“ rozbijał 
na dwoje niewielki torpedow iec polski. W  po* 
środku widniała mała m apa Polski, przekreślona 
na krzyż z rozmachem, a pod nią w ydrukowano 
trzy razy olbrzymiemi czcionkami słowa: Das 
nachste Mai!

Chichoty oficerów tow arzyszyły oględzinom 
tego niemieckiego upominku, tak  śmieszną wy* 
dała się ta  fantazja pruska na świeżem tle wspo* 
mnień zwycięskich. A  N iegrodzki rzekł:

— N ic się nie zmieniło, tylko dawne hasło: 
„Es kom m t der Tag“ ! zastąpiono nowem: „Das



niichste M al“. „Za najbliższym  razem “... Dobrze, 
że was to śmieszy. A  jeśli czasem zaboli, to wca* 
le nie szkodzi. Bo z tego co boli, rodzi się do* 
piero prężny, orli, wielki czyn dla Ojczyzny... 
Do widzenia, chłopcy!
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