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POSŁUCHAJMY KLARY ... 

Śl11b)' panieńskie czyli magnetyzm serw to jedna z najlepszych 
komedii Aleksandra Fredry, niezrównana poezja sceniczna, 
dająca niezwykłe ole do popisu akrorom i reżyserowi - tyle 
z pewnośc i ą powie każdy znawca teatru . Porem zaś doda, że 
jest ro utwór zawsze aktualny, bo choc czasy i obyczaje się 
zmieniają , to pod tym historycznym kos t iumem kryj ą się 
wciąż racy sami ludzie i n iezmienne uczucia. Ona i on . Przy
ciągające się różnoimienne magnesy. No i te wieczne kobiece 
sztuczki! Podczas gdy oni zdobywają - czy ro łzawym nale
ganiem , czy fortelem - one powinny się pierać. Jak świat 
św iatem kobiece „nie" nic nie znaczy. On albo k łamie , albo 
gra, albo tylko coś je1 się wydaje. Kto by poważnie rrakro
wal zdanie kobiet! Są one doprawdy śmieszne, kiedy próbują 
cos na własną rękę zrobić lub powiedzieć. I chwalić Pana, że 
zawsze znajdą się mężczyźni, którzy wiedzą lepiej i nie zwa
żając na ich dziecinne opory i kaprysy prze rowadzą swoją 
wolę . Rzecz jasna, ku obopólnemu pożyr owi . Chociaż, z 
drugiej strony, czy bez re j całej komedi i po drodze, bez miło 
snych podchodów, gierek, kokieterii, byłoby owo szczęśc i e 
aż t ak słodk i e? Umykając i strojąc fochy, sypią więc panny 
cukier na przasną bułkę przyszlego małżeńskiego zycia. Kro 
wie, czy bez tego cukru jaki olwiek mężczyzn zechciałby 
się na nią połakomić. 

Zna, oczywiście, tę prawdę stry j Radost, lecz niezbyt obfi
cie zieli się nią z bratankiem. Kiedy pyra: 

„ Powiedz, czy serce zast} gło w twym łonie -
Spać przy kochance jakby j uż prz)' żonie?" 
(Akr l, scena I 0) 

wie przecież dobrze, że dręcząca Gustawa wiejs a nud po
wróci, gdy Aniela zostanie mu poślubiona. Podejrzewa r eż 
zapewne , że i po ślubie uroczy Gusrawek będzie się wymykał 
wieczorami z dom u, żeby „g1ąc parole" i lumpować się . Ale 
dziś n ajważniejsza jest miłość, l hoć w istocie - wszyscy ro 
wiedzą - tak naprawdę najważnie j sze jest ułożone przez ro
dziny małżeństwo. Póki jednak jestesmy w bajce o " iecznej 
mił ości i wśród męsko-damski'-h kontredansów, możemy 
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twierdzić , że jest ro historia wc iąż aktualna. Lecz nie dla tej 
bajki warto czy tać i wystawiać dziś Fredrę, tylko dla zu eł~ 
nie innej opow i eści, skrzętnie ukrytej w re j - zgoda, pełnei 
artyzm u - ramocie . , , . , . 

próbujmy oddać głos Klarze, przeczycac S/11by pan1t1nskre 
tak jakby były opowiesc1ą o niej. Zacznijmy od tego , że to 
nie ona ma wzbudza( na zą sympatię. Egzemplarz komedii, 
który eży teraz przede mną, poprzedza wstęp pióra Andrze
ja Łap ickiego. Możemy w nim przeczytać, że „Aniela ro my ~ 
śląca, wrażliwa dziewczyna( ... ), przy niej Klara, wbrew swoieJ 
re~olurności, a nawet agresywności i rzekomemu sprytowi, 
to naiwna gąska." To prawda, tak to na pozór wygląda. Nie 
zapon inajmy jednak, że opisuje nam ją Fredro, było nie było, 
konserwatywny mężczyzna . A jednak genialny, o czym świad
czy fakt, że okazał się zbyt uczc iwy _by ukryć całą pra~<lę. i 
stale przesącza się ona przez jego wiersze. Klara wydaie się 
postacią dużo bardziej zlożoną _ niż in~e komediowe c!rnrak
rery. Pozornie sprytna, w isrooe glup1a gąska? A moze ie -
nak kryje sią w niej coś więcej ? 

a pierwszy rzu t oka, widziana przez pryzmat obrazów (i 
banałów) dzisiejszej popkultury Klara przywodzi na myś l 
larwą do ośmieszenia eminisrkę Jakieś głupie książki, za
pewne zagranicznych autorów, narobiły iej w głowie bałaga
nu . (Przypomnijmy, że w l11bach„. jest ro Męża K/01)'tJfi)' ży
cie u·iarol1n1111i: - ha, ha, ha.) Pod wpływem tych lekt ur wy
myśliła, co po trafiła : że nienawidzi wszystkich mężczyzn i 
świat bez nich y łby lepszy. Dalej jej przewiną jes t to, 1 ż nie 
zachowała swoich głupich i powierzchownych sądow dla sie 
bie, lecz zamąciła nimi w głowie dobrej 1 łatwow i ernej Anie 
li, rej zwykłej , czułej i dobrej dziewczynie, wymarzo nej żonie 
dla każdego Gustawa. Bo kobiety w zasadzie są dobre i po
słuszne, ty lko złe fem inistki mącą im w głowach . I ty lko 
wbrew sobie kobiety mogą złe traktować mężczyzn , nawet 
jeś l i jeden z nich jesr znudzonym i nieg rzeczny m birbantem , 
a rugi - n ieustannie molestującym swoimi względami nie
chętną mu dziewczynę - lebiegą. 

To fascynujące, ,że jak mało wyobraż nia te zmienily się od 
czasów Fredry. (S/11by„ . powstały w latach 1826-27). Może 
jednak warto przysłuchać się bliżej rem u, co mówi Klara, 
kiedy nie powtarza jak katarynka, że nienawis tny j st jej cały 
męski ród . A mówi na przykład rak: 
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„Ufaj m u szczerze, a w postaci męża 
Ujrzysz zwinnego, zjadliwego węża. 
Oprzyj się woli, chcie j mieć własne zdanie -
Lwem roz<lrażn ionym, tygrysem się stanic . 
Ale znaleź wrór o jego piosneczk i, 
Jak zwyc iężona wychodź z każdej sprzeczki, 
W jego rozumu kręc s ię zawsze kole, 
A na iedwabiu wywiedziesz go w pole. ·• 
(A t 2, scena 6) 

Czyż nie jes t to kwintesencja odwiecznej kobiecej mą<l ro
ści, a także mądrości wszys tkich słabszych i poniżonych? Nie 
daj się wykorzystywać, ale też nie podejmuj otwartej walki, 
niech twoją bronią będzie m anipulac ja. N iech mąż sądzi, że 
je t głową, a ty - jego szyja - zakręcisz ni m jak zechcesz . „W 
jego rozum u kręć się zawsze kole ... " - posrępuj zgodnie z 
jego logiką i postaraj s ię obrócić J ą przeciwko niemu. Daw
niej takie rady dawały dobre ciotki, dzis - kolorowa prasa 
kobieca. Warunkiem ich s kutecznośc i jest, rzecz jasna, ud -
wanie, że rad tych wcale się nie zna. I może dlatego K lara 
zasranie uznana za głupią gąskę - bo odkryła przył bicę, przy
znał a s i ę, że zna instrukcję obsługi mężczyzny. Znając - od
mawia jc:dnak jej srosowan ia . A może Klara naprawdę chce 
te reguły zakwes tionować? Może mowi nam : mam dośc, 
chciałabym, aby relac je m iędzy ko 1ecami i mężczyznami nie 
opierały się na rej ja ze prostej i \\ istocie n ieludzkie j mani
pulacji . N iewiele może jednak zdziała , , gdy inni nie chcą 
zmiany. W cakie j sytuac ji najlepszym rozw iązaniem jest wy
cofanie się z gry. „Nigdy nie być żoną . " T: decyz ja Klary nie 
zostanie jednak uszanowana, nikt bowiem nie lubi nonkon
formisrow i odmieńców, 1 wszelkie s i ły zos t an ą uży te, aby 
przywołać j ą do porządku. Kro dys onuje t aką silą i władzą 
wobec Kla ry? Któż by, jak nie jej ojciec. To pod groźbą, że w 
razie n1epos!uszeńs rwa wyda j ą za mąż za starego Radosta, 
dziewczyna ustępuj e . N ie ma żadnych złudzeń, wie, że je o 
wła zy przeć się nie zdoła . Wśród kp inek i radosnego po
krzykiwania zos taje oddana wie jskiem u niezgule Albinowi. 
Komed ia? Jak d la kogo. A cwierdzenie Fredry, że Klara na
gle, po dwó h latach, odkry ła w sobie miłość do Albina? Nie
chaj wierzy, kt chce. 
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Śluby ... 
O Pracę nad u tworem, nazwanym ws tępnie Magnetyzm, roz

począł Fredro w końcu 1826 roku. Już wkrótce (1827 r. , 
gotowa była pierwsza wersja szrnki, której ty tuł brzmiał 
_ , 'ient1u•1H mężczyzn. Był ro czteroakrowy utwór napisa
ny izosylabicznym trzynasrozgłoskowcem . 

Auror nosił się z zamiarem wys tawienia go na scenie war
szawskiej, ale osra ecznie zm ie n i! zda nie. Powszechnie 
uważa się, że powodem rej decyzji były kłopoty osobiste. 
Pisarz kochał się od la t w Zofii z Jabłonowskich karbko
wej, żyjącej w c aracji z mężem. Sprawa o unieważnienie 
małżeństwa przyb ierała wowczas niekorzystny dla Fredry 
obrót. Według badaczy - jej szczęś l iwy finał oraz małżeń
stwo z Zofią spowodowały, że pisarz powróc i ł do rozpo
czętego utworu, zmieniając jego t rcśc i formę. 

Ostateczna wersja sztuki - Ś/11b)' pani111lskie czyli 11wg11ef)'Z lll 

so·ca - owstała w 1832 roku . Natonuasr jej pierwszą 
publikację znajdujemy w IV ram ie zbiorowego wydania 
utworów scenicznych Fredry z 1834 r. 

Prapremiera, jak większość sztuk tego aurora napisanych 
przed rokiem 1835 , odbyła St<r we Lwowie 15 lutego 1833 r. 
W rej his torycznej obsadzie znaleźli s i ę· Anna Saalowa 
jako Do rójska, An iela Starzewska - Aniela, Apolonia 
Kamrnska - Klara, Witalis Smochowski - Rados t , Leon 
Rutkiewicz - Albin i Antoni Benza jako Gustaw. 
" Śluby niezm iernie się podobały przez pełne przy jem no
sci dialogowanie" - relac jonowal "Kurier Warszawski" 

(nr 294, 1 34). 

O Premiera w rsz wsk a tej sztuki odbyła się 16 lisropada 

1834 roku . 
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Trudno wskazać rc:arr w Polsce, który nie wy rawil Ś/11bó1c. 
Cieszą si~ on niezmiennym powodzeniem do chwili obec
nej i zapewne tak reż bęJzic w przyszłości . Bo jak pisał 
TaJeusz Żeleński-Boy: " Oglądać Śluby ptmia/skie na sce
nie jest zawsze rozkoszą [. .. } Każda rola jest tu jakby par
tią wokalną, sceny zbiorowe układają się w tercecy, kwar
tery, słowo taje się mareriałem ekspres ji muzycznej". 

Przez caly nieomal wiek XIX grywano Śl!iby jako wspol
czc ną komedię salonową. Aktorzy występowali " nor
malnych sukniach i surdutach, w obojęrnej ramie jakie
go pokoju. Dopiero v 189~ r. dyrektor sceny krakow 
·k1cj Tadeusz Pawlikowski zobaczył w nich komedię hi
scoryczną. Aktorzy wystąpili w kosciurnach zaprojekto
wanych przez Rozwadowicza, według wzorów z rok u 
181 L Historyczne meble wykonano w pracowniach Wied
nia i Krakowa. W podobnym duchu, owego stylu "empi
re", utrzymana była inscenizacja krakowska ( 1907 r.) za 
dyrekc ji LuJwika Solskiego. Dekoracje zaprojek owal 
Karol Frycz, kror} -wprowadził do "empire" elemc:ncy 
wojszczyzny, tworząc ziemiański salonik. 

Takie wystawianie Ś/11brlu• miało swoich zwolenników 
i przeciwników. Wysmiewał je m.in. Boy: " panny v ol
brzymich kob.eh (zapewne bardzo wiernych, ale fatalnie 
deformujących kob1ccę), Gucio kręcący kuperkiem i ob
noszący swo1e rajcroczki niby na pokazie mód dawnych 
[ ... } I stalo się, że na jakiś czas przy doskonałei i bardzo 
uczone j s t y I i z a c j i, zapodział się gdzieś s t y I Fredry: 
bo styl Fredry to przede w zystkim ż y c i e; a życic nigdy 
nie da się odrworzyc za pomocą rzeczy martwych". 

O Różnie więc z tymi '111bflllli bywało. Cza ami grywano je 
w konwencji buffo, by wywalać przede wszystkim grom
ki, hałaś l iwy śm iech. Na takie przedstawien ie, we Lwo
wie, zaprosił autora w 1865 roku Jan Nepomucen Nowa-
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kowski. K iedy Fredro zobaczył Albina, k tóry dla zachwy
cone j galeri i wyciskał w dę niby łzy) ze zmoczonej uprzed
nio chusteczk i, os tentacy jnie opu ' cił salę wykrzykuj ąc: "Ja 
moje sztuki pisałem dla artystów, nic dla błaznów". O -
tąd nie pokazywał s ię na premierach swoich dramatów. 

O Ś/11by paniuiskie s ierali s ię również wy itni lireraturo
zn wcy : Stan isław Tarnowski, Ignacy Ch rzanowski, Eu
geniusz Kucharski, Juliusz Kle iner, Stan i s ław Pigoń , Ka
zim ierz Wyka. 
Spory dotyczyły głównie wpływów, którym ewentualnie 
u legał Fredro, miejsca komedii w obrę ie głownych pr -
dów literackich , stopnia nasy enia utworu realny mi kon
fl ik tami epoki. a ogół zgadzano się jednak co o mi
strzostwa Fredry w budowaniu intrygi, przejrzystości kon
st rukcji czy urokliwej lek ośc i słowa . 

W Śl11bmh grywali najs ł ynniejsi polscy akrorzy XIX i XX 
wieku , m.in. legendarny due t torsk i tworzyly: Hel na 
Modrzejewska - Aniela i Antonina Hoffmanowa - K lara. 
Najsłynniejszego Gustawa wykreował w wudzicstoleciu 
mi ędzywo1ennym Jerzy Leszczyń sk i . 

Z pierw zych wystawień powojennych szczególną uwagę 
zwrócił spektakl z 195 3 roku w reżyserii Mari i Wierciń

skiej na scente Teat ru N owe j Warszawy. 
W osram ich larach najwięcej mowilo się o premierze, która 
odbyła ię 14 marca 1999 roku w Teatrze Rozmairnści w 
Warszawie. Magnetyzm serca wg Śl11bów panm1skich wyre
żyserowała Sylwia Torsh, czyl i Grzegorz Jarzyna. pek
rak l wyróżniono wieloma nagrodami, cieszy się też o ' rom
nym z zainteresowaniem publiczności. 

Ś/11by wielokrotnie tłumaczono, m.i n. na: angielski, francu
ski, niemiecki, rosyjski, włoski , czeski, serbo-chorwac '. 

D o D oMI IKA N [ETREBSKIEGO] 

Nie rzelcwki ro, panie Dominik u! 
Scojem oba wa na t rzeci m krzyżyku, 
Czas przestać zamki budować na lodzie, 
Czas o istotnej pomyśleć swobodzie. 

Pomyśleć łatwo i myśleć nie wadzi, 
Lecz gdzież jest droga, co do niej prowadzi? 

J a powiem szczerze, że w szarej godzinie, 
G y z l u l ką w ręku siądę przy kominie 
I moją przyszłość chcąc roztrząsnąć ściśle, 
Tak mocno ś ledzę, tak głęboko mys ię, 
Zadaj<(, zbijam , bronię zdan ia własne, 
Aż ię za om nę i na koniec zasnę ... 
A gdy żar pryśn ie lub kłoda s i ę toczy 
I ja się zerwę rzec iera j ąc oczy, 
Znów dalej myślę i my ' l ę i myślę, 
A gdy św iat cały obiegnę, okryślę, 
Czy z sobą w zgodzie, zy się z sobą kłócę, 
Tam, skąd wyszedłem, ram n oniec wrócę: 
To jest, że co złe, ro chciejm y odmien ić; 
Wierz mi, dali bóg, trzeba nam s ię żen ić . 

Prawda to wielka: wszystko ma dwie strony; 
Bywa i kłopot obok lubej żony 
Dziś sam co r bię, to d la siebie robię, 
Zdaj ę rachunek, to samem u sobie, 
I choć w mych dz ie ł ach będzie błędów wi le, 
To się rak wyśp ię, jak sobie pośc i elę. 
Ale gdy żona, gdy dziatki osiędą : 
- "Taro, pie n iędzy!"-- przebąkiw ć będą ; 
A tato goły, kręci się i wzdy ha ... 
Ach, Dominik u! fe ! to ź l e, do licha! 
No, między nami , i to ni są p lotki, 
Z e mamy wszyscy na czole ł askotki, 
Gdzie zasem nie chcąc, gdy złek i podra te, 
Skąd i jak, nie wie, z wyrostek złapi 
Boże mi chowaj, bym miał tym wyraz m 
Wstrzymać uwagę nad jakim obrazem, 
Bym na leć i ękną wylał ca łą w inę ... 
Jeś lim to myślał , niechaJ zaraz zg i nę . 
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Kro więcej vinien, Bóg ro sądzić będzie, 
Ale tymczasem rożki widać wszędzie. 

[ . .. .. •. . „ . . • . „ . . . ... . „ ........... . ....... . ........... „„] 

I do nich tylko z lckkam się przymawiał, 
Bo trudno z tego świat cały wyplenić, 
A nam, dalibóg, trzeba się ożenić. 
1 jak markuję, przyjemnie mi będzie, 
Kiedy starego ro<lzina osiędzie, 
A ja, pośrodku na lasce oparty, 
Po raz już pewnie szcścdziesiąc i czwarty 
Ruszę pod Moskwę na walną wyprawę, 
Dalej pod Dreznem stoczę boje krwawe. 
A jak pod Lipskiem hukną działa nasze, 
Razem i żonę, i dzieci przestra zę. 
Lecz żart na stronę, kiedy polor myśli 
Obraz nam szczęścia czasami zakry 'li 
I zdobi blahe, lecz lube utwory 
\V/ kwiaty marzenia, najczystsze kolory.
Cóż ściąga świarło, w całym blasku stawa, 
Jeśli nie milość i stałe jej prawa? 
Miłość ·zlachernej przewodząca parze 
Z łona rodziców przed ślubów ołtarze . 

Ach, być kochanym - wszyscy s~częścicm głoszą . 
Mym zdaniem, kochać jest większą rozkoszą: 
Lo kilku iscot zrobić swoim losem, 
Czuć i żyć tylko drugich dusz odgłosem, 
Dla dobra innych cenić własne życie, 
pia nich poświęcać każde serca bicie, 

wiatcm uczynić najmniejszą zagrodę, 
Tam mieć cel pracy i pracy nagrodę 
I kończąc cicho wytknięte koleje, 
Za grób swój jeszcze przeciągać nadzieje: 
Oto jest szczęście, kro go umie cenić. 
Dalibóg, wierz mi, trzeba nam się żc::n i ć. 

• \\T1crsz adresowany do Duminik.1 • eircb kiego, su<1atła , rowic>n1l..1 i P"YiJcicla 

Fredry. • • Jpisany prawc.lopmlobo1c okolu roku I HZ1 lub I H2~ C•le zakunutnic w1c:r>7.J 

(ud sli\w: ,1,h. h)<' fn,ha11 11l.„) \l.ykurą>tał p11c:tJ p1J:in1q w \l11bt11h /'•lntcllJłuih, w wyzn.1 

n1u GuHaw<• ( ukc IV). 

lAlc:ks~nt.łcr 1-rct.łrn . \f'im. t , Lw] l'u111.1 ur )liku, rnm XI, PIW, Warsz.iwa 1!)60J 
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IRENEUSZ }ANISZEW KI (ur. w 1975 r. ) studiował 
n. Wydziale Reżyserii Dramatu w P\'V'ST w Krakowie . 

\X'spólpraunval z wybirnymi twórcami teatralnymi 
_ Mikołajem Grabowskim i Krystianem Lupą. Był a ysren
tem .Mikołaja Grabowskiego przy realizacji Ob;w(1/1:/" 
P(k0Jit1 w Teatrze im. Juliusza Slov„·ackiego w Krakowie i Króla 
Lem1 w Tc:atrzc Nowym w Łodzi . Pod jego opieką realizował 
niektóre sceny z Proroka llji ( późniejszy dyplom cudentów 
PWST w Krakowie ). 
z Kry tiancm Lupą wspólpracowal - jako asystent reżyse

ra - przy in ccnizacji L111J(1Jykóu1 Il w Teatrze carym. 
Pod artystyczną opieką tego twórcy reżyserował I akt 
L 111ików Gorkiego. Było ro przed · tawienie dyplomowe 
\V/vdzialu Aktorskiego PWST w Krakowie, prezentowane 
m .. in. na Festiwalu Szkól Tearralnych w Łodzi . 

Ma w swoim dorobku juz jedną realizację Śl!1bów jJdnie1i
Jkfrb Aleksandra Fredry. Wystawił je w Teatrze STU, 
w październiku 1999 r. Przedstawienie przychylnie ocenione 
przez krytykę, cieszy się wciąż ogromnym zainteresowaniem 
publiczności. 
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Aleksander Fredro 

„ 

Sluby 
panieńskie 
czyli magnetyzm serca 

Rozllffl mężczyznq, bialoglowq afekt tylko rzqdzi; 
oraz kocha, oraz nienawidzi; nie gdzie rowm, 

ale gdzie afekt, tam wszystko. 

And. Maks. Fredro 



OSOBY 

PANI DOBRÓJSKA 

ANIELA 

KLARA 

RADOST 

GUSTAW 

ALBIN 

JAN 

Scena na wsi, w dom11 Pani Dobrójskiej. 

2 

AKT PIERwszy 

Ot1Ż)' pok1ij - dwoje drzwi w głębi. /17.e ie dl'Zll!J po prawej 
Jll'Ollie sceny do pokojóll' Pani Dobrójskie1, czwarte po lell'ej 

Io pokoj11 Gustawa: okno. 

SCEN1\ I 

JAN 
J(lfrl 

u' plaszcz11 zarz11mnJ fil na ra111il!1Ja - hodz1. pt1trzy w 11k110. 

potun mówi ziewajqt: 
„Czekaj mnie, nie spij, powrócę o trzecie j" -

Piękna mi trzecia . Słońce jak w dzień świeci 

A mój pan drogi gnie sobie parole 

Albo z butelką ... albo ... No! już milczeć wolę . 

SCENA II 
Jan. Radost. 

RADOST 
idqc k11 J„zu•iom Gmtml'a 

Spi G ucio? 

JAN 
Czy spe ... Jak z bity, panie . 

RADOST 
Lubi spać hulta j. 



JAN 
za.stęjJtfjqC od drzwi 

Nie(hże pan nie wcho zi. 

RADOST 
A co d laczego) 

JAN 
Bo spi. 

Będzie s ię gniewał. 

RADOST 
N ic nic szkodzi. 

JAN 
zastymjqi 

RADOST 
N ic mi się n i stanie. 

JAN 
D opiero zasnął - ledwie pól godziny. 

RADOST 
Cóż w nocy robi ł ? 

JAN 
Nie spał . 

RADO T 
A z przyczyny , 

JAN 
z p rzyczy ny? ... Zasłabł. 

Cóż mu jesr? 

RADOST 
troskliwie 

Zas łab ł. 

JAN 
z lt' stchuimiem 

N iespodzianie 

RADOST 

JAN 
Co jest? ... Ja kiś zawrót <~ łowy .. . 

RADOST 

Hm! .. 

JAN 
Wstręt do wody ... 

RADO T 
Hm ! .. 

JAN 
P ragn ien ie w ina ... 

RADO T 
H m, proszę, proszę - w ieczór jeszcze zdrowy! 
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JAN 
u·zrmza1qr l"a1111011a1111 

Ha, słabość, panie, piorunem zaczyna. 

RADOST 
do siebie 

Hm, ws t ręt, pragnienie ! Hm, hm - zawrót g ł wy. 

JAN 
icch no się wyspi, po południu wsranic. 

RADOST 
Chciałem być w domu i dziś tu z powrotem, 

Lecz taką rzeczą ani myś leć o rem. 

JAN 
Owszem , jedź pan, j edź! Ręczę, że za chwilę .. . 

RADOST 
A sen spokojny? 

Cicho, dlaboga . 

JAN 
zc1s1ęp11jqc dmgę 

Lada co obudzi. 

RADOST 
Drzwi tylko uchylę . 

JAN 
Ale drzwi skrzy pią . 

RADOST 
Własnymi oczyma ... 

JAN 
odstęjJl()qc 

Ha, kiedy już rak - niech się pan nie trudzi ; 

Darmo ram patrzeć - mego pana nie ma . 

RADOST 
Nic ma? 

JAN 
A nic ma. 

Jak? co? 

Pojechał. 

RADOST 
Gdzież jest? 

JAN 
Srąd o milę . 

RADOST 

JAN 

RADOST 
Dokąd? 

JAN 
Do Lubl ina . 

7 
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Do Lu ... Lu ... 

1e wiem. 

RADOST 

JAN 
z 11klomm k011czqc slowo 

b lina . 

RADOST 
K iedy; 

JAN 
Wcz raJ. 

RADOST 
Po co ) 

JAN 

RADOST 
Macież go! Już szal ć zaczyna, 

J u ż, Bogu dzięki. - Jeźdz ić, l atać nocą ... 

I czegóż sroisz, panie Zawrót-głowy ? 

H m ! "Wsrręr do wo<ly", co? "Wina pragnienie"? 

JAN 
Scoję na warcie; muszę być gor wy 

Otworzy ć okno na pierwsze skinienie. 

RADOST 
Na rn otworzyć? 

JAN 
Dla mojego pana; 

Tędy wychodzi - tędy s ię i wchodzi . 

RADOST 
zalam11j4c ręce 

Przez okna łazić śród jasnego rana! 

To waryjara prawdziwie dowodz i. 
1rontczn1e 

I kiedyż wróci na swoje wesele? 

JAN 
Jeśli mu wie rzyć , miał o trzecie j wrócić . 

RADOST 
dn Jtebie 

O, muszę, muszę cugli m u przykrócić! 

O, czego nad t , tego i za wiele ! 
Slychm' pvkame do okna. 

JAN 
idqc do okna 

Niechże pan łaje, bo przybywa właśnie. 
Otwiera okno 

SCENA III 
Gmtaw ubrany do konia, Jan; Radost u · glębt . 

GUSTAW 
wiażqr przez okno 

To czas! - N iech go piorun t rzaśn ie! 
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JAN 
Dobrze pan mówi ; bogdajby go trzasnął ! 

GUSTAW 
A co? spią ieszcze? 

JAN 
Byłby sen nie lada! 

GUSTAW 
Trochem się spóźnił . 

JAN 
Mnie ro pan pow iada. 

GU TAW 
Pewnieś nie dospał . 

JAN 
Gdybym był choć zasnął! ... 

GUSTAW 
oddajt{C pręt, czapkę . rękamrzki i oci~rajqc twarz 

o, prawdę mówiąc, jak jestem na świecie, 
Jeszczem tak pi~knie zębam i nie dzwon ił: 

Wicher, deszcz , zimno - psa by nie wygonił . 

RADOST 
A ciebie wygon ił przecie. 

A, stryiaszek! 

ScE A IV 
Radost . Gwtaw. 

GUSTAW 

Cal11j4c w rękę 

Dzień dobry! 

RADOST 
ozięble 

Witamy z podróży! 

GUSTAW 
Już wstałeś) 

RADOST 
J eszcześ nic spaP 

GUSTAW 
Dość czasu . 

RADOST 
Dz ień duży. 

GUSTAW 
Dopiero świta . 

RADOST 
Świra, ale w twoiej głowie. 

j j 



GUSTAW 
Niech i rak będzie, niech świra na zdrowie, 
Bvle m nie kochał stryjaszek kochany, 

~· /ł m i zawsze zdrów, czerstwy i rumiany! 

Lecz cóż ro? Mar ? Fe! p recz z nim, do licha! 
Zaglqdajqr u; oczy 

o , proszę .. . t roszkę ... Niknie wyraz srogi, 

Czo ło się równa„ . oko się uśmiecha ... 

Oróż rak lu bię , 

Śriskajq( go 

mój stry jaszku drog i! 

RADOST 
placz/iwie. zmvJze dajqr prze.rtrog,i 

Mój G ustawie, powiedz mi - chcesz czy nie chcesz żony ? 

GUSTAW 
Chcę, chcę, stryjaszku. 

RADOST 
P wnie? 

GUSTAW 
Jestem jej sprag niony. 

RADOST 
Takiże ro więc spo ·ób wyszukałeś sobie? 

GU TAW 
Ja nic <lorychczas n ie wiem o spo obie. 
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RADOST 
Te wycieczki przez okna, re norn wyprawy ... 

GUSTAW 
I cóż? 

RADOST 
::nimerpliwiony 

Cóż:> - Panna! 

GUSTAW 
A, bardzom ciekawy, 

Co moj ę pannę obchodzić może, 

Kiedy, jak i gdzie ja się spać położę? 

ie pią - rym lepie j d la nie j, bo na jawie 

Nią tylko j edną myśli m je bawię 

I do n iej wzdycham, jak w dzień, rak i w nocy; 

Ale jak zasnę - j estże to w mej mocy? 

RADOST 
p/a,·zliwie 

Mój Gustawie! D laboga, porzuć myś li płoche 

I raz tylko, raz p ierwszy zastanów i ę rrochę! 

Kilka dni jesteś pośród rak godnej rodziny, 

I nie ma dnia jed nego - gdzie ram : dnia ' - god ziny ! 

Żebyś zego: nie zbroił, aż się serce kraje . 

Pani Dobrójska sam a opiekę ci daje, 

Nie idąc wzorem marek , co nos górą no zą, 

Kiedy w du zy o zięcia wszystkich 'w i ęrych proszą; 

Pam iętna twych rodziców i mojej przy j aźn i , 

Swój zamiar względ m ciebie głosi bez boj aźni . 

Ale wszystko na próżno, daremni się t rudzi -



M iejski panicz w wieśn iakach innych widzi ł ud z i ; 

Swoich nudów nie kryje, grzecznośc i nie sili 

I chce dać uczuć wartość każdej wojej chwili. 

W róbel s i ę tylko, mówią, pustej strzechy trzyma, 

Ale co w twojej głowie - już i wróbla n ić m a . 

GU TAW 
z szi:: rym uistanot ieniem 

Prawda, prawda, stry jaszku, zbyt słuszne p rze rrog i; 

Ach, ojcowskimi strzeżesz mnie oczyma; 

Śmka;qc J!.O 

O, jesteś d la mnie karb, przyjaciel drog i, 

Dzięki ci, dzięki za twoje przestrogi. 

RADOST 
.:: rozc.::11/eniem. śmktljqc go 

Mój ty poczciwy, mój luby Gustawie! 

GUSTAW 
Mój przyjacielu , mój ojcze kochany! 

Zobaczysz, jak się ogr mnie poprawię, 

Bylem miał rylko powód do odmiany. 

A te raz zgadnij, jaką dziś zabawę ... 

RADOST 
O dlaboga! on swo je! Otóż masz poprawę. 

Ach , zmiłuj się, uważaj ; powiedz, czy ro ładnie , 

Że z domu pan zalotnik oknem się wykradn ie, 
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Aby noc całą Bóg wie gdzie nie rrawić! 

GUSTAW 
Ależ , srry jaszku, j się muszę bawić. 

RADOST 
Bawić! 

GU TAW 
A w prawdzie, w cym szanownym om u, 

Gdzie każdy dla m nie aż nadco łaskawy, 

Gdzie nie ubliżam w niczym i n ikomu, 

Żadnej dotychczas nie widzę zabawy. 

RADOST 
Idzież tu o zabawę, wrzawę nieustanną? 

GUSTAW 
Ależ o nudy idzie . 

RADOST 
Nudy - z p iękną panną! 

GUSTAW 
Nie będą nudy, jak się kochać będę . 

I kiedyż to nastąpi) 

RADOST 

GUSTAW 
Jak się z nią ożenię. 

RADOST 
Albo inaczej - jak na koszu s iędę . 

GUSTAW 
Ba, ba, ba! jeszcze czego . 

15 



RADOST 
I skąd pewność, że nie) 

Jestże to napis no wyryro na niebie, 
Że Aniela koniecznie m usi pójść za ciebie? 

GUSTAW 
Pójdzie, pójdzie, stry jaszku. 

RADOST 
Tylko ardzo proszę, 

Niech samochwalstwa od ciebie nie znoszę . 

GU TAW 
Do samochwałów któż tego policzy, 

Który rozsądnie zważa i powiada, 

Że gdzie dwie rodzin związku sobie życzy, 
Związku się w końcu spodziewać wypada 1 

RADOST 
Prawda - j eśli Aniela choć rrochę polubi . 
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GUSTAW 
Bądź z łask i swojej sp kojny w rym wzg l ędzie; 

Już ja ci ręczę - wszystko dobrze będzie . 

RADOST 
N adto pewnośc i , i ta pewność zgubi . 

GUSTAW 
) uż spuść się na mnie ... Ale dość tych fraszek; 

Teraz niech zgadnie k chany scryjaszek. .. 

RADOST 

Pewnie: gdzie byłeś? 

GUSTAW 
Gdziem bawi ł tak długo. 

RADOST 
Wymów już , wymów, bo c ię diable dusi. 

GUSTAW 
Na miejskim balu byl iśmy przebrani. 

Na jakim balu? 

W karczmie. 

RADOST 

GUSTAW 
„Pod Złocą Papugą". 

RADOST 

GUSTAW 
Przebran i. 

RADOST 
O Boże ! o Boże! 

GUSTAW 
Tego młodemu nikt pewnie nie zgani. 
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RADOST 
nwu cz me 

Pewnie pochwal i? 

GUSTAW 
Bo pochwalić musi . 

RADOST 
Piękn , mi szkoła! 

GUSTAW 
Lepszej być nie może . 

Na małym świecie, co s ię wielkim mieni, 

Gdzie każdy trwożn ie po ślis kie j przestrzeni 

Jakby nasz zudłach i w przyłbicy chodzi, 

Tarn , czym są ludzie, niechaj nikt nie bada; 

Ale - gdzie człowiek mało pozór ceni, 

Przybranym kszrałrem nie chce i nie zwodzi , 

Gdzie więcej wola niż rozum nim włada, 

Tarn chwytaj pęzel, wzór stoi gotowy. 

RADOST 
Otóż go macie! Jest La Bruyere nowy. 

Pl acz/iwie 

Guciu! dop1 roś dziękował za radę . 

GUSTAW 
nie 1/11chajql 

I co m i teraz przychodzi do głowy .. . 

RADOST 
Na przykład? 
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Oszalal ! 

GUSTAW 
Jedźmy tam dziś. 

RADOST 
Ja z tobą? 

GUSTAW 

RADOST 

GUSTAW 
Wcześniej wrócisz . 

RADOST 
r ron rcuue 

Ty ze mną. 

Tą drogą tajemną . 

GUSTAW 
Jedziesz) 

RADOST 
Dajże m i pokój . 

GUSTAW 
No, to s, m poj adę. 

RADOST 
G uciu! <lop ie roś dz iękował za radę . 
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GUSTAW 
żałośnie 

Luby srryjaszku . wkrótce s ię ożen ię . 

RADOST 
do siebie, z zadziwieniem 

No ! i d latego tak ie fig le srroi . 

GUSTAW 
jak ll')Żl!J. proszq · 

uż raz osracn1. .. J 
., 

RADOST 
Ja go nie dmien ię, 

To rzecz daremna. 

O! na kasztana! 

GUSTAW 
Na kasztana wsiędę ... 

RADOST 
prze.rt r eJJZfJll) 

GUSTAW 
Przede dn iem rn będę . 

RADOST 
Weź jui: moi<1 doroszkę, a kasztan n iech sro i. 

20 

Dn iehie 
J eszcze kark skręc i z rego waryjara. 

GUSTAW 
Dobrze, stryjaszku. 

D obrze, st ryjaszku. 

RADOST 
I delij ą moję . 

GUSTAW 

RADOST 
W re j kurteczce lara -

Jeszcze kararu, u diaska, do tanie . 

GUSTAW 
Dobrze, stryjaszku, jak chcesz tak się sranie . 

Ja zawsze mówię : świę te rady rwoje. 

RADOST 
Oróż masz! Teraz powie, że ro z mojej rady 

Przez okna łazi na nocne bies iady. 

GUSTAW 
Zatem radzi z wchodzić drzwiami ) 

RADOST 
Gadaj że z waryiaram i! 

Ja ci radzę pój'ć spać. 

GUSTAW 
pać? 

RADOST 
Bladyś , aż niemiło . 
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GUSTAW 
Blady? - w dobrze, ro nic nic zaszkodzi: 

B ladość niepokój miłosny dowodzi, 

Bladości prędzej niż słowom się wierzy; 

Pamiętasz przecie, jak co dobrze było 

Rano, nazaiurrz po rwoj j w ieczerzy? 

RADOST 
Mojej wieczerzy? 

GUSTAW 
To jest, mów iąc zczerze, 

Ja sarn dawałem rę sławną wieczerzę , 

Ale srryjaszek potem d!u ~ i płacił . 

RADO T 
Niestety! 

GUSTAW 
W calem na cerze nie S[facil; 

„Teraz to kocha - rzecz niezaprzeczona -

Jak blady slaby! On z miłości skona" -

Powiedz sam, wszakże prawda, rak mówiono? 

I gdybym nie był zanadro ... 

RADOST 
No, no, no, 

N ie dość: szaleje, jeszcze mnie powiada! 

Teraz idź i spij, taka m ja rada. 

Ale, mój G uciu, G uciun iu serdeczny, 

Sr raj się zbl iżyć, podobać Anieli . 

GUSTAW 
Dobrze , stryjaszku. 

RADOST 
Dla marki bądź grzeczny. 

GUSTAW 
Dobrze, stryjaszku. 

RADOST 
I na miłość Boga, 

Je ·1i ci jeszcze moia przyjaźń droga, 

Nim się odezwiesz, pomyśl pierwej niem, 

Bo częsco słowa jakby z worka lecą, 

Ale sensu w nich ... no! - rcgo ram nie ma. 

A teraz idź spać , już mrugasz oczyma. 

Pójdę się przebrać . 

GU TAW 

Cal11je u' rękę. 

RADO T 
ml11ją · go 

Pamiętaj , Gustawie .. . 

GUSTAW 
Sam się zadziwisz, jak się dz i ś poprawię. 

Odchodzi Il' lewe drzwi boc7.m:. 

RADOST 
patrzqc :;a nim, s,;rio 

„Poprawię"! - zawsze jedno, co godzina; 

„Zadziwisz sic(! - Tak' 



Przechodzq nagle w 11czucia 

Kochany chłopczyna! 

ScE A V 
Radost; / l /bin . chustka w ręk11, tragicznym 1011em 

RADOST 
Cóż cię, panie Albinie, sprowadza tak wcześni ' 

ALBIN 
Niestery! 

RADOST 
Jak wzdychałeś, rak wzdychasz boleśnie. 

ALBIN 
Ach! jakże nic mam wzdychać, kiedy w smutku conę, 

Kiedy nocne minuty - łzami przeliczone! 

RADOST 
A ja ci radzę, wypogódź twe czoło, 

Nie bądź Gustawem - lecz kochaj wesoło . 

Te elegije 1 miłosne żale 

Młodej dziewczyny nie podbij ą wca l e; 

A zwłaszcza Klary, co jak iskra żywa, 

Jeżeli westchnie, co wt dy g dy ziewa; 

Klara, co spocząć - rzadzie j milczeć zdoła, 

Sprzeczna z układu, z natury wesoła, 

Lęka s i ę smurku, któregoś obrazem. 

ALBIN 
Ach ! możnaz kochać i nie płakać razem! 

Po krótkim milcze11i11 
Już dwa la ta się kończą, jak powabność K lary 

Wznieciła moJę milość bez granic, b z miary. 

Nic ma d nia, bym nie błagał naj zulszym w jrzenicm; 

Samym już tylko teraz oddycham westchnieniem; 

Łzam i sk rap iam jej ś lady, skrapiam całą drogę, 

I kamień j uż bym zmiękczył - jej zmiękczyć nie mogę! 

RADOST 
Żebyś i sto lat j ęczał, wszystko nic nie znaczy. 

ALBIN 
Ach! 

RADOST 
Cóż dalej eh esz robić? 

ALBIN 
Co? - Umrę z rozpaczy. 

RADOST 
Moze c ię kocha. 

ALBIN 
Ko ha? - Umarłbym z radości! 

RADOST 
Kaz więc sobie zawczasu dzwonić z przezornośc i . 

ALBIN 
J a płaczę - ty się śmiej esz . 
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RADOST 
Smiej się i ty razem. 

ALBIN 
Ach, posł uchaj mnie raczej, nie dręcz rym rozkazem. 

Myślałem, że wytrwałość najczystszych płomieni 

Nienawiść w łagodniej sze uczucia przemieni, 

Ową nienawiść mężczyzn, powziętą z rachuby, 

Którą w duszy p iastuje, z której szu ka chluby. 

Ach, błędna myśl - nies tety! zwodnicze nadzieje! 

Je j serce coraz stygnie, a moje goreje' 

Bywaj zdrów! 

RADOST 
tymże fonem 

ALBIN 
Ach, gdzież idziesz? 

RADOST 
jak wprzódy 

Ach, idę do siebie. 

ALBIN 
N ie litu jesz się żalu , opuszczasz w potrzeb ie. 

RADOST 
Chciałbym jeszcze do dom u poj echać na chwilę, 

Dobywa;qt zegarkc1 

Tylko, że j uż podobno ... j eśli s i ę nie mylę .. . 

O ho! rak ro j uż późno ! W daj się rylko z rrzpiotem: 

U n iego jak rozsądek, tak wszystko na potem . 
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ALBIN 
chwytajqr go za rękę 

Czekaj, zwie rzyć ci muszę straszną taj emnicę. 

RADOST 
przestraszony 

Dlaboga, co ro będzie? 

ALBIN 
Rzecz cał~ oświecę . 

RADOST 
Albinie 1 ja rruch lcię! 

Mów! 

ALBIN 
Zachowasz ją św ięc ie? 

RADOST 

ALBIN 
Klara i An iela maj ą przedsięwzięc ie„. 

(Słuchaj i zaplacz 1) n igdy - nie iść za maż . 

RADOST 
zadz111;io11y i ws1rzy1111tjt{C rię od (111iech11 

Szczerze' 
11 znak po1ak11;q1y / Ilbi11c1 Radost panka fnmdmll . 

ALBIN 
Co? - Ty s ię śmiej esz z tego? 



Ja ci ręczę. 

RADOST 
Śmieję, bo nie wierzę . 

ALBIN 

RADOST 

ALBIN 
Wiem pewnie. 

RADOST 
Da j Boże. 

I o Jiebie 

Taki bodziec Gus tawa obudzilby może, 

Byle m u wierzył. 
Do Albina 

Dzięki za dobrą now i nę . 

ALBIN 
Jak ro, Radoście , dobrą? - Dobr,, - a ja ginę ! 

RADOST 
Nie zginiesz, będz1em ży l i . 

ALBIN 
Ty się śmiej esz zaw ze. 

RADOST 
Ty zaś nie placz, a losy będą ci łaskawsze. 

Odrhodzi 11 • lewe lrzwt .imclko11'1'. 

ALBIN 
O, miłości, miłości! Ty żalów przyczyno, 

Zło rzeczyć ci nic: mogę, bo m ile łzy plyną 1 

Lecz, Klaro! k iedyż równą odphcisz mi m iarą? 

Kiedyż ze mną zapł aczesz! K laro! Klaro! K laro! 

SCENA VI 
1llbi11: ,,lnie/a. Klara wrhotlzq jir:;ed 11.r1a1111111 11•1er.rzem 

z /mili') eh clrzw1 iroclkowych 

KLARA 
icho sta11qwszy przy 1llbi111I' 

Po raz pierwszy, drugi, rrzec i! 

Na wezwanie tak ie dzielne, 

Powtórzone p< t rzy razy, 

awet duchy nieśmiertelne , 

Jak posluszne o jcu dzieci, 

Porzucając ciemne cle, 

raj ą wladźcy bra ' r zkazy. 

Mogęż spóźnić przyjście moje:? 

Otóż jestem, otóż sroj ę . 

Ach! 

N ic więcej? 

ALBIN 
calujqc 111 r~kę 

KLARA 

ALBIN 

To tak wiele! 
Klcmt imieje JJę . 
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Po krótkim mikzen111 
Ach, urągasz miłości_ 

KLARA 
imii:jqt Jię 

Urągam? - broń Boże ! 

ALBIN 
Twoje erce bez czuc ia_ 

KLARA 
lwie, tygrys ie może? 

ALBIN 
ikt go zm iękczyć nie zdoła . 

KLARA 
ie każdy, ro pewnie. 

ALBIN 
Ja cak kocham . 

KLARA 
A ja nie. 

ALBIN 
Ja placzę tak rzewnie. 

KLARA 
Ja sic; śmiej ę . 

ALBIN 
Okruroa! - Poznasz mnie po st racie. 
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KLARA 
Okrutna! sroga! niestety ! o, nieba! 

Oo Anieli 

Uchodźmy prędko, tu m i lość na czacie, 

Prędko, Anielu; dowierzać nie trzeba! 
Śpiewt1 

„O! gdzie m il ość stawia siatki, 

Nie figlu jcie, moje dziatki! 

Bo z milośc ią fig lów nie ma: 

J k wa zł, pie, ro zatrzyma." 

Tak babun ia nam spiewala ; 

Ja uci kam, pókim cała . 

ALBIN 
Zostań, okrurna, zostań . Uwoln ię twe oczy 

Od sm urnego przedmioru, co ich świetność broczy. 

Cieszy cię moja męka? - ciesz się więc d woli: 

Żaden twój raz nie minął, każdy mocno bol i; 

Jedna rylko pociecha m ej duszy zostaje, 

Żem nie zasłużył wzgardy, której dziś doznaj ę. 

ANIELA 
Panie Albinie! k tóż tak ściś le bierze? 

Zostań się z nami, wszak ci ro są żarty. 

KLARA 
Com powiedziała , pow iedziałam szczerze_ 

ALBIN 
A ja w zystkiem u co <lo słowa wi rzę. 
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KLARA 
Godzien pochwały, kto nie j st uparty 

ALBIN 
Godzien li tości , kro pokochał Klar , 

Bo razem - w li rość ... straci ł w ze lką wiarę . 

Odchodzi w />rall'I: drzwi bocZ11e. 

S<..ENA VII 
/ l111ela. Klart1 

ANIELA 
Tak raźnić, d n;czyć, to s i ę już nie goJz i. 

KLARA 
Cóż' pójść za niego) 

ANIELA 
J a tego nie mówię. 

Lecz gorycz losu n iech l itość o lodzi , 

Niech mu przynajmn iej o przyczynie powie. 

KLARA 
N a co? Niech kocha, płacze , j ęczy, kona. 

ANIELA 
Ach, tego nie eh ę, i ty nie tak sroga. 

KLARA 
Gard zę mi łośc i ą; jestem niewzruszona. 

ANIELA 
Wszak ci się znajdzie łagodniej sza d roga: 

I na cóż ram s łów, gdzie dosyć na znaku. 

KLARA 
Może mam przed nim, dygnąwszy trzy razy, 

Kręcąc farruszkiem , piekąc rak po raku, 

Prosić j ęk li wie, aby bez urazy 

Przyjął odp wiedź, wprawdzie niezbyt milą , 

Ale ogólną d la całe j pici jegol 

ANIELA 
O, pewnie, p wnie, lepiej by tak y ło 

Niż wciąż powtarzać w obliczu bied nego, 

Że jego mi łość , równic jak osoba, 

Ani cię bawi, ani s ię podoba. 

KLARA 
Wierz mi, Anielo, wszys tko to za m alo. 

Nie wiesz, jak twarde jest serce męż zyz ny, 

Jak prędko rany u m ie ściągnąć w blizny, 

Blizny, cop tern sraj ą mu s ię chwalą . 

N ie ich próżności nie zbi1 e, nie skarci, 

Im wi cej przeszkód, tym więcej uparci. 

Łaj , gardź, nienawidź - oni w nienawiści, 

Gn iewie i wzgardzie mają swe korzyści , 

Tak że nareszcie czasem z nas nie jedna, 

Trac, c cierpliwość , tracąc gł wę , biedna, 

Znudzona walką , ze wszech stron ściśn ięta, 

Mu i pokoch ać by pozbyć n:.męta . 
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ANIELA 
Na cóż m i m ówisz, co ja wiem dokładnie; 

Z nam dobrze mężczyzn ten ród krokodyli, 

Co s ię rak czai, rak układa snad nie, 

By zyskać ufność i zdradzić po chwili . 

Lecz że ź l i oni - mamyż być tak im i? 

KLARA 
O, były, były kobiety dobrymi! 

I j ak i ż tego zwyczajny by ł sk utek? 

Radość dla mężczyzn - dla nas gorzk i smutek. 

Wspomni j cę ks iążkę! .. . 

ANIELA 
Nigdy nie zapomnę: 

„Męża Klorynd y życ i wiarołomne ' ' . 

KLARA 
z wzrastajqqtn zapałem 

I ża l j dnego twę zemstę zwycięża? 

Żal , że chc iał dopiąć i celu nie dop nie? 

I my nasz zamiar: nigdy nie mieć męża, 

Mamy oznajm iać , g łosić nieroztropnie? 

Wszystkim do razu odebrać nadz i ej ę 

I miłość własną każdego ca l ić? 

O, nie! Nic z tego, moi dobrodzi je! 

Wy, c ze zwycięstw lubicie si . chwalić, 

U nóg, tu , każdy niech kark zgina hardy! 

Każdy z osobna dozna nasz ·j wz<>ardy. 

ANIELA 
z w /1a/e111 

Wzdychaj wic;-c każdy ! 

KLARA 
z zapalem 
I k chaj się we m nie. 

ANIELA 
Dlaczegóż w cobie? 

KLARA 
By j ęczał darem nie. 

ANIELA 

I moje serce nie więcej im sprzyj 

KLARA 
Anielo - ręka ! Powtórzmy tu ś l uby 

am wt cznei hwaly - a im wi cznc j zguby. 

RAZEM 
podajqr sr1bie ręce, mówiq razem i powoli 

Przyrzekam na kobiety stałość niewzruszoną 

ienawidzić ród męski , nigdy n ie być żoną . 

ANIELA 
Nienaw idzić, rak - oprócz mego st ryja. 

KLARA 
I mego ojca. 

AN IELA 
l stry jecznych braci . 
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I pana Jana ... 

I Józia ... 

KLARA 

ANIELA 
I pana Karola ... 

KLARA 

ANIELA 
Kazia, Stasia ... 

KLARA 
Hola! hola! 

ANIELA 
Na ostrożności nikr nigdy nie srraci. 

Po kró1ki111 111ikzeni11 
Zatem już kochać nie wolno nam bc;dzie? 

KLARA 
Jedna dla d rugiej kochankiem się sranie. 

ANIELA 
Zet my śl mw 

Jedna dla drugiej ... a, tak - to przykładnie .. . 

Lecz powiedz, K laro, oświeć mnie w rym wz<> ędzie, 
Czy on i nigdy nie kochaj ą szczerze? 

KLARA 
po knitkim 111ikzeni11 

Nigdy) - Hm' Pewnie. 

ANIELA 
Na cóż to udan ie? 

KLARA 
Na co i po co, nic nie wiem w t j mierze, 

Lecz com czyta.la, pamiętam dokładnie: 

„Że miłość gorsza nad wsze lką przygodę, 
Że ma z sie kochać, wolisz skoczyć w wodę" . 

' ' 

ANIELA 
Klaro! zm iłu j sic; - w wodę! - ro za wicie! 

KLARA 
Tak, nie inaczej! tak było w rym dziele. 

ANIELA 
Taką więc prawą - rzecz wcale nicladna, 

Że każda kocha, nie topi się żadna . 

KLARA 
Bo do przyszłośc i d uch każdej przykuty, 

Żyje dla nieba, kocha dla pokuty. 

O, wy mężczyźni ! 

ANIELA 

KLARA 
Piekło was zrodziło ~ 

ANIELA 
Że me ma kraju , gdzie by wa n ie bylo 1 
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KLARA 
prędka rowzou·a 

A nasz pan Gustaw, laleczka war zawska. 

ANIELA 
O, ten się nawet udawać nie t rudzi. 

KLARA 
Jeś l i przemówi, ro j uż wielka łaska . 

ANIELA 
Chce się ożenić, bo się czasem nudzi -

Przynajmniej uszy od j ęków cale;. 

KLARA 
Mnie by rn pewność nic cieszy ła wcale ; 

Niech każdy kocha i w tym m a swą karę . 

ANIELA 
Ach, gd yby można m i ło 'c i dać wiarę, 

Byłożby szczęści w iększe na rym świecie? 

KLARA 
Było przed lary, wszak pam iętasz przecie, 

Cośmy ·zy tały; 

ANIELA 
Czy ja mam w pam ięci? 

Jak rylko wspomnę, w g łowie mi s i ę kręc i. 

SCENA VIII 
Pani Dobt·ójJk.a, A nie/a, Klara , lllbm. 

.rllbin. unedlszy. opiem się o śc-ianę blisko stolika i z zaloio11pni 
ręko111c1. często 1czdycha;qc, oka nie spmzcza z Klary. 

P. DOBRÓJSKA 
wchodzqr. do Albrna 

Kocha się, kro s ię kłóci , dawne to przysłowie. 

KLARA 
cahtjqc jq w rękę 

Czy się ciocia k łóciła? 

O nie ~ 

, rak. 

P. DOBRÓJSKA 
do Klary 

Oj, zielono w głowie! 

KLARA 

P. DOBRÓJSKA 

KLARA 
Dla zego' 

ANIELA 
Klara , moj;:i mamo, 

Bardzo rozsąd na. 

KLARA 
Aniel a t ż samo . 



ANIELA 
Zgadzamy s ię we wszys tkim. 

KLARA 
Radzimy wzajemnie. 

P. DOBRÓJSKA 
Kiedy dwie głowy radzą, nic radzą daremnie. 

Roz ądna zatem Klara rozsądne j Anieli 

Zapewnie te j uwagi rozs~d ncj udzieli, 

Że grzeczność, a zwłaszcza w swojej matki dom u, 

Najmniejszej przyn ieść krzywdy nie może nikomu. 

A nawzajem Aniela niech poradzi Klarze, 

Że obojętność szydz ić niekoniecznie każe . 

KLARA 
klania;qt Ji~ nisko Albmowi 

Panie Albinie, bardzo dziękujemy. 

ANIELA 
do Dohrójskiej 

Trzebaż s i ę starać o pana Gustawa? 

P. DOBRÓJSKA 
Ale nie krzywić, nie dąsać s ię zawsze. 

Siada;q przy okrqglym stolik11 i robótki bili"'i· prót: KlmJ'· 

ANIELA 
szyhka roz111011Ja 

On nas nie widzi. 

KLARA 
I ślepy, i n iemy. 

ANIELA 
Mamże go błagać o względy Łaskawsze? 

KLARA 
Gadać, gdy milczy ; gdy nudz i, zabaw iaD 

ANIELA 
1 roruc:uue 

I ja każ na wsi może być zabawa! 

KLARA 
podobnie. coraz prędze; 

I z wieśniaczkam i o czymże rozmawiać ! 

ANIELA 
O p ięknym czasie albo slomej porze. 

KLARA 
M iejskim r zumem zaćmiłby na może. 

ANIELA 
Przez lirość - gęs cą daje mu zasłonę . 

KLARA 
Przez li rość - clrzymiąc, stara się o żonę . 

P. DOBRÓJSKA 
Już ro wy przegadacie, moje piękne damy. 

ANIELA 
Ależ, mamo kochana! cóż my robić m amy ' 
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KLARA 
K iedy na sofie rozparty szeroko, 

Półgębkiem gada, sp i na jedno oko, 

Mamyż m u spiewać arietkę wesołą? 

Albo z g irlandą tańcow ć wokoło? 

Klara, mówiqc ostatni wiersz. robi kilka krokóu· ta>lm z chmtkq 

w ręku . 
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11/bin rwca się i od.suwa krzeslo, daleko za niq stojqce. 

Przebóg ~ 

C , . ) 
oz . 

ALBIN 

KLARA 

ALBIN 
K rze ło . 

KLARA 
rozgniewana 
Z waćpanem ... prawdziwie„. 

Nawet potknąć się nie m żna! 

Bardzo roz ądnie. 

ALBIN 
N iestety! 

ANIELA 
do Dobrójskiej 

P. DOBRÓJSKA 
.f>T11e;q( srę 

Ja sam a s i ę d z iwię . 

Nie, rietki, nic - ani też balery, 

Lecz grzeczność, skromność - ro wasze zalety. 

KLARA 
11'0 Ili c: Ili I! 

Zresztą , jest Radost , Albin, Gustaw„. 

Trzec h mężczyw! To sąd podług mc;skich usww. 

Trzech. razem! ogrom 1 I czegM im trzeba:> 

Cóż rozu m kobiet - ren slaby twór nieba, 

Co sic; im zb liżyć nawet praw nic rości -

Dał by za korzyść rym sędziom honoru 

W szechwładzcóm świata, skarbónom mądrości ) 

asze uczucia, nie sięgając wzoru 

- Na męskiej duszy rwór zaw ze wyniosły -

Pc;ra by rylko albo skazę niosły. 

P. DOBRÓJSKA 
ie wszystko straszne, co czasem zascra za; 

Mają wady mężczyźni, m a rakże leć nasza. 

Zatem sza lę rozsądku ra strona przeważa, 

Co swoje błędy karci, a cudze pobłaża . 

ScrnA IX 
P Oohnij.1k11, ,-J11ielt1 . K/,mr, 11/bi11, C11rlt11t'. 

rlfhin stoi pr:)' prall't} stronił! J(l!ll)'. jlrZJ 11i111 11ed::.i pr::.; .rtoli: 
pmwszr1 Kla1C1 , dm 'tl llnit:la, trzeua Oohnij1k,1. mhótkfJ/I. i :,1]tle, 

Cmtaw 11dJ11d:.1 i .rklrmill's:y Jtf, .1 tc111w kr::.1:1/0 1w śro lk11; .1iaclc1 

obró1w1J /I) j Jt/l'/1:m. trod1ę 11c1 Jn-:o /:ie St'l'tl)'. - CllSltJll' u· tej 
snmre 1111/u·i z mzt,11'}!.1Jitmim1. ahy t_y/kl) u1 mrlll'i '. ::: /llJ(Zfftk11 

JWl)illl 11bi1mm zr1jęl). 

GUSTAW 
Przec ię desz z usrał - pog odnie j na niebie. 



KLARA 
Arcyprzyiemna aura, w samej rzeczy. 

Dn / lnie/i 

Że g rzecznie bawicr, nikt j uż nie zaprzeczy. 
A teraz kolej, An ielo, na ciebie. 

P. DOBRÓJSKA 
dn Klu1J' ::; 11imkrmte11towr111iem 

Klaro, czy znow u? 
Do G11.1/a 11 ·a 

Albin mówił właśnie, 
Że nam z nowych chmur nowa grozi s łom . 

ALBIN 
Dla mnie pochmurno, ach, nawet ciemnota . 

Bo i nadzieja powoli już gaśni e, 

Kiedy mym smutkiem K lara ucieszona. 

KLARA 
znier1e111/i 11·i11na 

Ach, nie, wcale nie; smuci sic,\ i bardw. 

GU TAW 
zawsze :;; roztarg11ienitm . byle l'O miill'it' 

Panie pracuj'l· 

KLARA 
Mężczyźn i rym gardzą, 

Lubo w te j pracy najprędsza obrona 

Przeciw cym nudom , w które wieś obfica. 

P. DOBRÓJSKA 
do Klr:n)' z 111mkontento1w1111er11 

Czy cy się nudz isz? 

KLARA 
Mnie s i ę ciocia pyraJ 

GUSTAW 
pk uprzrid; 

Slaby m się cw jc, kto szub obrony. 

KLARA 
O sobi eż tylko myśleć nam wypada? 

GUSTAW 
poz i ra jt[C na 11/hi nfl 

Tak, i o bliskich - ro pięk ni e i hojnie. 

KLARA 
z u •zrmtajc{t)'IJI Zttj )({ / t!m 

Bliski - niebl iski, może być znudzony. 

Klaro, d. j pokój. 

ANIELA 
do Klary. iw Jlmnie 

GUSTAW 
Zfl ll'JZl' obo;ętnie 

Ogólna więc rada . 

KLARA 
Rady dość nigdy. .. 
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GUSTAW 
sem kmiczqc 

D la popsutych d zieci . 

KLARA 
W iem zatem , gdzie się zwracać . 

GUSTAW 
(Jb11jęl 11 ie 

Do zwierciadła . 

P. DOBRÓJ KA 
Klara nie może rozmaw i ać spokojn ie, 

Lada dmuchnięc ie re; is krę roznieci. 

GUSTAW 
111yuqgtljq1 Hę na krzdle 

O, proszę pan i, mnie ro dosyć bawi. 

KLARA 
11rażona , ll"OJ/lrznie 

Czy rak; doprawdy? Nic byłabym zgad ła, 

Że moja m owa takie cuda sprawi. 

Do Albhw 

Ach, proszęż m n ie tak nic śc igać oczyma. 

ALBIN 
z u·estchmmiem 

I t ego wzbraniasz) 

KLARA 
Ach, bo m iary nić m a. 

Do Anieli. na stronie 

Żeby choć mrugnął , mogłabym s i ę skrzywić. 

P. DOBRÓJSKA 
pr; krótkim n11kze11i11 

Pan G usrnw mógłby, i słuszn ie, się dz iw ić , 

Że wiej ka cisza, a zwłaszcza w te) porze, 

Dla kogokolwiek przy jemną być może . 

GUSTAW 
li/ÓW! Wf'tJZ wo/1111:) 

I owszem, owszem „ . Wcale s i ę n ie dziw ię .„ 

Wieś j sr p rzy1emna, 

W idzisz? 

Co ' 

ziewa sk1)'ae 

przyjem na prawd ziwie . 

KLARA 
tlo A meli . fi (/ Jfrr;me 

Z iewa. 

ANIELA 

KLARA 

ANIELA 
Grzeczny ... 

KLARA 
sms ko;k zqc 

C iocia p ow ie. 
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Glofno 

Otóż co grzeczność„ . 

1 a ll'ejrzenir Dobrójsk1e1 sens zmienityq( 

chwalić w hrew g ustowi . 

GUSTAW 
rnmz wolniej 

ie, wieś ma swoje wdz ięk i„. mówię szczerze. 
Zirw11 skl)'Ot.' 

a wio nę bviarki„. listki ... rrawki śwież , 

A w lecie, w lecie! ... S<l re ... piękne żn iwa ; 

o i w jes ieni ... 

7-ieu·a}'łL 

także .. . ram coś bywa; 

W zimie wieczory .. . rak .. . w zimie .. . wieczory. 

Są , są zabawy. .. o, są, każdej pory! „ . 
Zit'ti'tl i wkróJr, zaczyna drzJ1l!c1ć. 

P. DOBRÓJSKA 
W nas tO samych zabawy i nudów przyczyna . 

Jeś l i bezczynnie każda wlecze sic; godzina, 

Konieczne zatrudnienia nie dzieLC nam cza u, 

Jeśli w ciągłym odmęcie, śród gwaru, hałasu, 

Zawsze pragniemy nowych rzeczy, nowych ludzi, 

Wtedy jak wieś, rak miasta koniec końców - zn udzi. 

Dlacego nas zapewnie nadzieja nie mami, 

Iż pan G uscaw potrafi bawić ię i z nam i. 

Pst! Cio iu ! -
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KLARA 
po krr!tk.1111 milczm111. cirho 

PokaZlljqL Jp1qcego Gmta11 1a 

J uż si ę bawi. 

P. DOBRÓJSKA 
A ! Co tego ... 

KLARA 
Chodźmy scąd wszyscy. 

ANIELA 
Zostawmy . am ego . 

ALBIN 
Ja i w nocy rak nic sp ic; . 

Chodźmy. 

P. DOBRÓJSK.A 
to za wiele. 

KLARA 

P. DOBRÓJSKA 
Ale nu:: ... 

ANIELA 
(l1/gllt[l Zrl rękę 

Moja mamo, proszę. 

KLARA 
biorqc za dmgq r~kę 

Ja także za nim s u p li kę zanoszę: 

Wszakże się wyspi, iak sobie poście l e ; 

Tak sobie posłał , n ie hże spi d o woli. 
Do Jl/bina z 11ierit'1pli11mf iq 

No, chodźże waćpan ... Prędzej ! ... p st '. powoli! 



W Z)'JCJ' wychodzq - G" tau• s/1i. - U'lkrr}tce wbiega Radost . 
P1-:.ypatmje się z żalem Gmtr1wowi - zetklade1 ręce i 1ie1da 1Jt1 

krzefle. na któr)'lll siedzi1dc1 Pani Dobrójjka . 

s 1:.NA X 
G'mtau ·, Radnst. 

RADOST 
:.al1J.inie, /„ lu•ie 1 i z plarzrm. Cfl ra:; gloś111tj 

Gustawie! mój G ustawie! okrutny G u raw ie . 

GU TAW 
otll'ierr; or::y 1 pr1tr:.L{C przed Jlebit• . odprm•1t1dct 

;akhy Pmu D11h1·1ijJkil!j 

Tak, mo 'cia dobrodziejko, ja się na wsi bawię . 

RADOST 
pankajqc ś111ie1'he111 

I śm iać się mu zę, kiedy ła j ać chciałem . 

GUSTAW 
zc1clziwim1y. po krri1k1111 mikzmiJf. wstr1jq1 

Zasnąłem trochę. 

RADOST 
i/"()// i (Z// 111 

Gdzie tam. 

GU TAW 
z nimk1111te11tow mi 111 

Spałem, spałem; 

N ie ma co mówić . 

RADOST 
11dając Gmtawa 

„Jak się dz i ś poprawię, 

Zadz iwisz się, rryjaszku" . - Otóż się i dziwię , 

Żeś lobrze zasnął i chrapał szczęśliwie . 

GUSTAW 
z 111e11krmt ntowanii·m 

No, spałem - prawda; ale z drugiej st rony: 

Trud no kochanka usp1 huk moźdz ierzy, 

Z /1 lewym 11cz11tie111 

Łacno g łos fletów, gło kobiet pic: zczony. 

RADOST 
O! o!„. g łos fletów ' Ni by k ro uwierzy! .„ 

D labog a, chłopcze! Boska na m nie plago! 

Próżnoż cie; ścigam prośbą i uwagą, 

Powiedz, czy serce zastygło w cwym ł onie -

Spać przy kochance jakby już przy żonie? 

GU TAW 
11iekrmlefll z siehie. odtrqcajqc krzeslo 

Hm! diabeł nadał krzesło rak wygodn ! 

Tak mn ie znienacka jako ' - rozrnarzy!o. 

RADOST 
I chce si~ że ni '! To zaloty modne . 

Chcesz pać, co spij, kiedy ci spać m ilo. 

GUSTA\V 
Ale, stry jaszku, to niechcący było . 

51 



RADOST 
A c , ż , u diaska! miałżeś jeszcze może 

Dobranoc wszys tkim powiedzieć dokoł a ; 

GUSTAW 
o, n , stry ja zku, nic zachmurza) czoła 

Wszystki m nieszczę 'c iom zaraz kre położę . 

RADOST 
zr1trzyn111;qr gn 

J ak? co? gdzie? 

GUSTAW 
Wszystko chcę naprawić g odnie. 

RADOST 
pmsu1r n11jpokrmuej 

Guciu , Guciuniu , n ie zyń m i zakały, 

Bądź reż rozsąd ny - tydzień, tydzi eń mały ! 

GUSTAW 
Będę, stryjaszku, będę - dwa tygodn ie! 

RADOST 
Dla ciebie, błagam . 

GUSTAW 
rryjaszku kochany! 

Wart twego gni .wu, wart jestem nagany, 

Umiem czuć, cenić ojcowsk ie przes rrogi, 

Dzięki ci, dzięki , st ry jaszku mój drog i. 
ŚciJkrtjcf Jtę. 

Guciu kochany . 

RADOST 
rozcz11/011y 

Po krótkim milczeniN 

Ale ja s ię boję, 

Żery dzięku1esz i znów robisz swoje. 

GUSTAW 
ie; teraz jestem - będę zakochany, 

Z samym Albinem na wyści cri idę . 

RADOST 
u•strzymujqc go 

Ach, czekaj! nową naprowadzisz biedę , 

Za drwin ki wezmą nagłość re j odm iany. 

GUSTAW 
N ie, westchnę tylko - raz na pól godziny. 

Lecz patrzeć będę, tego m i nie z anią ; 

Ale jak pau z '! - Już wiem . - Wzrok jedyny! 
Biorqc pod rękę i ciszej 

Jak niegdyś patrzał srryjaszek na pani~1 

RADOST 
zatykt1;qr 11111 mirt 

Cicho bądź, cicho! 
Oglqdajqc się 

Ty, widzę , szalony. 

GUSTAW 
Ale co gorze j, co mnie rrochc;: smuci, 

Ze panna na mnie i okiem nic rzuci. 
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RADOST 
Ach, mój Gustawku, wszak ty szukasz żony ; 

Chtiałżebyś taką, co ściga oczyma, 

Jakby wolała: „Kro kogo przetrzyma"? 

Lub re;, co spojrzy i westch nie p rzed siebie, 

Jakby szeptała : „Poszłabym z, ciebie"J 

GUSTAW 
ie. Ja eh((,:, chociaż niby jestem rrzpiorem ... 

RADOST 
:; /l'estchllleniem 

iby . 

GUSTAW 
dobrą mieć żonc; . 

RADOST 
A któż wątpi o tern? 

GUSTAW 
I gdybym nie czuł przymiotów Anieli, 

Rr:ulost w niemym zachwyceni11 wyóqg11 rę <: k11 ui 11m 

Już byście m nie ru dotąd nie widzieli. 

RADO T 
śriskajqc go 

Ach, jakiż a nioł prz 'mówi ł przez ciebie! 

GUSTAW 
Prawda? - Rozsądnym um iem być w potrzebie) 

RADOST 
Ach, strasznie, strasznie, byłe tylko trwale . 

GUSTAW 
Idę w ięc biegać , spiewać ... 

RADOST 
ża/ofnie. zatrZ)'fnttjqL" c~O 

Tego wcale ... 
Gmtaw prze1Jwa mowę Radosta f!.ll'aitou'flym 11śoś111e11iem . 

w któt)'lll mówi wiersz 11as/ęjJl(jtfty: 

GUSTAW 
Sam s i ę zadziwisz, jak się dziś poprawię! 

Ui'yt rqr11 nierhtqcy tabt1kierkę z rąk R11dosta, 11 llJ)'Óiep,ajqc. 
wyttra ·c1 krzeslo. Radost. goniqc za tribaki rkq. raz na niq. ra-:: 

fla Gmtawa patrzqc, gdy zasłona spadtt: 

RADOST 
Czekaj! zm iłuj się! o Boże! Gustawie! 



AKT DRUGI 

SCENA I 
P Dobrójska, RadoJt 

P. DOBRÓJSKA 
Tak, tak, panie Radośc i e, podzielam twe żale, 

Ale mi się pan G ustaw nie podoba ł wcale; 

Miłość w łasną - przeczącą, co d rug im należy, 

Nairru<lniej mi przychod zi przebaczyć młodzieży. 

RADOST 
Tej wady G ustaw nie m a. 

P. DOBRÓJSKA 
Ma tylko zalety, 

A żadnej wady) prawda; 

RADOST 
Ach , m a, ma, niestety! 

P. DOBRÓJSKA 
A tą j st ? 

RADOST 
Roztargnienie, wesołość, pusrora ... 

No, co m am obwijać - rrzpior! 

P DOBRÓJSKA 
N ie widzę w nim trzpiora. 
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RADOST 
Ach, mośc ia dobrodziejko, któż to j u ż zaprzeczy? 

Ale ma serce ob re, głowę nic od rzeczy; 

To n ie minie, jak płochość , z czasem nie ul ci, 

To jesr szczęśc ia rękojmią dla żony i dzieci. 

P. DOBRÓJSKA 
Wszystko dobre w n im w idzisz . 

Ale tylko - ja jedeo. 

I Aniela się krzyw i. 

RADOST 
Kocham g o Jak syna. 

Żalo.fnie 

P. DOBRÓJSKA 
To n i moja wina. 

RADOST 

P. DOBRÓJ KA 
l w prawdzie - ma cz go. 

RADOST 
Bied ny G ustawek! Wszyscy bij zabij na n iego. 

P. DOBRÓJSKA 
A ren sen; jest trzp iotostwo! Nie - lekceważen ie. 

RADOST 
Ach, wszak ci- m go obudził! 
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P. DOBRÓJSKA 
A ro jak ocenię , 

Gdy porem wlecial do nas, jakby jęty szałem? 

Co r bił ? - Byleś . 

RADOST 
Wszak ci na niego mrugałem . 

P. DOBRÓJSKA 
Lubię w młodym wesołość; i wesołość zczera, 

Choć czasem w zbyrck przejdzie, jcdn, k wzgląd odbiera; 

Lecz udana, już nie ma do tych wzg lędów prawa, 

I raka dziś wzbudziła szaleństwa Gusrnwa. 

RADOST 
Szaleństwa!. .. Był szalony - ro nie ma gadan ia, 

Lecz czasem i nieśmiałość do tego nas skłania : 

Drży, sroi, a porem hnż! jak ów koń z narowu, 

Co raz z miesca - już nie zna ni płotu, ni rowu; 

Otóż rak i z G ustawem. - Nikt nie wie, co gani. 

Co? n ... 
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P. DOBRÓJSKA 
wJtrzymtljqC Jię od ;111iech11 

Nieśm iały. 

RADOST 
sens kończqc 

P. DOBRÓJ KA 
Gustaw? 

RADOST 
Gustaw - ręczę pan i. 

P. DOBRÓJSKA 
A, wybornie! 

Śmieje się 
O, biedny! biedny Gucio mały. 

Trzech nie zliczy! 

RADOST 
Zll/teJZOllJ 

o ... prawda, że jest nadto śmiały, 

Ża/t1.fuie 

Ale cóż ja mam robić? 

P. DOBRÓJSKA 
Wziąć go lepiej w kluby; 

Bo, mówiąc między nami, ren G usrnwek luby 

Wyrabia ze stryjaszkiem, co mu się podoba. 

RADOST 
Oho, ho, ho! I j dna nie rzeminie doba 
. ' 

Zeby mu paternoster nic wleciał do ucha. 

P. DOBRÓJSKA 
O, rak, wiem d brze: waćpan zrzędzisz - on nie słucha . 

RADOST 
Ach, jak on m i dziękuje za każdą przestrogę . 

Ale chcesz pani prawdy, ja nią !użyć mogę : 

Pani ro dobro<lziejka psujesz panny , woje. 
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P. DOBRÓJSKA 
Ja psuję ? 

RADOST 
Pan i. 

Lecz rak jest. 

P. DOBRÓJSKA 
Bój sic; Boga! 

RADOST 
Ja się boj ę, 

P. DOBRÓJSKA 
Drżą przede mną . 

RADOST 
JrOnJCZnJe 

Za ewne! 

P. DOBRÓJSKA 
I pewnie. 

Szkoda, żeś ru dziś nic był, jak p łakały rzewnie. 

RADOST 
Ale choc i aż ja zero, Gu taw pełen winy, 

Je<lnak nic mi nie kr je . 

P. DOBRÓJSKA 
Cóż znaczą te miny? 

Ściągasz je do Anieli albo też do Klary? 
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H m ! hm ! 

C ' • ) oz . 

RADO T 

P. DOBRÓJSKA 

RADOST 
Jakieś ś l uby. . . 

P. DOBRÓJSKA 
Dziecinne zam iary! 

O których n ic chcę wiedzieć , domyślam s ię ledwie, 

Dlu o przy matce Klary bawiły obiedwi , 

Wiesz, jakie przed oczyma miały ram pożycie; 

Przy rym kiika złych książek , przeczytanych skrycie, 

Równie jak mego szwagra gor zące rozmowy, 

Wpoiły - nie w ich dusze, ale w młode głowy, 

Ową nienawiść mężczyzn , któ rą iągle uszą. 

N a cóż więc zbi j ać myśl i , co się zmienić muszą ! 

RADOST 
Zm ie ni ć się zm i enią, pewnie - lecz k łopo t d la Gucia. 

P. DOBRÓJSKA 
Zresztą lep iej za mało niż za wiele czucia. 

RADOST 
z 11cwcie1n, rttif(;qc jq w rfkę 

Ach, mościa dobrodzie jko! 

P. DOBRÓJSKA 
Zawsze Rad os t jeszcze ... 
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Zawsze. 

RADOST 
jak wprzódy 

P. DOBRÓJSKA 
I<lź, popieść Gucia. 

Odchodzi . 

RADOST 
grożqf 

Już ja go popieszczę . 

ScE A II 

RADOST 
Jt/111 

Co ia pocznę z tym chłopcem! to rzecz niesłychana ! 

Żebym go mógł, u czarra, związać jak barana, 

Przywieść gwahcm przed óltarz, narzuc ić mu żonę, 

Szczęście by <lla obójga było zapewnione. 

Ale trzpiot w sprawie, piskórz w stawie - jeden d iasek ! 

Tu go trzyma z, rn nie masz - w oczach pewny piasek. 

ScE A HI 
Raclost . Gmttlll' 

GUSTAW 
A co, srryjaszku) - Wszak poprawa wielka? 
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RADOST 
Gdybym nie widzial, nie dałbym był w iary. 

GUSTAW 
Tylko coś trochę bruździ mi Anielka. 

RADOST 
J uż rak - za pan b rat! - Jakby z jedne j pary? 

Dąsa s ię na m nie. 

GUSTAW 

RADOST 
do siebie 

„Anielka"! No, proszę ! 

GUSTAW 
Ale im rzadsze, tym większe rozkosze; 

Niech mało mówi, a kocha bez miary, 

Bo coraz w ięcej za serce m n ie chwyta. 

A ry coraz mniej. 

RADOST 
rozg111ewany 

GUSTAW 
M n ie j? 

RADOST 
Mn ie j. 
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GUSTAW 
Czy żart) 

To ź le . 

RADOST 
/r01/JCZ1/ le 

GUSTAW 

RADOST 
z wzra.rtajqrym gniewem 

To dobrze. 

GUSTAW 
Czem u ? 

RADOST 
Boś rego wart. 

GUSTAW 
Cóżem ja zrobiP 

RADOST 
I jeszcze s ię pyra! 

Żarr, żarr . 

Zmiłuj się, pow i dz, czyś duszy ch ci ał ze mnie? 

Czy tarantula pogryzła ci p ięty, 

Że kiedym mrug ał i krząkał daremnie, 

Ty w susach, skokach, na wszystko zawzi ry, 

Tłukłeś, łamałeś - nawet biedną suczkę„ . 

GUSTAW 
Cóż złego ? - Chciałem pokazać im sztuczkę . 

RADOST 
O, ty do sztuczek! mis rrz! jakby spadł z nieba! -

Lecz nie do takich, gdzie zgrabnośc i t rzeba. 

Kro z wesołości do głupsrwa przechodzi, 

Może rozśmieszyć - sobie tylko szkodzi; 

Lecz kiedy głu pstwem chce zabawiać kogo, 

K rzywdzi go wtenczas i złą idzie drogą. 

GUSTAW 
Prawda, stryjaszku, prawda co do jory; 

Co ro za szczę' cie, że c ię mam przy sobie, 

Że zawsze radzisz w rak jas nym sposobie, 

Bo nieraz głupstwo byłbym zrobić w sranie. 

RADOST 
wznoszqc oczy k11 111ebtt 

Byłby! 

GUSTAW 
ściska;qc go 

Dziękuję, mój stryjaszku złoty, 

Za twoj ą radę , za twoje kazanie; 

Wszys tko j uż teraz, jak każesz, t ak zrob ię . 

RADOST 
proszqc 

Więc te rozmowy ... 
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GUSTAW 
Ej , tam u kaduka! 

Już w gardle sroi ro wie jskie gdakan ie! 

RADOST 
O, o - już zły, j uż . 

GUSTAW 
Nazbyt wielka sztuka, 

Z miasta przybywszy, wiejskie bawić panie: 

Wspomnij świat wielki - „ho, ho! górne tony!" 

Mów o rolnictwie - „za cóż ro nas trzyma, 

Czy nad młot, omłot , innej treśc i nić ma?" 

O literaturze - „fiu! jaki uczony ." 

Żartuj - trzpiot z ciebie; nie żartuj - rozumny. 

Bądź wesół - szydzisz; bądź smutny - pan dumny; 

Dosyć, że na wsi , nim będziesz poznany, 

Mów i rób, co chcesz, zawsześ wart nagany. 

RADOST 
Ale Aniela - czy jej także warta? 

GUSTAW 
Cóż mam z nią mówi '? - Mówiłem o łanach, 

Łąkach, strumykach, owcach i baranach, 

O czymże jeszcze mam mówić, u czarta? 

RADOST 
Kiedy się gniewasz i adzisz czartam i ... 

Ale cóż w mieście? ... 

GUSTAW 
Nic gadam z pannami ... 

RADOST 
Panna - nie-panna, króż wg ląda rak ściśle. 

GUSTAW 
Ach, m(i j stryjaszku , jakżcś się zes t arza ł! 

Gdy nie śmiem wyrzec, co z zapałem m yślę, 

Sro słów na jedno będę giął, powtarzał, 

Nim mnie powoli do celu przybl i ży; 

Bo myśl, jak wod. - im ciaśniej , tym wyżej . 

RADOST 
Argument jasny, porównanie piękne. 

GUSTAW 
Z panną sam powiedz, kiedy raz już j ęknę : 

„Kocham waćpannę", a ona odpowie: 

„Kocham waćpana· · - już i po rozmowie. 

RADOST 
A jak - „nie kocham") 

GUSTAW 
Także koniec będzie . 

RADOST 
Lecz z robą końca i diabe ł nie J ójdz i 

Ale stój, czekaj . zatrzymaj się w pędzie ~ 

Wiesz, jaki zam iar Anieli i Klary? 
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Nie. 

GUSTAW 

RADOST 
Żadna za mąż nie chce i nie pójdz ie. 

GUSTAW 
z mlaNym jJne.1/rachem. odpmwuclzt1jq' '"' stronę 

J ak ro, stryja zku 1 - A, ro n ic do wiary ' 

Chcą mężczyzn zgubić, trwać w panieńskiej cnocie? 

Może rak wszystkie? 

RADOST 
glaszcząr f!.I! jmd brodę 

Oj, ty, ry, m ój trzp iocie. 
Odchodzi. 

GUSTAW 
Jam. po krótkim 111i/r„eui11 

Ten wzrok oz iębły, a miłosne oko, 

Wes tchnien ie - w p iers iach zamkn ic;re głęboko, 

Czoło pochmurne, k iedy twarz s i ~ śm iej e, 

N a honor - l ubię , kocham się, sza le1ę! 

SCENA IV 
/ l nidr1. Kltll'tl , G11s1aw. 

1lr11dr1 ll'krótce .rit1da 1 ha/tit.Je. - Gmtt1 111 do 111e; zt1w.1 ze obmct.t 
11u111 •ę: wm·z11r1 różnica i !lttJ!,ly prze hód w jego mzmowie: 

do A rueli z przymilemem, do Kimy mzczvpliwie ttlbo z gttrdzą('/ 
obo;ętnofriq . - Klt1ru mówi szybko 1 z zapalem, 12ę.1 to zr1 A11i1,Ję: 

/ lnielr1 powoli i lap,odnie, jc1k 1 1v 1wstęp11Jr11yrh sre11arh 

GUSTAW 
Po długiej woj nie zaw ieszenie broni. 

AN IELA 
Pokoi u proszę . 

GUSTAW 
Któż od niego scroni) 

KLARA 

N ie każdy godzien. 

GUSTAW 
nie zll'ażajqt" na Klarę 

Pierwszy w ięc warunek ? 

O, n ie rak bys rro! ... 

I n eutralność moja. 

KLARA 

GUSTAW 
Wzajem ny szacunek . 

ANIELA 

GUSTAW 
Być nie może; 

Zróbm y zaczep no-odporne przymierze. 

KLARA 
Co za wspaniałość! 
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Żarry! 

C '") oz. 

J a pro z~ . 

Rad zę ... 

GUSTAW 
Punkta więc ułożę, 

ANIELA 

GUSTAW 

KLARA 
Bardzo cem u wierz~ . 

GUSTAW 

KLARA 

GUSTAW 
Błagam . 

KLARA 
11tt stronie 

Czy on mnie nie widzi? ... 

GUSTAW 
W iern ie dotrzymam. 

KLARA 
na strome 

Czy on ze mnie szydzi? 

GUSTAW 
Dwakroć przysięg nę . 

KLARA 
Przysięga bez miary, 

Kro żebrze wiary. 

GUSTAW 
nie patrzq( na mq, obo;ętnie 

1 żebrak ubogi 

Skarb znaleźć może . 

KLARA 
Dużo na to - drogi. 

GUSTAW 
;ak jJierwe; 

Odległość celu nadziei nie zmniejsza. 

KLARA 
Trudna ro zdobycz. 

Wojna więc. 

GUSTAW 
patrzqc j e; w oczy. z jlegm4 

Lecz skromność trudniejsza . 

KLARA 
z zapałem 

GUSTAW 
Przeciw p an i jestem zbrojny. 
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ANIELA 
J a t rzymam ż Klarą . 

A ja z Anielą. 

GUSTAW 
Zazdrościć jej muszę . 

KLARA 

GUSTAW 
Za tem nie ma wojny. 

KLARA 
z wzrasta;qcym zapałem 

A co dbczego) 

GUSTAW 
obojętnie 

Bo jescem spokojny, 

Nie - jak mężczyźn ie, lecz p an nie przystoi. 
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KLARA 
z zapałem 

N ie - orwarrości mężczyzna się boi, 

Chciałby mg łą zawsze okryć swoję duszę, 

By mieć dwa światła i tać między dwiem a. 

GUSTAW 
Skąd o mężczyznach takie złe mniem anie? 

KLARA 
Owsz m , pochlebne. 

GUSTAW 
ffOnlCZnJe 

Głębokie problema! 
N ie mój co rozum rozw i ązać go w scanie . 

KLARA 
Zwodzić i zdradzać wszak najmilsza sz tuka? 

Każdy z niej ch lu b y, w n ie j nagrody szuka; 

Im więce j ofia r na liczy, nakłamie , 

Tym w chwalebniejsze uwieńczy się zn mię . 

GUSTAW 
Hm ~ bardzo panią żałuj ę. 

KLARA 
A! bardzo panu Jziękuję . 

Lecz j eś li laska, z jakiegoż owodu ) 

GUSTAW 
z f!eg111q 

Że z rak n iewinną duszą , rak za młodu, 
] uż doświadczyłaś, co j se męska zd rada. 

KLARA 
Już doświadczyłam~ i któż co powiada ' 

GUSTAW 
Zdrowy - choroby, bogacz - nie zna nędzy, 

Tak równie - zdrady, kro nie był zd radzany. 

Z kilku zaś k i ążek, czytanych czym prędzej, 

Rozsądek wzbrania ogólnej nagany. 
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ANIELA 
Ależ i rzykład zostaje w pamię ci . 

GUSTAW 
ściqga}q'° do KlaiJ' 

O, przyk ład . P rzykład dobre i złe mieści, 

Ale najczęściej złem nas ty lko nęci 
Do Kimy 

Mszcząc zatem krzywdy całej płci niewieściej , 

adobna Klara poprzysięgła sobie 

ie uszczęśl iwić żadnego z czcicieli . 

Któż ro mówił? 

KI.ARA 
porywczo 

GUSTAW 
z flegmq 

Kto? - Albin. 

KLARA 
1ak wyżej 

W rym sposobie 

Pan G usraw pewnie ze st rony Anieli 

Podobne śluby wkrótce nam ogłosi ; 

Każdy się chętn ie własną dzieli klęską. 

GUSTAW 
1tk„ywa;qc 1muę. z 1tśmieihem 

Hm! Panna Klara walczy duszą męską 

I zapal, który jej rumieniec wznosi, 

Czas Amazonek przed oczy nam stawia. 

KLARA 
z zapa/1'111 

Zapal - jest zapal - ja wiem , co objawia ... 

I powiem, powiem, sto razy powtórzę: 

Iż moja dusza zn ieść mężczyzn nie może ! 

ienawidzić ich - moje przedsięwzięcie; 
Dwakroć przysięgłam i dochowam święcie! 

Odchodzi. 

SCENA V 
Alllela. Gmtaw 

GUSTAW 
;akhy dr1 Kim)' 

„Dochowam" ! Tak , tak - będziemy widziel i. 

Nienawiść! ... wszystkim . I „święcie" przyrzeka. 
Do l lme/i 

O, nie; tych myśli Aniela nie dzieli! 

Bóg to , karzący za c iężkie przewiny, 

Nienawiść w sercu zaszczep i! człowieka; 

A twoja dusza z jakiejże przyczyny 

Mogłaby ściągnąć cząsrkę rakiej kary? 

Powiedz mi raczej , iż nie dajesz wiary, 

Że miłość isrnie, że może być szczera; 

Dosyć w cym złego już na ciebie czeka. 

Ach , niedowiars two są ro oscre ciernie, 

Z wolna je w bukiet <loświadczen ie zbiera, 

By go starości w końcu oddać wiernie! 

Lecz czysta ufność - to młodości kwiecie! 

ANIELA 
Co wcześniej, później wiatr poscrąca przecie. 
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GUSTAW 
Tak, później trochę wietrzyk kwiat pozgania, 

A owoc wzrośn ie - koniec porównania. 
Zbliża;qt kru sto i siatlajqc. po k rótkim mik zeni11 

ie zasłuży łem na nienaw i ść wcale, 

Lecz na gn iew bardzo . 

ANIELA 
bardzo nboję111ie /1rzez calq scenę. robotq zajl(l fJ 

Nic nam 'j . 

GUSTAW 
Twój, pani. 

ANIELA 
Nic nie wiem. 

GUSTAW 
O, wiesz; lecz przebacz wspaniale 

Temu , co szczerze własną płochość ani. 

ANIELA 
Czem uż z tym do m nie? 

G STAW 
Ach, j aki eż pytanie! 

O czyj eż w ięcej mogę ja dl ać zdanie? 

Zbłądz iłem . 

ANIELA 
Czy rak ? 

GUSTAW 
Wyznaję. 

ANIELA 
zawsze obojętni 

Więc w i erzę . 

Przebacz. 

GUSTAW 
zb/iża;q( się 

ANIELA 
N iech i rak będzie. 

GUSTAW 
ca/11jqc w rękę 

Szczerze? 

ANIELA 

GUSTAW 
W nowej więc od t ąd postąp ię kolei , 

Ale tymczasem ni eh dobr ć An ieli 

zczerze . 

Za gwiazdę - szczęścia nadzie ję udzieli. 

Żadnej nie czyni e; . 

ANIELA 

GUSTAW 
proszqc 

Nadzieję nadziei. 
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ANIELA 
N ie czynię żadnej. 

GUSTAW 
odrttll'ajqc się z krze.rlem 

To za osrro było! 
Po krótkim milcze11i11 

Jesrżc wiadomy zam iar m go rryiaJ 

ANIELA 
Jesr. 

GUSTAW 
I że rem u marka pan i sprzy ja? 

ANIELA 
Wiem. 

GUSTAW 
I rn wszysrkim najdroższe życzenie 

Piękna Aniel nie spełni ? 

ANIELA 
N ie. 

GUSTAW 
zt)'11'f'Jt{ · stę 

N . ) ie. 

ANIELA 
obojętnie 

1e . 

Do ' ć krótko. 

GUSTAW 
. . . 
1rorucznte 

ANIELA 
Ale onvarcie. 

GUSTAW 
Aż m iło! 

Prze.r:edlszy się. opiera się o poręrz krzesła . 11a którpn Jil!tfzial 

Czy w rzeczy - ś luby? .„ 

ANIELA 
J a nic nie wiem o rem . 

GUSTAW 
N ie chcesz iść za mąż. 

ANIELA 
Teraz nie. 

GUSTAW 
Lecz potem ? 

ANIELA 
Któż przyszłość zgadn ie) 

GU TAW 
chodzqc, z zapcdem 

Czemuż zgadnąć nie m a? 

O, zgadnie, zgadnie, bardzo łatwo zgadnie, 

Że wkrótce z trzaskiem, turko tem , łoskotem 
Jaki konkurent na dziedziniec wpadnie 
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I com dziś nie mógł - on jur ro o trzym a; 

Wszakże rak będzie ? 

ANIELA 
Wszystko ro być może . 

GUSTAW 
przeszed/J:y się. siada i lagod11ie mówi 

Jednak ja małą uwagę przełożę : 

Nie chcesz - nie czyń więc nadziei wbrew zdania, 

Ale porywczość ni eh mi jej nie wzbrania; 

Ja o ro proszę . 

ANIELA 
Tego nie rozumiem. 

GUSTAW 
z11iecierpii1u1ony 

Cóż ,. nie rozumi m"? jak ro „nie rozumiem"? 

N ie chcę rozumieć. 

ANIELA 
A, i rn być może. 

GUSTAW 
Zl)'Wa się 1 chodzqr 

„I to być może"? Ha, ha, ha! ro śmieszn ie ! 

Wszys tko „ być może" , na honor - uciesznie! 

Ja to s ię, o, ja - p dobać nie u miem , 

Lecz jaki sąsiad , jaki Albin wtóry, 

Smętny k chanek, aspirant ponury, 

Tysiącznych westchnień nagrodę od bierze. 

Po krótkim milczeni11. siadaJttC 111/1okojony 
Jesrżem rak przykrym i Aniel i także ? 

ANIELA 
zawsze obojętnie , ni patrzqr na mego 

P rzykrym? dlaczego? 

GUSTAW 
przp11111ajqc się ;; krzeslem 

Nie? 

ANIELA 
N ie . 

GUSTAW 
Szczerze? 

ANIELA 

GUSTAW 
przywwa;qr się z krzesłem 

Ani się spojrzysz! 

ANIELA 

Szczerze . 

wznoszqr oczy na niego i zara;:, spmzczajtfC 11c1 mbntę 

I owszem. 

GUSTAW 
Tak ? 

ANIELA 
Jak że ) 
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GUSTAW 
Ach, rak ozięble. 

ANIELA 
I jakże inaczej? 

GUSTAW 
z zapal m 

Gn iewaj się na mnie, ach, gniewaj się raczej. 

ANIELA 
Gniewać? i za co? 

GUSTAW 
ZIJ'll'a się i 111óiv1 do Jiebie 

To nie do zniesienia! 
Chodzi, potem staje przed niq 

Czy co rak bawi, czy ro cak przyjemnie, 

Że cierpię ryle? 

ANIELA 
Oh ! już cierpienia! 

GUSTAW 
Alboż nic wierzysz miłości ku t bie? 

ie wierzę. 
ANIELA 

GUSTAW 
siada 

Żądaj dowodów ode mnie, 

Powiedz, co czynić? W jakim bądź spo obie -
Wszystko wypełnię. 

ANIELA 
Nic mówić mi o tem. 

GUSTAW 
dxe Jir zi:nwu:. ale się ll'Str::.i·nmje i .:.: pr::.ytl11111io11;"' 

og11iw1 dtdlJ 111óu·1 

Tak . 
ANIELA 

GUSTAW 

Mam mil zeć? 

ANIELA 
Proszę . 

GUSTAW 

Długo? 

ANIELA 
Zawsze . 

GUSTAW 
Z IJtl't~ftfL" się. ll"()ll/CZ/11 

N ie, n ie mogą być rozkazy łaskaw ze 

I przy j mniejszym udzielone zwrotem. 
Chodzqc 

Kochać i milczeć! - Przednie! wyśmienicie. 

Milczeć i kochać! - I rak cale życie! 
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Po krótkim milczeni11, stajqc przed niq 

Skądże wstręt taki? skąd wstrętu przyczyna? 

Może go zmniejszę , j eś li moja wina, 

Ale J ą wy jaw, niechże j ą wiem przecie. 

ANIELA 
Ja wstrętu nie mam do nikogo w świec ie, 

GUSTAW 
Trudna jes t miłość zaraz w pierwszej dobie, 

Ale nienawiść niepodobna prawie; 

Ja dziś je j celem, smutną próbę robię 

I nowy przykład oczom twoim srawię. 

ANIELA 
Puśćmy w niepamięć ren p rzedmiot niemiły. 

GUSTAW 
Łatwo ci kazać, mnie spełni ć - nad siły. 

Z wzmstttjqi)'llJ za/Jtdem 
luchaj, An ielo, słuchaj te<ro g łosu, 

Co ufnie zwierza calą przyszłość Io u! 

Jlnida wstaje 

Z otwartą duszą jak przed bóstwem stoję; 

W rwym ręku szczęście i ni szczęście moje ; 

Wznieś je na szali, ale wznoś poma ł u .. . 
Ztll rzym11;qc odthodzqcq 

Słuchaj , nic żądam mych uczuć podziału, 

Prośba nic zjedna, co j st serca darem; 

Lecz nic gardź moim , m nie chlubnym zamiarem, 

A wszelkich starań, wszelkich sil <lo l ożę , 

Który .h być zdol ną szczera m i l oś, może , 

Abym t0 zyskał, czego dziś nie mogę; 

Lecz wskaż, Anielo, wskaż zbawienną drogę! ... 
ZalrZJ'lnlljqc )tł 

Jak to? Bez słowa odchodzisz ode mn ie? 
Zatrzym11jqr i z zaptdem 

Tej więc, do której zawsze niedaremnie 

Każdy w nie zczęściu słuszne prawo rości, 

Klękajq,· 

Parrz, u nóg twoich błagam twej - litości! 

/ lnie/a ockhod::.i u· praU'I! drzwi w glębi. Gmtall' zosta;e 111 tym 

polożeni11: obni 011y ku parterowi. kiwa glowq. jakby mówi/: 
„pros:ę ja kogo!" Wstaje za pinwszym xlowem K/afJ'· 

ScE A VI 
G11staw; Klara z lewych drzwi 

KLARA 
A to co znaczy? czy dziękczynne modły, 

Czy reż pokuta za śmiałe nadzieje? 

GUSTAW 
Bystre domysły tą razą zaw iodły 

Sprzykrzyło mi się ciąg le chodzić, siedzie ', 

I kląkłem. 

KLARA 
Nie, nie, ja wiem, co si dzieje, 

I b dę mogła dokładnie powiedz ieć : 

Melankolicznych wej rzeń n ie widziano, 

Sentymentalnych wes t ch nień nic zważano, 

Słów nie s łuchano . Cóż w i ęc pozosrnło) -
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Do nóg .. . Miłość łub śmierć! ... Lecz wypadało 

Mieć w ręku szpadę, sztylet, nóż stołowy 

Albo narc zcie mordercze nożyczk i . 

Śmiej<' sit 
I cóż? Sro imy - bez czucia, bez mowy' 

Jak to, i ' szysrko o<l pierwszej potyczki' 
Ach, to zwycięstwo - cak łatwe prawdziwie, 

Że się nie cieszę, lecz łatwości dziwię . 

GUSTAW 
Kołczan już próżny, zatem żart na stronę; 

Ach! Panno Klaro, widzisz mnie w rozpaczy ! 

KLARA 
O, znajdę ieszcze pocisk na obronę; 

Ale - bez żartu, cóż ta zmiana znaczy? 

Jestże co może snu rannego kurek 

Albo dowcipu nagłe przesilenie;. 

GUSTAW 
Na<lr głęboki czuję w sercu smutek, 

Nadto bezstronnie moje błędy cenię, 

Abym mógł zwracać dowcipne pociski. 

Cel moich życzeń, króregom był bli ki, 

Teraz, nie tery, prawie z oczu rracę; 

A najbole, niej to rozdrażnia duszę, 

Że wlasną winę własnym szczęściem płacę, 
l że tbyr siu znie, jeszcze przyznać muszę . 

Zatem, czy zganisz lekkomyś l ność moję, 

Z kcórą- m nadziei zaufał bez m iary, 

Czy nazwiesz głupstwem, co przez płochość broję , 

Czy brak grzecznośc i uznasz godnym kary, 

Jak chcesz, mnie skarcisz, w jakim bądź sposobie 

Zawsze mniej powiesz niźli ja sam sobie . 

KLARA 
z 11dm1q pokorq 

Wyższości mężczyzn nad zdanie kobiety 

adco przed chwilą doznałam, niestety! 

Bym te raz śm i ała przeczać się zuchwale; 

Zwłaszcza, gdzie skromnie na rozsądku szalę 

Męska wspaniałość własne błędy składa, 

Tam mnie powtarzać lub milczeć wypada. 

Lecz szczera skrucha i te chlubne żale 

Z j akie j że wielkiej poch odzą przewiny? 

GUSTAW 
Ach, panno Klaro, poznałem Anielę, 

KLARA 
Dotąd rozpaczy nie widzę przyczyny. 

GU TAW 
Poznawszy, widzę, jak błądziłem wiele. 

KLARA 
tlo!fl)'Ht1)lfC Jię 

Aha! Pan Gu caw zapewne ją kocha) 

GUSTAW 
Ubóstwia - powiedz, a powiesz za mało . 

KLARA 
z u1stm1ow1eniem 
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Hm ... N ie j estże ro tylko skłonność płocha? 

GUSTAW 
Miłość najczystsza, j aką niebo <lało. 

KLARA 
Ależ ta miło ' ć - będzież ona s rała:> 

GUSTAW 
Z życiem trwać będzie, z życ iem tylko zgaśn ie. 

KLARA 
I pewnie wierzyć Anielka nie chciała) 

GUSTAW 
Nie chce i s łuchać - s tąd to rozpacz właśnie . 

KLARA 
po krótkim milrzmi11 

To źle ! Ale mnie - słuchałaby może? 

GUSTAW 
Co miłość nie śmie, ro przyjaźń okryś l i. 

KLARA 
Gdy jej poprawę i ten żal przełożę ... 

GUSTAW 
Ach, panno Klaro, zgadłaś moje myś li. 

KLARA 
Powiem jej, jakim pan G ustaw był wprzódy. 

GUSTAW 
Mocnych fa rb użyj, nie szczędź m i nagany. 

KLARA 
Że był wesoły, jak ro zwykle młody ... 

GUSTAW 
.rem koriczqc 

Trzpiot, lekkomyślny, płochy, roztrzepany .. . 

KLARA 
mJJ końrzqc. 1eszrze prędzej 

Próżny, zły, dumny, zakochany w sobie.„ 

GUSTAW 
reflektujqt 

To trochę nadto - ro będzie za wiele. 

KLARA 
mimo siebie 1l' rorctz większ;• zapal wpada;qc 

Że wiej skie dziecię widz i ał w jej osobie ... 

To trochę dużo .. . 

GUSTAW 
jak wprzódy 

KLARA 
że mnicm, ł w swej durni , 

lż grzeczność na wsi god na pośm iewiska ... 

GUSTAW 
To bardzo d użo ... 
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KLARA 
że brak na rozumie .. . 

GUSTAW 
Hola! to nadto! Obraz zakazany 1 

KLARA 
z ::.aprllN nagle w lagodnQŚC przechotlzqc, ;; N.fmieche111 

Mocnych farb biorę, nie szczędzę nagany -

Ale j j powiem zaraz z drugiej srrony: 

Że s ię poprawił, kro się uznał w błędzie , 

Że miłość szczera, którą uniesiony, 

Im wolniej wzrosła, rym wytrwalszą będzie, 

Że j eś l i jeszcze nie jes r jej wzajemną , 
Winna przynajmniej wynagradzać wiarą. 

GUSTAW 
Ach, tak, rak wszystko, moja panno K laro! 

Czytasz w mym ercu; myślisz razem ze mną . 

KLARA 
parskajt[C .rmierhem 

Ha, ha, ha! dłuże j wytrzymać nie mogę! 

Kl " I M . " I Ha, ha, ha! „Moja panno aro . - „ op . 

Ha, ha, ha! przednie! Znalazłam więc drogę -

Oręż wypada, pęka twarda zbroja. 
Se„io 

I czegóż męska przeb iegłość zast rasza? 

Niech straszy racze j wlasna słabość nasza, 

Bo kro nie zechce , ren ryłko nie przyzna, 
Stos11jq1 do Gmtawa 

Że do zwalczenia niet rud ny - mężczyzna. 

U faj m u szczerze, a w postaci męża 

Ujrzysz zwinnego, zjadliwego węża. 

Oprzej s ię woli, chciej m ieć własne zdanie -

Lwem roz<lraźnionym, tygrysem się stanie. 

Ale zna l eź wcór do jego piosneczki, 

Jak zwyciężona wychodź z każdej sprzeczki, 

W jego rozumu kręć się zawsze kole , 

A na jedwabiu wyw iedziesz go w pole . 

Jeśli s i ę my lę, to próbka dzisiejsza 

Mego m niemania zupclnic nie zmniejsza. 

Co wyraz iwszy szc: roko i długo, 

Z niskim uklrmem 

Mam honor zostać - u n i żoną slugą. 1 

Odchodzi u• drzwi prall't' bocz11e 

SCENA VII 

GUSTAW 
St/ 111 

Od cztJJ11 jr1k Klr11·a ii~ mziw1t1la. stal j11k WIJ'IJ. temz /JQ kl"ótkim 

mil cze ni 11 

Hm, hm, hm 1 czy rak, tak? ... Że k cham szczerze, 

Idę onvarcie, otwartośc i wierzę, 

Takżem spadł nisko? - Hola, jaszczureczko! 

Ostry rozumek , ostre twe słóweczko, 

Ale m nie w parę z Albinem nie po<la. 

Uczysz m me zwodzić ' Chcesz wybiegów1 - zgod a. 
Ch11dzi um1)'.i'/011y; po k rótkim mikze11111 

Aniela dobra, ale uprzedzona .. 

Co ufność nie chce, niech dobroć dokona: 

Romans ulożę ... jeJ zrob i~ zwierzenie, 

N a czas kochankę w przy j ac i ółkę zm ienię, 

Zyszczę jej l itość i wezwę obrony ... 
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Po krótkim milcze11i11 

Łączy dwa serca sek ret podzielony ... 

Tak. „ Wzbudzę czucie - miłośc i obrazem, 

Zwrócc; ku sobie i u tale; razem . 
Chodzi w ?.lębokim zamyf!eni11. Sw1a niema, u· które; zuidać. że 

ro:::.trzqsa plan jakif: sie1da. zrywr-1 ię, chodzi . staje. Nareszcie, 

.rtn;qc 7.m ;akiś w miejsm zamyi/011y. z 11adzu7czaj11q JZybkośaq 
daje bieg ;akbJ· dotqd ;;atl'Z)'lllt11J)'fll l o11w11, lee/wte 11jt7.al rllbina 

we {/,·zwiach, któt)' zdziw1011y. cza.r jakif ZOJtajc we drzll'iadJ. 
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ScE J\ VIII 
Gf{jtaw, I /bin 

GUSTAW 
Otóż ro, ro jest przyczyna, 

To powód wszystkiego złego ! 

Ch dzi, laz i cień Albina, 

Płacze d iab li wiedzą czego! 

Pięćdziesiąt lar j ęczy, szlocha 

Pic;ćdziesiąr lar wzdycha, kocha ; 

Teraz każda my ' leć będzie, 

Że to tak się m ił ość przędzie, 
iby wiekiem życie człeka , 

Aby wzdychać mógł pół wieka! 

Już, łzy l ejąc w dzień i w nocy, 

am s i ę zmienisz we fontannę, 

A tymczasem bez pomocy 

J a mam znos ić nvoję pan n , ; 

Nie kochaj j ą rak poddanie, 

A wzajemną ci się stanie. 

N ie daj wladać , rządz i ć sobą, 

A rząd cobie sama p rzyzna! 

N ie nudź płaczem i żałobą, 
A zwyc iężysz jak mężczyzna . 

Inaczej myś l ą - wariaci. 

Bądź zdrów! 

Gdzie p szla? 

Odrhnclzqc m ze; 

Niech c i ę wszyscy kaci !„. 

~Ylrat'a;qc 

ALBIN 
Ach, kro ' 

GUSTAW 
1 zrmzt1jqc ramiorwmi 

Tego nawet nie wie! 
Otlchod7 i za Anieltf. 

ALBIN 
.sam 

I jemu teraz szkodzę ! Odszed ł w srogim grnewie. 

Gdzież mam wylać łzy moje, gdzie podzieć wesrchnienie? 

Pałam lat dwa, lar dziesięć - jeszcze si ę nie zmienię. 

N iechaj tylko na chwilę, na cząs teczką chwili , 

K lara , patrząc się na m nie, choć rroch zakwili. 

s ENA IX 
Albin. Klam 

ALBIN 
indyż , Kl ro , n ie p rzy jdz ie chwil a wypłakan a, 

Kiedy balsam otrzyma sroga serca rana) 
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KLARA 
Otrzymać może, ale nie ode mnie. 

ALBIN 
Ja kocham. 

KLARA 
Ja wiem. 

Błagam . 

Dość tego. 

ALBIN 
Zaczekam . 

KLARA 

ALBIN 

KLARA 

ALBIN 
Okrutna. 

KLARA 

Daremnie. 

Być może . 

ALBIN 
Obym m · gł przesrać kochać . 

KLARA 
Daj ro, Boże . 

Klrbek 11pada; /llbin goni i pod11osi 
Żeby raz jeden wypadł k łębek z dłoni, 
A waćpan za nim nie byłeś w pogon i ... 

Żeby raz chustka padła ze srolika, 

A waćpan za nią nie lcżal na ziem i ... 

Żebym raz chciała nożyczek, nożyka, 
Waćpan nic szukał , nie larał za niemi„. 

Żebym raz mogła jeden k ichnąć skrycie, 

Nic słysząc wróżby na stolernie życic! 

Nic - w prawdziwie już nie do zniesienia! 

ALBIN 
Jeśl i pragnę uprzedzać wszystkie twe życzen i , 

Jeślibym całe życ ie chciał poświęcić robie, 

Przypisz ro me j miłości i swojej osobie; 

Ale żem nie mógl zmiękczyć erce nazbyt harde, 

Powiedz, Klaro, czym przeto zasłużył na wzgardę~ 

KLARA 
ie, na wzgardę nic; ja tego nie mówię . 

ALBIN 
Ach j eżeli nic wzgarda, j akże s ię ro zowie' 

KLARA 
Przykre mi częsco są jego cierpienia . 

Że szczere, wierzę; lecz to nic nie zmienia -

Na głos mężczyzny Klara ucha nie ma; 

Nienaw iść wszystk im przyrzek ł a - dotrzyma. 

ALBIN 
Ach, a w tej nienawiśc i moja CZftŚĆ n iem ała . 
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KLARA 

N ie największa . 

ALBIN 
Ach, K laro, gdybyś pojąć chciała , 

Co się na twe weirzeoie w mojej duszy z1e1 ', 

Pew nie byś serca mego ziśc ila nad zie je. 

Pewnie bym nie zj ś cil a . 

KLARA 

ALBIN 
Nigdy? 

KLARA 
Dość już, proszę. 

ALBIN 
Okrutna! Tym słowem śmierć ... 

KLARA 
ŚmŻi!jt[C Się 

Ach, śm ierć, ' m ierć przynoszę ! 

ALBIN 
W krótce rej nowej ch luby świat ci pozazdrości. 

KLARA 
Żade n jeszcze mężczyzna nie umarł z miłoś c i . 

ALBIN 
Bo żaden nie m ógl, ale n iejeden ch ci, ł szczerze. 

KLARA 
Chęć więc za skutek trzeba wziąć w rej m ierze; 

Obchodząc zatem śmierć pana Albina, 

Moja żałoba od dz iś się zaczyna. 

ALBIN 
Ach, dobrześ, widzę , radził, szczęśliwy G ustawie. 

KLARA 
1 ro11 icznie 

Cóż radzca stanu poradzi ł łaskawieł 

/I/bin powoli, Klara pl'ędko m6w1 

ALBIN 
„Nie kochaj - rzekł - tak czule, a będz i esz kochany" . 

KLARA 
„Nie kochaj" ! Proszę, j uż m u na zawadzie 

Że ktoś jest wierny i w tym szczęście kładzie; 
J uż go co korci, j u ż by ch c iał odmiany. 

ALBIN 
„Dwa lara wzdychasz, płaczesz - a sam nie wiesz, czego". 

KLARA 
„A sam ... sam nie wiesz" !... łyszał kro co podobnego? 

ALBIN 
„Każda już zechce zadać rak dłu "ą p o kur( ... 

KLARA 
A on chce dobi:;, godzinę, minu tę , 
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ALBIN 
„Nie daj jej sobą rządzić" .. . 

KLARA 
„N ie daj rządz ić "! - Brawo! 

„N ie daj" ! - No, proszę, ro m i piękne prawo! 

ALBIN 
„A ry nią rządzić będ z i esz · · ... 

KLARA 
Co, co? ... „ Będ ziesz rządzić" ? 

A zaraz rządz ić - zaraz rządzić chcecie. 

Jakże ru ma być porządek na świecie) 

Jak? - kiedy jeden stu nauczy błądzić -

A pierwsze słowo: „Nie daj sobą rządzić" ! 

ALBIN 
Jednak słuchać go nie hcę - co każesz , ro zrobię . 

KLARA 
do sielm 

To radzca! to profes r! 
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ALBIN 
zbliża;qc się . ewie 

Cóż zrobi'? 

KLARA 
Pój ść sobie . 

Albin. 11klo11iw.1zy .rię . ·1 zdycha 1ięźko i odchodu. 

KLARA 
Stlll/tl 

Gadaj - g ada; m ilcz - m ilczy ; idź - idzie; stÓJ - srni .. . 

A niechże się sprzeciwi , n iech się Boga boi! 

Bo ta uległość m imo woli , zdania -

I n ienawidz i ć, i kochać go wzbran ia . 



AKT TRZECI 

CENA I 
„J nie/a , G mlaw. 

GUSTAW 
11•1-hodzqr za Anielq .;; drzll't prmi,J•d; 

Anielo' jedno, j uż oscarnie słowo . 

ANIELA 
Ach, rym „osrarnim" dzisiaj końca nie m a. 

Lecz, by ich nadal nie wszczynać na nowo, 

Chcę raz ostami teraz wyznać szczerze: 

Że kiedykolwiek i każdy w rej micrze 

Taką odpowiedź niemylnie otrzyma, 

Jaką pan Gustaw dziś ode mnie bierze . 

Przedsięwzięciu więc, nie swojej osobie, 

Przypisać całą nieprzyjemność pr szę . 

Lecz gdy, dzi ałając w otwartym sposobie, 

Niejaką może oslodę rzynoszę, 

Chcę s ię spodziewać, że moj ' wyznanie 

, ciśle tajemnym d la w zysrk ich zasran ie, 

Ponieważ czynię wbrew rozkazom matki, 

Która rozum ie, że choć znaczne siarki, 

Jednak usid lić kiedyś z zascm mogą -

Słowem, mój zamiar zakazała głos ić; 

Muszę icrpliwie ośw i adczen ie znosić , 

Muszę wprzód poznać , nim odprawię kogo. 

GUSTAW 
Równic więc prostą i ja pójdę drogą ; 
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J ja pom imo Radosra rozkazu 

Serce ci moje odsłon ię od razu: 

Kocham .. . 

ANIELA 
Ach, jużem tylekroć slyszata! .. . 

GUSTAW 
A leż mi pozwól - nic ciebie, Anielo. 

Po krótkim milcz nilf 

Gdy nas więc chęci p rzeciw ne nie dziehh 

W tobie nadzieja teraz moja cala. 

Dziwisz się? Wierzę - lecz tak jest w isrocie. 

Stry j, kt6ry ojca zastąpi ł sierocie 

K tóry m ym losem od kol bki prawic 

Ciąg le się dotąd z jmował łaskaw i e, 

Żądał na koniec nagrody ode mnie. 

Lecz jakiej, przebóg ' - Prośby, Izy, błagania -

Co tylko serce do l itości sklani , , 

Wszystkiegom użył, wszystko nadaremnie; 

I w końcu przyrzec stryjowi m usialem 

Wszelki m staran iem zyskać rękę rwoję . 

Lecz kiedy zisiaj z upornym zapał m 

Miłość głos iły drżące usta moje, 

Ach, mamże wyznać - czy ciebie n ie wzruszy ' -

Bałem sic; skrycie i cru hlałem w d uszy. 

ANIELA 
Jak ro? ze stra hu? 

GUSTAW 
Ach , cak jcsr, n iestety! 
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I wdzięki rwoje, i rwoie zalery 
Których odkrywam krocie w każdej dobi _, 
Których nie widzieć wolno tylko robie, 

Co jak powabem, rnk szczęśc iem być mogą -

Mnie, mnie i dnego napełniały trwogą ! 

Zyskać twój uśmiech , przyjaźne wejrzenie, 
Obudzić w sercu najpierwsze wesrchnienie -

Nie ch lubą, szczęściem - ni bem nazwać muszę, 

Jednak trwożyło niem j ę j uż duszę . 

ANIELA 
Miłość co zacem ku innej osobie? 

GU TAW 
A cóż by mogło bronić przeciw rabie? 

Kochałem wredy, kiedym ciebie poznał; 
Srąd to dwuznaczne me posrępowanie 
Podpadło wasze j tajemnej naganie. 
Czułem jej słuszność i boleśniem doznał, 

Że choć bez winy, ie rem jednak winny; 
Lecz sama powiedz, byłże środek inny? 

ANIELA 
Ja tylko śmiało to powiedzieć mogę, 

Że w tym zamęcie jedną widzę drogę; 
Wyznać stryjowi .. . 

GUSTAW 
Ach, ileż to razy 

Do nóg rzucony i ze łzami w oku, 

Wszystko wyznając , błagałem wyroku. 
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ANIELA 
Cóż mówi na ro? 

GUSTAW 
Powtarza rozkazy; 

Ty masz, niestety, zostać moją żoną, 

Krórą mniej zamiar, więce j wsuęr oddala, 
A zaś kochankę, sercem poślubioną, 

Nawet przed sobą wspomnieć nie dozwala. 

ANIELA 
Dlaczego) 

GUSTAW 
Dh1gie j trzeba by rozprawy; 

Lecz krótko mówiąc , dla odwiecznej sprawy 

I pojedy nku, co ze sobą mieli -

Mój stryj i ojciec Anieli. 

ANIELA 
Anieli? 

GUSTAW 
Imię srosowne jedno m acie obie, 

K tórego odgłos, bijąc w serce moje, 

Budzi . wym dźwiękiem lube niepokoje. 

Stąd j akiś pocia..g zaraz w pierwszej dobie, 

Jakby ku siostrze, uczułem ku tobie . 

ANIELA 
Dziwnie! 
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GUSTAW 
O, gdyby ja rylko kochałem , 

A męki moim ty lko były działem ! 

Ale czuć zawsze, że każde szarpnięcie 

Echem bolesnym powrarz ię skryc ie 

W drugiej isrocie, droższej nam nad życie, 

To wszelkich cierp i ń przechodzi pojęcie! 

To przeciw sobie zwraca własną rękę 

By zgasić czucie i wzajemną mękę! 

ANIELA 
przestraszona. aż prawie do platkll 

Panie Gusrawie! .„ co ro jest? ... O, Boże! 
Zabi ć się, zabić! ... ro bardzo niela<lnie 

To grzech, wielki grzech; kro w niego popadnie, 

Na tamtym świecie wiecznie c ierpieć może. 

Raruj mnie. 

Możesz . 

Szybka rozmowa 

GU TAW 

ANIELA 
z poipiechem 

Będę, będę - lecz czy mogę? 

GUSTAW 

ANIELA 
jt1k wyżej 

O śm ierc i nie będę słyszała ? 
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GUSTAW 
N ie. 

ANIELA 
Ja ię jeszcze dotąd trzęsę cała . 

Chcesz więc' „. 

GUSTAW 

ANIELA 
Ale jak? „. 

GUSTAW 
Ja ci wskażę drogę: 

Wstaw s i ę do marki„. 

ANIELA 
Dobrze, ja się wsrawię . 

GUSTAW 
Niech m i przebaczy. 

ANIELA 
O, przebaczy pewnie. 

GUSTAW 
Proś. 

ANIELA 
Będę pros ić, błagać, plakać rzew nie, 

Aż mi przyrzeknie pomagać w rej sp rawie; 

Lecz nie rozpacza j, m ój panie G ustawie . 
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GUSTAW 
W rwoim więc ręku szczęście, ży cie moje. 

ANIELA 
W m im? - Dlaboga! 

GUSTAW 
Marka uproszona .. . 

ANIELA 
Ach, będzie, będzie, rego się nie boję -

Lecz, koniec końców, cóż potraf ona? 

Stryja przebłaga . 

GUSTAW 

ANIELA 
rado.foie 

Prawda. wyśmienicie . 

Bieg nę bez zwłok i , ru idzie o życ i c. 

GU TAW 
P rzebóg. nie teraz - miałaby przyczynę 

Oskarżać stryja o zbyt wielką winę, 

Że rwą spokoj ność, nawet przyszłość calą 

Chcą m nie powierzyć, narażał zbyt śmiało . 

To by ich przy j aźń niemylnie zerwało, 

A ja nieszczęsny, cel >niewu st ron obu, 

Cóż bym mógł zrobić , jak wstąpić <lo grobu. 

ANIELA 
Ach, cóż w ięc czyn ić' 
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GUSTAW 
Chcesz m i pomóc? 

ANIELA 

GUSTAW 
Zosrańmy zatem rak, jak <lo rej chwili : 

Ja - niby zawsze zakochany w robie, 

Ty - na cę milość patm!c obojętnie . 

A późn iej , gdy nas już będą naglili, 

Głośne, wyraźne oświadczenie zrob i ę, 

Chętnie . 

Ty m i odmówisz w podobnym sposobie, 

Tym zwrotem rwoję markę ro nic zdziwi, 

A mój stryjaszek, choć sice nieco skrzywi , 

Brak posluszcńsrwa zarzucać nic będzie. 

Wrc<ly dopiero wzywam twej obrony -

Przebłagasz markę, oświe isz w cym wzg lędzie . 

Rozumiem, dobrze. 

ANIELA 

GUSTAW 
callfje w rękę 

Więc bez nienaw iści? ... 

ANIELA 
Będę się cieszyć, jak się nasz plan zi ' ci. 

GUSTAW 
Parni raj , zawsze postępując śm i le, 

Ile ci ufam, jak zwi erzyłem wiele . 
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Jeśl i opuścisz w re j smu rnej p o trzebie, 

Ja w świec ie nie m am nikogo prócz ciebie; 

W tobie jedyna opieka, obrona, 

Bez ciebie szczęśc ia nadzieja scracona. 

O, niech z twe j ręk i An ielę orrzymam, 

A dosyć czucia, dosyć życia nie rn arn , 
Bym mógł odwdzięczyć dobro mi nadane, 

Com go niegodn y, lc.:cz godnym si . sranę. 

Cal11;e jt[ w rrkr ;; 11rz11r1<m. - Przy ostalllim w1ersz11 wszecllszy. 
l?adt1s1. nie 11•id:.ia11y. dc~ie lmnrn. klaszc::.qt" u· r~u. 

Slyszal? ... 

ScE A DR GA 

l lt111:/a. Gmtaw. l?aclosl 

ANIELA 

GUSTAW 
Co ? słyszał? 

RADOST 
Brawo, d ziec i, b rawo . 

GUSTAW 
r::11Ct1_/tfC Jlf ua k0Lt1ntt przed Rttdoste111 

Przebacz mi , srryju 1 

[()8 

RADOST 
o/ajqc sir wclziu•wrtJ' 

A ! a ro co znaczy? 

GUSTAW 
poS11wajqc się za nim, cicho 

Kiedyś już s łyszał , ła j że mnie, a żwawo. 

G u ciu. 

G niewaj się. 

RADOST 

GUSTAW 
richo 

gltiśm1 

Li tu j się rozpaczy! 

W ty/ się skl<1!llt1)tfr, jakby odtrqmny 

N iech mn ie twa ręka srodze nie odpycha! 

Cicho 
A gniewajże się , stry1aszku, do licha! 

RADOST 
Słuch aj no, trzpiocie ... 

Czyś ry oszalaP 

GUSTAW 
1icho 

Lep iej. to za mało . 

RADOST 

GUSTAW 
órho 

Dobrze. 

Glof/10 

Juz s i ę srało ! 
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RADOST 
Tego j uż nadro! 

GUSTAW 
r,loś110 

Wszystko jej wyznałem. 
Cicho 

A nuże reraz . z największym zapalem! ... 

A c.lo tu karów! 

RADOST 

GUSTAW 
ócho 

To, to, to! 

RADOST 
Drwisz sobie! 

GUSTAW 
J!,IOŚllO , trtJglfZllie 

Stry ju mój, st ry ju! chcesz mnie widzieć w grobie. 

RADOST 
l'OZf!.11/ell'tlll)' 

Dosyć tych żartów, dosyć j uż, mój panie! 

Rób sobie, co chcesz, niech się, co chce, sranie, 

Ja szalonemu nie chcę szukać żony! 

Odchodzqc 

A ro waryjat - wyraźnie szalony! 
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SCENA III 
!lnie/a. Gmtaw 

ANIELA 
11mpokojnie 

Cóż teraz będzie? 

GUSTAW 
do siebie 

Ścierpły m i kolana. 

ANIELA 
ie da[ się zmiękczy ' . 

GUSTAW 
To rzecz niesłychana .. . 

ANIELA 
Może nie słyszał. 

GUSTAW 

J k ' ") a ro - „moze . 

Samaś mówiła ... 

ANIELA 
Może. 

GUSTAW 

ANIELA 
Nie, 1am s ię pytała . 
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GUSTAW 
Więc bez pot rzeby ta utarczka ca ł a 

I w najm niej dobrej wyprawiona porze, 

Bo że nie słyszał, jestem pewny prawie, 

Lecz o co idzie, łatwo teraz zgadnie . 

ANIELA 
Wszysrko zerwane niewcześnym zapałem . 

GUSTAW 
Tak mnie zn ienacka i rak podszedJ zdradnie! 

ANIELA 
ch()dzqt· niespokojnie 

Cóż ja nieszczęsna pomogę w tej sprawie' 

GUSTAW 
na Jtrorue 

Mojego planu powierzyć nie chciałem. 

ANIELA 
;ak nJiżej 

Jakże też można w porywczym zapędzie 

Zn iszczyć od razu, cośmy przeds ięwzię li ! 

Biedna Aniela! i leż cierpić będzie . 

GUSTAW 
biorqc jq za ręki( 

J akże nie kochać rej lubej Anie li? 

ANIELA 
Kochać j ą trzeba . 
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GUSTAW 
Poprzysięgłem sobie. 

ANIELA 
Ach, chętn ie wierzę. 

GUSTAW 
\Y/ cym moje życzenie . 

arna więc widzisz - w robie, ry lko w rnbie 

Pomoc mam jednę, a wszystkie na<lzieie. 

ANIELA 
Cóż ja pomogę i cóż ja odmienię? 

Radost , rak dobry - dziś zem tą goreic. 

GUSTAW 
Jeśl i nie słyszał, wszystko ja napraw ię. 

ANIELA 
Nic trać więc czasu; idź, panie Gusrawie. 

GUSTAW 
Ty zaś unikaj wszelkiej z nim rozm owy, 

Ale s i ę staraj, abyśmy po chwi li , 

Dla dalsze j j szcze w cym względzie umowy, 

Znowu sam na sam CLl ze sobą byli . 
Biorqc w rękę 

I obyś zawsze, c i ągle pamięrnl a, 

Że w twoim ręku moja przyszłość cala, 

A nawet w ięce j - i szczęśc ie Anieli , 

Z kcórą już w świec ie n ic mnie nie rozdzieli. 
C d11;e ;q kilka 1<1zy 111 rękę: idzie kt1 drzwiom swojego pokr1p1. 

er obejrzawszy się. w inne drzwi odchodu. 
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ScE A IV 

ANIELA 
Jama, chodzi zamyf/ona. potem 1iadt.1. opie1·ajqc głowę 111 ręku 

Dziwnie - i dziwn ie! Brzmią mi jeszcze uszy 

Słowami, dorąd nie znanymi duszy. 

Jak on j ą kocha! - i pewn ie nie zwodzi: 

Wszysrko, co powie, wzrok jasny dowodzi. 

O n z nią szczęśliwy, ona z nim szczęśliwa -

I na czymże im, na czym jeszcze zbywa? ... 

Jednego slowa do szczęścia im rrzeba. 

A do jakiego do jakiego! - nieba! 

Ufają sobie, kochają się szczerze .. . 

Jesrżem szczęśliwsza, że w m ilo · ć nie wierze,:? 

Jednak ra miłość jes t , rrwa, dowiedziona„ . 

O Boże! serca nie czuję śród łona„ . 

ScE A V 
A nie/a . K/,mr. (późni 7 Ra !1J1t t Gustaw) 

KLARA 
Czegóż rak dumasz? Piszesz dzielo może) 

ANIELA 
Ach, Klaro, Kla r , żebyś ry wiedziala!. .. 

Lecz rwoja przyj aźń zdradzić nas nie może, 

Wszysrko ci powiem ... Kró rko w ięc - rzecz cała: 

G usraw j uż nie m nie, lecz kocha Anielę, 

KLARA 
Kogo? 
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ANIELA 
Anielę - ale Radost broni. 

To wielki sekret! Nie wydaj, d laboga. 

KLARA 
·ieka11.11e 

Ależ n ic nic wiem 

C ) o. 

ANIELA 
Bo ro już za wiele. 

KLARA 

ANIELA 
Ta zawzięrość, nienawiść zbyr sroga! 

Czyja ? 

Radosra. 

Ależ „ . 

KLARA 

ANIELA 

KLARA 
I do ko •o? 

ANIELA 
D nie j. 

KLARA 
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ANIELA 
N ie dręcz się obawą daremną -

G ustaw się wcale n ic chce żenić ze mną. 

KLARA 
To ź le ! Mężczyzna powinien chcieć zawsze, 

Ażeby poznał, jak kobiety gardzą, 

Zwłaszcza ren Gustaw, co to uczy rządzić. 

ANIELA 
On i tak biedny ! 

KLARA 
trOlllCZ ll lt: 

Biedny? 

ANIELA 
Musial błądz ić. 

KLARA 
Wzbudził więc, w idzę, uczucia łaskawsze . 

ANIELA 
Ja wszystk ich mężczyzn nienawidzę bardzo, 

Ależ on SWÓ J los w moje ręce składa -

Bronić go muSZ<~ . 

KLARA 
Tak? I bronić rada . 

ANIELA 
Rada, nierada - zdrad z i e~ go nie mogę. 
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KLARA 
Zdradź go, zdradź, moja duszko! zdradź s ułtana. 

ANIELA 
N if ly, przenigdy! 

KLARA 
Ja rabie pomogę. 

ANIELA 
A taż An iela, tak szczerze kochana? 

KLARA 
Znowu n ic nie wiem. 

ANIELA 
Wszystko ci wyjaśnię. 

KLARA 
czek mu ie 

Mówże . 

ANIELA 
Gdzie mam a? 

KLARA 
Wołała c ię wła ' nie . 

ANIELA 
O na rak dobra - i jej wszys t ko zwierzę, 

J ej rylko jeszcze, a w ięcej n ikomu. 
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KLARA 
Moja Anie lko, niech cię Pan Bóg strzeże, 

Byś z męsk ich sideł nie poniosła sromu. 

Ja rwę nienaw iść ju ż słabnącą w idzę . 

ANIELA 
O, jak cię kocham, ja ich nienawidzę. 

Panno Anielo! 

RADOST 
wchodZtfC, do f)(khodzt[qth 

1lnielt1 chtcyta za l'ękf Klarę 1 poaqga;qc : whq. prędkn U')'htega 

w drzwi pm.u'c boane 

Ależ„. panno„. proszę „. 

wraw;qc 

Hm, hm! spłoszone! Coś tu znać Gu tawa -

Gotów bym przysiąc, że ro jego sprawa. 

Oj, Guciu , Guciu ! kiedyś ja przepłoszę! 

Cmtaw ll'Chodzi jednpm. li xlębi będqt)' llli drzwiami. 
a zobaczywszy Radosta . lllffqc. w dmgie 11dJOdz1 

RADOST 
gomqc zc1 m 111 

Czekaj no, czekaj! 

I 18 

it:)·biega za d1·zwi. 

SCENA VI 
Radost . G11s1a·u· 

RADOST 
prou·adzqc Gmtaz/J(/. 

Chodź, chodź - mam c i ę, ptaszku. 

Par rzqc m11 w oczy, po krótkim miLczmw 

Co ro znaczyło to : „przebacz, stryjaszku" ? 

To rak. 
GUSTAW 

RADOST 

J k k") a to - „ta . 

GUSTAW 
Ot rak! 

RADOST 
Co ro znaczy 

„Ot rnk"? 

GUSTAW 
N iby - nic„. 

RADOST 
Nic? 

GUSTAW 
N ic. 

RADOST 
To nic był 

„Przebacz, srryjaszku, liruj się rozpaczy "? 

GUSTAW 
szybko 

Ach, ro rLec.:z jasna ; w miłośc i n iemiło, 
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Kiedy się czasem (bo któż ro zaprzeczy?) 

Kłótnia lub sprzeczka, albo z innej rzeczy, 

W potęgę czucia moc niby mająca, 

Sama od siebi walczy lub potrąca ... 

Stąd koniec końców kr s wszys tkich igraszek -

No, to rzecz jasna - rozum ie stryjaszek) 
Chce odej.fr'. 

RADOST 
zatrzyn111jqc go 

Ale czekaj no - ja nic nie rozumiem. 

GUSTAW 
A ja wyraźniej pow iedzieć nie um iem . 

RADOST 
Czegożeś klęczał, jakby do pacierzy:i 

GUSTAW 
z 11danym zapałem 

To mi stryjaszek nie wierzy? nie wierzy? 
Chodzq · 

Kiedy rak ... dobrze, dobrze . ~ Wiem , co zro bię: 

Każę zaj chać i poj adę sob ie . 

Janie! Hej! 

RADOST 
-hodzqc za nim i glaszaqc po ramieniu 

No, no, G uciu, Guciuniu mój! 

GUSTAW 
zawJze c"hodzqc. w 11drmy1n gniewu 

Kiedy ja mówię 1 ... 
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RADOST 
jak wyżej 

Już, już, już, stój no, stój. 

GUSTAW 
Ja sir; tł umaczę dobrze, jasno , szczerze„ . 

RADOST 
Już, ju ż rozum iem; j uż wszys tk iemu wierze; 

Do siebie 
A to salet ra! skra, ogień , płomienie! 

GUSTAW 
rwca;qc ""' się na ;zy;ę 

Luby stry jaszku! 

RADOST 
ściskając go 

Ach, G uciu m ój luby -
Plarzliwie 

N ie s łuchasz rady. .. 

GUSTAW 
I słucham, i cen ię, 

A co wykonam , godne będzie chluby. 

RADOST 
Lecz czemu Klara„ . 

GUSTAW 
A h, Klara! - ta K lara 

o jest prawd ziw ie boska na mnie kara! 
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Wszędzie jej pełno, we wszysrkim zawadzi; 

Przy rym zawzięre jak kogucik mfody -

Kikiki! zawsze, 
Pokawjqr 

tak w górę sadzi! 

I wiesz, st ryjaszku - dla powszechnej zgody, 

W iesz co? 

RADOST 
Na przykład) 

GUSTAW 
Żeń się z nią. 

RADOST 

GUSTAW 
Zrób mirę grzeczność . 

RADOST 

Szalony! 

Pomysł godny głowy. 

GUSTAW 
Bardzo mi bruździ . 

RADO T 
u·::mszc1jqc ramionami 

Dlar go ja, srary? ... 

Bruździć nie będzie, nie bruźdź ty z twej srrony; 

N a cóż Albina przez jak ieś namowy 

Chcesz jej zbuncować? 

GUSTAW 
On już zbuntowany. 

RADOST 
Jak ro? 

GUSTAW 
W Aniel i jak koc zakochany! 

RADOST 
Kro? Albin? 

GUSTAW 
Al bin . 

RADOST 
A, ro nie do wiary 

GUSTAW 
Tak! - Tak ją kocha, ledwie że nie skona; 

Nie ma gadania, ro rzecz dowiedziona. 

RADOST 
Albin, ren Albin! ... 

GUSTAW 
O, ni wszyscko z łoro, 

Co s i ę nam świec i - o, ro szcuczka płoch a: 

Jed nej przys ięga, a w d rugiej się kocha. 

RADOST 
Ale z Anie l ą j akże idzie tobie ) 
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GUSTAW 
po dl11gim milczeniu, zakladajqc ręce 

Co ro magnetyzm ? 

RADOST 
zadu w1011y 

Ma ... magnetyzm? 

GUSTAW 

Co? Powiedz' 

RADOST 
Ale kąd o tym w tej dobie? 

GUSTAW 
po krótkim 111ilczeni11 

Magnetyzm, mówią, jest ro wolna władza , 

Co z ciala w c i ało zd ró1 życ ia wprowadza. 

Jeżel i zatem mam zarodne siły 

Ogień SWÓJ własny w obce prze l ać żyły, 

Dlaczegoż m iałbym w pięknej, młode j du zy, 

Czy tej iak śn ieżek, co świeżo p rzyprószy, 

Przez silną wolę , pabj ące tętna, 

Własnego czucia nie wyc isnąć p iętna . 

RADOST 
Jeśli rozumiem , niech m nie piorun trzaśn ie! 

GU STAW 
Kocham i będę kochany - to jaśn ie; 
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RADOST 
Jaśnie , wyraźnie , lecz trochę za śmiało . 

GUSTAW 
Śm i ałość przed szczęściem , jak szczęście przed chwalą ! 

RADOST 
Będziesz kochany, ale nie bądź trzpiotem. 

GUSTAW 
O, mój stryjaszku! cobie myśleć o rem . 

RADOST 
Ach, czyż nie myślę i n ie smażę głowy? 

GUSTAW 
Ja też ci zawsze dziękować gotowy. 

RADOST 
Dz ięku j, kiedy chcesz, lecz się popraw razem. 

GUSTAW 
To się j uż srało za tw im rozkazem -

I d obrze skończyć mam wszelką nadziej ę, 

Byleś n ie zważał, co s i ę z nam i dziej e; 

W zgodzie - czy kłótn i , we wrzawie - czy ciszy, 

Niech oko drzymie, a ucho ni s łyszy. 

RADOST 
Cóż z tego będzie ? 
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GUSTAW 
C będzie? .. . 

'cirkajqc go 

Wesele . 
W)•bieg.1. 

RADOST 
idqc za 11im 

Rozsądku malo, pewnośc i za wiele. 

AKT CZWARTY 

ScE A I 
Gustaw, J an. 

Gmtaw chodzi zamyślony, J an krok w krok za nim, z czarnq 
chmtkq w ręk11 

GUSTAW 
podajqc 11."wq rękę . nie stajqc 

Zawiąż ! 

Do siebie 

Srało s ię . „ kocham ją szalenie .. . 

Lecz ona? ... 

Tu nic. 

JAN 
chodzqr za nim 1 opatmjqc ~·ękę 

Wcale nic. .. 

GUSTAW 
sta;qc 

Jak co nic? 

JAN 
jak wprzódy 

GUSTAW 
Na ręku! ... Wiąż tylko „. 

Chodzi, do siebie 

Nie ma 

H m, sprzyja, 
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Ale jak będzie, gdy ro lę odmienię? -

Jak? kiedy zacząć/ 

JAN 
111e mogql" w hodzie zawiqzac' ręki dla różny(h jestów Gmlawa 

N iech si pan zatrzyma. 
G11staw wyrywa rękę. którq ) rui chwyta i dall!j l"hodzqc. w1qże 

GUSTAW 
do siebie. 

Zacrzymać ... pewnie ... Węzeł jesr.. . 

Lecz jak rozwiązać? 

Słucham . 

Głupiś . 

\. ':·: 

JAN 
p111zcza jql" 

GUSTAW 
do siebie 

JAN 
Za koniuszek. „ 

GUSTAW 
stajq( w gniewie 

JAN 

GUSTAW 

Jest , pan ie . 

Janie! 

Lewą nie piszę . 

JAN 
Tak? 

GUSTAW 
zr:wcajqc ch11stkę 

I nie cę zawija! 

JAN 
Któraż ręka be li? 

GUSTAW 
Co ci do rego! - Na, masz - zawiąż prawą ! 

Pndtlje lewq rękę i zaczyna ·hodzit'; do siebie 
Pierwszy raz kocham. 

Inna ro m iłość . 

Lewa. 

JAN 
Ależ , panie„. 

GUSTAW 
wuqż chodzqc 

Do siebie 

JAN 
'Ii ta sama. 

No, a żwawo! 

GUSTAW 
Kłamiesz . 

JAN 
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GUSTAW 
podajqc prawq rękę 

A, ręka ... No - j akże powoli! ... 

Zaczyna chodzić i ciqgnie za sobq opierajqcego .rię g1valte111 J ana. 
Do siebie 

Będę kochany ... Aj, rękę mi złamiesz! 

A którą, panie? 
JAN 

GUSTAW 
Puść j uż, do kaduka! 

JAN 
Wiązać nie szcuka. 

GUSTAW 
Ale milczeć szruka. 

ScE A II 
Gmtaw. Albin. 

Jan nrJ znak Gmtawa odchod.z.i 

GUSTAW 
1u1 stronie 

Już czuj ę wilgoć , zbl iża się fonran na! 
Do Albina 

Albi ni smęrny . Jak rosa poranna 

Tak mgła z łez twoich napełn ia dom cały. 
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ALBIN 
A jednak mojej nie z.miękczyły skały! 

GUSTAW 
Ni m się więc sraną saletrzanym kwasem, 

Inny ci sposób p radzcr tymczasem . 

ALBIN 
Poradź mi, poradź, a lepiej n iż rano. 

GUSTAW 
Źlcżem poradził) 

ALBIN 
Bóg co będzie sądz ić . 

GUSTAW 
Cóż ci s i ę stało? 

ALBIN 
Drzwi mi pokazano. 

Radź mi więc, radź mi, tylk nic każ rządzić . 

GUSTAW 
Pierwej pocieszę . 

ALBIN 
Mn ie)! Po i eszyćł! N ieba ~ 

GUSTAW 
Klara cię koch a. 
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Ręczę . 

ALBIN 
Zbyt b lesne żarry. 

GUSTAW 

ALBIN 
1e wie rzę . 

Jak wiesz? 

GUSTAW 
Przysięgać ci rrzeba? 

ALBIN 

GUSTAW 
11dajqc 11rażomgo 

Cóż ro jesc? Chcesz - nie wierz, uparty, 

Ale nie żądaj , bym zdradzał zwierzenie. 

ALBIN 
rwu1;qc m11 Jtę na szy;ę 

Ach, ach ! Gustawie! słów nie mam ... łzy m oj 

GUSTAW 
gla.ruzqt" 

Cyc, cyc, Albinie. 
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ALBIN 
Kocha m nie) 

GUSTAW 
Sza len ie ! 

ALBIN 
Cóż teraz będz ie ? 

GUSTAW 
Albina ożenię. 

ALBIN 
Mnie, mnie? z ni ą ? - z Klarą ? 

GUSTAW 
Ale jak nasrroj , 

Tak ry grać będziesz - przyrzekasz mi święcie? 

ALBIN 
Dobrze, cóż robić? 

GUSTAW 
Zwalić przedsięwzięc ie, 

K córe twych nieszczęść przyczyną się srało 

A porem zmu i ', by prawd~ wyrzekła. 

Szczęśc ia za wiele . 

ALBIN 

GUSTAW 
Trzebaż ci cak mało) 

ALBIN 
Z nią? ! W i lki nieba! 

GUSTAW 
Nudnyś , wielkie piekła ! 



ALBIN 
Cóż chcesz? 

GUSTAW 
Słuch aj mnie. 

ALBIN 
Słucham . 

GUSTAW 
Daj jej uczuć, 

Że inną kochasz. 

Czas j akiś! 
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ALBIN 
Przebóg! nie kończ , ginę. 

Nigdy ! 

GUSTAW 
Ila Ili tt U' I tlj q ( 

ALBIN 

GUSTAW 
Dzień . 

ALBIN 
i chcę . 

GUSTAW 
Godzi nę. 

ALBIN 
W przód umrę. 

GUSTAW 
zniecie1pli wiOl1J' 

Mrzej więc. 

ALBIN 
N ie zmienię mych uczuć . 

GU TAW 
N o, to udawaj, że.' je zgasił w sobie. 

Nie mogę . 

dawać? 

ALBIN 

GUSTA\'<' 
Wreszcie, że kochasz nie tyle . 

ALBIN 

GUSTAW 
proszqr 

Trochę. 

ALBIN 
po królkim mik zeni11 

Nie ufam mej si le . 

GUSTAW 
na stronie 

A bóg<laj żeś pękł! 



Dzień jeden . 

Do 11/bina 
N o, ro milcz. 

ALBIN 
Jak d ługo? 

GUSTAW 

ALBIN 
Milczeć) 

GUSTAW 
N ie mdleć . 

ALBIN 
Dzień? 

GUSTAW 
Nie wzdychać . 

ALBIN 
Nie wzdychać? 

Po krótkim rnilczeni11 
Ciężko na mnie. 

GUSTAW 
z zrt/)(/ Iem 

Razą d rugą 

Wszystko odzyskasz - i po całe j dobie 

Będz iesz mógł jęczyć, płakać, wzdychać, kichać ... 
Tylko n ic teraz, nie teraz, u licha! 
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ALBIN 
A gdy nareszcie, jak ty każesz, zrobię, 

Gdy pozna Klara, że Albin nie wzdycha ... 

GUSTAW 
z.ni cierp/iwiony 

Wtedy Albina ożenię, ożenię .. . 

ALBIN 
po krótkim milcze11111 

Do jurra? 

Dobrze. 

GUSTAW 
Ale - zupełne m ilczenie. 

ALBIN 

GUSTAW 
Daj słowo . 

ALBIN 
Ale„. 

GUSTAW 
Dajesz ' 

ALBIN 
Daj ę . 

GUSTAW 
A teraz bądź zdrów, 



ŚciJkajqc go 

kochaj mnie. 
Obracajqc ku drzwi(Jm 

Idź sobie! 
/llbi11 odchodzi. 

Sam 

Tak zacru<lnienie dla Klary sposobię. 
Kocha go ·zy nic - pewnie j 'Sr ciekawa, 

Zajm ie ją zatem ca odmienna sprawa, 
A nim jej do jdzie po zak rętach wielu, 

Ja krok po kroku zbliżę się do celu. 

Słyszał Rados t? 

c A III 
Gmlalll. / lnie/a 

ANIELA 
wchodzqc ostrożnie 

GUSTAW 

N ie słyszał. 

ANIELA 
Ach, oddycham przecie! 

GUSTAW 

Wszystkom naprawił. 

ANIELA 
G inęłam z boj aźni. 
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GUSTAW 
biorqc za rękę 

Tyle dobroci, tak rzadkiej w tym świecie, 
Tyle dowodów troskliwej przyjaźni -
Ileż wdzię ·zności nie obudza we mnie? 

ANIELA 
Cóż uczyniłam wdzięczn ści godnego? 

GU TAW 

Chcesz dobrze czyni ć. 

ANIELA 
Wszak ro tak przyjemnie. 

GUSTAW 
Masz dziś sposobność. 

Rękę-m skaleczył. 

ANIELA 
Proszę wskazać drogę. 

GUSTAW 

ANIELA 
I bardzo? 

GUSTAW 
Nic złego, 

Lecz p ióra al kiem urrzyma , ni mogę. 

i śmitdo 

Gdybyś w tym razie zastąp ić mn ie eh iała ... 



ANIELA 
Pisać? - 1 co? 

GUSTAW 
List. 

ANIELA 
List . - Ach, nie! 

GUSTAW 
Dwa słowa 

ANIELA 
Dwa - a do kogo? 

GUSTAW 
Do mojej Anieli. 

ANIELA 
CoJ rakie listy ja bym pisać miała? 

GUSTAW 
I cóż w rym złego? 

ANIELA 
Daremna nam owa. 

GUSTAW 
żaiofoie 

Rękę-m skaleczył. 
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ANIELA 
To może - kto drugi ... 

GUSTAW 
Ach, któż na św i ecie moje troski dzieli? 

Komuż się zwierzyć? gdzie błagać us ługi? 

Kiedy przed robą daremnie ię żalę . 

ANIELA 
d1otlzqc i pól ::: płaczem 

Cóż ja mam robić? 
Po krótkim mikzem11 

To nie pisać wcale. 

GUSTAW 
Jeszcze, Anielo, w kw iac życia bogata, 

Znasz rylko rozkosz, a nie znasz cierpien ia; 

Jeszcze, szczęśliwa, nie znasz oddalenia! 
Nie wiesz , że wtedy cały ogrom świata 

Jeden punkt tylko d la nas w sobie mieści, 

A tym jest chwila spodziewanej wi śc i . 

Nie wiesz, jak wtedy śledcze oko płonie, 
Jak każdy szelest dech zapiera w Jonie, 

I jaka boleść , gdy mija godzina -

Z nią wprzód spłacona pociecha jedyna! 

ANIELA 
Otóż to miłość ! Kochajże ru, proszę ! 

GUSTAW 
Ach, kocha), kochaj! Boskie ro rozkosze! 
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ANIELA 
Ach, nie! 

GUSTAW 
Dlaczego? 

ANIELA 

N ie wiem , lecz się rrwożę . 

GUSTAW 
Trwożysz? 

ANIELA 

Lękam się .. 

GUSTAW 
Jak dz iecię lekarza, 

Króry mu jednak życie wrócić może. -

Ach, obojętność naturę znieważa! 

Dusza, niezdolna wybrać , kochać inną, 

Zimną rachubą każde czucie zaćmi; 

Dla nie j jest niczym - dla drugich być czynną, 

Dla niej łza - niema, ludzie - nie są braćmi 

Lecz gdy miłością serce moje bije, 
Gdy powiem: „kocham" - wtenczas rylko żyję, 

Żyję szczęśliwy i w lubym zamęc ie 
Świat do podziału pociągam w objęcie . 

ANIELA 

Tak - gdyby miłość mogła być prawdziwa ... 

I 2 

Miłość Jest jedna ... 

GUSTAW 

ANIELA 
Udawań tysiące . 

GUSTAW 
Wyrzec s i ę świ atla, bo i c iemno'ć bywa. 

ANIELA 
Wyrzec się każą pozory mylące. 

GUSTAW 
z I/Czuciem. biorqc jq za rękr 

Ach, nie wierz zresztą tej p ieszczocie wzrok u, 

Gdy z wolna sunąc spocznie w twoim oku, 

Tej drżące j dłoni , kiedy ciebie bliska; 

N ie wierz głosowi, co się w serce wciska, 

Lecz własne czucie niech się w iarą stanie: 

Ta czu łość tęskna, to błędne żądanie, 

A zwłaszcza pociąg , nieodmienny losem -

Równego czucia jest tylko odgłosem . 

Na znt1k niedowicrzajqcy Anieli 
Wierz mi - są d usze dla siebie stworzone. 

Niech je w przeciwną los potrąci stronę, 

O ne wbrew losom, w tym lub tamtym świecie, 

Znajdą, przyciągną i złączą się przecie; 

Tak jak dwóch kwiatów obce sobie wonie 

Łączą się w górze, jedna w drugiej ranie. 
Aniela wmyślona : Gmtcm• po krótkim milczeniu mówt dale; 

I cóż to, powiedz, zaraz w p ierwszej chwili 

Wzbudziło we mnie tę ufność ku rabie ) 
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Co ośmie liło, że zwierzenie robię, 

Jeśli nie serce, co nigdy nie m yli? 

ANIELA 
Ach, czy liż zdradzić jest kiedy kro w stanie? 

GUSTAW 
K lara naj pierwsza. 

ANIELA 
Zbyt błęd ne mniemanie. 

GUSTAW 
Ile m nie złego, ryle jej korzyści . 

ANIELA 
Komu? co? Klarze? 

Rados t? 

GUSTAW 
Radost j ą zaślubi . 

ANIELA 

GUSTAW 
Jak tylko zamiaru nie ziści, 

Przez zemstę ku m nie z Klarą się ożeni . 

M nie wydziedziczy i na zawsze zgubi. 

ANIELA 
To być nie może. 
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Ona nie zechce. 

GUSTAW 
To się nie odm ieni . 

ANIELA 

GUSTAW 
To j u ż ułożono. 

ANIELA 
I wstręt jej szczery. „ 

GUSTAW 
Szczery czy nieszczery, 

Radost majętny, ojciec Klary chciwy, 

Nie ma co gadać - jak dwa a dwa cztery -

Nie dziś, to jutro będzie jego żoną. 

ANIELA 
Ale jej ś l uby? 

GUSTAW 
Śluby - sen prawdziwy! 

I ty, Anielo, rzuć tę ciemną drogę, 

Póki czas cobie, a ja przestrzec mogę. 

Lecz powiedz szczerze - kiedy polot myśli 

Obraz nam szczęścia czasam i zakreśli 

I zdobi błahe, lecz lube utwory 

W kw iatów m arzenia najczys tsze kolory -

Cóż ściąga światło , w całym blasku stawa, 

Jeśli nie miłość - i stała , i prawa? 

Miłość, szlachetnej przewodząca parze 
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Z łona rodzi ów przed ś lubów ółtarze. -
Ach, by, kochanym wszyscy szczęśc iem głoszą; 

Mym zdaniem: kochać jest większą rozkoszą -

Los kilku isrot zrobić swoim losem, 

Czuć i żyć ty lko drogich dusz odgłosem, 

D la dobra innych cen ić własne życ ie, 

Dla nich poświęcić każde serca bicie, 

Światem uczynić najm nie j szą zagrodę, 
Tam mieć cel życia i życia nagrodę 

I kończąc cicho wytknięte koleje, 

Za grób swój jeszcze przeci, n ć n, dzieje -

Otóż ro szczęścia rzetelne zalety! 

I ty, ry wyrzec chcesz się ich, niestety ?! 

ANIELA 
z 11nresie111em 

Nigdy, przenigdy ... 
Mia~·k1tjqc .rię. z cz11l11iciq 

Ach, ja nie wiem jeszcze ... 
Zn()Wll z zapałem 

Ale chcę pisać, niech się moje zdanie 

Jednej łzy w świec ie przyczyną nie sranie; 
Ocierttjqc Izę 

Niech w szczęśc iu drug ich własne dziś umieszczę . 

GUSTAW 
Chcesz p isać - będziesz? O, drog i aniele! 

Jak wiele czynisz, j akżem wdzięcz n wiele! 
Ca/Jtje jq w rękę 

O , gdybyś mogla w moim sercu czyta :. 
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ANIELA 
Ależ, G ustawie. 

GUSTAW 
Lecz nie hciej s i ę pytać, 

Więcej bym wyrzekł , niż wyrzec potrzeba ... 

Pióro i papier. .. 
Z ::.acht1')a'11iem patl"'::qr 1w niq i 11-::.J mttjqc 1rkę 

D laczegóż - o, nieba, 

Takim sposobem? ... Lecz ty mnie zrozumiesz -

Umiałaś pojąć - i przebaczyć umiesz. 
Cal11;e u• rękę i 11agll' odrhodu. 

ANIELA 
sama. jio krótkim mikzenw 

ienawi<lzić! T< k! - Każda plecie, baje, 

Ale me rak ro larwo, jak się zdaje. -

Z gniewu w nienawiść droga bardzo bliska, 

Kiedy dotknę ła jaka czynność zdradna; 

Lecz kiedy czule kto nam rękę ściska, 

Jak mamę kocham, nic potrafi żadna . 

Kro ru by!? 

SCL: NA IV 
! lnie/a, Klara 

KLARA 

ANIELA 
1111ikajqc udpuwii:dzi 

J ak ro - kto? 
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KLARA 
Kro tu był z tobą? 

ANIELA 
G u r w przechodził. 

KLARA 
Rozwodz i ł swe ża le) 

ANIELA 
Trochę . 

KLARA 
Tak <lługo mówiliście z sobą. 

ANIELA 
O, jak cię kocham, rak niedługo wcale. 

KLARA 
I óż n wego? 

ANIELA 
N ie dasz temu wiary. 

Wszak - jed nym słowem - chce i ę żenić z cobą ... 

Ze mną? 
KLARA 

Skm zq i k/a;ZCU{r w ręt 

O , ro , ro! O, to, to mi ra<lość ! 

Toż będę dręczyć i męczyć b z miary. 

O , pan ie G uciu, będzi sz ty miał zadość ! 
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ANIELA 
!(rażona 

Ale nie G ustaw! - Rados t.. . 

KLARA 
Rados t stary? 

ANIELA 
jak wyżej 

Radost . - H m ! Gusr:i.w! .. 

KLARA 
Ja nie chcę . 

ANIELA 
Ja w ie rzę 

KLARA 
Ja n ienawidzę . 

ANIELA 
W brew twe j nienaw iści, 

Jak Gustaw jego zam iarów n ic z i ś ci, 

Przez zemsrę tylko z robą s ię ożeni . 

KLARA 
I króż mnie może przym usić w rej mierze ) 

ANIELA 
01ci c rwój, ojciec, co t, k zloro cen i! 

A Radost bogacz - rzeczą dowiedzioną ; 

Nie ma co gadać - będz iesz jego żon ą. 
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KLARA 
11krrwajqr pomieszanie. roraz U'Zrastajqre 

Otóż nie będę! - Otóż się nie bo j ę! ... 

Ma ojciec wo lą, ja mam także moję -

Nie boję się ... nie„ .. 
W placz 

Cóż ja teraz zrob i ę'.:. 

Jak raz mój ojciec co ułoży sobie, 

To wszy tko za nic - to ratu nku nić ma. 

Jakoś to będzie . 

A nasze śluby) 

ANIELA 

KLARA 
/H1 d/11gim mikzmi11 

Idź ty za G ustawa. 

ANIELA 

KLARA 
Niechże je dotrzym a 

jedna przynajmniej, gdy nie możem obie. 

ANIELA 

Lecz G ustaw kocha . 

KLARA 
O, nie zczęsna sprawa. 

Pójdę do cioci . 
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ANIELA 
O!!,lqdajqc się . niespokojnie 

Powiedz - a w sekrecie; 

I dź, nie trać czasu . 

KLARA 
Poradzi m i przecie; 

Nie da m i um rzeć przy tym starym gracie . 

ANIELA 
ogLqda;qr się 

Idź, idź , zbyt droga każda nam godzina. 

KLARA 
Wolę j uż klaszto r. .. albo i - Albina 

Odrhodzi 

ANIELA 
woln;qc cirho 

Słuchaj no, Klaro! Klaro! - Otóż macie! 

Odeszła . - Chciałam zasięgnąć jej zdania 

Względem tego tu dziwnego pisania; 

Krzyczałam - ale kiedy nic słyszała, 

To cóż mam robić? - Już będę pisała . 

SCE A V 
Aniel~. Gmtaw 

GUSTAW 
kalamm-z . pióro. pctpie1· etc. w ręk.11 

Otóż jest wszys tko, bierzmy się do dzieła. 
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Przes trzegłam Klarę. 

Komu - i na co:> 

ANIELA 

GUSTAW 
na strome 

Przed n ie I 
Glofno 

A jak powie' 

ANIELA 

GUSTAW 
Mo jem u scryjowi . 

ANIELA 
Ja ręczę za nią. 

GUSTAW 
Jakże c przyjęła? 

ANIELA 
Rz wnie płakała . 

GUSTAW 
J cy m łzom nie wierzę. 

1 któż jej winien ' - Albin kochał szczerze . 

ANIELA 
I dotąd kocha. 

15:! 

GUSTAW 
O, nie kocha wcale. 

ANIELA 
Ja ro wiem lepiej. 

Kogóż? 

GUSTAW 
Kocha, lecz n ie Kl arę. 

ANIELA 

GUSTAW 
Hm! kogo ) 

Po krótkim milcz nit1 

Zamilczę w tej mierze. 

ANIELA 
Bajkt:; ktoś zrobił , proszę m i da ' wiarę. 

Albin nasz sąsiad, bawi tutaj sra1e, 

Wiemy, gdzie bywa, jego związki znamy. 

GUSTAW 
zm11szo11y 

K iedy więc z zerze z sobą mów ić mamy 

Albin się kocha, lecz się kocha - w robie. 

ANIELA 
We mnie) 

GUSTAW 
Tak, w tobie; ledwie że nie skona · 

N i ma co gadać - ro rzecz dowi lziona. 
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ANIELA 
Ależ, d laboga, tak nagle, w tej dobie ... 

GUSTAW 
Zmienił się z wolna, bo możnaż lar tyle 

Wzgardę odbierać w rak przykrym sposobie, 

A miłość w jednej zachowywać si le? 

Możnaż przy rabie lube spędzać chwile, 

Twą dobroć , wdzięki ... a jed nym wyrazem -

Możnaż c ię poznać i nie kochać razem? 

Powiedzże sama. 

ANIELA 
Zabawne pyranie! 

P() krótkim mi/czeni11 

Mnie zatem kocha? 

GUSTAW 
z pospiechem 

Ale ja ci radzę , 

Nie wierz mu wcale - zm ienne to koc hanie, 

Które w odporze czerpa swoję władzę. 

ANIELA 
K larze przys ięga. 

GUSTAW 
Ze snu j szcze drzym ie. 

ANIELA 
Wzdycha. 

154 

Pewnie . 

GUSTAW 
Przez grzeczność. 

Pi zmy więc. 

ANIELA 
Płacze. 

GU TAW 

ANIELA 

GUSTAW 

ANIELA 
biorqc pióro 

GUSTAW 

Nałóg . 

Z /l(Zl/Ut:m 

„Anielo kochan a! " 

Ale . . . 

Po krótkim mik:::eni11. xdJ Anielt1 okaw;e zadziwienie 
Pisz z lask i swojej. 

Mnie? kocha; 

ANIELA 
Myl i mnie ro imię . 

NapiJt11 ~Z.Jl, c/() .riebie 

GU TAW 
z zazJrokią 

Czyliż Albinowski żal , 
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Dary wzgardzone, niegodna odmiana -
Zająć potrafią, pochlebiać ci mogą? 

ANIELA 
Czy-m zas ł uży ła na takie pytan ie? 

GUSTAW 
Przebacz! Zb łądziłem, uniesiony t rwogą; 

Bo ja wiem, jakiej duszy twojej trzeba -

Ukocha więce j , niż wyrazić zd fa 
Choć każdy wyraz miłością się sranie. 

ANIELA 
Piszmy więc. 

GUSTAW 
Piszmy. - „Dobroci an ioła 

W naszym nieszczęściu zsełają nam nieba; 
Wziął pióro w rękę nieść ulg<[ tę knocie ... " 

ANIELA 
Ależ mnie tego pisać nie wypada . 

GUSTAW 
Wszak ro ja piszę - a po tem, w isrocic 

Jakież ci imię moje serce nada 
Za twoją dobroć , za dobrodziejstw krocie? 

ANIELA 

Piszmy w ięc. 

l '\6 

GUSTAW 
Piszmy. - „N ie bądź już w obawie; 

Osoba , z którą stryj chc iał mn i ożen ić 

N ienawidzi m nie" ... 

ANIELA 
Nie, pani Gusc, wie. 

GUSTAW 
Jakże napisać? 

ANIELA 
Potrzeba odmienić . 

GUSTAW 
Popraw, jeśli chcesz. 

„Sprzyja". 

ANIELA 
O, eh rnie poprawię. 

GUSTAW 
czyra przez ramię 

Bi or lC zc1 rękę 

Czy pewnie? 

ANIELA 
ll'.Yciqgajqc rękę z wolna 

Trzebaż słów kon iecznie? 

GUSTAW 
Znasz mnie więc teraz? 
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ANIELA 
I jak! 

GUSTAW 
To poznanie 

Czy kiedyś , z czasem, przy j aźnią zosranie? 

ANIELA 
Jest i zostanie. 

GUSTAW 
z wzrastajqqm zapcdem 

Zawsze? wiecznie? 

ANIELA 
Wiecznie. 

GUSTAW 
Dosyć j uż tego, precz wszelkie ukrycie! 

Kocham, Anielo, kocham c ię nad życ ie. 

Jak ro? 

ANIELA 
ods111vajt{( si~ . zdziil'irma 

GUSTAW 
po111it1rkowawSZJ' się . .1pok11;11ie 

Pi z, z łaski swojej . 

ANIELA 
nachylona nru/ papie1-m1: po k1·ótki111 mil ·zeni11. przy/10111111tljqc sob1 

Jak ram by ło) 

1)8 

„Kocham ... " 

GUSTAW 
Ach, powtórz! 

ANIELA 
„Kocham cię nad życie" -

Wszak rak? a dalej? 

GUSTAW 
Dalej? - Wierzyć miło .. . 

ANIELA 
Piszmy więc. 

GUSTAW 
Piszmy. - Lecz błądzisz w wymowie: 

N iech głos czuć daje myśl, zamknięrą w słow ie, 

A wyraz „kocham " obowiązki człeka 

Ku sobie, ludziom i Srworcy wy rzeka; 

Możnaż oz ięble wymówić go kiedy? 

Ty kochasz mackę, brara, przyjaciela, 

Ja ciebie, rymnie; dl a próby więc redy 

Ca.Ją m u wartość niech twój głos udziela 

1 ku mnie zwróc i. 

ANIELA 
patrzqc ntt niego 

Koch, m . 

GU TAW 
Czucia mało -
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Uczqc jq: z uczuciem 

Ja ciebie kocham. 

ANIELA 
czulej 

Kocham . 

GUSTAW 
Zbyt nieśm iało. 

ANIELA 
Ach, kocham, kocham. 

GUSTAW 
Coraz lepiej, brawo! 

Powtarzaj często - cl uczysz się wprawą . 

Piszm y więc. 

P iszmy. 
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ANIELA 

GUSTAW 

ANIELA 
Ktoś idzie. 

GUSTAW 
Nie . 

ANIELA 
wstajqc 

Słysz~ . 

Na porem . 

GUSTAW 
ca/l(jqc w rękę 

Odbiega. 

ANIELA 
za nim 

Lisr! lisc! 
U1ima;q( 

Jak on d obrze pisze! 

Sc NA VI 
P. Dobrójska. li nie/a 

ANIELA 
k1)jqc list w siebie. na stronie 

Cudzy sekret - rzecz św ięta! 

P. DOBRÓJSKA 
Nie, nie! Mówcie sobie, 

Co chcecie, moje panny; ja naj lepiej zrobię, 

J ak się spycam Radosta. To najkrótsza droga, 

To nam wszystko wyjaśni . 

ANIELA 
A Gustaw, dlaboga .. . 1 

P. DOBRÓJSKA 
Gustaw bajek narobił. - Że się kocha, wierzę; 
Lecz żeby Radost miał być wiadom ym w tej mierze 

I w iedząc ru wprowadzał, temu nie dam wiary. 
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G ustaw - pewnie, jak każdy, ma swoje przywary, 

Ale młody, przystojny ... 

ANIELA 
naiwnie 

Myślałam toż samo. 

P. DOBRÓJSKA 
[ podobać się może .. 

ANIELA 
Może, moja mamo. 

P. DOBRÓJSKA 
I wiem, że jego serce lepsze niź li głowa. 

ANIELA 
Ach, lepsze, moja mamo. 

P. DOBRÓJSKA 
I przykrość gotowa. 

Gdyby ci się był Gustaw podobał choć trochę -
Aniela wzdycha. 

Nie i nie!... a Radosta - sprawki ro za płoche. 

AN IELA 
Ależ ja u nóg jego w idziałam G u rnwa. 

P. DOBRÓJSKA 
I to p rawda. 
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ANIELA 
Ich słowa ... 

P. DOBRÓJSKA 
Ich sprzeczka ... 

ANIELA 

P. DOBRÓJSKA 

Dość żwawa. 

Kto by się byl spodziewał po rakim człowieku! 

No, proszę! Mścić się jemu! - żen i ć s i ę w tym wieku . 

ANIELA 
Moja mamo kochana! nic dawaj m u Klary. 

P. DOBRÓJSKA 
Wprzód wiedzieć muszę, jakie są ojca zam iary, 

I ojcu, a nic córce, radzić m i wypada. 

ANIELA 
Niech ją teraz przynajmn iej wesprze twoja rada. 

Podczas pierwszy(h slów Kim)' ;; P. Dobrójskq Aniela zbierct 
skr)'rie kalamctrz i pióro 1 cicho wy(hodzi. 

s E A VII 
P. Dobrójska , Klara 

KLARA 
Ach, coż ja teraz pocznę w tej ciężkie j ni doli ? 
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P. DOBRÓJSKA 
Może o jciec nie ze hce i ść wbrew twojej woli? 

KLARA 
A jak zech e, jak zechce; 

P. DOBRÓJSKA 
Słuchać t rzeba będz ie . 

KLARA 
To pociecha! ro ojciec! 

P. DOBRÓJSKA 
Nie gan go w rym wzg lęd z ie ; 

Chce twego szczęśc i a . 

Sta ry rną:l . 

KLARA 
Piąknc szczęśc i e, proszę cioci -

P. DOBRÓJSKA 
Ale dobry. 

KLARA 
Co m i z rej dobroci! 

P. DOBRÓJ KA 
Zapomnialaś , żeś jeszcze pod ojcowską władzą, 

Że nie wszyscy - jak Albin , uwodzić się Jadzą ' 
A znaj ąc rwego ojca, łatwo zgadnąć bylo, 

Że ta wzgarda Alb ina nic będz ie mu miłą ; 
I chocia:l od zamęścia uwolni rym razem , 
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W krótce może przyk rzejszym zmusi c ię rozkazem. 

KLARA 
Ten Radost , rak s ię zdawał nic pragnący żony . 

Młody Albin - przynajmnie j miłością w iedziony; 

I mam i ś ć za mąż gwałtem, ro wolę Albina. 
Radosta slycha/ krzqkanie za drzwiami. 

P. DOBRÓJSKA 
Oróż i Rado t wła ' nic . 

KLARA 
Już wzdychać zaczyna. 

P. DOBRÓJSKA 
fltl Jff'Onte 

Nic mogę z n im rozmaw iać po takiej usłudze . 

Do Radosta 
Zaraz mu służyć będę . 

Odrhodzi . 

RADOST 
do Klary się zbliżajqc 

Ja ' ię tu nie znudzę . 

S CENA VIII 
Klctra, Radost 

RADOST 
po krótkim milczeni11 

Cóż tam rak myśl isz ' - O m żczyzn zagubie? 
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KLARA 
Myślałam właśnie, co wy j awić lubią, 

Że gdyby m kiedy była p rzymuszoną 
Mimo mej woli zesrać czyją żoną, 

Św i ar biedniejszego nie mialby człow i eka! 

RADOST 
Ej, do kaduka! I cóż ro go czeka? 

KLARA 
ame zabawy, gry, uczty i bale . 

RADOST 
o, ro nic złego! Będziesz się bawiła, 

Owszem - wesolość ja sam zawsze chwalę . 

KLARA 
To nie chcę zabaw. 

RADOST 
I spokojność mila 

KLARA 
S t rwon ię majątek . 

RADOST 
Jak mąż nim obdarzy. 

KLARA 
Wyd rę , a stracę . 

Srroić się będę . 

RADOST 
Zwycięży mocniejszy. 

KLARA 

RADOST 
Strój zawsze do cwarzy 

KLARA 
To nie chcę strojów. 

RADOST 
To wydatek mniejszy. 

KLARA 
z zaj1e1lem. szybko 

Ależ ja zawsze na przekór mu zrobię; 
On rak - a ja siak; on sobie - ja sobie ; 
Mąż spi - ja gadam, mąż gad - ja ziewam; 
Wzdycham, gdy wesół, kiedy smutny, spiewam; 
Trącam, gdy pisze, a krzyczę, gdy czyta; 
Mąż tak - a ja siak! Ząb za ząb! - i kwita! 

Przypommajqc sobie 

A ma pedogrę - depcę mu po nodze. 

RADOST 
mm1•tyqr nogę 

Ej, do kaduka! ie scanę na drodze. 
Lecz caką rzeczą - grzesznik ro nie lada, 

Co dla pokut y zechce cię za żonę. 
Chybaby znow u - jak rnmren powiada 
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To szczęśc ie dla mnie było przeznaczone. 

16 

Śmieje się. 

KLARA 

Otóż go macie. 

RADOST 
Gdyż ja się nie boję ; 

Słowom nie wierzę , a znam serce twoje. 
Chce wziq/ jq za rękę, ktńrq Klara UJ)'IJll'a 

KLARA 

J a nie chcę , nie chcę ! 

W płacz 

Cóż będę robiła! 

RADOST 
N ie bądźże dzieckiem . 

Pauz na m nie. „ 

KLARA 
Obym jeszcze była ! 

RADOST 

KLARA 
odwrawjqc się 

Z nam, znam„. 

RADOST 
obract1jq się wkoło 

N a pana młodego 

Czy si przydaję? co? 
Podrkak11jqc 

Hulać po ś lubie! 

Śmieje się: serio 
Wszak ci ro żarry. 

KLARA 
J a żartów nie lub i 

RADOST 
o, nie płacz, nie pła z! Nic nie będz i z tego, 

Nic, a na dowód przyślę ci Albina . 
Odchodzqc ze śmiechem 

To śmieszna s rawa i dziwna dziewczyna! 

KLARA 
sama 

Tak - ż ::my, żarty ! N ie ma ich w tym względzie ; 

J ak się ożeni, to żartów nie będzie. 

Klaro! 

An ielo 1 

ScE A IX 
Klara. Anieltt 

ANIELA 
u1myś/011a 

KLARA 
po krótkim mikzmi11 
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ANIELA 

Wiesz ry? 

KLARA 
Co ? 

ANIELA 

Ja m niemam , 

Że t a Aniela jest bardzo szczęś l iwa . 

KLARA 
Daj mi ram pokój! Teraz czasu nic mam; 

Niech sobie szczęścia, il e chce, używa . 

ANIELA 

Tak być kochaną! 

KLARA 
11'0/J nu11e 

Jak Gustaw powiada. 

ANIELA 

Cóż by m u z kłamsrwa? 

KLARA 
Co) pochlebia dumie. 

ANIELA 

Ach, k ro być wdzięcznym , cen i kochać urnie! 

KLARA 
Ty go nie słuchaj, raka m oja rada. 
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ANIELA 
N ie w iesz , jak miło, gdy czucia pieszczące 

Z godnym zapałem męska pierś wygłosi: 

To w uszach ł echce, ro coś w oczach parzy, 

To bieg nie , b iegnie jakby dreszcz po twarzy, 

To z twarzy w serce ; ro jak k rople wrzące 

Z serca się w górę, w górę, w górę wznosi, 

PokaZ11jqc 11e1 pi~r.ri 

I tak rn ściśn i e, rak w gard le zad usi, 

Że, koniec końców, westchnąć c ię przymusi . 

KLARA 
Jakie t y dz iecko! Tobie to nowina , 

Lecz nie m nie, duszko - wszak ci mam Albina. 

Oho! j uż po n im. 

Co? 

ANIELA 

KLARA 

ANIELA 

C iesz się. 

ANIELA 

KLARA 

Zmian ą . 
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N ie kocha. 

ANIELA 

M nie? 

KLARA 

ANIELA 
Ciebie. 

KLARA 
Skąd ro wiesz? 

ANIELA 
Wiem od Gustawa. 

KLARA 
Wszak j szcze dziś rano 

Wzdy hal. 
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ANIELA 
Przez grzecz ność . 

KLARA 
Błaga ł . 

ANIELA 

KLARA 

Nałóg . 

Pew nie ? 

ANIELA 
Nawet ci powiem .„ 

KLARA 
zniecie1pliwione1 
Cóż mi jeszcze powiesz; 

ANIELA 
Że mnie n ieszczęsne j ren ciężar p rzypada . 

Tobie? 

Mnie . 

KLARA 

ANIELA 

KLARA 
Ciebie ko ha? 

ANIELA 
Tak powiada. 

KLARA 
W ierz tu mężczyźn i e! - J ak bóbr płakał rzewn ie, 

Błagał , przys i ęgał, od m iłości ginął , 

A kon iec końców - chorągiewkę zw iną ł. 

Widzisz, jak <lobrze, że my nie kochamy -

Praw<la, Anielo 1 

ANIELA 
Chodźmy już do mamy. 



KLARA 
Prawda, Anielo? 

Nie kocha. 

ANIELA 
odchodzqc 

Dali do obiadu. 

KLARA 
Stf ITlrl 

Śmitje siic z prz)'lllltSll. po1u11 w gnietl'ie 
To wąż - i wąż ełen jadu. 

AKT PIĄTY 

SCENA I 
Radost . G11staw 

RADOST 
Guciu! na miłość Boga! jedynego Boga! 

Przyzn aj się, r yś coś zbroił? 

GUSTAW 
Skądże ra trwoga? 

Ja s ię reraz już kocham, szaleństwa nie zrob ię, 

Ja, widząc mój ro:.:sądek , dziw ię się sam sobie. 

RADOST 
Obym ja się mógł dziwić, choć na pól godziny ! 

Cóż więc znaczą ce wszysrkich powarzone miny ? 

Zacząwszy od Dobrójskiej. - Na ciebie, ladaco, 

Że s i ę krzywi, tO dobrze; ale na mnie - za co? 

Siedzieliśmy u srolu jakby w trzynaścioro, 

I wszystkim czas dość krótki szed ł diable niesporo: 

Aniela j akaś drżąca, ro blednie, to plonie; 

Marka oka nie spuszcza, wzrok jej w córce ton ie; 

Klara śmieje s ię, t rzepie, lecz w c iągłym przym usie; 

A Albin wszystk ie kwiatki przeliczył w obrusie ; 

Ty rakże nieswój, piłeś ry lko po swojemu; 

A ja zaś, nic nie wiedząc, dziwiąc . ię wszystkiem u, 

Jeden ponoś rozsądny przy całym obiedzie, 

Siedziałem między wam i jakby Piłat w kredzie. 
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GUSTAW 
CISZ j 

Miłość , stryjaszku, m ifość - ro cała zagadka. 

RADOST 
Aniela, Klara - dobrze; ale matka, matka! 

GUSTAW 
Matka kochać nic może? 

RADOST 
kiwajqr ręką 
Szalal i szale je! 

GUSTAW 
odprowadzajqc na Jfronę 

Jak ro mówią, suyjaszku? coś to nie rdzewieje ... 

RADOST 
j, G uciu, ty ' coś zbroił - ja czuję przez skórę . 

GUSTAW 

J a bym zbroił! 

RADOST 
Najłacniej rozpędzę rę chmu rę, 

Gdy pójdę do Dobrójskie j i pogadam o rem . 

GUSTAW 

O na nie wie. 
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RADOST 
Co nie wie) 

GUSTAW 
Nic nie wie. 

RADOST 
Trzpiot trzpiotem! 

Proś, głaszcz, błagaj , zaklinaj - on jak wilk do lasu. 
Odchodzq · 

I co mam z nim rozmawiać~ szkoda tylko czasu. 
Odchodzi tl' prawe drzwi boczne. 

GUSTAW 
Jtlnl 

Dobry stry jaszku, radość ciebie czeka, 

Lecz mego planu jeszcze ci nie zw ie rzę, 

Bo kto s ię kocha, rozsądnego cz łeka 

Z a powiernika niech nigdy nie b i rze. 

Radzi się, przyzna, że najświętsza rada, 

Ale tak zrobi, jak jemu wypada. 

SCENA II 
Gmtaw, r1 /bin 

GUSTAW 
Co? dobrym rad a i przyjaciel szczery) 

ALBIN 
Dzięk i , G ustawie, za twoje rozkazy, 

Spoj rzała na mn ie już dwan aście razy. 
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GUSTAW 
A westchnęła sześć . 

ALBIN 
O, nie; tylko cztery, 

GUSTAW 

ALBIN 
Co każesz, to zrobię. 

GUSTAW 
I słowa do niej! ... To pamiętaj sobie, 

Choćby płakała. 

I ro <lość na tę, co nigdy nie wzdycha. ALBIN 
bo/dnie 

ALBIN Ach! choćby płakała! 

z we1tdmieniem 
Prawda, nie wzdycha - ale któż bez skazy '. GU TAW 

GUSTAW 
A ty westchnąłeś? 

ALBIN 
Raz rylko - z daleka, 

I ro przypadkiem, ale bardzo z cicha. 

GUSTAW 
Jak cię przynagli, wyjdź za drzw i, u li ha! 

ALBIN 
Co ro za szczęśc i ! za niebios opieka! 

Tak rozsądnego że mam przyjaciela, 

Że mi tak dobrych , świętych rad udziela. 
.~ciska go . 

GUSTAW 
Tylko ich słuchaj. 
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Ach? - o, kiedy „ach" - za nic czynno 'ć cała. 

ALBIN 
hff0/(Zf1il! 

Choć wiciem ierp i ał, choć z potem na czole, 

Wszakże widziałeś, jaki-m był przy srole: 

Spojrzała ma mnie? - mój wzrok na uficie; 

Zwr ' ci la oko' - ja zerk na n ią krycie. 

GUSTAW 
W tym c b sztuka. 

ALBIN 
Prosiła mnie wody -

Ja nic. Pro i ła sol i - ja nic. Chleba -

Ja nic. 

GUSTAW 
W rym sztuka. - Nalała i wina ... 
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A 1a .. . 

wypi łem . 

ALBIN 
z poJpiechem 

CiSZl!J 

GUSTAW 
Bo pić za .vsze trzeba; 

Lecz ja ci ręczę - zm iękczać i ~ zaczyna . 

Wszakże tys i ączne daje ci dowody : 

Patrzy za tobą, sama ciebie szuka .. . 

Tyl ko wytrzyma j - na rym ca ła szmka. 

Choćby tu przyszła, hc i a ł a szczerej zgody, 

Choćby najczulsza była je j rozm wa, 

Ty „t ak " a lbo „nie" - więce j ani slowa. 

ALBIN 
Choćbym miał zginąć , wszy tko, jak chcesz, zrob ię, 

Boś j uż przekonał o dobrym sp s bic . 

Ach, twoje rad y - szczerym dla mni złotem. 

Śfiska go . 

GUSTAW 
11dajqr placz/iwy t o11 stt)'ja 

Tylko zmiłuj s ię, przesra t1 też być trzpiotem; 

Bądź raz rozsądny! - Pacrz, bierz przykład ze mnie. 

ALBIN 
Ach, robie zrównać chciałbym nad, remnie. 

Klara wbiegrt . .:t Z(Jb 1aywszy G11stawt1. 11t1gle st'( wsll 'Z)llllrje. 
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SCENA III 
Klara, Gmtaw. Albin. 

KLARA 
N ie ma Aniele 

GUSTAW 
11glqdajqc Jl!' 

W am ej rzeczy, nie m a . 

01J / llbi11a Jlfl .1tro11ie 
A co - jest ! Myś l i sz, że Anieli szuka? 

Ale się trzymaj . 

ALBIN 
lltl Jlrrmie do Cmtawa 

Ba! w rym cała sztuka. 

GUSTAW 
1w stmnie do Albina, mzkaz11jt{t 

S iądź sobie w ką ie, n ie strzelaj oczyma! 

J a wprzód nastroj ę , rzecz całą ułożę . 

Albin siada tv glębr tak, że nie słyszy dalszej ro::.mowy. 

Do Kim)' 
Czy mam wi nszowac'.? 

1 czego? - p ro zę. 

KLARA 
irfJnnzn1e 

Właśnie - w dob rej porze ; 

GUSTAW 
Noweg o kocha nka. 
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KLARA 
Nie wiem o żadnym. 

Panie G ustawie! 

GUSTAW 
Żartu j e stryjanka . 

KLARA 

GUSTAW 
Cóż ro gniewać może? 

KLARA 
Żarry nazbyt bolesne. 

Zacz)"" plt1 km'. 

GUSTAW 
Jak ro? łzy? A zatem 

Moją scryjanką szczerze nie chcesz zostać? 

KLARA 
Wolę sro razy rozsrać s ię z cym światem . 

GUSTAW 
Hm! hm! Kiedy rak: inna rzeczy posrać .. . 

KLARA 
Inna? 

GUSTAW 
Los w jednym grozi nam sposobie; 

Trzeba więc stłumić wszelkie d, wne waśnie, 
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Radzić wzajemnie i pomagać sobie. 

KLARA 
Lecz jak) 

GUSTAW 
Jak ? 

Po dl11gim namyśle 
Otóż tego nie wiem właśnie . 

KLARA 
Gdyby pan Gustaw chciał słuch ać mej rady 

I niby st ryja chciał ziśc ić układy .. . 

Zwłok i nam trzeba. 

GUSTAW 
Ach, wszakże tak chciałem! 

Ale Aniele z n iewczesnym zapałem, 

Widzę, przed marką była u spowiedzi; 

Marka się krzywi stryj się dziwi, ś l edzi, 

Dochodzi, pyra - i oro w rej chwili 

Może już sobie wszystko wyjawili. 

KLARA 
Toż reraz będz ie! Ach, panie Gustawie, 

Czyby ro jakoś nie można odmienić? 

Nie bierz mi za złe nacręrność w tej sprawie, 

Ale czas nagli - Radost chce się żen i ć; 

Powiedz m i - camtę czy kochasz cak bardz ) 

GU TAW 
Kocham - nie kocham, ale t u mną gardzą. 



KLARA 
Ach, nie wierz temu. 

Aniela nie chce. 

GUSTAW 
Ch ćbym słuchał stryja, 

KLARA 
Aniela ci sprzyja. 

GUSTAW 
Sprzyja! - I komuż nie sprzyj, jej dusza? 

Ale r tylko do wdzięcznośc i zmusza. 

KLARA 
znierie1pliu·io11a 

Domyśl się reszty. 

GUSTAW 
Chyba się domyślę; 

Bo nadto św ieżo mam jeszcze w pamięci, 

Jak panna Klara wypełni ła ściś le 

Te, które teraz chce obudzi ć, chęc i. 

KLARA 
Okol icznośc i niechaj m nie tłum aczą. 

GUSTAW 
Ok liczności nag l ą pannę Klarę, 

Lecz dla Anieli czyż t0 sam o znacza? 

Z j akichże względ , w mam dać re raz wiarę 

Temu, co może poc iąga mnie skrycie. 
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Zatem Aniela' „. 

KLARA 
consz po1J'L11cze; 

GUSTAW 
s r1s k01lczqc 

Godna przywiązan ia . 

KLARA 
I chciałbyś szczerze? „. 

GUSTAW 
p k wyiej 

Poświęc i ' j J żyoe. 

KLARA 
Czego się wahasz, cóż ci jeszcze wzbrania? 

GUSTAW 
Niepewność. „ 

KLARA 
Znikła . 

GUSTAW 
A wzajemność„. 

KLARA 
Cze ka . 

GUSTAW 
I to Aniela ... 
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KLARA 
sens kończqc, porywczo 

Mym g łosem wyrzeka! 

GUSTAW 
11a tronie 

Ha! regom czeka ł - mam więc pewność przecie; 

Jestem u celu, wy róbcie, co chcecie! 
Chce odejfr' i wrara 

N ie b ierz mi za zie, że spytam zbyt śm iele , 

Ale czas nagli, ale Radosc czynny, 
Z przyciskiem 

A jeszcze mógłby ubiec go kco inny; 

Powiedz mi zatem, słów nic tracąc wicie : 
Cirzej, pokawjqt przez 1· muę 11c1 1l lbi11t1 

I w camtę stronę lękasz się zamęścia? 

Milczysz - mam zgadnąć? - Życzę zatem szczęścia, 
Ale Albin .. . wiesz? 

KLARA 
coraz z w1rkszq nie ·ierpliu·ofciq 

Wiem , wiem . 

GUSTAW 
Lecz jest droga ... 

KLARA 
Roz um iem . 
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GUSTAW 
Daj mu pewność ... 

KLARA 
Ach , dlaboga, 

Wiem, już , wiem. 

Więc zostać! 

GUSTAW 
Odejść? 

Pn k1rfrkim mikzeni11 

Z nim? 

KLARA 
wst1'Zy1111tjqr szę 

Któż t0 powiada? 

GU TAW 

KLARA 
Męki ! 

GUSTAW 
(A) więc moja rada 

Będz ie przyjętą) 

KLARA 
Będzie, będz ie. 

GUSTAW 
Szczerze? 

KLARA 
Ach, szczerze, szczerze. 
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GUSTAW 
zmieniaiqc ton 

A ja bardzo wierzę. 

Brać przc<lsięwzięc i e, co wiecznym nazwano -

A zmien iać w dobie; n ienawidzić rano -

A koch ać w wieczór ; szkodzić niewinnemu, 

A za g dzinę chcieć pomaga ' remu -

Ż ro jest płochość, kto nie chce, to przyzna. 

I k tóż je j zdolny? - Pewnie nie mężczyzna ! 

Co wyraziw zy szeroko i d ł ugo, 

Mam zaszczyt zostać - uniżonym sług•! · 

Klanitt ;1ę bardzo nisk(I i odchodzi do swego pokopt . 

ScE A IV 
Klara, il Ibi n 

KLARA 
po krótkim milczem11 

Jak to? - co ro jest? - Wszys tko na raz ginie! 

To żarty - zemsta! 

ALBIN 
11a st ro111e 

Trzym aj się, Albinie! 

KLARA 
Jam m u wierzyła! zd radziłam A ni elę! 

ALBIN 
11<1 stronie 

AJ, p lacze! 
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KLARA 
Winnam, winnam z każdej st rony. 

ALBIN 
llCI SIYOlllt.: 

W tym sztuka. 

KLARA 
A leż ... O, jak cie rpi~ w iele! 

ALBIN 
na stronie 

A j, strach! 

Kl.ARA 
Albin ie! j u ż jesteś zemszczony. 

ALBIN 
ZfJ'll 'tl Jif i strtda ... nouw; na Jlro11ie 

W rym zruka ! 

KLARA 
Jak to? W i c prawa już nie mam 

I do l i roś i? 

ALBIN 
zrywa;ąc się 

A, j uż nie wytrzymam! 

do Kimy 
Ty wzywasz l i tość p rośbą nadaremną, 
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KLARA 
Możnaż się pytać , wiedząc, co się dzieje? 

ALBIN 
Cóż? 

KLARA 
Ra<losr, Radost chce się żenić ze mną . 

ALBIN 
A ty? 

KLARA 
Wprzód umrę . 

ALBIN 
I on m, nadzieję 

Ciebie przymusiD 

KLARA 
Za 01ca rozkazem. 

ALBIN 
Co? Rado t? z robą? - Tego nie doży j e! 

Idę, uwolnię i pomszczę ię razem. 
Odthod::.i prrdkn n · drzui1 Jrodk1J11·e 

KLARA 
bil'gnif( za nim 

Ach, Albinie! srój! 
\Vt drz111iach 

sró j - On go zah iJe' 
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ScE A V 
P Dobrójska, Radost. Aniela. 

RmioJI /J/'ędko wrhotlzi, za nim P Dobrójska . za niq A nie/a 

RADOST 
Gdzież jest? gdzież on jest? 

P. DOBRÓJSKA 
Bez gniewu, bez złości . 

ANIELA 
na stronit: 

Trzymaj go, mamo! 

Ja nie wierzyłam . 

Nic się nie srało . 

RADOST 
Miałbym wiedzieć o rym? 

P. DOBRÓJSKA 

RADOST 
Sciągać takich gości? 

P. DOBRÓJSKA 

RADOST 
Przesrał j uż być trzpiotem, 

A został kłam ą. 

P. DOBRÓJSKA 
Przebacz .. . 
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RADOST 
O, to właśnie ! 

ANIELA 
na stronie 

Trzymaj go, mamo! 

Czekaj . 

RADOST 
chrqr iść k11 drzwiom Gust lll 'tt 

Zaraz rzecz wyjaśnię . 

P uść pani! 

P. DOBRÓJSKA 

RADOST 

ANIELA 
net stronie 

Nie puszczaj. 

RADOST 
ku dl'zwiom 

Gustaw ie! 

Wyciqgctjqt" ręk~ - do P Dobrópkiej 

Za pozwoleniem. 
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ltlzie do dr~wi. 

ANIELA 
D labog ! 

RADOST 
No, proszę! 

Jeszcze gdzieś poszedł. 
Pc1trzy przez dziNrkę. 

P. DOBRÓJSKA 
Słuchaj mnie łaskaw i , 

Trzeba s i ę trochę porozumieć wprzódy. 

RADOST 
Co porozumieć? - Tu jasne dowody. 

P. DOBRÓJSKA 
Zbyt się unosisz . 

RADOST 
Ja s ię nie uno zę. 

ANIELA 
na stronte 

Nie wierz mu, mamo. 

P. DOBRÓJSKA 
Króż je t ra An iela? 

RADO T 
Ach, żadnej w świecie nie znam i nie znałem ; 

Oprócz re j jednej. 

P. DOBRÓJSKA 
Króż ojciec A ni li? .. 

RADOST 
Mogęż ja wiedzieć, czy w życiu mem całem 

Wi<lzi alem kogo, co rak córkę zowie? 
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P. DOBRÓJSKA 
Z którym cię sprawa odwieczna rozdziela. 

RADOST 
J a nie mam sprawy, z nikim mnie nie dzieli . 

ANIELA 
nt1 j/ro11ie d11 mt11ki 

Nie chce. i~ przyznać . 

RADOST 
Co ro w tamte) głowic! 

P. DOBRÓJSKA 
Swój pojedynek wspomnisz sobie przecie) 

Mój poje„. 

RADOST 

Biorq się za gloUJę 

Gwałtu! co ten hultaj p lecie! 

P. DOBRÓJSKA 

Tylko spokojnie .. . 

RADOST 
Moja mościa pani! 

Z oczu widziałem, przeczułem przez skórę, 

Że coś napłatał , nabroił bez m iary. 
Żalofoie 

Co naj boleśn ie j serce moje rani , 

Iż nik t zapewn ie nie <la tem u w iary, 

Że m u dziś burę sypałem na burę . 
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PlacziiUJie 
I cóż m am robić? ... A le wiem co zrobię : 

Jeszcze osrarn ią chcę m u dać przestrogę. 

ivychodzi prędko . 

ANIELA 
Ach , biegaj, mamo, trzym aj go rzy sobie. 

Biegnę . 

P. DOBRÓJSKA 

ANIELA 
Ach, p ręd zej. 

P. DOBRÓJSKA 
biegnqc 

Już prędzej nie mogę. 

SCENA VI 
A nie/a, Cmtaw w 1/ębi 

ANIELA 
nie widzqc Cmtmva 

Radost porywczy, ale dobry w d uszy, 

Prośbam i , łzami na końcu się wzruszy -

P rzebaczy - G ustaw odjedzie - a dalćj? -

J a plaknć będ , on się nie użal i -

Zapom ni. 

GUSTAW 
N igd y. 
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ANIELA 
Ach ! 

GUSTAW 
Nie, nie zapomnę ; 

Naszego zw iązku og niwa n iezłom ne . 

ANIELA 
Uchodź. 

GUSTAW 
chodzi ć:> 

ANIELA 
Srryj grozi, z łorzeczy. 

GUSTAW 
Da s i ę przeprosić . 

ANIELA 
Lecz wszystk iemu przeczy. 

GUSTAW 
Bo crzpior. 

ANIELA 
Trzpiot? 

196 

GUSTAW 
kiwa)'l'° glowq 

Oho ! 

ANIELA 
z ll'l'Sf -hnimiw1 

Ze strachem pewnie . 

Jam mu już wierzyła! 

GUSTAW 

ANIELA 
11a hm ie 

Owszem . 

GUSTAW 
Pomyśl o rem, 

Jakim dla ciebie byloby kłopotem, 

Gdyby wróciła dawna posrać rLeczy. 
Po kr·ótkim 111ilc:eni11 

A z nią i milo 'ć, tobie tak niemila. 
Po kró1k1111 111ilrze11i11 

Marka by może także za mną byla. 

Acl , rak mnie kocha! 

ANIELA 

GUSTAW 
Cóż wtedy się scanie; 

ANIELA 
proszq .rir 

Cóż ja mam mówić? - a cóż co pytanie? 

GUSTAW 
biorqc ;q za ,-ękę 

Ni wierz, Anielo, tej pieszczocie wzroku , 

JY7 



Gdy z wolna u nąc, spo znie w twoim ok u, 

Tej drżące j dłon i , kicJy ciebie bliska, 

N ie wierz głosow i co si , w du zę w iska, 

Lecz wlasne serce niechaj cię o 'w ieci! 

Ach, tylko miłość równą miłość nieci. 

Serce - milczy? 

A tamta? 

ANIELA 
spo;rzau'SZJ' m11 w " ZJ' 

Nie . 

GU TAW 
pociq~ajqr u· objftic1 

Aniel ! 

ANIELA 
Ul Jf:KfJ objęci// 

Gus tawie! 
\łl)T)Wajq się z objęcia 

GUSTAW 
Tyś jest, tyś nią był zawsze. 

Jak to , A niela;. 

ANIELA 

GU TAW 
Żadnej nie znam innej. 

ANIELA 
Ale nie zwodzisz? 
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GUSTAW 
O, n ic bądź w obawie. 

żyłem zdrc dy, lecz zdrady niewinnej . 

Byłżebym wzniecił uczucia łaskawsze , 

Gdy ię przybliżyć rarałem daremnie, 

Gdy, uprzedzona, stroni ła' ode mnie? 

ANIELA 
Więc nie kochałeś? To nie jest dm ianą? 

I jed na jestem ... 

GUSTAW 
sem kotlczqc 

Jedynie kochaną. 

ANIELA 
Zatem i Klarze „ . 

GUSTAW 
sem końrzqc 

Odpuszczona wi na, 

Albin j ą kocha, a ona Albina. 

SCENA VII 
iż semu. Radost . P Dobrójskr1 . 

Rc1dost .rpieswie wchodzi, 1 11im Dobrójska. - Radmt staje 111ż 

przed Gm1awem, zad)'Chany równie ;ak Dobró;ska, mówić nie 
może. - Po k1·ótkie; chwili mil unia Gmtaw parska imitrhem 

RADOST 
obraca.jqr się do za nim stojącej Dob,-ójskiej 

Śmieje si - widzi pani? 
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Oho! 

P. DOBRÓJSKA 
ocierajqc c::olo 

W idz9 . 

RADOST 
hirmtc siir pod hoki. do Gm1,1wa 

Mości panie' 

GUSTA\V 

RADOST 
zbity z mo111y 

I „oho" - słyszy pani? .. Oho" jeszcze. 

Powiedz, więc słuszne byly rroski moje wieszcze? 

Nabroiłeś, naplotłeś! ... Lecz zrób m wyznan ie: 

W jakiej, gdzie, kiedy, w której kochasz się Anieli ? 

W której - w rej. 

200 

At 

GUSTAW 
him·qc zr1 rękę Anidę 

RADOST 

11bmra;q1 się do Dobrójsk1q 
A! „. 

GUSTAW 
Io ! lnie/i 

Wszak rak? 

ANIELA 
O, rak . 

RADOST 
Otóż macie! 

I króż go tu zrozumie? Wszakżcście slyszeli? .. . 

A! - a ów pojedynek? - Mów no, panie bracie. 

GUSTAW 
odprowadza;qi· net stronę 

Wszak wiesz, stryjaszku? .. . 

Pst, pst ! 

RADOST 
głośniej 

Co? jak? 

GUSTAW 
j e.mu glo.fniej 

RADOST 

GUSTAW 

Na reducie ... 

Poszło wam ... 

Podobno ... 

RADOST 
che 1m1 mta zamknqi' 

Milczże, bałamucie!„ . 

GU TAW 
11.1/lwajqc gł wę 
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Cicho .... 

Miejże reż rozum ! 

RADOST 
jak wyżej 

GUSTAW 
jak wyżej 

o ro .. . 

RADOST 
jak wyżej 

Ale cicho! 

ScE1 A VIII 
Ci sami. Albin wbiega. zet nim Klttra . 

Albin. zachodzqc z przeciwnej strony, kiedy jeszcze Radost stara S1·: 

zamknq/ 11stri Gmtawowi. krzyczy m11 w mho 

ALBIN 
Nim zaślubisz Klarę, 

Mnie zabić m usisz. 

Albin ie! 
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RADOST 
przest1·aszony, cofajqi· się 

KLARA 
odriqgajqc 

A ro - co a licho ! 

RADOST 
przecierajqc 11cho 

Ja chcę Klan;:> ... 

P. DOBRÓJSKA 
Co . ię dzieje! 

RADOST 
Wszak ru zaraza! Ten znowu szaleje! 

0fl /1/bir1a 

Któż mówił? 

ALBIN 
Ty sam . 

RADOST 
Żartom dałeś wiarę? 

KLARA 
O jca prosiłeś. 

Gustaw. 

RADOST 
Ja? kiedy? kro mówi? 

KLARA 

RADOST 
Gustawie, skąd ta nowa łaska? 

GUSTAW 
Chciałem ją straszyć . 
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RADOST 
A, cóż ro, u iaska! 

Czy ja srraszydło na młode dzi ewczęta ? 

Do 11/bina 
Al skąd twoja zemsta rak zawzięta? 

Kochasz - Aniel ę. 

ALBIN 
Ja? Kr mi ropowi '! 

RADOST 
Guscaw. 

KIARA 
Tak. Gusraw. 

GUSTAW 
Gustaw, Gusraw trzpiotem , 

Naplótł, nabroił- ale czy szczęśliwie, 
Biorqc za rękę Anielę i klękt1jqc przed DobrójJkq 

Tu s i ę, Anielo, przekonamy o rem . 

P. DOBRÓJSKA 
podnos::qc ich . do Gmt rn•a 

Ja c ię rozum iem. 

RADOST 
Ja się tylko dziwię. 

P. DOBRÓJSKA 
lqczqr ich 

l szczęście córki powierzam ci śmiało . 
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GUSTAW 
A teraz drugą zajmijmy się parą; 

Rozkaw;qc 
Albinie! Zbliż się . 

P. DOBRÓJSKA 
Cóż, ty na ro, Klaro? 

GUSTAW 
Chce, chce, ja ręczę. 

KLARA 
Ale ... 

GUSTAW 
Już się srało. 

KLARA 
Ach, gdybym mogla, na złość bym nie chc iała! 

ALBIN 
Ale nie możesz? 

KLARA 
l kochać cię m uszę . 

GUSTAW 
Niech was ren złączy, komu za ro chwała. 

Łqczqc ich poważnie 
Bądźcie szczęśliwi rak, jak się kochacie! 

Do Klai-y ciszej 
Cóż ś luby? Poszly? 
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Podobmc do Albi11c1 na slrnnie 

Każ s i ę podkuć, bracie. 
Gfofno 

Wszystko więc dobrLe . 

RADOST 
A le, na mą d uszę, 

Nic nie rozumiem - powiedz, G uciu drogi ... 

GUSTAW 
śriskajqc go 

Dzięki, srryiaszku , za twoje przestrogi! 

* Mono ze st rony tytulowej pochodz i z dzieła Andrze ja Maksymiliana Fred ry 

(ok I 620 - 1679 ) p t. Pr::.Ji law1fl mtiu ·pf/to -11Jrh (Kraków 1658), p rzys łow i e nr 

J:?ti . 
* Przedru k według wydania VI Ślubów. .. , Biblioteka N arodowa, Zak ł ad Naro

dowy im. Ossolióskich, 1983 
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Esther Vitar 
Królowa i Szekspir 

Reżyseria - Grażyna Dyląg 

ł 
_, 

: ~ ' ""'li 
• • • • -4 
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'..,,, 
Wszystko dzieje się podczas jednego wieczoru i 1edn J nocy 1603 roku, na 

zamku Richmond, gdzie przebywa królowa Angh1 Elżbieta. Tej właśnie nocy 
królowa zamierza połknąć truciznę . Ale mm to się stanie, zaprasza 1lka ważnych 
osób by byli świadkami tej szczególnej chwili Chodzi o jej siostrzeńca 
I na tępcę tronu, infantylnego króla Szkocji Jakuba VI, spragnioną scenicznej 
sławy Lady Southwełl, arcybiskupa Wh1tg1fta. któregc królowa zbulwersuje 
opow1eściam1 o dotyczącymi j j życia erotycznego oraz ujawnioną niewiarą. 
Chodzi wr szcie o dramatopisarza wszystkich czasów Wiliama Szekspira 
Przybył wystraszony, przygarbiony, w przemoczonym ubraniu. Tylko królowa 
potrafi docamć jego wielkość. To przecież ona w różnych przebraniach. obejrzała 
wszystkie przedstawienia Teatru Globe. Zna na pamięć fragmenty jego dramatów 
i może rozprawiać o nich godzinami. 

Elżbieta nie wierzy w nieśmiertelność duszy, Elżbieta wierzy w nieśmiertelność 
dzieła Szekspira Dla mego włoży po raz ostatni królewskie strOJe . by Objawić 
się w calym dostojeństwie majestatu 

Iwona Bielska za rolę Królowej Elżbiety otrzymała nagrodę główną 
Festiwalu Sztuki Aktorskiej na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych oraz 
Złotą Maskę - nagrodę łódzkich recenzentów dla najlepszej aktorki sezonu. 

spektakl trwa 120 minut 

Knut Hamsun 

Głód 
adaptacja i reżyseria - Paweł Miśkiewicz 

•Co mnie interesuje, to nieskończona różnorodność mojej duszy, dziwność 
mojego życia umysłowego , tajemnica nerwów w wygłodzonym cie le ... " 
- mówił pisarz o Głodzie. Ale tak naprawdę napisał ks iążkę , która zawsze 
najsilniej dotykała i dotyka młodych wrażliwych ludzi, stając się dla wielu z nich 
dziełem kultowym. 

Bohater, człowiek bez imienia , jest młodym. zbuntowanym , 
bezkompromisowym artystą. Stawia sobie i światu najważnieisze pytania. Chce 
być wolny. chce być sobą realizować przyjęte ideały, tworzyć wielkie dzieła. 
Jest inny. Pisze. albo wyczekuje tej jedynej dia pisarza. natchnionej chwil!, 
1gnoru1ąc rzeczywistość materialną czy życiowe korzyści. Także kocha tajemniczą 
dziewczynę o tajemniczym Imieniu 

Dokąd prowadzi taka konfrontacia i deałów z rzeczyw1stośc1ą? Co wybrał 
hater Hamsuna? Co dziś wybiera młody człowiek? 

spektakl trwa 100 minut 

o 
c 
N· 
)> 

(/) 

)> ... 
)> 

--ł 

m 
)> 
--ł 

AJ 
c 

z 
o 
~ 
m 
(j) 
o 



o 
(!) 
w 

5 
o 
z 

<( 
_J 

<( 
(/) 

<( 
-N 
~ 

o 

Martin McDonagh 

Kaleka z lnishmaan 
Reżyseria - Remigiusz Brzyk 

Jest Io z pozoru opowieść o zwyczajnych. ale przecież najbardziej zwykłych 
ludziach, żyjących w zamkniętej połecznośc1 na irlandzkich wyspach Aran. 
Ale , w miarę rozwoju opow1esci, każda z tych "codziennych postaci" staje się 
oddzielna księgą ludzkiego losu Księgą naszych marzen 1 rozczarowań 
samotnośe1 . skrywanego c1erp1enia. sięgą nadziei I taiemnicy. Zagarnia nas 
ten świat 1 przykuwa do sieblfl Bo Jak zauważy! Ernest Bryll - opowiada się nam 
o "Dobrym w Złym i Złym w Dobrym" 

spektakl trwa 150 rninut 

Tadeusz Stobodzianek 

Prorok llja 
Reżyseria - Mikołaj Grabowski 

W "Proroku llJI" tkwi pytanie o n at urę naszej duchowości , o człowieka 
religijnego W Poisce łam ·ą się wzorc,e dawnego katolicyzmu Dotąd katolicyzm 
łączył się z patnolyzmem był ostoją polskości Nauczyliśmy się patrzeć na 
kościół nie iako na dom bozy , tylko iako na dom - schronienie na dom, 
w którym można usłyszeć prawdę polityczną. 

Według mnie nastąpiło nadużycie tego zjawiska, więc lrzeba sobie teraz 
zadać pytanie, czy nasza relig11ność jest związana tylko z ową tradycją. czy leż 
w czlowieku isln1e1e podstawow potrzeba Bog Ja odpowiadam, że ta potrzeba 
Boga 1slnie1e. A teraz: gdzie jest ten Bóg - trzeba sobie samemu odpow1edz1eć . 

Retyser 

Przedstawienie otrzymało Grand Prix konkursu Ministerstwa Kultury 
I Dziedzictwa Narodowego na wystawienie polskiej sztuki współczesnej . 

spektakl trwa 120 minut 




