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Drukarnia Związkowa w Krakowie (Mikołajska 13) 
pod zarządem A. Szyjewsldego. 
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OSOBY: 

ROMAN 
ELIZA 
ADA WIŚNIEWSKA 
MELA 
JÓZEFA 
MELAŃSKI 
ŁUBIN 
KOTOWSKA 
IRENA ZEJDOWSKA 
SARNOWSKA 
LIPSKA 
KULIŃSKA 
SZKLARSKI 
WIŚLICKI 
OGRODZKI 
JAGUSIA 
DOROŻKARZ 
POSŁANIEC NR. 18. 

Rzecz dzieje się w mieście 
Czasy współczesne. 





AKT PIERWSZY. 

Obszerny, wspaniale na pracownię urządzony 
pokój, oświetlony z góry. W głębi oszklona 
weranda przybrana zielenią palm i krzewów, 
z widokiem na ogród. Stoi tam na podwyż
szeniu fotel na tle japońskiego parawanu. Po
niżej umieszczone są sztalugi z rozpiętym na 
blejtramie obrazem. Na stoliku obok, porzu
cona paleta i pędzle, oraz kartony, walające się 
też na podłodze. Na prawo, przy werandzie, 
wązkie, kręte schody prowadzą na facyatkę. 

Drzwi tamże osłania kotara. 
W pokoju troje drzwi: na lewo do buduaru. 

Na prawo do przedpokoju i do jadalni. 

SCENA I. 
ELIZA potem ROMAN. 

Drzwi z przedpokoju otwierają się i wchodzi 
Eliza. Wraca widocznie z miasta po załatwieniu 
sprawunków; przyniosła z sobą kitka paczek. 
Zdziwiona, że nie zastaje nikogo, zagląda na 
werandę, staje przed obrazem i wtedy zdziwienie 
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potęguje się. Ody znowu wchodzi do pokoju 
i przechodzi obok schodów, prowadzących na 
facyatkę — odruchowo spogląda w tamtą 
stronę, nawet zatrzymuje się i odchyla kotarę. 
Potem odchodzi na lewo do buduaru. Gdy 
wychodzi stamtąd po chwili już bez zarzutki 
i kapelusza, spotyka się z Romanem, który 

schodzi z facyatki. 

ROMAN 
opanował wzruszenie człowieka przyłapanego 

na gorącym uczynku. 
A .. ch ..! Wróciłaś prędko. — Pilne spra

wunki pilnie i prędko załatwione. 

ELIZA 
Tak. Musiałam odejść. — Panna Wiśniew

ska, jak widzę, zniknęła. I panny Meli 
nie ma — ...? -

ROMAN 
Panna Wiśniewska jest w swoim pokoju 

na facyatce. Zmęczona - pozowała dość długo. 
A ta... twoja protegowana... nie wiem gdzie 
poszła. Obraziła się napewno: dałaś jej nie
ładne zajęcie Cerbera. — Ale proszę uspokoić 
sumienie. Panna Wiśniewska to nie biała go
łąbka, którą zdradliwy jastrząb mógłby udusię. 
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ELIZA 
Wiem o tem. Po chwili: Mało dzisiaj ma

lowałeś - — — 
Stanęli przed obrazem. 

ROMAN 
Robiłem próbne szkice ołówkiem. — — 

Gdzież te kartony? Zależy mi na figurze 
hetery w tym obrazie. — — Naszkicowałem 
pojedyncze akty. Uporządkował kartony — 
poprawił sztalugi - wziął pędzle do ręki, za
czyna coś poprawiać i uzupełniać w obrazie. 
I cóż? Rozmawia, malując. Posiedzenie tej 
waszej sekcyi przyjdzie do skutku, czy też roz
biło się wszystko ?... 

ELIZA 
Komitetowe panie zejdą się dziś u mnie. -

Chciałam cię właśnie prosić, czy oddałbyś 
nam do dyspozycyi ten pokój. W moim bu
duarze ciasno, a w jadalni... 

ROMAN wciąż malując 

Zakładają świeże tapety ... 

ELIZA 
Pozwolisz, że zajmiemy ten pokój. — Po

trwa z godzinę, nię dłużej. 
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ROMAN z uśmiechem 
Pozwolę! pracy nie przerywa - o tyle tylko, 

że skontroluje o kilka kroków, jak wyglądają 
poczynione poprawki. Nie śmiałbym odmówić... 
Połowa tych pań komitetowych zasiądzie kiedyś 
w parlamencie, w sejmie, a może w radzie 
miejskiej. Urobisz mi opinię, a one mnie za-
protegują na generalnego dostawcę malowideł 
„en gros" i „en detail". 

Gdzieś w mieszkaniu brzęk stłuczonego szklą. 

ROMAN 
Zdaje się, Jagusia wróciła już z kupna 

i stłukła na wstępie talerz, lub szklankę. 

ELIZA 
Jedna służąca do wszystkiego... 

ROMAN 
Pani Romanowa oszczędna, dobra gospo

dyni...! — Odchodzisz? Maluje dalej. 

ELIZA odchodząc na prawo 

Przygotuję akcesorya... 

ROMAN 
Aha!... Posiedzenie feministek!... 

i 
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SCENA II.  

ROMAN -  ADA - potem MELAŃSKI -  ŁUBIN. 
Zaledwie Et'za odeszła, rozsuwa się kotara 
u drzwi przy facyatce, i na schodkach ukazuje 

się Ada w stroju greckiej hetery. Wchodzi. 

ROMAN 

odszedł był od ształug, by na stołiku odszukać 
papierosy; dostrzegł Adę 

Co za nieostrożność!... Powiedziałem, żeś 
zmęczona, że nie zejdziesz do nas... 

ADA 

I... że nie jestem białą gołąbką, którą 
zdradliwy jastrząb mógłby udusić — 

ROMAN 
Podsłuchałaś!... 

ADA 
— Ale zgadłeś pan... Nie dam się udusić. 

ROMAN 
Nie?... 

ADA 

O, jakiś ty piękny... z blizka... z tak 
bardzo blizka!... Oczy twoje... Chciałabym, 
żeby takie oczy dostały się w dziedzictwie mo
jemu dziecku... naszemu dziecku.,. 
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ROMAN 
Zwaryowałaś ?!... 

ADA 
Czy nie pomyślałeś o tern ? 

ROMAN 
Ależ to szaleństwo — - !... 

ADA 
Czy można wiedzieć, dlaczego tak to na

zywasz ? 

ROMAN 
Bo takie kobiety, jak ty, nie powinny być 

matkami - -

ADA 
A właśnie, że takie kobiety, jak ja, po

winny dostarczyć ludzkości najdzielniejszych 
osobników. 

ROMAN 
Podrzutków! 

Wchodzą: Melański i Łubin. Powitanie. 

ŁUBIN 
A ? . . .  A ? . . .  I dziwić się tu, skoro ma 

taką modelkę!.., 
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ADA 
Podziwiajcie zdaleka... zdaleka 

MELAŃSKI 
Tabu?... 

ADA 
Do widzenia! Odbiega na facyatkę. 

ŁUBIN 
spieszy za nią i zatrzymuje się przy schodkach, 

posyłając jej ręką całusy. 

SCENA III. 
ROMAN -  ŁUBIN -  MELAŃSKI -  potem ELIZA -

JAGUSIA. 

ROMAN 
Łubin !... Kiedy już tam zaszedłeś, mój 

drogi, odsuń całkiem tę kotarę — tak będzie 
lepiej... Dziękuję ci. 

MELAŃSKI 
Jakże obraz?... 

ROMAN 
Możecie zobaczyć. Ody zbłiżyłi się do 

obrazu, odsunął płachtę, ustawił ruchome szta
lugi — oglądają. 

v 
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MELAŃSKI 
Bajeczna orgia barw, a jednak subtelne 

mistrzostwo pędzla. Ostatni wyraz techniki. 

ŁUBIN 
A co?... Figura hetery?... Ta głowa... 

wyraz oczu... ust!... To nie bezmyślna, 
wesoła damulka! Z tych oczu wyziera intelekt. 
A przytem ta wyrafinowana zmysłowość... co?... 
Ledwie podmalowane — ale... niech cię nie 
znam, jak mu się udało!... A co ?... Słowo 
daję... zrobi epokę!... 

MELAŃSKI 
ściskając Romanowi dłoń 

Winszuję. 
ŁUBIN 

... Co to znaczy mieć szczęście; dostał taką 
modelkę, a żona nie jest zazdrosna. 

ROMAN 
Siadajcie! poczęstował ich papierosami, po

czerń rozbiera płócienny płaszcz. Przepraszam 
was... tylko ręce umyję. Idzie na werandę, 
tam powiesił płócienny płaszcz i myje sobie ręce. 

Wchodzi Eliza, za nią Jagusia kroczy; przy
niosły zielone sukno, księgę protokolarną, przy
bory do pisania i dzwonek. Powitanie. 
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ELIZA 
Nie wiedziałam, że mąż ma gości. Dobry 

wieczór! Daje znak Jagusi, nakrywają zielo-
nem suknem stolik. 

ROMAN 
wraca z werandy. 

MELAŃSKI 
Zielone sukno — księga protokolarna — 

dzwonek. — 
ROMAN 

Posiedzenie feministek. 

MELAŃSKI 
I mężczyznom, naturalnie, wstęp wzbro

n i o n y  -  ? . . .  
ROMAN 

Dodaj: dzięki Bogu!... 

ELIZA 
popatrzyła z uśmiechem na Romana, poczem 

zwraca się do służącej 
Jagusia... 

ROMAN do Jagusi: 
Karafka z wodą i szklanka. Do Elizy. 

Uprzedzam życzenia mojej pani i odgaduję 
jej myśli. 
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JAGUSIA 
dopiero na znak Elizy odchodzi. 

MELAŃSKI 
Oswojenie się z przedmiotem ... 

ŁUBIN 
My wszyscy oswajamy się przy naszych 

żonach... 

ROMAN 
O... jak Łubin. „Gallus domesticus"!.. 

JAGUSIA 
wraca — przyniosła na tacce karafkę z wodą 

i szklankę. 

ELIZA 
Postaw na stole. 

JAGUSIA 
Potrzebne co jeszcze? 

ELIZA 
Możesz wrócić do kuchni. 

JAGUSIA odchodzi. 
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SCENA IV. 

ELIZA -  ROMAN — ŁUBIN -  MELAŃSKI.  

ELIZA 
Napisał pan już coś zapewne o wystawie 

"Sztuki" 

MELAŃSKI 
Jest pod prasą. 

ROMAN 
Gotowa z tobą poflirtować — niedużo... 

troszeczkę... bylebyś tylko został heroldem 
mojej sławy. 

ELIZA 
Wiesz o tem dobrze, że flirtować nie umiem. 

ROMAN 
Zapomniałem, że należysz do obozu femi-

n'stycznego, a feministki -wypowiedziały wojnę 
flirtowi. Do Lubina: Chodźmy, pokażę ci coś 
w ogrodzie... 

ŁUBIN 
Sprowadziłeś już zapewnie te krzewy?... 

ROMAN 
Zobaczysz!... Odchodząc z Łubinem do 

"grodu. „Au revoir"!... 
2 
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SCENA V. 

MELAŃSKI - ELIZA - potem ZEJDOWSKA. 

ELIZA 
zwraca na Melańskiego wymowne spojrzenie. 

MELAŃSKI 
Napisałem bardzo dużo i bardzo mało 

o pracach Romana. Mało, ze względu na sza
lony krok naprzód w rozwoju jego talentu. 
Widziałem „Heterę". Obraz ten przyniesie Ro
manowi sławę; a prócz tego — choć to marna 
rzecz, ale bardzo potrzebna — pieniądze. 

ELIZA 
Dziękuję panu. Podaje mu rękę do przyja

cielskiego uścisku. 

MELAŃSKI 
Pani jednako wciąż troskliwa o sławę 

męża... 

ELIZA 
Roman nie jest z tych, co rezygnują 

z uznania... 

MELAŃSKI 
To prawda!... Kocha słońce i nie lubi 

stać w cieniu. 
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ELIZA 

Często pospolici ludzie zepchną z drogi 
jasnej w cień... 

MELANSKI 

Wtedy zapala pani wszystkie duże i małe 
świeczniki. — A dla siebie... nic. — — Czy 
nie żal pani... niczego...?... I pani jest ar
tystką — 

ELIZA 

Chce pan mówić o tomiku poezyi, który 
Wydałam jeszcze pod panieńskiem nazwiskiem — 

MELAŃSKI 

Właśnie to Pani ma talent — w tych 
drobiazgach był talent — miłość dla ludu — 

ELIZA 

Zasada użyteczności — — 

MELAŃSKI 

To prawda...!... Pani należy do tych ko
biet, które pojmują życie tylko jako obowiązek... 

ELIZA 

I piękno. — Ale zdaje mi się, że... »przy-
ganiał kocioł garncowi, a sam smolił"... — 
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MELAŃSKI 
To znaczy? 

ELIZA 
Że redaktor Melański poszedł szarą drogą 

obowiązku — — 

MELAŃSKI 
Zmarnowany talent, co?... Praca dla 

chleba - dla wyżywienia rodziny. — Przykra to 
jednak musi być rzecz, nie módz w sobie zwal
czyć urojonych, czy zresztą prawdziwych... 
aspiracyi do sławy, do przodowania drugim, 
do życia ponad środowisko, w którem się tkwi 
z konieczności, z rezygnacyi wreszcie...!... — 
Tylko, że taka tragedya nikogo nie wzruszy... 

ELIZA 
Tyle jest spraw bolesnych i... większych -

MELAŃSKI 
Ja też w ten sposób sądzę takie tragedye 

przesubtelnionych dusz i duszyczek. — Cza
sami atoli wątpię... 

ELIZA 
Że...?... 

MELAŃSKI 
Wątpię, czy w istocie jest to taka mała rzecz... 
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ELIZA 
Dla tych, co cierpią, rzecz równie duża; 

decyduje nie suma a siła wrażeń z doznanego 
cierpienia... 

MELAŃSKI 
Nikogo nie przerazi. Zużywa tylko energię 

i osłabia wolę do czynu. 

ELIZA 
Zostaje poczucie spełnionego obowiązku. 

MELAŃSKI 
Sądzi pani, że to wystarcza?... A szczęście? 

ELIZA 
Złuda...!... Każdy inaczej je widzi, inaczej 

tłumaczy. 
MELAŃSKI 

A wkońcu kroczy w chomoncie i w za
przęgu ... poczciwe szkapisko!... Gdy zdechnie, 
zakopią w dole... 

ELIZA 
Panie redaktorze!... Cóż znowu!... Czło

wiek więcej wart, niż pan o nim sądzi... 

MELAŃSKI 
Dobrze...!... Nie mówmy o tem. — Wi

działem »Heterę"... 
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ELIZA 
Modelkę, czy obraz? 

MELAŃSKI 
I modelkę także. — Wybór co najmniej... 

oryginalny — — 

ELIZA 
Panna Wiśniewska sama ofiarowała się 

uprzejmie na modelkę. Z początku pozowała 
moja siostra, ale portret nie wychodził dobrze... 

MELAŃSKI 
Słyszałem, że panna Wiśniewska przeniosła 

się już tutaj na stałe -

ELIZA 
Zaproponowała nam to sama. Roman dość 

kapryśnie pracuje — i oboje, to jest artysta 
i modelka, wolą tak, że nie zadają sobie 
przymusu; trudno pracować w oznaczonych tylko 
godzinach... 

MELAŃSKI 
Panna Wiśniewska mieszka na facyatce? 

ELIZA 
Są tam dwa pokoiki wcale ładnie urzą

dzone - -
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MELAŃSKI 
A zwykłe zajęcie panny Wiśniewskiej po za 

godzinami, w których pozuje?... 

ELIZA 
Nie krępujemy jej w niczem i ona się nie 

krępuje. Zresztą... nie może być inaczej... 

MELAŃSKI 
Panna samodzielna — 

ELIZA 
O! 

MELAŃSKI 
Podobno zerwała z rodziną?... Mówią też, 

że ma znaczny majątek... 

ELIZA 
Kilka tysięcy. 

MELAŃSKI 
Renty rocznej ? 

ELIZA 
Odzie tam! To cały jej kapitał. — — 

Z uśmiechem: Gawędzimy w tonie rozmówek 
Ollendorfa. Wy to nazywacie „interwiewem" ? 
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MELAŃSKI 
Tak. — To było w tonie dziennikarskiego 

„interviev'u". Bardzo panią przepraszam. - Po 
chwili: Może posądzi mnie pani o ... pewnego 
rodzaju niedelikatność, gdy powiem, że pani 
za dobra, za pobłażliwa i... zanadto subtelna, 
że bronić się pani nie potrafi — 

ELIZA 
Przypuszcza pan, że... 

MELAŃSKI 
Pani zna Romana — 

ELIZA 
Dotychczas nic takiego nie popełnił — 

MELAŃSKI 
Była pani zawsze aż nadto pobłażliwa -

ELIZA 
Kocham go i nie mamy dzieci — — 

MELAŃSKI 
To też psuje go pani, jakby był jedynem 

pani dzieckiem... 

ELIZA 
Nie... nie!.,. Nie trzeba straszyć-!,.. 
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MELAŃSKI 
Zdaje mi się, że nie należy pani do trwożli

wych niewiast. Ody odzywa się dzwonek. Trzeba 
będzie odejść. Komitetowe panie — czy tak?... 

ELIZA 
0 ile poznaję po głosie, jest to Irena Zej-

dowska. Zna ją pan — — 

MELAŃSKI 
Najsympatyczniejsza z sympatycznych fe

ministek. 
Wchodzi Zejdowska. Powitanie. 

ZEJDOWSKA 
1 panowie zaproszeni ?... 

MELAŃSKI 
To znaczy, że należy się wynieść czem-

Prędzej... 

ZEJDOWSKA 
Na razie może pan zostać. 

MELAŃSKI 
Dziękuję. Albo zostaję, albo już odchodzę. 

Zostanę, gdy wolno mi będzie obradować 
2 paniami. 
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ZEJDOWSKA 
Pod warunkiem, że umieści pan każdy 

choćby najdłuższy komunikat o naszem Stowa
rzyszeniu. 

MELAŃSKI 

Jak się zdaje, poznała już pani co znaczy 
reklama. — Ale w takim razie zechce pani sama 
zredagować te niepiękne, a pożyteczne komu
nikaty — — 

ZEJDOWSKA 
... Przystąpi pan także do stowarzyszenia 

abolicyonistów... 

MELAŃSKI 

Absolutnie odmawiam. Nienawidzę wszel
kiego przymusu. 

ZEJDOWSKA 
Pan, taki obowiązkowy we wszystkiem?... 

Jakże to pogodzić?... 

MELAŃSKI 

A właśnie!... właśnie!... Ale o czemże 
tu panie radzić chcecie? 

ZEJDOWSKA 
Krzątamy się około założenia schroniska, 

domu ... Magdalenek... tylko z tendencyą nie 
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tak wsteczną, jakiej przykład dały nam inne 
miasta polskie. 

MELAŃSKI 
Więc liberalne nawracanie jawnogrzesznic 

na drogę tajnej cnoty... 

Z ogrodu wracają: Roman i Łubin. 

SCENA VI. 

C I  S A M I  -  R O M A N  -  Ł U B I N .  

Powitanie. 

MELAŃSKI do Elizy 

I pomyśleć na co się zużywa tyle dobrej 
Woli, energii i pomysłowości... 

ZEJDOWSKA 
Ależ to jedno tylko ogniwo ... 

MELAŃSKI 
W łańcuchu, którym szlachetne, a piękne 

panie otoczyć chcą grzeszną ludzkość... 

ZEJDOWSKA 
Punktualność komitetowych pań pozostawia 

niecoś do życzenia. Spojrzała na zegarek 
i chowa za pasek• 
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ROMAN 
Jak zawsze — — 

ZEJDOWSKA 
Nie wiele się zmieniłyśmy pod tym wzglę

dem ... 
ROMAN 

I pod wieloma względami. - I cóż, Liii?... 

ZEJDOWSKA 
Winne są temu wasze prawa - — 

MELAŃSKI 
Poprawiajcie — niechaj świat stanie się 

lepszym. 
Wchodzą komitetowe panie. 

SCENA VII. 
CI SAMI. LIPSKA - KULIŃSKA - SARNOWSKA -

potem MELA. 

LIPSKA 
Spóźniłyśmy się może ?... Ach ... a tak 

się spieszyłam...!... 

KULIŃSKA 
Wracamy z posiedzenia. - Jestem już dzi

siaj na dziewiątem posiedzeniu. 
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SARNOWSKA 
O, wyprzedziła nas pani Zejdowska...!. 

ROMAN 
Z posiedzenia na posiedzenie... 

KULIŃSKA 
Czy panowie przystąpili do naszego ko

mitetu ? 

ROMAN 
Z głosem doradczyni, jeśli panie pozwolą... 

LIPSKA 
Panowie przybyli, żeby nas wyszydzić. — 

O, pan Roman znany z tego !... 

ROMAN 
Nigdy nie szydzę z płci nadobnej. Proszę 

mi wierzyć, że jestem stale pod urokiem nie
wiast. — I cóż, Liii?... 

ELIZA 
. . .  P a n i e  n i e  z n a j ą ? . . .  Prezentuje. Pan 

Łubin... 
LIPSKA 

Ach, to pan Łubin !... Widziałam obrazy 
Pana w Towarzystwie sztuk pięknych... i chcia
łabym u pana zamówić mój portret. 
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ROMAN 
dyskretnie ku Lipskiej nachylony 

Zapłaci mu pani trzysta koron i ubity in
teres na miejscu. 

LIPSKA do Lubina 
Zapraszam pana na moje „fix'y". Przyj

muję w poniedziałki. 

SARNOWSKA 
A ja w czwartki!... Proszę o tem pamiętać. 

Jestem gorącą wielbicielką ludzi sztuki. — 

ŁUBIN 
To dobrze!... Bardzo dobrze!... Bo ja 

nie należę do „Salonu", tylko do „Sztuki". 

MELAŃSKI 
...Za pozwoleniem!... Opóźniamy rozpo

częcie obrad. Niechże przewodnicząca skorzysta 
z przysługującego prawa i... zadzwoni — 

ELIZA dzwoni 
Panie i panowie raczą zająć miejsca — — 

LIPSKA 
Czy nie czekamy na pannę Melę? 
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ŁUBIN do Melańskiego 
Słuchaj-no... Któż to jest ta panna Mela? 

MELAŃSKI 
Półdziewica — 

ŁUBIN 
Ładna?... 

MELAŃSKI 
Mój drogi, piękność kobieca jest czemś 

bardzo względnem od czasu wydoskonalenia 
środków kosmetycznych i wszelkiego rodzaju 
sznurowadeł... 

Wchodzi Mela 

ŁUBIN 
A to kto? 

MELAŃSKI 
Właśnie ta, o której mowimv 

LIPSKA 
Dobry wieczór pani, panno Melo !... 

MELA 
Każdemu z osobna i wszystkim razem do

bry wieczór!... Obrady w pełnym toku — !?... 

ELIZA 
Niech pani zajmie miejsce - -
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ŁUBIN 
przedstawia się Meli 

Nazywam się Łubin. Czy mogę stanąć za 
krzesłem pani ?... 

MELA 
Ależ proszę!... 

ZEJDOWSKA 
Należałoby może pr z e c z y t a ć  p r o t o k ó ł  

z ostatniego posiedzenia ?... 

ELIZA do Meli 
Oto księga protokolarna... 

MELA 
Zaczynam! — Czyta: Tymczasowy komitet 

postanawia kooptować jak największą ilość 
członków dla Stowarzyszenia ochrony czci ko
biecej. Ponadto, tymczasowy komitet poleca 
paniom Lipskiej, oraz Paulinie Sarnowskiej, 
aby wystarały się o lokal, w którymby można 
było urządzić pierwsze walne zgromadzenie. 
Pani Irenie Zejdowskiej poleca się zredagowanie 
programu, który jako obowiązujący porządek 
dzienny walnego zgromadzenia, ma być przed
łożony do aprobaty tymczasowemu komitetowi. 
Przestaje czytać i mówi: Skończyłam. 
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ŁUBIN 
Brawo!... 

ELIZA 
Według sporządzonej listy, stowarzyszenie 

nasze liczy do tej pory sześćdziesiąt kilku 
członków... 

ŁUBIN 
Członkiń... 

ROMAN 
Brzydsza połowa rodzaju ludzkiego niewy

kluczona 

SARNOWSKA 
Panowie mogą przystąpić do stowarzy

szenia w charakterze członków nadzwyczajnych. 

LIPSKA 
Wspierających — 

MELAŃSKI 
Radą, czy monetą? 

ZEJDOWSKA 
Przyda się jedno i drugie. 

LIPSKA 
Sądzę, że wystąpieniu naszemu towarzyszy 

zupełna dojrzałość? 



% 

3 4  A .  K A L L A S  

MELAŃSKI 
Śmiem zaprzeczyć. Wystąpieniu waszemu, 

zacne panie, towarzyszy zupełna niedojrzałość 
polityczna. 

LIPSKA 
Zastrzegam się, że my tu nic wspólnego 

me mamy z polityką...!... 

MELAŃSKI 
Otóż to, że panie traktujecie te sprawy 

luźnie od całego szeregu faktów, wplecionych 
w obecny ustrój kapitalistyczny... 

MELA 
Znamy!... Znamy!... To konik, na któ

rym jeździ redaktor Melański od wielu już lat. 
Wrzawa zmieszanych głosów. 

KULIŃSKA 
Rozstrzygniemy na miejscu kwestyę, o ile 

polityka wpływa na ustrój społeczny, ekono
miczny i etyczny. Możemy później na ten temat 
urządzić odczyt publiczny z dyskusyą. 

ELIZA 
Jak widzę, nie dojdziemy dzisiaj do ładu. 

Skinęła na Romana i wszczyna z nim cichą 
rozmowę. 
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ŁUBIN 
pochylony nad krzesłem Meli 

Piękną pani ma dykcyę. A rączka cie
kawa - Proszę mi pokazać rączkę... 

MELA 
Zajmuje się pan chiromancyą? 

ŁUBIN 
To moja największa pasya. 

ROMAN 
Ustępujemy, życząc paniom powodzenia... 

SARNOWSKA 
A pana Lubina proszę, niechaj nie zapomni, 

że przyjmuję zawsze we czwartki... 

LIPSKA 
A ja w poniedziałki. — Do miłego widzenia! 

Melański, Roman i Łubin odchodzą do ogrodu. 

SCENA VIII.  

EI.IZA - ZEJDOWSKA - LIPSKA - MELA -
SARNOWSKA - KULIŃSKA - potem ADA. 

KULIŃSKA 
Teraz obradować będziemy swobodnie... 
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MELA 
Szkoda, że panowie odeszli... 

ZEJDOWSKA 
Ody przeszkadzają w pracy, wolę, że są 

nieobecni. 
ELIZA 

— — A zatem ?... 

KULIŃSKA 
Proszę o głos!... A to, o czem mówić 

będę, niechaj sekretarka zaciągnie do protokółu. 

MELA 
Dobrze. 

KULIŃSKA 
Szanowne panie!... Wiadomo, że my ko

biety postępowe walczymy dziś o prawo bier
nego i czynnego głosowania do parlamentu, 
do sejmu, do rad gminnych i powiatowych. — 
Stanęłyśmy do pracy przy wszystkich warszta
tach ludzkiej myśli i ludzkich wysiłków!... 
Znaną nam jest nędza ludzkiego bytu w prze
jawach najwstrętniejszych i nie boimy się już 
dotknąć naszemi białemi rękoma zgniłych tych 
łachmanów, które pokrywają zbrodnie, doko
nywane za bramami wszelakiego rodzaju do
mów roz 
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SARNOWSKA 

Przepraszam!... To wyrażenie jest za silne — 

LIPSKA 

Musimy uniknąć zbyt jaskrawej dyskusyi 
ze względu na to, że obrady nasze będą jawne 
i publiczność będzie miała na nie wstęp wolny... 
młodzież gimnazyalna... panienki... 

KULIŃSKA 

Tak, moje panie!... Na światło dzienne 
wywlec chcemy wszystkie brudy... 

ZEJDOWSKA 
A to po co?... 

KULIŃSKA 

Żeby zadrżeli panowie świata i zlękli się 
tego, co uczynili, rządząc tak długo bez nas 
kobiet, które jesteśmy lą lepszą, tą szlachetniejszą 
i tą piękniejszą częścią rodzaju ludzkiego...!... 
W odniesieniu się do piękności ducha. 

LIPSKA 

Zdaje mi się, że pani Kulińska odbiegła 
od właściwego toku dyskusyi. 

KULIŃSKA 

Zbliżam się gdzie oto punkt ciężkości spra
wy, przez nas podjętej. My kobiety uczciwe, my 
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żony i matki, my obywatelki i kapłanki świętych 
zniczów rodzinnych, postanowiłyśmy wypowie
dzieć walkę najwstrętniejszym grzechom ludz
kości ! - Ale... kochane towarzyszki... nie dość 
zakładać domy Magdalenek. - Jeśli marny wypo
wiedzieć walkę prostytucyi, to w równej mierze 
walczmy przeciw grzechom, które się rozwiel-
możniły wśród naszego rodzinnego życia...!... 

LIPSKA 
Ależ... moja pani!... 

SARNOWSKA 
Skandale...!... 

ZEJDOWSKA 
Przykre, ale prawdziwe. 

MELA 
Słuchajmy dalej. 

ELIZA dzwoni 
Proszę o spokój - -

KULIŃSKA 
Panie się oburzają na mnie za tę otwar

tość; za to, że mówię bez obsłonek. Żałuję, że 
tak mało pań komitetowych przybyło na dzi-

I 
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siejsze posiedzenie. Ale proszę to wszystko, co 
mówię, zapisać w protokole. 

MELA 
Notuję. 

KULIŃSKA 
Wszystko co do słowa. 

MELA do Elizy 
Ona nas tu zamęczy dzisiaj... 

SARNOWSKA 
Mamy tak mało czasu... 

ELIZA 
Trochę cierpliwości — sprawa jest ważna — 

KULIŃSKA 
Słyszę protesty i jeden głos, jeśli się nie 

niylę, szanownej przewodniczącej - że sprawa 
Jest ważna. Tak jest, moje panie!... Sprawa 
Jest ważna, sprawa jest piekąca, sprawa jest nie 
tylko aktualna, lecz coraz groźniej przedstawia 
się dla naszego rodzinnego życia. Orzechy, 
0 których mowa, wcisnęły się tam nawet, gdzie 
składamy, co mamy najdroższego; i my same, 
«iy żony uczciwe, my kochające matki, my 
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obywatelki i kapłanki świętych ognisk rodzin
nych, my same popieramy i tolerujemy grze
chy te w naszej rodzinie - !... 

SARNOWSKA 
Proszę mówić w liczbie pojedynczej!... 

LIPSKA 
Wypisuję się z komitetu !... 

KULIŃSKA 
Żądam, aby mi dano dokończyć! 

ELIZA dzwoni 
Proszę o spokój — — 

LIPSKA 
Proszę o głos!... Stawiam wniosek, żeby nie 

mieszać prywaty do sprawy ogólno-ludzkiej - !... 

ZEJDOWSKA 
Proszę o głos... 

MELA 
I ja proszę o głos!... 

SARNOWSKA 
A ja protestuję przeciwko takiemu ośmie

szaniu sprawy, której dałyśmy naszą firmę. 
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KULIŃSKA 
Proszę mi nie przerywać!... Mickiewicz 

w swojem wiekopomnem dziele „Pan Tadeusz", 
wypowiada wielkie słowo: „Oczyśćcie dom, 
dzieci!" - Zanim ma być podjęta sprawa „pro 
Publico bono", z własnego proga niech wprzódy 
wyrzuci każdy swe śmieci. — „Wymiećcie dom, 
dzieci!"... 

LIPSKA 
Wywlekać skandale!... 

SARNOWSKA 
I do czegóż to podobne ?... 

KULIŃSKA 
A więc chcecie panie popierać w dalszym 

C1ągu grzech ten wstrętny w waszych własnych 
domach ?!... 

Wszystkie komitetowe panie zerwały się z miejsca 
oburzone. 

LIPSKA 
A to niesłychane!... 

ZEJDOWSKA 
Przepraszam — odchodzę. Zaczyna na 

stronie rozmawiać z Elizą. 
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SARNOWSKA 
To prowokacya!... Nie pozwolę, żeby 

ubliżono pani Elizie i pod pręgierz stawiano 
jej pożycie małżeńskie. 

LIPSKA 
Myśmy wszystkie o tem wiedziały, ale je

steśmy na tyle delikatne, że milczymy. 

ZEJDOWSKA do Elizy 
Przyjdę tu jutro. Do widzenia! Odchodzi. 

SARNOWSKA 
To niesłychane! Do Elizy: Przyjmij pani 

odemnie wyrazy rzetelnego współczucia. Ściska 
jej ręce. 

LIPSKA 
ściskając Elizie obiedwie ręce 

I odemnie także... 

ADA 
zeszła tymczasem z facyatki i przystanęła w głębi, 
na prawo. Ubrana jest w sukienkę »princesse«, 

gładką. 

SARNOWSKA do Meli 
Proszę mnie wypisać z komitetu! 
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LIPSKA 
I mnie także!... Odchodzi z Sarnowską. 

KULIŃSKA 
— ! — Ależ pozwólcie moje panie!... Między 

nami musi przyjść do porozumienia!... Zer 
brawszy prędko papiery, spieszy za tamtemi. 

SCENA IX.  

ELIZA - MELA - ADA - potem ROMAN. 

MELA do Elizy 
To i ja odejdę, proszę pani... 

ADA 
Czego te komitetowe panie przedefilo-: 

wały przedemną jakby pawice z rozpostartymi 
ogonami ? 

MELA milczy. 

ROMAN wraca z ogrodu 

Posiedzenie skończone? 

ELIZA 
sPojrzała na Romana, potem na Adę; patrzy-, 
Wreszcie odchodzi spiesznie do pokoju na lewo. 
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ROMAN 
Czy można wiedzieć, co się stało? 

MELA 
Pani Eliza dowiedziała się - — — 

ZASŁONA. 



AKT DRUGI. 

Ta sama dekoracya, co w akcie pierwszym; 
tylko na werandzie nie ma już sztalug z obra

zem, ani fotelu, na którym Ada pozowała. 

SCENA I. 

ROMAN - ŁUBIN. 

ROMAN 
Otóż tak - ! — A teraz powiedz, cobyś na 

mojem miejscu uczynił. 

ŁUBIN 
O, przepraszam, ja nie dopuściłbym do tego. 

ROMAN 
Zapomniałem, że ty, biedaku, masz sze

ścioro dzieci, i że siedzi u ciebie w domu 
teściowa!... Biedny Łubin!... 

ŁUBIN 
A gdy się dowie, żem tu zaszedł... No, 

nie daj Boże 
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ROMAN 
Cóż to?... Nie wolno do mnie?... 

ŁUBIN 
Moje niewiasty zgorszone, że mieszkasz 

z tą panią tak otwarcie... Powiadają, że dałeś 
pierwszeństwo kochance... 

ROMAN 
Dałem pierwszeństwo!... Cóż to za drwiny 

znowu! ?... Mieszkam z tą panią, bo nie chce 
się odemnie wyprowadzić - — 

ŁUBIN 
Nie udawaj. Upłynęły dwa tygodnie — 

miałeś dość czasu skończyć z tą kobietką. — 
Przyznaj, że pani Eliza postąpiła z nią jak 
„grandę dame!"... 

ROMAN 
„Grandę dame!" — Tak postępują głupie, 

młode gąski!... Kobieta rozumna nie zostawia 
mężowi podobnego kłopotu — sama załatwia 
sprawę z takiemi pannami!... 

ŁUBIN 
Mój kochany... nie gniewaj się — pod 

sekretem ci powiem, że to, coś teraz zbroił, 
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leży już poza granicami dozwolonych grzechów. 
To, mój drogi, pachnie skandalem!... Panna 
inteligentna, młoda, z dobrej rodziny... 

ROMAN śmieje się 
I tak dalej... i tak dalej!... Wyrecyto

wałeś za twojemi niewiastami - i przepraszam, 
że nie dałem ci dokończyć. — Nie, mój drogi!... 
Nie jestem uwodzicielem nieletnich dziewcząt. -
Słuchaj!... Ta panna ma na prawdę lat dwa
dzieścia pięć i szukała grzechu. Spełniłem to, 
czego pragnęła. A mogę cię zapewnić, że zgrze
szyła z całą świadomością zupełnie dojrzałej 
kobiety. 

ŁUBIN 
To ona może też taka półdziewica?... Cze-

kaj-no... A ta panna Mela... co ?... Czy ta 
półdziewica przychodzi tu kiedy? To protego
wana twojej żony? 

ROMAN 
Nie zna jej. Bo gdyby znała tak dobrze, 

Jak ja ją znam !... — (Żona moja wystarała się 
dla niej swojego czasu o stypendyum — stąd 
^ udana wdzięczność. Przestała teraz bywać -
1 chwała Bogu !...) Najgorszy typ z tego ga
tunku ; poprowadzi cię do nakrytego i zasta
wionego stołu, wszystko pokaże, ale nic nie da. 
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ŁUBIN 
E, co to, to nie w moim guście!... 

ROMAN 
Chciałbym skończyć z panną Wiś

niewską 

ŁUBIN 
Ależ naturalnie!... Skończ dziś jeszcze... 

dopóki nie za późno. Później przywiążesz się 
do niej. — 

ROMAN 
Sądzisz tak?... Nie mój kochany! Można 

z niemi popełniać różne głupstwa, ale żyć 
z taką pod jednym dachem dłużej nad kilka 
dni, niepodobna. — Pst... Słyszałeś? — Panna 
Wiśniewska przyjmuje swoich gości. 

ŁUBIN 
Cóż to za stworzenia? 

ROMAN 
Nie wiem, jakiej kondycyi są ci pano

wie — — 

ŁUBIN 
Kobietek nie ma?... 
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ROMAN 
Jest tam jedna; ale to jakaś zmokła kura. 

Nic ciekawego. 

ŁUBIN 
Szkoda, że to nie panna Mela. 

SCENA II. 
ROMAN — ŁUBIN -  MELA — potem ADA. 

MELA 
Dobry wieczór!... 

ŁUBIN 
Oto wymówiłem życzenie i z niebios spadła 

gwiazda — 
ROMAN 

Łubin... idyociejesz na widok spódniczki.-
Czemże mogę pani służyć? ... 

MELA 
To Ada wezwała mnie kartką ekspress. 

Myślałam, że już testament pisze — Inaczej 
n'e byłabym przyszła... Do Lubina: Puśćże 
Pan moją rękę!... 

ŁUBIN 
A przyrzekła mi pani pokazać swoje rączęta. 

4 
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MELA 
Czynię, jak wszyscy dyplomaci: obiecuję 

i nie dotrzymuję słowa. 

ADA schodzi z facyatki. 

ŁUBIN kłania się Adzie 
Cudowna...!... Moje... moje uszano

wanie !... 

ADA 
Dobry wieczór panu! Do Meli, witając 

się z nią: Dziękuję ci, Melka, żeś przyszła. 
Miałam właśnie posłać po ciebie. 

ŁUBIN 
To my usuniemy się może?... 

ROMAN 
Nie uwierzysz, ile razy na dzień muszę się 

tak usuwać z mojego własnego mieszkania — 

ŁUBIN 
Moje... moje uszanowanie!... Odchodzi 

z Romanem. 
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SCENA III.  

ADA - MELA - potem SZKLARSKI -  OORODZK1 

WIŚLICKI -  JÓZEFA. 

MELA 
I  C Ó Ż ? . . .  

ADA 

Po wyjeździe pani Elizy nie pokazujesz się 
tu więcej — dlaczego ?... 

MELA 

Dobre pytanie!... Nie myślę kompromi
tować się dla ciebie. Dziś przyszłam — twoja 
kartka była dzwonieniem na alarm... 

ADA 

Niech i tak będzie...!... Chciałam się do
wiedzieć ... No, siadajże!... Do lekarzy iść nie 
chcę... Jesteś farmaceutką — powinnaś coś 
umieć...  

MELA 

Domyślam się. Ale umywam ręce!... Zaraz 
coś poznałam. O, jak ty wyglądasz!... Teraz 
rozpacz... 

ADA 

Mylisz się!... Chciałam się tylko upewnić. 
Pragnę owszem mieć dziecko. Przypatrz mi 
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się... Sądzę, że taka zdrowa, silna, młoda i nie-
szpetna kobieta, jak ja, powinna mieć dzieci. 

MELA 
Fiksatka jesteś! Z człowiekiem żonatym...!... 

ADA 
Co za małostkowość! 

MELA 
Owszem! Jestem bardzo śmiała i bardzo 

wolnomyślna, lecz nie zaczepiam publicznie 
tezy bronionej przez większość. — Rozumiem 
urządzić się tak z kolegą; poślubi i sprawa za
łatwiona. Ale w takim wypadku, należało być 
więcej ostrożną. 

ADA 
Jakiem prawem czynisz mi wymówki? Czy 

szukam pomocy u ciebie? 

MELA 
Zobaczymy, jak wybrniesz z tej zaj

mującej sytuacyi — ! •— Czy ty naprawdę my
ślisz, że on ożeni się z tobą — że rozwiedzie 
się z panią Elizą?... 

ADA 
Wystarczy fakt uznany przez panią Elizę, 

oraz jej dobrowolne zrzeczenie się dotychcza
sowych praw żony i pani tego domu. 
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MELA 

Kobieto...!... Czyś ty ślepa... głucha?! — 
Pani Eliza opuściła tylko na razie to mieszkanie, 
bo za wykwintna, żeby sama wyrzuciła cię za 
drzwi!... 

ADA 

!Jak śmiesz... ty!?!... 

MELA 

Nie unoś się, bo ci to zaszkodzi. — A jeśli 
budujesz na miłości tego pana — widziałam, 
że nie bardzo w tobie rozkochany... 

ADA 

To prawda, że niestały — ulega każdemu 
wrażeniu i każdej podniecie — ale postanowi
łam nie zrażać się i pracować nad urabianiem 
jego charakteru. 

MELA 

„Tiens"!... Sfiksowałaś kompletnie i nie 
mamy z sobą nic do mówienia!... 

A teraz śmiejąc się i śpiewając, walą się z fa-
cyatki do pokoju: O grodzki, Wiślicki, Szklarski 
i Józefa. Przynieśli tacę z resztkami zakąsek, 

flaszkę z koniakiem i kieliszki. 
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OGRODZKI 
Patrzajcie!... Koleżanka Mela zawsze ele

gancka i modernie przystrojona!... Moje usza
nowanie! Sługa najuniżeńszy!... Parody a dwor
skiego ukłonu. 

MELA 
Wstyd przyznać się teraz do waszej wolnej 

kompanii!... 

WIŚLICKI 
Racya, niewiasto. — Wracajcie więc do sta

jenki i czekajcie na pełny żłobek. 

MELA 
A wy pilnujcie, żeby was nie wyrzucono 

za drzwi! — Koleżanko Wiśniewska — win
szuję! Odchodzi. 

SCENA IV. 
ADA — JÓZEFA — SZKLARSKI — WIŚLICKI — 

OGRODZKI. 

JÓZEFA 
Żałuję, żem jej nie powiedziała jakiejś im-

pertynencyi. 
OGRODZKI 

Można przesłać pocztą — 
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WIŚLICKI rozglądnął się 
To ci jest salon psiakrew!... Nie cierpię 

elegancyi takich salonów !... 

SZKLARSKI 
A ja pluję na wszystko — zrozumiano?... 

Nalał sobie koniaku — teraz pije. 

JÓZEFA do Szklarskiego 
Nie pij tyle. Zmarniejesz. —' 

SZKLARSKI 
Nie skomlij...!... Trzeba niemało odwagi, 

żeby sobie urządzić życie tak... wesoło... na 
przekór moralności burżujskiej 

JÓZEFA 
Dla ciebie i tobym zrobiła... 

SZKLARSKI 
A potem nie przestałabyś skomleć ze stra

chu, co na to powiedzą papa, mama, ciotki, 
cały tramway familijny i »opinio vulgaris". — 
Zostań sobie lepiej na utrzymaniu rodziców, 
a potem na utrzymaniu ślubnego małżonka.— 

JÓZEFA 
Gardzisz mną, bo kochasz Adę. 
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SZKLARSKI 
I takbym tobą pogardził — spójrz w lustro. 

JÓZEFA 
Kochałeś mnie, zanim Adę poznałeś — 

SZKLARSKI 
Ano... to bądź mi wdzięczna za piękne 

wspomnienia — a teraz zostaw w spokoju. Za
czyna krążyć około Ady. 

WIŚLICKI 
Niech i tak będzie!.. Zgodzę się zostać 

w tym salonie, ale niech nam podadzą jeszcze 
jedną flaszkę koniaku. Albo... po jednej flaszce 
dla każdego z nas. Zabierzemy do domu. 

OGRODZKI 
A bo ty gdzie mieszkasz?... 

WIŚLICKI 
Aha!... Powiadasz, że wypowiedzieli mie

szkanie... 
OGRODZKI 

Bo na Parnasie twoje włości!... 

WIŚLICKI 
Czekaj narodzie Napiszę teraz komedyę 

0 wesołych paniach z półświatka, z całego 
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świata i z trzech kwadransy na świat. Nie — 
nie z trzech kwadransy, bo tak powiedział 
Sienkiewicz, a ja pluję na to, co Sienkiewicz 
mówi. 

SZKLARSKI 
Ja zaś pluję na wszystko — !... 

OORODZKI 
nalewa koniak w kieliszki 

Niech żyją wesołe panie z półświatka, z ca
łego świata i z trzech kwadransy na świat!... 

WIŚLICKI 
Hołota burżujska...!... Wzięli w arendę 

politykę, naukę, literaturę, teatr, a nas zostawili 
pod gołem niebem. 

OORODZKI 
Przypomniało mu się, gdzie znajdzie przy

tułek dzisiejszej nocy. 

JÓZEFA 
Cóż to?... Nie ma kolegów?... 

OGRODZKI 
Są koleżanki czułe i życzliwe. 

JÓZEFA 
Jesteś bydlak! 
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WIŚLICKI 
Drażnią moje oczy te dywany — me

ble — lustra — cacka — obrazy — ! — Chcę 
niszczyć i tłuc!... Zrozumieliście ?... Niszczyć 
i tłuc chcę, bo mi źle, bo czuję krzywdę, bo 
we mnie wyje krzywda wszystkich wydziedzi
czonych — !... A... psiakrew!! porwał z kon-
solki figurkę porcelanową i grzmotnął nią 
o ścianę. 

JÓZEFA 
Co wy dzisiaj znowu wyprawiacie?... 

ADA 
Daj spokój!... Obserwuję i bawi mnie to. 

SZKLARSKI 
Bawi się pani naszym kosztem — 

ADA 
Czego pan chce odemnie? Suniesz za mną, 

jak cień. A to spojrzenie!... To psie spojrze
nie—! ...Czego pan odemnie chce?... No, 
tak!... Jestem kochanką tego burżujskiego ma
larza, a twoją być nie chciałam i nie będę nigdy. 

SZKLARSKI 
Bo ten ma salony, a ja nie. 
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ADA 
Bo tamten piękny, mój ty chudziątko!... 

SZKLARSKI 
Potrzeba ci zatem pięknego i zdrowego 

Parobka!... 

ADA 
Wytrzeźwiej wpierw, to pomówimy! 

JÓZEFA zbliża się 
Przepraszam koleżankę Wiśniewską... ale 

właśnie w sprawie dyskusyi z kolegą Wiślickim.— 
Szło nam o to, kto jest większym myślicielem: 
Nietzsche czy Maks Stirner?... 

SZKLARSKI 
Największy był Filip z Konopi. 

WIŚLICKI 
Niewiasto... nie wzywaj nadaremno imienia 

wielkich ludzi, którym do pięt nie dorosłaś. 

JÓZEFA 
Jesteście wszyscy pijani i nie biorę was 

w rachubę. — Żegnam!... 

SZKLARSKI 
Szczęśliwej podróży!... 
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OGRODZKI 
Czy obraziliśmy panią? W takim razie ja 

jeden za wszystkich przeproszę. 

JÓZEFA 
O, ja wiem! Dokuczają mi, żeby się przy

podobać koleżance Wiśniewskiej. 

ADA 
Oddaję ci ich!... Bierz ich wszystkich 

razem... 
JOZEFA 

Kochają się w tobie — 

WIŚLICKI 
Nie blaguj, niewiasto!... Odwieczna to go

nitwa za samiczką, dopóki nie spełni, czego od 
niej żądają. 

OGRODZKI 
Odprowadzę panią do domu. 

JÓZEFA 
Dziękuję. Trafię sama. 

WIŚLICKI 
Aleś ty nie piękna i nie dama!... 

JÓZEFA 
Literat, a śmierdzi jeszcze gimnazyalną 

lekturą! 



Ż O N A  C Z Y  K O C H A N K A  61 

OGRODZKI 
Smutno się bawicie, dziateczki moje !... 

ADA 
A bo się to oni bawić umieją?! Wyłażą 

smutki z ich duszy, jak z mokrej ziemi glisty. 

WIŚLICKI 
— ! ? — Wspaniałe powiedzenie — ! — Wy

znaj niewiasto, komu to ukradłaś? 

ADA 
Tobie najpewniej! Z twojego dramatu, 

który piszesz od zeszłego wieku! 

SCENA V. 
C I  S A M I  —  R O M A N .  

Tableau. 

ROMAN 
Proszę sobie nie przeszkadzać w zabawie... 

OGRODZKI 
Chodźcie... bo tak jakoś patrzy... 

SZKLARSKI 
Pan masz kłopot, a my mamy piękne 

wspomnienia — 
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ADA 
Zabierzcie go sobie — — Opił się, jak... 

WIŚLICKI do Ady 
„Addio", królewno z bajki!... Zszargane 

twe szaty królewskie widziałem już na ulicy, 
o zmroku. Okrywała smutną nagość twojej to
warzyszki „in spe" — 

ADA 
Drwię sobie z was! 

WIŚLICKI 
„Addio", królewno z bajki!... Spotkamy się 

na ulicy o zmroku!... Odchodzi za tamtymi. 

SCENA IV. 

ROMAN - ADA - potem JAGUSIA i bez JAGUSI. 

ROMAN 
Piękne to twoje towarzystwo! — dzwoni. 

JAGUSIA wchodzi. 

ROMAN 
Posprzątaj! i niech mi tu nie wygląda, 

jak w karczmie. 
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JAGUSIA 
Posprzątać to jeszcze posprzątam, ale już 

tu dłużej służyć nie będę. 

ADA 
zbliża się do Jagusi — podaje jej banknot i wy

dawszy cichy rozkaz — kończy na glos: 
Reszta dla ciebie. 

JAGUSIA 
To zaraz teraz przynieść? 

ADA 
Tak. 

ROMAN 
Cóż tam znowu? 

ADA 
Nic. — Niech Jagusia już idzie. 

JAGUSIA 
uporządkowała — zabrała tacę i odchodzi. 

ROMAN 
Znowu coś jej tam dałaś, żeby nie gderała — 

ADA 
Gospodarstwa duch opiekuńczy twojego 

domu1. — Nie znam się na administracyi do
mowego gospodarstwa - — 



64 A. KALLAS 

ROMAN 
To bardzo źle. 

ADA 
Będzie ze mnie zła żona — 

ROMAN 
Klęska dla męża. 

ADA 
A kochanka jaka?... No, powiedz... 

ROMAN 
Niepokojąca. 

ADA 
Ach!... Wymówki za to, że pozwoliłam 

się im zabawić! — Gdybyś wiedział, jacy oni 
nudni...!... Wszystko tu w kraju śmiertelnie 
nudne. — Myślałam, że w takiej zakazanej, 
grzesznej, świętokradzkiej miłości znajdę uko
jenie szalonej mojej tęsknoty za wyżyciem się.— 
Ach !... Wyżyć się! Wyładować z siebie ten 
nadmiar energii — dawać i brać i skonać w na
pięciu najwyższej rozkoszy! — Przypatrz mi 
się. Przezemnie dokończyłeś dzieła swego — 
daję ci wszystko. Czy nie dość gorące są moje 
pocałunki pieszczoty ? 
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ROMAN 

Ładna jesteś... bardzo ładna... Tylko... 
Po coś ty się na taką modłę urobiła? 

ADA 
Na jaką? 

ROMAN 

Takie mam wrażenie, że wszystko w tobie 
Jest sztuczne. 

ADA 
Moja uroda? 

ROMAN 

Nie. To nie. Młodość i urodę masz rze
telną. Za to dusza twoja — no...!... 

ADA 

Ach!... Więc to moja jaźń ci się nie 
Podoba ? 

ROMAN 

No?!... Otóż to!... To jest to właśnie, 
czetn zdmuchujesz każdy płomyczek zachwytu. 
Wiesz co ?... Możebyś tak spróbowała mniej 
mówić, a więcej całować? Jesteś dyabelnie ku
sząco ładna i ubrałaś się dzisiaj tak zalotnie... 

JAQUSA 
Przynosi szampańskie - stawia na stoliku -
spogląda zgorszona na to wszystko i odchodzi. 



A. KALL AS 

ADA 
Pijmy na powodzenie twojej „Hetery"!... 

ROMAN 
Szampańskie?... Ależ zrujnujesz się ko

bieto ... 
ADA 

Pij... kochanku mój!... Namalujesz drugi 
obraz... 

ROMAN 
Ha — skoro przedłużają się moje wakacye 

małżeńskie. — Będziesz mi znowu pozowała... 

ADA 
W jakiej pozie?... Tak? -— Czy tak? — 

Tak? — 
ROMAN 

Tak! — Całuje Adę. Teraz... w tej chwili, 
to rozkoszna z ciebie kobietka. — — Cicho... 
nie mówić, bo znowu powiesz coś takiego... 

ADA 
Zapytam się tylko... Zapytam, czy wolisz 

mieć syna, czy córkę? 

ROMAN 
!...Otóż masz!... No powiedz, czy można 

się przy tobie zatracić?.. 
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ADA 
Ubliżasz naszej miłości. Związek nasz ma 

być właśnie ową pełnią uczuć, z której na
rodzi się... 

ROMAN 
Nadczłowiek!... 

ADA 
Ha... ha... ha ... ha!... 

Dzwoney w przedpokoju. 

ROMAN 
Przestań !... Ktoś przyszedł!... Właśnie 

w Porę, jak to twoje odezwanie się. Znowu 
muszę uchodzić z domu. Ogląda się za swoim 
kapeluszem. 

SCENA VII.  

KOTOWSKA — ADA — ROMAN i bez ROMANA. 

KOTOWSKA wchodzi 
Dzień dobry!... Nie przeszkadzam?... 

Ucieka pan? Przypuszczam, że nie przedemną?... 
opadłam tu na chwilę do Ady, żeby ją zabrać 

na spacer. Pan pozwoli?... Adka potrzebuje 
sPaceru. Pan z nią nie wychodzi. Postanowiłam 
Jej matkować — 



68 A. KALLAS 

ROMAN 
Ma pani dwie dorastające córki — 

KOTOWSKA 
Niechcąsiępokazywaćw mojem towarzystwie. 

Powiadają, że to szczyt zacofania. Moje córki 
wychowane są w duchu nowoczesnym. A zresztą, 
ja sama jestem kobietą wolnomyślnych zasad — 

ROMAN 
Familijne zatem!... Nie będę paniom prze

szkadzał! Odchodzi. 

KOTOWSKA 
?!? — Moja Adziu?... I on ciągle jeszcze 

taki?... Nie umiesz sobie z nim poradzić!... 
Gdybym ja miała twoją urodę... 

ADA 
Pouczenia kuzynki na nic się nie zdały. 

KOTOWSKA 
O, mojakochaneczko... Szampanizujecie... 

To widać moja nauka nie poszła w las. Pozwo
lisz... ugaszę pragnienie. Pije—potem. Ucz się, 
jak żyć z mężczyznami naszej sfery. Mnie się 
o to pytaj!.. Znowu pije. 

ADA 
Kuzynka żyje z mężczyznami 1... 
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KOTOWSKA 
Ja?... E... cóż znowu?!... Ja tylko tak... 

w teoryi znam to wszystko. Choćby ci kto co 
złego o mnie powiedział, nie wierz. Ludzie są 
złośliwi, a o każdej kobiecie bardziej wolno-
myślnej i jeszcze młodej, a przystojnej, zawsze 
coś złego wymyślą. — Mąż zostawił mi wcale 
ładny mająteczek i żyję z rent; a co brakuje, 
zarabiam lekcyami muzyki. O, muzyka bardzo 
Popłaca!... 

ADA 
Tak. — 

KOTOWSKA 
— ? Nie jesteś w humorze. — Powoli... 

tylko powoli!... A przedewszystkiem trzymaj 
się z daleka od tej cyganeryi literackiej. Tracisz 
cały urok, gdy zaczynasz przemawiać w takim 
literackim — nastrojowym — szwedzkim to-
nie — !... Nauczyłaś się od nich... 

ADA 
W jakim szwedzkim tonie? Śmieje się. 

KOTOWSKA 
Może się omyliłam w nazwie Nigdy 

żadnych nazw zapamiętać nie mogłam — i to 
Już tak od szkolnych czasów. — Aha...!... Uży-
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wasz ty tamtych perfum, o których ci wspomi
nałam ?... 

ADA 
Roman nie cierpi żadnych perfum. 

KOTOWSKA 
To dziwne! A ja, ilu znam mężczyzn, 

wszyscy przepadają za perfumami. — No?... 
I jakże zresztą żyjecie z sobą?... Zdawało mi 
się, że zależy ci na tern, aby wasz związek stał 
się legalnym. 

ADA 
Zaczynam się już legalnie nudzić' !... 

KOTOWSKA 
?! ? — I cóż z sobą poczniesz ? 

ADA 
A bo ja wiem?... — Zdaje mi się, że ja 

nic a nic nie znam życia — tego prawdziwego 
życia — 

KOTOWSKA 
Mnie się powierz. Już ja cię nauczę. 

ADA 
Dziękuję!... Sama muszę się wziąć z ży

ciem za bary. — Takie małe okienko... jedno 

I 
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dopiero otworzyło się okienko, przez które oglą
dam jednę stronę życia — 

KOTOWSKA 

Oj oj. moja droga!... tylko znowu nie 
zaczynaj tak nastrojowo po literacku, bo odrazu 
dostaję migreny — 

ADA 

Naprawdę?... A ja, widzi kuzynka... od 
nich tak!... Ale sama się z tego śmieję — 

KOTOWSKA 
Mądra z ciebie dziewczyna! Nie zginiesz 

w świecie. Ale wiesz... co?... Wyjdź za mąż; 
choćby mniej świetnie, byle mieć tytuł mężatki! 
Ładna, młoda mężatka prędzej niż panna znajduje 
wielbicieli i przyjaciół. Mówię ci... wyjdź za 
mąż. To jeszcze dzisiaj najlepiej popłaca. Ja 
sama mam coś napiętego. Biedak to, ale dam 
sobiejakoś radę. Najważniejsza, żeby mieć męża.— 

ADA 

A więc z kuzynki to taka wesoła kobietka! ?... 

KOTOWSKA 

Adka!... Cóż znowu !... 

ADA 
No ... no !... 
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KOTOWSKA 
I cóż?... Idziemy na spacer?... Pilno 

mi — mam przytem kilka sprawunków do za
łatwienia. 

ADA 
Proszę sobie nie przeszkadzać. Zbliża się 

do księgozbioru i szuka tam jakiejś książki. 

KOTOWSKA 
To ty się mną nie krępujesz 

ADA 
Taką już jestem 

KOTOWSKA 
Do widzenia...!... 

ADA 
Do widzenia!... A zaglądnij tu znowu! 

SCENA VIII. 

ADA potem ROMAN. 

ADA 
chwilę zastanawia się nad czemś — potem zbliża 

się znowu do księgozbioru. Szuka książki. 
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ROMAN 
wchodzi podchmielony 

Światła!... „Mehr Licht"! jak powiedział 
umierający Goethe. — Kocham światło i słońce— 
kwiaty i dzieci!... Pocisnął sprężynę elektrycz
nego światła. A!... to pani! — Szuka pani no
wego pokarmu dla duszy. Niestrawny był po
karm — znać to po rozmowie 

ADA 
Jak pan wygląda!... 

ROMAN 
Upiłem się najordynarniejszym sznapsem 

w towarzystwie Lubina. Nie jestem przyzwy
czajony i dlatego tak odrazu do głowy... — 
Przedtem szampan, potem wódka. — A nie!... 
Przed wódką radość... Łubin ma talent—lite
racki talent. Napisał taki list... Z uciechy 
upiliśmy się. I radością można się upić. — Ale 
zwaliła mnie z nóg ta wódka. To nic. Może 
Po pijanemu będę miał odwagę. Pani 
mi podyktuje warunki, możliwe do przyjęcia. 
Rozstaniemy się po przyjacielsku. — Śliczna 
z pani kobieta, kiedy nic nie mówisz... o, jak 
w tej chwili. — Możebyśmy się gdzie zabawili 
tej nocy wesoło? — 
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ADA 
patrzy na Romana rozszerzonemi źrenicami 

i cofa się ku facyatce. 

ROMAN 
wciąż następuje na cofającą się Adę 

Znam takie wesołe lokale — zaprowadzę 
tam panią — 

ADA 
Odejdź pan... ja nie chcę!... Ucieka na 

acyatkę. 

SCENA IX. 

ROMAN potem JAGUSIA. 

ROMAN sam 
„Odejdź pan"! — znaczy, że ja mam 

się wyprowadzić z mojego mieszkania... To 
samo radził Łubin •— Dobrze —!... 

JAGUSIA wchodzi 
Proszę pana... cóż podać na kolacyę?.. 

ROMAN 
? — Na... kolacyę — ?— Nie wiem. Dla 

mnie nie trzeba. Odchodzę. Wyprowadzam 
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się!... — Powiedz pannie Wiśniewskiej, jest tam 
na górze, żem się już wyprowadził z mojego 
mieszkania! Odchodzi. 

JAQUSA 
I pomyśleć, co ten nasz pan wyprawia!... 

ZASŁONA. 



AKT TRZECI. 

Ta sama dekoracya co w akcie drugim. 

SCENA I. 

KOTOWSKA — JAQUSIA — ADA — DORÓŻKARZ — 
POSŁANIEC NR. 18. 

DORÓŻKARZ 
Kaj-ż ten kufer?... 

JAGUSIA 
biegnie w stronę facyatki 

Tutaj. — Ale trza może jeszcze kogo zawo
łać, bo tu utkniemy na tych schodach 

DORÓŻKARZ 
Nie bój się panna nic, kiedy jo się nie 

boję. Wchodzi za Jagusią na facyatkę. 

ADA do posłańca 
Nadać, nadacie tylko duży kufer. Z tym 

małym zaś kuferkiem ... 
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POSŁANIEC 

To ten? Pochwycił mały kuferek. 

ADA 

Tak. —... Zatrzymacie się w poczekalni 
drugiej klasy. Jeśli nie zdążę do pierwszego po
ciągu, zdążę do następnego, który odchodzi za 
godzinę. A duży kufer w każdym razie zaraz 
nadać. Tu macie adres. Kwit odbiorę u was na 
dworcu kolejowym. 

POSŁANIEC 

Zaś żeby pani nie zapomniała: posłaniec 
publiczny numer osiemnasty. Oo, napisane 
niom na czopce. 

ADA 
Nie zapomnę. — Kufer już wynoszą. — 

E>o dorożkarza: Macie zapłatę. Jedzie z wami 
ten posłaniec. 

DOROŻKARZ 

A to pani nie jedzie? — Źle...!— Gdyby 
Pani pojechała, dostałbym na piwo — 

ADA 
Macie — 
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DOROŻKARZ 
Całuję rączki! Schował pieniądze — po

prawił za pasem biczysko — chwycił za pas 
u kufra i do Jagusi: A teroz chytoj panna!... 

JAGUSIA 
Pomału, bo utkniemy gdzie... 

DOROŻKARZ 
Nic się panna nie bój! Wynosi z Jagusią 

kufer. 
POSŁANEC do Ady 

Zaś żeby pani nie zapomniała... Posłaniec 
numer osiemnasty. Padam do nóg! Odchodzi. 

SCENA II. 
ADA — KOTOWSKA — potem KULIŃSKA. 

KOTOWSKA 
Mnie się jeszcze ciągle zdaje, że nie od

jedziesz — 
ADA 

Nie znacie mnie jeszcze. — Chciał mnie 
upokorzyć. Ale dowiodę, żem wyższa nad 
jego opinię. — Wyprowadził się!... Czeka, aż 
ja się stąd wyniosę. Od trzech dni czeka. — 
Zobaczymy!... 
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KOTOWSKA 
Przykro mi, że tyle masz zmartwienia. I ja 

także dziś właśnie... — Ogromne mam zmar
twienie ... 

ADA 
Co się tam znowu u kuzynki stało ?... 

KOTOWSKA 
Chwilowa tylko przykrość... Sprawa pie

niężna. Mam w banku zapłacić ratę wekslową. 
O i nie za siebie!... Poręczyłam. To z dobroci 
serca. — Znaczniejsza suma. — A tu, jak na 
złość, procenta wypłacą mi dopiero w lipcu.— 
Nie śmiem ci proponować... Ale... gdybyś ze
chciała ha oblig do lipca pięćset koron mi 
Pożyczyć... 

ADA 
Pięćdziesiąt koron mogę dać. Wyjmuje z to

rebki pugilares. 

KOTOWSKA 
Adziuś... pięćset koron... moje dziecko... 

Potrzebuję... Uratujesz mnie. 

ADA 
Nie mogę więcej. Daje banknot stukoro-

towy. Proszę — — sto koron. 



KOTOWSKA 
Dziękuję ci i za to. Będę musiała starać 

się jeszcze u obcych. — Nigdy nie miałam 
szczęścia do moich krewnych. Chowa otrzy
many banknot. 

KULIŃSKA wchodzi 
Dzień dobry!... Nazywam się Kulińska. — 

Zdaje mi się, że mam przyjemność z Adą Wiś
niewską?.. . 

ADA 
Tak. Znam panią...!... Pani należała do 

owego komitetu feministek — 

KULIŃSKA 
Komitet zmienił barwę — obecnie ja prze

wodniczę; a panie: Lipska i Sarnowska zgo
dziły się na mój radykalny program. O, ja mam 
niezużytą siłę nawracania, i nikt mi się nie 
oprze! — Czy mogę mówić z panią otwarcie? 

ADA prezentuje 

Moja kuzynka Kotowska... 

KOTOWSKA kłania się 

KULIŃSKA 
podaje Kotowskiej rękę 

Mam nadzieję, że i pani przystąpi do na
szego stowarzyszenia — 
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KOTOWSKA 
Bardzo proszę... Jestem również kobietą 

radykalnych przekonań — 

KULIŃSKA 
Rozwódka? Panna? Mężatka? 

KOTOWSKA 
Wdowa. Mam dwie córki; są słuchaczkami 

filozofii na tutejszym uniwersytecie... 

KULIŃSKA 
Niech je pani do mnie przyszłe. Wszystko 

co młode, co zerwać pragnie z przestarzałą 
normą zużytych praw, powinno gromadzić się 
wokoło naszego neo-feministycznego sztandaru. 
My neo - feministki stworzyć chcemy nowe, 
etyczne wartości. Do Ady: A pani, jako pio
nierce przyszłego ustroju społecznego, win
szuję!...— Słyszałam, że pani postawiła swoje 
"Ultimatum": żona, lub kochanka! — Zwycię
żyła kochanka. — Mnie wprawdzie nie o to 
idzie, kto zwyciężył. — Ja walczę o czystość 
Pożycia obu płci — i o cześć kobiecą. My neo-
feministki zwalczyć chcemy poligamię. Precz 
z poligamią! Oto nasze hasło. Panu Romanowi 
było naturalnie tak najwygodniej mieć i żonę 
1 kochankę. Ale ja nieubłaganą jestem, gdy 

6 



82 A. KALLAS 

chodzi o walkę zasad. Pani Eliza ustąpiła, a więc 
moralności stało się zadość. 

ADA 
Pani Eliza wraca 

KULIŃSKA 
Nie może być!... Wraca do męża?!... 

A pani?... 

ADA 
Ja?... Wyjeżdżam za granicę — 

KULIŃSKA 
Nie! Tego nigdy nie przebaczymy pani 

Elizie! Wracać do męża, gdy okazała tyle hartu 
woli, tyle nowoczesnej samodzielności!... O, ta 
niestałość zemści się w jej życiu! — Dotych
czas miałam szacunek dla pani Elizy. Właśnie 
zaproponować chciałam, żeby stowarzyszenie 
nasze na najbliższem walnem zgromadzeniu 
zamianowało panią Elizę honorowym człon
kiem. — Nie!... To nie może być, żeby pani 
Eliza chciała teraz wrócić do męża — !... 

ADA 
Pani Eliza przybędzie tu za niedługą 

chwilę. 
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KULIŃSKA 

Tak?!... A więc dobrze!... Rozmówimy 
si? z panią Elizą. Zaraz powiadomię prezydyum 
naszego stowarzyszenia o tem, co się stało. Pani 
Eliza nie raczyła do tej pory złożyć swej go
dności i uważa się zapewne nadal jeszcze za 
przewodniczącą naszego komitetu. Otóż dzisiaj 
w moje ręce złożyć będzie musiała i księgi i pie
niądze, zebrane na cele naszego stowarzy
szenia...—! 

ADA 

Zdaje mi się, że to wszystko złożone zo
stało u pani Zejdowskiej — 

KULIŃSKA 

Co?! A!. , teraz rozumiem!... Teraz już 
Wiem, kto nam bruździ w naszej pracy!... 

— Ale odpowiada przed nami w pierwszym 
będzie pani Eliza — a ja mam dość dużo od
wagi, żeby się o to, co należy, upomnieć, nawet 
-sposób impertynencki.—Żegnam panią. —!... 

KOTOWSKA 
Pani pozwoli... Chciałabym się poinfor

mować co do tego stowarzyszenia i przystąpić 
jako członek 
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KULIŃSKA 
Dobrze. Niech mnie pani odprowadzi. Idę 

do pani Sarnowskiej. W drodze pomówimy, 
jeśli pani ciekawa... 

KOTOWSKA 
Do widzenia, Aduś!... A napisz do mnie!... 

SCENA III. 
ADA — potem ROMAN — wreszcie ŁUBIN. 

ADA 
sama — patrzy na Kulińską 

Waryatka!... A zresztą... co mi tam!... 

ROMAN wchodzi 
A!...!?... 

ADA 
Jesteś pan nareszcie!... 

ROMAN 
Byłem pewny, że pani już odjechała. — 

Widziałem, jak windowano na dorożkę podróżny 
kufer — własność pani. •— 

ADA 
Nie omyliłeś się pan!... Wysłałam już 

moje rzeczy...! — — Czekam teraz na panią 
Elizę 
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ROMAN 
A więc ktoś powiedział już pani, że moja 

żona przyjeżdża... 

ADA 
Wiem od Lubina. 

ROMAN 
!— A więc? — 

ADA 
Czekam —!... 

ROMAN 
j i 

ADA 
— — I żadnych pan nie odczuwa skru

pułów?... 

ROMAN 
— Żadnych — — 

ADA 
Ani wobec mnie, ani wobec żony? 

ROMAN 
Żona moja jest kobietą rozumną, a przy-

tem niezwykłej dobroci — przebaczy. Pani zaś 
poznała życie. Nie będzie pani żałowała. — 



86 A. KALLAS 

Podobno mężczyźni nie szukają już u kobiet 
ideału dziewiczości?... 

ADA 
Ma się rozumieć!... Co innego było wów

czas, gdy kobiety nic więcej dać nie mogły — 
a dziewiczość stanowiła ich jedyne „plus" 
w związku z mężczyzną. — 

ROMAN 
—...?!— Zatem nie taki straszny zbro

dniarz ze mnie. — Swobodnie przepłyniemy 
każde do swego brzegu i rzucimy stamtąd we
sołe pozdrowienie. 

ADA 
Nie! Wzięła płaszczyk, który jej podawał, 

i cisnęła na krzesło. 

ROMAN 
— ?—Właściwie... na co pani czeka? 

ADA 
Powiedziałam panu — 

ROMAN 
Radzę uniknąć spotkania, choćby przez 

wzgląd... 
ADA 

Na pana może!... 
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ROMAN 

Przez wzgląd na wspomnienia. Później ko
bieta żyje tylko wspomnieniami — 

ADA 

Cóż pan myśli, że nie będę dalej broiła?... 
Jakie względy mogą mnie od tego powstrzy
mać? Rodziców nie mam — z krewnych drwię 
sobie. — A choćby nawet żyli moi rodzice — 
cóż oni!... Pełni życia chcę i mam do tego 
prawo!... Czy nie?... 

ROMAN 

Przepraszam — nie jestem komisarzem 
policyi — — 

ADA 
O, pan jesteś człowiekiem starej daty!... 

' ja pana kochałam!... Omyłka miłosna i nic 
•więcej!... 

ROMAN 

Takie próbowanie miłości musi być arcy-
ciekawe — ?... 

ADA 

Bo niby pan o tem nie wiesz!... Kochałeś 
się już pan zapewne ze sto razy!... 
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ROMAN 
Każda nowa miłość bywa moją pierwszą 

miłością. — Powiedziałem pani, że to kobiety 
tylko przeżywają miłości swoje — wciąż wspo
minając •— !... 

ADA 
A wy niby nie wspominacie! A jak przytem 

lubicie blagować! Nie podoba się to panu! Nie 
byłam znowu dość wykwintną — l — A to do
bre!... Demokratyzujemy nasze obyczaje, naszą 
mowę, a pan chcesz być ciągle jednako wy
kwintny!... Śmieje się. 

ROMAN 
Przestań pani śmiać się w ten sposób — 

Pożegnajmy się — Nawet... chce pani... po
całujemy się 

ADA 
No całuj — !... Ach, jak ty całujesz!... Jak 

ty całujesz!... Jesteś mistrzem w całowaniu!... 

ROMAN 
A teraz... dosyć!... No?... To musi 

być — 

ADA 
Musi?.,. 

i 
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ROMAN 
Musi być... Musi być... i pani musi wy

jechać. — Ody w przedpokoju odzywa się 
dzwonek. Odczepże się pani raz do dyabła i daj 
nii spokój!... Czegóż pani tak stoi?... No, 
skryj się pani!... 

ADA 
odchodzi na werandę. 

ROMAN 
Tak głupią nie była jeszcze żadna z moich 

modelek; umiały przynajmniej zniknąć w samą 
Porę. 

ŁUBIN wchodzi 

Romku... słowo daję... od kilku dni bie
gam za tobą i... 

ADA wraca z werandy 

Dzień dobry panu!... Tak — to ja —!... 

ŁUBIN 
Pani jeszcze nie wyjechała — !... 

ADA 

Jak pan widzi — 

ŁUBIN 
Dała pani na to swoje słowo, że wyjedzie. 
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ADA 
Tak. Dałam panu na to moje słowo, że 

wyjadę. —• Ale czekam na panią Elizę — 

ŁUBIN 
!?...Pani chce?... Ależ to nie ma sensu!... 

To... 
ADA 

Zapomina się pan! Nie jestem pokojówką, 
która podczas nieobecności pani domu ro
mansowała z panem i musi uciekać, zanim pani 
wróci 

ŁUBIN 
Niech pani dotrzyma słowa... Ja 

proszę... 
ADA 

Jaki pan zabawny!... Śmieje się. 

ROMAN 
Dosyć!... Widzę, że panna Wiśniewska 

łakoma jest skandalu. — Trzeba nie mieć krzty 
intuicyi, trzeba być pozbawioną kobiecego, prze
ciętnego nawet sprytu, żeby doprowadzić do tej 
ostateczności — !... Pani tu razem z wonią 
wstrętnych perfum wniosła atmosferę sztucznie 
hodowanego grzechu...!.;. 

. 
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ADA 

Błogosławiłeś pan ten grzech — 

ROMAN 

Gdy malowałem „Heterę" — 

ADA 

Ha!... Jak panu nie wstyd... mówić tak 
do mnie!... Czy byłam dla pana zwykłą mo
delką, której się płaci!? !... Idź pan sobie!... 
Podli!... Podli jesteście!... ! 

ROMAN 
zamieniłzŁubitiem słów kilka po cichu i odchodzi. 

SCENA IV. 

A D A  —  Ł U B I N  —  p o t e m  E L I Z A .  

ŁUBIN 

Niech się pani uspokoi. Ja... najmocniej 
Przepraszam, że byłem świadkiem... Czyniłem 
Wszystko, żeby jak najmniej słyszeć. — Niech 
Pani nie zwleka dłużej z wyjazdem. — To 
Przecie stać się musi. — 

ADA 

Podaj mi pan mój płaszczyk. 
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ŁUBIN 
Proszę. — Czy ma zajechać dorożka?... 

ADA 
Dziękuję!... Przyzwyczajona jestem dawać 

sobie sama radę we wszystkiem. — Gdy od
zywa się dzwonek. Może pani Eliza...?... 

ŁUBIN 
Niech pani tędy... przez ogród... Zaraz 

każę Jagusi otworzyć furtkę w ogrodzie... Ja
gusia ma pewnie drugi klucz... Czego pani 
szuka? 

ADA 
Torebka moja... Mam w niej pieniądze na 

podróż... Położyłam ją tu... Ach jest!... 
Chodźmy!... Prędzej!... Chce odejść—lecz gdy 
oto wchodzi Eliza i wzrok jej spotkał się z wej
rzeniem wchodzącej Elizy — przystanęła i stoi, 
jakby w ziemię wrosła. 

ELIZA 
...!—Panie... Łubin — •—! Do Ady: 

Przepraszam — Nie wiedziałam, że pani jest 
jeszcze tutaj 

ADA 
Dlaczego pani mną pogardza?...!... 

Dlaczego pani mną pogardza — ?...!... 
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ELIZA 

Myślałam, że już nie zastanę pani... 

ADA 
— — O! Nienawidzę was z całej du

szy!-!... 
Odchodzi. 

SCENA V. 
ŁUBIN — ELIZA — potem MELAŃSKI.  

ŁUBIN 

Nie mogłem zapobiedz... 

ELIZA 

— Cicho... Może to i dobrze, że ta przy
krość nie ominęła mnie. Zasłużyłam, aby się 
tak stało. — Roman jest tu może gdzie w po
bliżu?... 

ŁUBIN 

Roman wyprowadził się. — Daję pani na 
to moje słowo, że się wyprowadził. Sam mu 
tak poradziłem. Panna Wiśniewska była niemożli
wie natrętną. — Nareszcie pojechała sobie!... 
Chce osiąść w Berlinie, a tam... o, tam to już 
na pewno zrobi kayrerę!... Przepraszam... już 
milczę... 
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ELIZA 

Pisałeś pan, że Roman chory leży w sa-
natoryum... 

ŁUBIN 

O... tak...!... Był bardzo chory... 

ELIZA 

To znaczy, że teraz...?... 

ŁUBIN 

Teraz lepiej...!... O, znacznie lepiej —!... 

ELIZA 

Panie Łubin... wiem o tern dobrze, że to 
mistyfikacya. — Roman nie chorował nigdy 
i teraz także jest zdrów zupełnie. 

ŁUBIN 

?...!?•—Niech pani będzie wspaniałomyślną 
i... przebaczy ! Roman panią naprawdę 
kocha... 

ELIZA 

Jest tu może w sąsiednim pokoju?... 
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ŁUBIN 
O, nie!... Na to przysięgam pani. •—!—-

ELIZA 
gdy odzywa się dzwonek 

A teraz?... Zmieszany pan jesteś — 

GŁOS MELAŃSKIEGO 
Kto?... Nie może być!... 

ŁUBIN 
Redaktor Melański!... Co to za kochany 

chłop, że teraz właśnie przychodzi!... 

MELAŃSKI wchodzi 
Pani... tutaj ?... Przywitał Elizę. 

ŁUBIN 
O, proszę pani!... Redaktor zaświadczy, 

czyśmy tu nie byli kilka razy i za każdym razem 
usłyszeliśmy jednaką od Jagusi odpowiedź, że 
Roman się stąd wyprowadził — 

MELAŃSKI 
— — A więc wróciła pani do swojego 

domu? To prawda. Wszystko tutaj urzą
dziła pani wspólnie z mężem. — Takie wspom
nienia wiążą. — I jest coś niezmiernie wzru-
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szającego — coś ogromnie pięknego w takiej 
wiernej, małżeńskiej miłości — — — 

ŁUBIN 
Niech-że cię uściskam, redaktorze!... I pi

szesz i mówisz, jak Piotr Skarga! Zostań 
tu... Pobiegnę do sanatoryum dowiedzieć się, 
co Roman porabia. Odchodzi spiesznie. 

SCENA VI.  

MELAŃSKI — ELIZA — potem ROMAN — ŁUBIN. 

MELAŃSKI 
Sanatoryum?... A cóż Roman w sanato

ryum znowu...?... 

ELIZA 
Mistyfikacya... o czem potem. — Proszę, 

siadaj redaktorze. — Potępiłeś mnie pan, że 
wróciłam... O, tak!... Wyczytałam to w oczach 
pana. jeżelim wówczas wyjechała, nie należało 
wracać. Razi pana ten brak konsekwencyi. Mnie 
samej wstyd i czuję, że nigdy o tem myśleć 
nie będę mogła bez wielkiej przykrości. — I to 
nie dlatego, żem wróciła — o, nie! Ale dlatego, 
żem wtedy wyjechała. Przecież nie chciałam 
tamtej ustąpić miejsca. Już wówczas wiedziałam, 
że to... miłostka — może nawet i nie miłostka-
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grzech taki zwykły wśród artystów. Jako żona 
artysty znam to i... muszę być wyrozumiałą. — 
Mimo to wyjechałam. — Obrażona miłość 
własna — •— Panna Wiśniewska nie była prze
ciętną modelką — Odezwała się we mnie mi
łość własna. — Może był to też odruch starego, 
moralnego oburzenia. Łubin pisał do mnie 
onegdaj. — Nie wiem, czy ktoś dyktował może 
Łubinowi ten list — pisał mi, że należało, abym 
ja tę pannę wyprosiła z naszego domu. — Przy
znaję, że jest w tem pewna racya. Tylko, że ja 
na to zdobyćbym się nie mogła 

MELAŃSKI 

Pani zanadto wykształcona, zanadto sub
telna, zanadto kobieca — 

ELIZA 

Nie będę się teraz o to z panem sprze
czała. — Ze smutkiem tylko konstatuję, że nie 
należało potępić. W taki sposób potępi ć.— 
Roman jest artystą, a panna Wiśniewska szu
kała, zdaje się, przygód. Tak... to wstrętne. Ale 
powiedziałam panu... ja muszę być wyrozu
miałą. — I nie wolno mi także okazać, że je
stem zazdrosną. — Zrozumiałam to — i dlatego 
wróciłam. 

7 
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MELAŃSKI 
Wróciła pani przedewszystkiem dlatego, bo 

kocha pani Romana. To jest najprawdziwsze. 
1 dobrze pani uczyniła. Nie wiem, czy 
pani o tem wie —Roman skończył ów obraz... 

ELIZA 
Już wystawił?...!... 

MELAŃSKI 
Tak. 

ELIZA 
I cóż... „Jury"?... 

MELAŃSKI 
Jeden wielki hymn... 

ELIZA 
Obraz taki piękny, jak się zapowiadał?... 

MELAŃSKI 
Znacznie piękniejszy. 

ELIZA 
Tak — Roman jest wielkim artystą — — 

MELAŃSKI 
1 dlatego przebacza mu pani tak wiele. 
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ELIZA 

Kocham go. — A jeśli przytem nieraz cier
pieć trzeba •— — Zdaje się, że to los każdej 
żony — a tembardziej spotyka to każdą pra
wie żonę artysty. 

MELAŃSKI 

To prawda. A kobiety potrafią dużo prze
baczyć mężczyźnie... i to temu, którego ko
chają. Może dlatego i w dobrem i w złem, prze
wyższają nas, mężczyzn. Zauważyłem zresztą, 
że łatwiejszem jest życie ze złym mężem, niż 
ze złą żoną. Przepraszam... ale to dlatego, że 
należy pani do wyjątkowo rozumnych i do
brych kobiet — inaczej nie odważyłbym się 
tak mówić — — — 

Wchodzą: Łubin i Roman. 

ŁUBIN 
Proszę pani...!... Nie mogliśmy go po

wstrzymać — Doktor zabronił — ja prosiłem — 
a on mimo gorączki uparł się... 

ROMAN 
Wziął Lubina za ramiona i zwraca go ku 
ścianie, jak się odwraca obraz, gdy go chcemy 

zasłonić 
Łubin... masz inteligencyę sklepikarza to

warów kolonialnych. — A ty, Liii, nie gniewaj 
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się na niego, bo poczciwiec temu nie winien, 
że wyobraźnia nie zawsze mu dopisuje, zwłaszcza 
gdy trzeźwy. Za to doskonały z niego portre
cista. — Ja zaś pokornie, jak przystało na męża 
marnotrawnego, kajam się i obiecuję poprawę. 

MELAŃSKI sięgnął po kapelusz 

Moje uszanowanie!... 

ŁUBIN 
Zaczekaj...! Zabierz mnie z sobą. — Do... 

widzenia!... Odchodzi z Melańskim. 

SCENA VII. 
ROMAN — ELIZA — potem ŁUBIN. 

ELIZA 
Jak przypuścić mogę, twój złoty humor 

nie opuścił cię ani na chwilę — 

ROMAN 
— !... To znaczy szczerze wyrazić swój żal, 

że naprawdę nie jestem chory — naprawdę nie 
leżę w sanatoryum i nie umieram — że nie 
umarłem — no, czy ja wiem zresztą, coby tu 
ciebie wzruszyć teraz mogło...?! 

ELIZA 
Taka mistyfikacya!... 
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ROMAN 

Przyznaję — nie było to w najlepszym 
guście, jak Łubin urządził. Wykwintna, a sub
telna pani Romanowa ma prawo gniewać się 
troszeczkę. To raczej ja powinienem był poje
chać do ciebie i przeprosić. — Byłbym to zrobii, 
ale Łubin mnie uprzedził. Nie wyświadczył mi 
przysługi, to pewne. Gniewasz się — ostatecznie 
masz do tego prawo. — A teraz... pomyśl, 
Liii, że jeśli owa Hetera na moim obrazie miała 
być taką, żeby chwycić mogła za łeb szacowną 
publikę i najbardziej wymagających krytyków, 
to ja, malując, musiałem wmówić w siebie, że 
porywa mnie orgia szału — że... No, jednem 
słowem, ta atmosfera grzechu była konieczną.— 
Obraz skończony — i znowu jestem twoim naj-
pokorniejszym mężem i sługą. 

ELIZA 

Dlaczego kłamiesz pokorę, kiedy jej nie 
czujesz?... Dlaczego tem kłamstwem kończysz, 
skoro zdobyłeś się na tyle bezwzględnego 
egoizmu wobec mnie... wobec tamtej zresztą.— 
1 ak. — Zapatrzonyś w siebie — w swój talent, 
w rozkosz życia i użycia. Dla ciebie wszystko— 
jak najwięcej słońca i przestrzeni — jak naj
większa suma uciech 
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ROMAN 
Ależ naturalnie!... Inaczej, czyż mógłbym 

tworzyć?... W ten sposób tworzyć?... Musia
łem ujarzmić twoją duszę, aby się czuć silnym.— 
I cóż, Liii?... 

ELIZA 
Oh, ty... ty —!... Może o tem sam nie 

wiesz, ile w tych słowach jest prawdy — — 

ŁUBIN 
wchodzi spiesznie — podniecony 

Tryumf!... „Victoria"!... Przepraszam pa
nią... Bardzo was przepraszam.. Musiałem 
wam to natychmiast...—Spotkałem przed bramą 
sekretarza Towarzystwa Sztuk Pięknych... szedł 
tu gdzieś w sąsiedztwo. — Twoja „Hetera" za
kupiona. — A tu masz te gazety... zapomnia
łem ci je pierwej oddać „Wolny Głos" — 
O, ten — Traktował cię zawsze z bezczelną 
ignorancyą — teraz pierwszy wykrzykuje przed 
twoim nowym obrazem: „chapeau- bas"!... 
Masz... czytaj — — — 

ROMAN 
Podaj mojej żonie — Czytuję tylko zja

dliwe o moich obrazach recenzye. Ludzie są 
najszczersi wówczas, gdy obrzucają kamieniami, 
błotem, gdy plwają, odzierają z czci i mienia—'— 
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ŁUBIN 
Myślałem, że się ucieszysz — 

ROMAN 
Gorycz czuję na podniebieniu. — O, pa-

trzaj!... Moja żona jeszcze w kapeluszu i w za-
rzutce. Przyjechała do mnie na konferencyę 
literacką. Konferujemy już od pół godziny. 

ELIZA 
Mylisz się, Romku. Jeślitn wróciła, to po 

to, żeby zostać. — Nie zdjęłam jeszcze kape
lusza przez roztargnienie. Czyni to teraz. Prze
praszam cię najmocniej. Uśmiecha się do Ro
mana, a każdy uśmiech przedziwnie rozjaśnia 
jej uduchowione, piękne i poważne oblicze. 

ŁUBIN 
Zostaje pani!... Dziękuję! Całuje ręce Elizy. 

Dziękuję!... I przebaczyła pani, nieprawdaż?... 

ELJZA 
Naturalnie. 

ŁUBIN 
I nie pamięta pani urazy — ? Do mnie 

nie ma pani żadnego żalu? — 
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ELIZA 
Nic nie pamiętam. Najlepiej zapomnieć, 

gdy można — 

ŁUBIN 
A to dobrze!... To bardzo dobrze!... Te

raz mogę już odejść. Do widzenia!... A prze
czytaj, Romku, co tam „Wolny Głos" o tobie 
napisał. — Do widzenia!... 

Gdy Łubin chce odejść — otwierają się drzwi 
i wchodzą: Kulińska, Sarnowska i Lipska. 

SCENA VIII. 
ROMAN — ŁUBIN — ELIZA — KULIŃSKA — 

LIPSKA — SARNOWSKA. 

SARNOWSKA 
Ach!... Pan Łubin!... Zapomniał pan 

o moich czwartkach!... 

LIPSKA 
Ani na moich poniedziałkach nie widuję 

pana —!... 

ŁUBIN 
Prze... praszam... Ale w istocie... brak 

czasu... 
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SARNOWSKA 
Pomówimy o tern. — — 

KULIŃSKA 
do Sarnowskiej i Lipskiej 

Przypominam, że jesteśmy w deputacyi. 
Do Romana i Elizy: Dzień dobry państwu!... 

SARNOWSKA 
Dzień dobry!... Kłania się Romanowi 

i Elizie. 
LIPSKA 

Dzień dobry! Kłania się Romanowi 
i Elizie. 

Łubin i Roman zatrzymują się w głębi podczas 
tej sceny. 

KULIŃSKA 
Przychodzimy w bardzo przykrej misyi. 

Ale pomne przyjaźni, jaka nas łączyła... 

SARNOWSKA 
Zechciej pani przyjąć moje najszczersze 

zapewnienie rzetelnej życzliwości... 

LIPSKA 
Bo tylko życzliwość mogła nas do tego 

skłonić — 
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ELIZA 

Proszę... Niech że panie siadają. 

KULIŃSKA 

Pomne tej przyjaźni chcemy zao
szczędzić pani publicznego skandalu. Zechce 
pani w nasze ręce złożyć owoce dotychczasowej 
działalności — naszej wspólnej działalności. 
Zreorganizowany komitet, wybrawszy mnie na 
przewodniczącą, upoważnił też do działania. 
A oto pani Sarnowska sekretarka, pani Lipska 
skarbniczka. —Jak pani widzi, całe prezydyum — 

ELIZA 

Pogodziłyście się panie — 

KULIŃSKA 

O, ja mam niezwykły dar zjednywania 
sobie ludzi!... 

LIPSKA 
Zgoda buduje, a niezgoda burzy, powiada 

Pismo święte. 

SARNOWSKA 

Trzeba zawsze coś poświęcić na ołtarzu 
osobistych zapatrywań, jeśli się pracuje „pro 
publico bono", jak powiada pani Kulińska. 
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ELIZA 

Nie wiem jeszcze do tej chwili, o co wła
ściwie paniom chodzi. Listę członków, księgę 
protokolarną, jakoteż zebrane pieniądze, wszystko 
to złożyłam do rąk Ireny Zejdowskiej. 

SARNOWSKA 

Pani Zejdowska nie należy już do obecnego 
komitetu. 

KULIŃSKA 
O, my zmusimy panią Zejdowską, żeby 

publicznie zdała sprawozdanie ze swoich czyn
ności! Dowiedziałam się bowiem, że działać 
zaczęła poza naszemi plecyma. — Pani bardzo 
źle uczyniła, rozporządziwszy się tak bez nas. 
Naturalnie, że wobec niestałości widocznej 
w postępowaniu pani, już nic nas dziwić nie 
powinno... 

ELIZA 
! — Tłómaczyć się nie będę i nie uważam 

tego zresztą za potrzebne 

KULIŃSKA 
Dobrze więc! Zażądamy publicznie ra

chunku od pani i od pani Zejdowskiej!... 

ELIZA 
Można — 
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LIPSKA 

Bardzo nam przykro... 

SARNOWSKA 

Niestety — sprawa publiczna wymaga tego 
od nas. Nie tracę jednak nadziei, że pracować 
znów będziemy razem. Do widzenia! ... Do wi
dzenia!... A panu Łubinowi przypominam, że 
przyjmuję we czwartki .— — 

LIPSKA 

A ja w poniedziałki!... Do widzenia!... 

KULIŃSKA 

Żegnam!... 

SARNOWSKA 

Do widzenia!... Do widzenia!..... 

Odchodzą. 

SCENA IX. 

ROMAN — ELIZA — LUBIN. 

ROMAN 

Biedna moja Liii!... Otrzymała od femini
stek „votum" nieufności. 
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ELIZA 
z uśmiechem przypomina 

Kandydatki na posłów do sejmu, do par
lamentu i do rady miejskiej — 

ROMAN 
Ależ dobrze!... Niechże tam zasiędą w wiel

kiej chwale — ! Nawet wierzę w to, że zobaczę 
je niedługo na krzesłach kuryalnych. — Ale 
moja Liii... już ty pozostań przy twoim zdro
wym instynkcie miłości — 

ŁUBIN 
Wśród mężczyzn znajdzie pani zawsze rze

telnych sprzymierzeńców 

ROMAN 
. . .  S ł y s z a ł a ś .  —  W ś r ó d  m ę ż c z y z n  z n a j d z i e s z  

zawsze rzetelniejszych sprzymierzeńców. 

ELIZA 
uśmiecha się i przytakuje lekkiem skinieniem 

głowy. 

ZASŁONA. 

ox T 
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