


2 'P8*łe1ern1ka l9ll 
i:\ez e.t:.n !.OC. J Ż trzeci Z rzę I, 

lasypia·n corze. ale po u y.vie 
godzi.cy uudzę ię. kt..y łożył 
gło11ę .v uie.vlanchy ot.var. Je tem 
zupebie rozDudzor.y. 'Il 11 t ie 
uczucie, j KD;yrn file ł . ogóle lub 
tyl1Co od cie~ą lo1.JC4, ro z::...6ov 
przed SOli<t trud :z.asypi ct 1 czu ·ę 
-ię odepcnrlięt;y od suu. I od ter z 
roz[)oczyua się CAła L.oc illr.ieJ .vięceJ 
ż do godziuy pi<tteJ, r.oc t JC . że 

.v;ra.vd.zie ~pię, ale .vyr zi te sr.y 
trz;ym .;ą 'Ode r611r.oczes ie .v st. we 
czu.var.ia. 5 ię dosło.vrrie ot.Jole ·ie ie. 
a sam :ouszę 'iZR.'liO"tać ·ię z sew.i.;y11i 
Nidziadł.ami. · oło god.zir.y t:'i'łtej 
jest już dosl.Jar.:y ostatr.i Slad suu. 
oarzę t;ylKo. co -.v;ysih IJar, zie· Li.iż 
czu.var.:.ie. Kr~JCo 'lló.viąc )rzei:Jędza·n 
cab~ r:.oc .v stacie taici11, N J&.J(i11 
czło.vielc. zdroN;y z ajduje się .u.a krótką 
chNilę tirzedt'!: .vłasciNy:o zaśctęcie11. 
Kiecy oudzę się. 11szystlcie scy sq 
jeszcze zgro11adzor.:.e .volCół mcie. lecz 
.vystrzegam .ię przecilcać je 11;yślą . 

. 9 'P"*i.z:ler.ti:lka. l9ll 
Seu dzisiejszeJ cocy, ca11et rar...o 

cie u.vażałem go za piękny z .v;yjąt1eie11 
Jed.r.:.ej roałej sceu.ti, złożor.:.ej z d.vóch 
sprzeczuycn spostrzeżeń, JCtóra .vy.vo
łała o.vo tiez11ierr.e uczucie zado.vole
r.;.ia ze sr;.u, a którą -nimo to zapo1lr.:.1a
łe1l. Szedłe11 - cz;y toNarz;yszył roi za
raz od ŁJOCzątlrn Y.aks, r.ie .viem - oooic 
długiego szeregu do116.v r.:.a Nysok:ości 
pier.vszego ltib d.rugiego piętra, taJC 
jak N pociągac..'l pośpieszcych idzie:ny 
z .vago!l.u do wagor.u. Szed.łe11 oardzo 
seyolco, może dJ.atego, uo czase:n do11 
t.oył lialc l!.adwerężoz...y, że już to se110 
skł.at:.iało do pośpiecnu. Drz.vi po:niędzy 
doma:ni !..ie ZNracał.;y .vcale 1lojej u.vagi, 
oyła to po prostu olbrz;ymia a11filada 
poJCoi. a tirzecież możr..a uyło roz ozr.;.ać 
rozmaitOSć tie tylJC:o ;;ioszczególr.yctl 
11iesz1Cań, lecz Ul.vet do116;v. .t;oże oyły 
to same poicoje z łóżlca11i - te. lCtóre 
mijałe11. Pozosta.l:o 111 Ne 11s1;011i.ie clu 
jad.co charalcter;ystycZLe łóżko stoją
ce z t>olcu, u le.va ode m::..ie, przy 
cie:ncej czy też t;rudL.ej i może slco
śr..eJ, ja le oy Na .r.:.a podda -zach. ściallie 
z lliskim stose-n pOśeieli i z kocem. 
a raczej tylko zgrzeo!.;.1;ł chustą płó
cie ll Ilą. k:tóra slcopar..a coga:ni tego, co 
t a11 spał. z.vi -ała rąulde:n JCu zie-ni. 
Uczułem się za.vstydzor.:.y, że .v porze. 
gdy .viele osóo ~eszcze leży .v łóżkach, 
przechodzę przaz icn polcoJe. szedłe1l 
.vięc i..:a palcacn .. vield11i lcro.ca11i, po
dzie.vajqc się .v tec sposóo dać jakoś 
do zrozumiecla że tirzechodzę t;ylko 
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l7 l1st.apada ~ 
:iew r o ząceJ o góry 

drodze 11iełlc:i.ł. się ie~ ięceJ 
v środku Bnrbu, z , 'llu.Jqcy głri uic 
jezd.r.ię. ZBCZY cy się, c;rZ<łC 
o dołu po le:1eJ stro„ie - trniet· 
~He lt>o zalcr.:epłn. gllL!a, lctóra po 

ra,veJ trou.ie o:;;un.ęł ię 11 dół 
stopeio·.vo na skut;ek SiC.r . ze.c...ia, r.a
tomia t JO le.veJ tercz ł.fl. .v,ysolco 
.:...il.Jy J lisadn. ogrodzeni . Sze "le'll 
troc.~ ra.vą. gdzie ri roga była pra· 

.vie Nolan. i z.obacz:;łe;n, że z o.Lu 
zDliźa ię 11r...ie aakiłl ctlo.viek 
r..a tró..iJColo cu. Jeżdżaj:tc. z · a.vało 
ię, pro to r.a rze ZJ(odę. y to 

czło.viek le :J t;. :1:od, a J.rzy.:iaJ:n-
uie.j jego oczy .v;yglą• ał,y j le za.mgle· 
z.;e doły. ...r6 ikoloNiec ył '.YY. rotr.. . 
. v z, i~ku z tym jechril .vpra.vd.zie 
uie e.v.c;.ie i ch.viejuie. ale mi l!o to 
oezszelestu!e. pra.de prze-a· ie 
c!cno i lej(lc.o. Pocn.vyciłem cj·klistę 
N o -tat;• iej c!i.vili i trzymn.J<tC go 
t k. J le. gccyby ył. dero.v ic:ą - vego 
poJ zd , „Jdero,11ałe"O OJRZ l N razpa
dliuę, 'torq a11 rzy-zedłem. ó.vczas 
os uął ię r.a mr:.ie, lecz uro:>łem na
gle .v olbrzyma, a mimo to trz:r nałe·o 
go .v J .cie„t'l vy11u -zer.ej ost ·.vie1 c 
·omar złego OJe..:d. ,J kuy t.ezpań-ki 

od te; cn.vili, zac~ ZJeżdż ć - choć 
I.!a razie ;o.voli - z o.vrote11 .v dol: 
i ociągL.41: mtle za -otą 1.:..ęliśmy 
.voz drabi iast;y, ;..a Któr,ym t oczy
ło się kilkoro ludzi, .v zy cy cie11-
no o.lziaui, był .vśró ich chłopiec, 
-knut .v ja .r:..opo ielatym kapelu:azu 
z podNir..iętł:t k..reSćł- 1,.;a tego c.iło1 a
lCa, którego ZRUN żyłem już z .e.v ego 
o dalenia. oczeki.Ye.le·u vo11ocy, cóż, 
lcie'iy oc od.vrócił -ię i Ncis1.4ł mię
dzy ludzi. Potem spoza draoir:.1 -te
go .vozu poja.vil się - tymcza em tro -
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l7 grudnia w 
i ę · ć, e 'te'n zmęczony. .oże 

t11 n Zllt ad.Ł Jaż .vyrolc. , ie le I.!O'.Y .t:.a 
te· te11 t. 
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.Podobr...1 ie 
r:...iac:1 
.uieni 
k żde 
styczue. ł.ośó j · K J t r...ie
pr N opodotn i f'; t tyc . it. y 
zrozurnie6 t po.Yieśd, n leży 
odceyty.vać ta . Ja o ny c. li 
.; kieg m rzer...l er:.r:..e o -
giego, za.vi ł.auego r:..u. rym 
ze ętrzr..e w rzer..i.a dzie ·. się 
"N Jrze -trze ni i czasie. · od
l .vied..t:ikie'll myśli 1 ucz ć tu.. -
ce o . .v ty·n przyl.."".: aku oo. ter 

o.vi i - Józefa A'. (_) 
K„ jak moglioytrny .vied.zieć. 

rozt-'oczy.ua rzecle e.r..ue od 
uświa 011iecta -o ie. że jest za
trzym cy. .;o to zn.aczy - zatrey-

"? Je t interesujące sł.ono. 
JCtóre 'Il ".vóJr.e z_ czecie. b. 
że jesteś ny zatrzyrnaci. może zu -
czyć, iż z ili.śley się pon l'.!lłdzo
rern :fuclccjonar i uszy policji, lecz 
zatrzymacie 'Iloże r6.vu1eż zu czyć 
za mo.vallie moż1Lvo9c1 roz,110J 
G arżouy est are zto.v cy przez 
policję, zanaroo.vacy jest llor·nalcy 
roz.vóJ jego orgaclzmu. . jaNL.ej 
.var t vie opoNieAci uży.va się N-:f· 

r żeW.a .zatrzy·naur .v pier.v.-zy11 
roz i!lliez!iu. Nato:nia t jeJ ~ym
boliczne zuacze I.!.ie za.v· rte jest 
N ty n cirugi"D. K. aa s.viauo;nOSć, 
iż je t are:szt011B.L.J' i za.h mo.vacy 

.vym wła ·uy-n rozwoju. C..J 
Było to puste, zr11tyr.izo.vane 

życie. egzy ·te r....cja jało.va, .vyz y
t iłot,ci i ele·neutó.v t.vór
czych. Istotnie ył o.u zatrzy
·nauy i ·łyszał. jak gło su nie
u.ia informuje go o z trzymaniu 
i o r:..ie ezpieczeństvie zagr ż -
. cym Jego OSOt.lO.YOÓCi. 

Józef K. uył czlo.vie ie n 
o „orle .tacJi o oiorczeJ~. Ctrzy
·ay.vać od ir... ych - nigdy z ś a
N ć czy też t.vorz;yć - to l>;ył 
ierunek .,yszelkich jego dążeń. 

I ci poNirrn.i go k:ar·nić, trosz· 
czyć ię o niego i osłar...iać rze 
ś.viatem. od cich ię uzależn.il. 
B.Ył .vci ż dzieckie11 zukającym 
;omocy mat i - oczekuJąc;y-n oa 
r.ie ,v-zy ~tdego, Ny1Corzystu -
cym Ją i zręcznie r.:.i ierującym. 
Ja u .vszystJCicn luazi o podob
nym r:.a ta Nie r.iu. st rar...i Jego 
obracały ·ię gló.vr:.ie Nmc6ł miłe
go i -ympat;yczr...ego o-obu t;yci , 
t k by ludzie, z.vłaszcza z o o
t/iety, a.Hali ·nu to. czego potrze-
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Je; • ię · zym lę i m u .va-
go okoliczr..oSć, że l zie mo

gl t.>y ię rozgu.ie ć 1 zaclechać 
ś.vi dczeń. je o rzekor... n.iu 
.traciło N zel iego obr z.u. da
w ło ię L.~ zeNr:.: trz. ro le'Il 
życia t roN dz ł .-ię do ni a ia 
ryzy utr ty łas , tor z r:.ie
go łyuęły. 'ły.uik tą r .IC o
czuci .vła r.ej -ił.J' i doj'lluJ cy 
lęk l rzed groiuą orz celli go 
przez o ooę czy też o oby, od 
ktorycn t uz leżn.iony. 

K. r..ie Nie zi ł. kto go o ar
żył, ani też. co mu się vła i tie 
zarzuca. L> 

. re r:..ym życiu r:. e nogłoby 
·ię to cnyoa rzytrafić. Jeśli 
czło ie jest are:szto.v r...y. nie 
.volr...o mu pro·.va zić u · 1 ZNy
kłym tryt.iem s.vyc pr w urzędo
Nyc ni też kor..tyr... ON ć żad ej 
ze .vycn codzien c czyr...r.:.osci. 
'„1c o o llwe zarzą ·zen.ie .vyra
ż ło .v ·po ·ó -ymboliczt..3 !'. t. 
iż jego czyr..u.ości urzę o.va or z 
.v zy-tkie inne poczy!!.a ia oyły 
tego ro • zaju, że z ara zto.var.ie 
go ja.Ko istoty ludzkie, nie .v ły
uęło .vłaści.vie r. ich prze ieg . 
Z ludzkiego unktu Nidze n.ia byL 
ou r...ie;nal mart.vy. lecz rnogł mimo 
to .viesć r.:.acial życie urzędri.i
ka ua• ko.vego. po.u.ie.vaż dzi łal
nosć ta ~ie miała uic NS óluego 
z jego czło.vieczą egzy-te ncJą. 

K. miał mgli t'l t;.vi· ·omaść 
tego, iż tr.voni -.'le zycie i ulega 

z;ybkie·nu ve.v~ętrzuemu roz a
do.vi. Gnocia.ż sł.;y-zał gło sNego 
-umienia, nie rozumiał go jed
uak. ~amiast po.1Cusić się o zro
zurnieuie pra.vdzi.ve,j przyczyz.y 

Nego are -zto.var...ia. rzejaNi :Ł 
kłou.r..:.oSć do ucieczki od .vszel

lciej S.Vi · 011o6ci, Z nia. t o:nóc 
same11u sobie .v je· yny mozliN;y 
s osob - uzuając pra.v<ię i ró u
jąc się Z'Ilie.uić - szmcał pornocy 
ta u. gdzie :..ie :uożI!.8 Jej tzyło 
zualeić: na ze.v!!ątrz; zukal 
vs arcia u iur...ycn, u s ryt.uych 
ad.vo~ató-N, u .ICO iet. których lC.O
r.eksje mógł Nykorz;ystać, za.&.Je v
niając za.vsze uroczyście o -.vej 
nie.vir..:.nosci i zagłusza ąc gło
'lló.viąc;y 'DU, iż jest .virrny. 

<Ericn Fro·nm, Zapo11u:iaa.j' Ję
Zj'k. .V.stęp do roz1111ier..ia -uó.v. 
tJalw.i i '11Ltó.v. 

arszawa l:.f/2.) 
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