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Buda

Warszawa udawała siC na spoczynek. Wielki zegar kolejowy ponurym basem obwieWcił
godzinC dziesi>t>. Ulice wyludniały siC stopniowo, sklepy zamykano z łoskotem, dokoła zale-
gała pustka i cisza przerywana dalekim echem turkotu nieuchwytnego szmeru.

Na rozległym placu WródmieWcia, w trzypiCtrowej, narocnej kamienicy czuwała jeszcze
pierwszorzCdna apteka, bij>c potokami białego Wwiatła rozpływaj>cego siC w cieniach ponurej
nocy marcowej.

W aptece koMczono dzienne obrachunki. Pan źdward żCdaba, współwłaWciciel firmy
„żCdaba i Miłecki”, stał pochylony nad szuflad> kasow> i sapi>c przeraaliwie, rachował pie-
ni>dześ starszy pomocnik, Werda, dodawał ksi>ckC odrCcznej sprzedacy, z materialni docho-
dził szept prowadzonej rozmowyś słuc>cy Józef, zamiatał podłogC.

– ProszC! – zacz>ł po chwili pan żCdaba, typuj>c do szuflady drobne pieni>dze do zmiany
i odkładaj>c na bok spor> paczkC banknotów.

– Receptura oWmnaWcie kopiejek dziesiCć, odrCczna dwadzieWcia czterdzieWci, wody piCć –
dyktował Werda – razem czterdzieWci trzy piCćdziesi>t.

– Hm! – mrukn>ł pryncypał – mało, panowie, zapisujecie... z groszówek blisko piCtnaWcie
rubli!...

Pomocnik wzruszył ramionami i wyszedł w gł>b aptecznych pokoi.
żCdaba pieni>dze do s>siedniego gabinetu odniósł, do kasy schował i obejrzawszy nie wy-

kupione lekarstwa, zakomenderował w stronC laboratoriumŚ – Zamykać!
Źwu zaspanych słuc>cych zaczCło powoli opuszczać karbowane caluzje, w materialni

rozległy siC głCbokie westchnienia.
Pryncypał atoli miał jeszcze zamiar dłucsz> chwilC zabawić, bo rozsiadł siC na czerwonej,

aksamitnej kanapce pod oknem i zawołał cichym, przeci>głym głosemŚ
– Panie Władysławie!
Z głCbi lokalu apteki wybiegł siedemnastoletni młodzieniec i rumieni>c siC z lekka, obrzu-

cił pytaj>cym spojrzeniem swego chlebodawcC.
– Panie Władysławie! – powtórzył cicho żCdaba, wpadaj>c w ton słodkiej przyjaani. – Co

pan robi?...
– Ja... panie?! – odpowiedział z cicha młodzieniec. – Źoprawdy nie wiem!...
– Rozumiem. Jest pan pierwszy dzieM w aptece! Otóc muszC pana objaWnić. W aptece jest

robota zawszeŚ gdy jej nie ma, trzeba umieć j> znaleać. Jeszcze pan nic nie umie, nalecy wiCc
ci>gle przygl>dać siC i uwacać. Tymczasem trzeba być posłusznym chłopaczkiem, grzecz-
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nym. Trzeba wstawać rano, nie tak bardzo, o siódmej, i przede wszystkim zetrzeć kurze w
aptece, stoły, szuflady, loce i trzy dolne półki dokoła. W sobotC, raz na tydzieM, przychodzi
kobieta, która obciera cał> aptekC. Panu Władysławowi moce siC to nie podoba... ale jest to
zwyczaj przyjCty od dawna. Papierosów palić nie wolno. Raz w tygodniu, od południa, we
Wrody, bCdzie miał pan wychodniC. Pomocnicy dostaj> pieni>dze na cycie, pan jednak bCdzie
miał obiady i Wniadaniaś na bułki otrzyma pan szeWćdziesi>t kopiejek miesiCcznie. Mam na-
dziejC, ce pan...

– BCdC siC starał zasłucyć sobie na wzglCdy – przerwał rezolutnie Władysław.
– Tak s>dzC. Niech pan przy tym pamiCta, ce dawniej inn> trzeba było przechodzić szko-

łC!...
Za drzwiami materialni rozległ siC stłumiony chichot. żCdaba brwi zmarszczył i ci>gn>ł

dalejŚ
– Kiedy ja byłem uczniem u Wankego, mówiono mi „ty”! Pan Władysław zrozumiał?

„Ty” mnie mówiono! Musiałem nadto czyWcić wszystkie naczynia, szpadle, menzurki, a na-
wet chodzić w pi>tki z pani> Wanke do miasta. Czy pan Władysław rozumie? Twarda była
szkoła, ale dobra! ŹziW czasy siC zmieniły... byle smarkacz rolC pana odgrywa! BCd>c
uczniem, wstawałem o szóstej, dycurowałem przez całe trzy lata, w nocy biegałem po piwni-
cach i górach, parobek był wobec mnie osob>! Rygor zawsze ogromny... za uszy siC nieraz
oberwało! Czy pan Władysław rozumie?...

Zapytany kiwn>ł machinalnie głow>.
– To bardzo dobrze! ProszC to, co mówiłem dobrze sobie zapamiCtać!
żCdaba wstał z kanapki, odwrócił siC plecami do młodzieMca, skin>ł na słuc>cego, palto

wdział i trzaskaj>c drzwiami apteki, wrzasn>ł przeraaliwieŚ
– Źobranoc panom!
– Źobranoc! – odpowiedziały chórem głosy z materialni.
Apteka była zamkniCta.
Pan Władysław spojrzał dziwnie za wychodz>cym, pryncypałem, skłonił siC jego plecom i

ocieraj>c pot z czoła, wszedł do materialni.
Na jego widok gwar i hałas powstał nie do opisania.
– Patrzcie, jaki puer1 czerwony! – wołał drugi pomocnik, Stefan Werbel, targaj>c z lekka

rCkaw Władysława.
– To ci mu żCdziuW wypalił! – chichotał starszy uczeM, SmaczyMski.
– Noś no! Źajcie pokój! Małemu to dobrze zrobi, nosa mu utarli, nie nie szkodzi! – mity-

gował Werda.
– Jakby młodego pana nie trzeba było nakrCcić! – mruczał Józef, słuc>cy, rozstawiaj>c na

Wrodku materialni celazne łócko dla dycurnego.
Władysław, milcz>c, usiadł przy małym stoliczku obok szafy z flaszkami.
– MieliWmy puera warchoła, teraz bCdziemy mieli melancholika – zacz>ł Werbel.
– Niech go starzy wezm> w obroty, to siC w mig melancholia ulotni – dorzucił SmaczyM-

ski.
– Przepraszam panów – spytał nieWmiało Władysław – czy w aptece nie ma jakiej dzisiej-

szej gazety?...
– żazety! Cha! Cha! – wybuchnCli zebrani.
– Panowie! Puer ma fioła!... ProponujC aqua sedativa na głowC!
– Źaj pokój, Michałku! KomuW siC zdaje, ce bCdzie siC zabawiał lektur>!... – cedził pogar-

dliwie Werbel.
– S>dzC, ce od jutra rana zaprenumeruje siC kilka pism dla łaskawego ucytku!... Natural-

nie! Taki pan Władysław! – dracnił SmaczyMski. – Boli pana główka? Pewno boli?...

                                                                
1 P u e r  (łac.) – chłopiec.
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Źo rozmowy znów wtr>cił siC JózefŚ
– źt, proszC panów, to nic, ale z tym panem to nie tylko łócko, poWciel i rzeczy przyjecha-

ły, ale jeszcze szafa i całe dwie skrzynie ksi>cekś Ac niepodobna! żdzie siC to podzieje?..,
Stoj> na Wrodku pokoju u panów!...

– Co?! – wykrzykn>ł Werda, marszcz>c brwi, i skierował siC przez laboratorium do sypial-
ni pomocników. Za Werd> poszli Werbel i SmaczyMski, za nimi Władysław i Józef.

Na Wrodku niewielkiej izdebki, zastawionej trzema łóckami i kilku kuframi, piCtrzyły siC
rzeczy Władysława z niewielka szafk> na przedzie.

– Któc był taki m>dry? – irytował siC Werda. – WynieWć mi zaraz st>d! W naszym miesz-
kaniu nie ma miejsca na takie graty! SzafC i skrzyniC zabrać na strych, a łócko takce!...

– Za pozwoleniem! – protestował poruszony Władysław. – Łócko bCdzie mi potrzebne!...
– Na co? Przeciec pan bCdzie spał w pudle!,..
– Cha! Cha! Źo pudła... do pudła... –skrzeczał SmaczyMski.
– Alec, panowie! Mnie pan Miłecki właWnie... mówił!...
– Co pan Miłecki! Ja panu pokacC. Słuchać! – wrzasn>ł zaperzony Werda, wymachuj>c rC-

koma. – Józef, Wojciech! Wyrzucić mi w tej chwili!...
– Panie – prosił Władysław – szkoda! Przeciec ksi>cki wiele miejsca nie zabior>, przydać

siC mog> i panom! Jest tam biblioteka po ojcu... chCtnie pocyczC...
– Macie! Smarkacz pan jesteW! BCdziesz starszych rozumu uczył!...
– Zostawcie! – wtr>cił siC WerbelŚ – Nie irytujcie siC! Puer ma przewrócone w głowie!

Wyniesie siC to wszystko do suszarni, i po hałasie!...
Ze stołu w laboratorium zwlókł siC drugi słuc>cy, Wojciech, i kln>c, j>ł razem z Józefem

wynosić szafC i skrzynie na strych, Panowie farmaceuci powrócili wzburzeni do materialni i
zaczCli raczyć siC piwem. Władysław blady, drc>cy stał wsparty pod Wcian> w sypialni. W
głowie mu siC m>ciło, nie mógł zebrać myWli. Za cóc go sponiewierano? Czym zasłucył sobie
na takie obejWcie? Wszak dopiero dwie godziny jest w aptece...

Mała, kopc>ca lampka rzucała niepewne Wwiatło. Stos rzeczy Władysława zmniejszał siC
stopniowoś została w koMcu poWciel i podłucny kuferek.

– To wea do materialni – dyrygował Józef, potr>caj>c nog> tłumok – a kuferek stanie w la-
boratorium pod stołem!

– żdzie wiCc bCdC spał? – zapytał Władysław niepewnym głosem.
– żdzie? Jak przyjdzie czas, to siC pan dowie! – odparł hardo Józef.
– Tylko bardzo proszC grzeczniej odpowiadać! – zacz>ł ostro Władysław, hamuj>c wybuch

gniewu.
– O! Patrzcie!... – odrzekł pogardliwie słuc>cy. – Jeszcze pana tu nie było, a ja juc byłem!

żrzeczniej! Pójdziesz pan do pudła, i juc!...
– Słuchaj ty... bo...
– Ja siC tam gróab paMskich nie bojC! Jeszcze! Powiedział panu pan Werda, ce pan do pu-

dła pójdzie!
– Choda, głupi – przerwał Wojciech – co bCdziesz słuchać!
Władysław w bezsilnym uniesieniu zagryzł do krwi wargi.
Ładnie go tu przyjmowano! żdybyc choć jedno dobre słowo usłyszał! WiCc całe trzy lata

praktyki?!... Nie! On nie zniesie – rzuci wszystko i pójdzie sobie! Pójdzie? żdzie? Za-
brzmiało w uszach pytanie i otrzeawiło go. Tak, on tu zostać musi, bo inaczej być nie moce...

Potok nasuwaj>cych siC Władysławowi myWli przerwało wejWcie SmaczyMskiego i Werdy.
– Puer, do pudła – zaskrzeczał pierwszy.
– ProszC st>d! – potwierdził Werda. – Tu nie miejsce dla pana!...
– Panowie – próbował perswadować Władysław – pójdC, ale cóc ja wam...
– No, no! Bez romansów... i spać – przerwał starszy pomocnik – a o siódmej proszC być na

nogach.
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Władysław poszedł w milczeniu do materialni, Wcigany Wmiechem SmaczyMskiego.
Werbel, wpółrozebrany, lecał na łócku dycurnego, pal>c papierosa. Wojciech znosił po-

Wciel Władysława. Wreszcie zblicył siC do stoj>cej pod oknem wielkiej, czworok>tnej komody
i rzekł, spogl>daj>c na nowicjuszaŚ

– To jest paMskie pudło...
Władysław po raz pierwssy w cyciu zapoznawał siC z dziwacznej konstrukcji łóckiem.
Była to wielka, czworot>tna skrzynia, której przednia Wciana wysuwała siC i ł>cznie z pu-

stym wnCtrzem komody stanowiła rodzaj szlabana na ziemi, deski rozłoconej na podłodze.
Chc>c siC połocyć w tym zaimprowizowanym łócku, nalecało najpierw stan>ć na poduszkach,
a nastCpnie uchwyciwszy siC krawCdzi skrzyni, nogi powoli posuwać w kierunku pudła.
Wstawanie było mniej skomplikowane, bo polegało tylko na umiejCtnoWci chodzenia na
czworakach.

Władysław obojCtnie patrzył na swoje pudło. Zaci>ł siC w sobie i postanowił przemóc
wszystko.

Było juc póano. Czas by siC było połocyć. Nowicjusz prócno szukał, gdzie by ubranie ulo-
kować. Źwa krzesełka zaj>ł Werbel na swoj> garderobC. Wierzch zaW pudła był zastawiony
pustymi słojami i naczyniami aptecznymi.

Wtem z materialni rozległ siC krótki, nerwowy odgłos dzwonka elektrycznego.
– Tyran! – zawołał Werbel. – Otwieraj!
Zaspany Józef po małej chwili wysun>ł siC spoza szaf ze szkłem i poszedł otworzyć.
We drzwiach, prowadz>cych do apteki, ukazał siC młody człowiek, w kapeluszu na bakier,

z twarz> rozpromienion>.
– Jak siC masz, Kulasie! – zacz>ł przybyły krzykliwie.
– Jak siC masz! Wyczekiwałem z niecierpliwoWci>. Spać mi siC chce, a ty marudzisz!...

Przeciec miałeW mnie zast>pić?...
– WiCc co? – odparł zagadniCty. – ŹziW moja wychodnia, mogłem i wcale na noc nie wró-

cić!... Złaa z łócka, niech ciC... podycurujC!... Ale!... To macie nowego puera!... ŹzieM dobry
panu! Moje uszanowanie panu puerowi!...

Władysław siC skłonił z daleka.
Werbel zbierał ubranie.
– CóceW dziW porabiał? – zapytał.
– Co?! Żiu! Ucywałem jak pies w studni. Najpierw spotkałem siC z Jankiem KrCckim w

cukierni, póaniej byłem na „Nitouche”2. Powiadam ci, Kirszenmanka Wpiewa! No, paradne!
Słowo honoru! Znakomita!... Zaraz, czekaj!... Aha!... „Był sobie dragon, tCgi cołnierz!” Żlori-
dor jest niezrównany! Po teatrze poszliWmy na piwo do Czarnej Rózi! Janek mnie namawiał,
cebym jeszcze z nim szedł... lecz dałem pokój... floty braknie... koniec miesi>ca!... Wstawili-
Wmy po cztery przepalanki, trzy szkła piwa... kawałek chabaniny w buziC i... jestem!... Tylko...
na „Nitouche” ida, ida koniecznie!

– PójdC, pójdC... naturalnie!
– A cóc Zimorodek i żrzebała?... Vpi>?...
– Pewnie!... Czas i na mnie! Źobranoc ci!... Jutro idC do babki...
– A ida... do dziadka! bebyW pan zdrów był...
Werbel, utykaj>c z lekka na lew> nogC, powlókł siC do sypialni.
Przybyły mierzył jakiW czas krokami w>sk> materialnie, wreszcie, spojrzawszy na stoj>ce-

go nieruchomie Władysława, stan>ł przed nim i zapytał z komicznym uWmiechemŚ
– Pan puer? Z kimce mam rozkosz?
– Władysław Turkowski. – odrzekł nowicjusz,

                                                                
2 „N i t o u c h e ” (właWciwieŚ Mam’zelle Nitouche) – tytuł popularnej niegdyW francuskiej operetki, której twór-
cami byli kompozytor Hervé (1825 – 1892) oraz dramatopisarzeŚ Henri Meilhac (1831 – 1897) i Arthur Millaud
(1844 – 1892).
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– Kazimierz Pracki!... Źo usług! Bardzo mi przyjemnie.
Władysław patrzył apatycznie na wielki, podłucny napis na porcelanowej tabliczce.
– No? – pocz>ł znów Pracki. – JesteWmy skwaszeni? Bajki, kolego! Nie podoba siC oficy-

na? Czy pan puer mówi, czy nie mówi? Moce papierosika?... Palicie?
Zasypany pytaniami młodzieniec zrazu zmarszczył siC, lecz spojrzawszy na otwart>, we-

soł> twarz Prackiego, odpowiedział z cichaŚ
– Ano palC!...
– WiCc brać. ProszC! Siadaj no pan! MoceW Wpi>cy?...
– Nie, nie bardzo...
– Widział pan KirszenmankC?
– Nie widziałem!
– To pan całuj! Cukierek, nie dziewczyna! Ciarki ac przechodz>!... W gardle mi zaschło...

Napiłbym siC czego! A pan?...
– Z ochot> – odrzekł Władysław, czuj>c budz>c> siC w nim sympatiC do Prackiego.
A Pracki wstał, przyniósł z podrCcznej lodowni syfon wody sodowej, naczynie porcelano-

we z apteki i wysuwaj>c szufladkC z górnej kondygnacji szaf materialni, zapraszał Władysła-
waŚ

– Teraz jazda, panie! Szukasz szklanki? Nauczce siCŚ przyzwoity farmak pije ze słoika...
O! W naczyniu jest syrupus rubi idei... czyli „malinowy sos”, a tu, w szufladce, s> migdały do
fabrykowania emulsji i odcywiania pigularzy! Pan byW chciał moce skórki panieMskiej!... Nie-
stety, starzy pasta altheae zamykaj> na klucz w szafce, w gabinecie... Z rzeczy jadalnych...
pozostaj> tylko rotuale menthae piperitae, czyli miCtowe pastylki... zreszt>, jeceli kto lubi
suszone maliny, pasta pectoralis, rzecz nie tylko dobra do kaszlu... no i... cukier.

Władysław z dziecinn> ochot> raczył siC wod> z sokiem, ćmił papierosy i z zachwytem
spogl>dał na Prackiego. Ten ostatni nie okazywał mu niechCci ani swej wycszoWci – przeciw-
nie, w jego szorstkim obejWciu było coW przyjaznego, cyczliwego. Nowicjusz przy tym czuł
potrzebC wygadania siC, podzielenia z kimkolwiek wraceM. Pracki zaW, z natury rozmowny,
był dziW w wyWmienitym humorze.

– WiCc, kochany panie Władysławie... chcesz zostać aptekarzem... Idea głupia... myWl
marna!

– Źlaczegoc to?...
– Źlaczego? Bo ojciec miał trzech synówŚ dwóch było m>drych, a trzeci... farmak! Bo ani

chleba, ani swobody, ani niezalecnoWci mieć nie bCdziesz, bo ciC buda zje... Chyba, ce masz
grosze, oficynC sobie kupisz albo ocenisz siC z jak> bogat> szewcówn>...

– Za pozwoleniem! – zaoponował Władysław. –Żarmacja nie jest gorsz> od innych...
– Taak! Hm! A coW pan dot>d porabiał?...
– Byłem w gimnazjum. SzeWć klas prawie przebrn>łem, w koMcu sprzykrzyła mi siC ta

walka. Ksi>cki nie było za co kupić, na ubranie, na wpis nigdy nie starczyło... pozostawały
korepetycje. Ale sztubakom płac> marnie! Miałem trzy godziny dziennie po trzy ruble mie-
siCcznie. Zwariować chyba. Vnieg, deszcz... wal na piechotC z jednego koMca miasta na dru-
gi... Wprawdzie tu mi płacić nie bCd>, ale zawsze cycie jest, dach jest... wuj coW dołocy i
przynajmniej nie ma tej gor>czki! Rzuciłem szóst> klasC, i koniec. Trzy lata to nie wiek.

– Opowiadanie! Przede wszystkim zrobiłeW pan wielkie głupstwo, ceW do szóstej klasy do-
siedział.

– A to dlaczego?! – pyta zdziwiony Władysław.
– Bo zmarnowałeW dwa lata czasu na prócno. żdybyW wyszedł z czwartej, juc byW koMczył

praktykC, a tak...
– Być moce. Jednak wiadomoWci zdobyte mog> siC przydać...
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– Na co? Kto tu bCdzie cenił... paMsk> szóst> klasC! Pan siC naucz infusa nastawiać, de-
kokty gotować, pigułki krCcić, proszki wacyć... To zgoda. Ale w aptece!... Szkoda dwu lat!
ByłbyW młodszym i potulniejszym...

– Stało siC! Cofn>ć siC juc nie mogC... Chociac, powiem szczerze, przyjCcie, jakiego do-
znałem dzisiaj ze strony kolegów paMskich... No, bo ce żCdaba w rezultacie paternoster mi
wypalił, pewno taki zwyczaj, lecz ci panowie nie wiem...

– Cha! Cha! Rozumiem!...
– JakieW przedrzeanianie nazywanie puerem!... Zreszt> mniejsza o nazwC... ale przeciec nie

mieli racji urz>dzać sobie drwinek...
– Bajki, kochany panie! Trzeba ich znać. Zimorodek albo Werda jest to stary pomagier...

Suchotnik zdeklarowany, był na drugim kursie i obci>ł siC... musi zdawać drugi raz! Raptus
przy tym i narwaniec. Ten, co z panem siedział, Kulas, tec chorowity, przejCty urodzeniem
swojej babki, powłóczy jedn> nog>, głowC ma tCp>, byki strzela i wiecznie zły na siebie i na
wszystkich. A żrzebała SmaczyMski to taki sam puer jak i pan, tylko ce praktykC koMczy,
wiCc cieszy siC, ce ma juc nad kim przewodzić... Tu, panie, kacdy ma swego zaj>czka! I pan
go bCdziesz miał, tylko pan trochC posiedzisz... A przeciec i ja go mam takce... Ogromnie
lubiC niewiasty! Powiadam panu, jak nieraz wejdzie jaka przystojna do apteki, to mnie jakby
kto w gCbC dał... po prostu mnie dławi!... Z tym wszystkim Kirszenmanka jest ogromnie fajna
dziewczyna.

– A panowie żCdaba i Miłecki?
– Bo ja wiem! Obaj grzeczni, uprzejmi... ale niech im siC co nie podoba!! Ho, ho! żroszo-

roby zwyczajne! Miłecki ocenił siC z bogat> mydlark>, a żCdaba pocyczył pieniCdzy i tec kroi
na posag. Młodzi s>, ale tacy sami jak starzy! Naharowali siC po kondycjach, biedy najedli, a
dziW... zapomniał wół, jak cielCciem był... gnCbi> drugich, obawiaj>c siC, ceby ich pracuj>cym
czasem siC lepiej nie działo! Płac> marnie! Tacy oni wszyscy. Póki jest pomocnikiem, prowi-
zorem, choć do rany przyłóc, ale gdy pryncypałem zostaje, juc do góry nosa zadziera. Taki
Kreutler na praktyce z Werd> był, skoMczył kursa, budC od teWcia dostał... i juc bez kija nie
przystCpuj!... A co siC dawniej na Wankego nawyrzekał!...

– Niewesołe stosunki. Trudno... jakoW siC poradzi... byleby mnie panowie koledzy cyć dali.
Pan rozumie, do lekcewacenia nie przywykłem, a bieda niejednego mnie nauczyła... Chciał-
bym w zgodzie...

– Vmiej siC pan z tego! Trzymać siC ostro, bardzo sobie po nosie nie dać jeadzić, bo ciC
zmarnuj> od razu. Z pocz>tku ze wszystkimi z daleka. Werdy siC strzec, bo postrzeleniec, i
jak mu co przyjdzie do głowy, to z gCb> do starych leci na skargC! Lis! Ho! Ho! Wiecznie
opalizuje, niby z kolegami jest dobrze, ale umie na łapkach skakać. Rób pan swoje, i juc!

– Ba! żdybym wiedział, co robić!...
– Pokac> panu! Nie bój siC! Kacdy bCdzie ciC uczył na gwałt... ceby na ciebie zwalić ro-

botC... Lepiej sprytnego nie udawać, ostrzegam!
– żCdaba zabronił mi palić!
– Trzeba mu było powiedzieć, ceby przede wszystkim nie pozwolił swoim pracuj>cym

chodzić w dziurawych butach. Zawracanie głowy! B>da pan spokojny, nikt siC tu paMsk>
cnot> opiekować nie bCdzie, byłeW fasunki zrobił, kacdego po kolei wyrCczył i jak wróbel na
nici skakał...

Pracki ziewn>ł i spojrzał na zegarek.
– Pierwsza! Czas spać! beby tylko nie dzwonili! Ale ta... Kirszenmanka!...
– Przepraszam pana... (o tu zrobić z drobiazgami? Przeciec szczotka do włosów, grzebieM,

a nie ma gdzie ulokować...
– Jak toŚ nie ma gdzie? Wybierz pan sobie po prostu szufladC któr>, i basta. O, patrz pan,

na przykład tC, cortex frangulae albo herba herniariae... To juc taki zwyczaj. Ja, na przykład,
papierosy mam zawsze w semen lini, a przybory tualetowe we flores chamomillae vulgaris.
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Nie masz siC pan czego dziwić – mówił dalej Pracki, rozbieraj>c siC powoli – apteka ma to do
siebie, ce najniewinniejszy Wrodek, przyniesiony do niej w płachcie przez babC czy chłopa,
zatraca sw> prost>, wyraan> nazwC i nabiera szumnego tytułu... wiCc cukier nazywa siC sac-
charum album tence cukier rozpuszczony w wodzie syrupus simplex, najpodlejszy smalec to
adeps suillus, a stara oliwa to oleum olivarum provinciale. Trudno mi tu wszystko wyliczyć,
nauczysz siC pan z czasem. Wszystko blaga, i nic wiCcej!...

– Blaga?!
– Ma siC rozumieć! Jak lekarz zapisze takiemu goWciowi flaszeczkC wody z syropem!

odrobinC kwasku i zaleci mu pić łyckC co godzinC, to biedakowi Bóg wie co siC zdajeś jak
zobaczy sygnaturC, kapsel papierowy i odrobinC łaciny, to juc mu lepiej. A gdyby mu ten sam
lekarz powiedział na gCbCŚ „Wea acan trochC wody i trochC syropu z cytryn> i pij sobie, ile siC
zmieWci”, toby pacjenta utracił. Co tu długo gadać... blaga! Żabrykuj> niby za granic> rócne
nowe alkaloidy i Wrodki, ale to wszystko licha warte. Rok, dwa, trzy lata w modzie, a póaniej
raptem wychodzi z ucycia!... Tak, panie, kto siC nowymi Wrodkami chce leczyć, niech siC
spieszy... bo póaniej... przestaj> pomagać. Jest naturalnie dwadzieWcia, trzydzieWci Wrodków
prastarych, które s> alf> i omeg> farmacji z medycyna razem, a zreszt> wszystko mucha! Źo-
syć tego bCdzie! żadu, gadu i człek siC nie wyWpi!

W kilka chwil póaniej Pracki lecał w łócku, a Władysław, przezwyciCcaj>c wstrCt, wgra-
molił siC do pudła.

Cisza zaległa aptekC. Źrgaj>cy płomieM gazowy rzucał niepewne, przyćmione Wwiatło na
materialniC, wytwarzaj>c dusz>ce gor>co, spotCgowane wyziewami z lekarstw.

Władysław krCcił siC niespokojnie na posłaniu. Powietrze apteczne buchało naM ze wszyst-
kich stron, nowoWć otoczenia denerwowała, potok myWli snu pozbawiał.

WiCc był nareszcie w aptece! Nareszcie – bo wszak tyle trzeba było staraM, tyle wysiłków,
tyle protekcji, aby siC dostać na praktykC – i na praktykC w Warszawie. Przeciec kuzynek da-
leki, Strzelecki, uwacał to za niebywałe szczCWcie. On wszak całe trzy lata siedzieć musiał w
Mszczonowie... a Władysław od razu siC dostał, i do znanej firmy „żCdaba i Miłecki”! Stało
siC wszystko tak prCdko. TydzieM, i juc papiery z gimnazjum odebrał, mundurek zrzucił i w
aptece zamieszkał.

Czy był zadowolonym? źt! Nie chciał siC zastanawiać. Pracki moce siC myli, a i ci siC
zmieni>. Taki dobry kawałek chleba jak kacdy inny. Uniwersytet skoMczy, moce siC magi-
strować i stan>ć nawet wycej od niejednego z kolegów.

Władysławowi stanCła przed oczyma matka. Źaleko mu do niej! Wyjechała zupełnie z
Warszawy, bo musiałaŚ interesa siC pokrzycowały, wiCc u córki zamieszkała. Nie widział jej
Władysław kawał czasu. Wuj siC teraz nim opiekował. Źobry, zacny, ale sam w tarapatach,
dzieci ma kilkoro – ciCcko mu. Co tam! SkoMczyły siC kłopoty. Juc go nikt po kilka razy
dziennie o zapłatC wpisu atakować nie bCdzie! Źopiero siC Hela Walkiewicz zdziwi, gdy siC
dowie, ce jej adorator został farmaceut>.

Trzeba bCdzie do nich pójWć kiedy. Vliczna dzieweczka. Zna j> od maleMkiego – przeciec
dc jednej szkółki uczCszczali, potem widywali siC na taMcach. Ach! Źobre to były czasy! Miał
wówczas, zdaje siC, trzynaWcie lat – Hela miała dwanaWcie – a tak mu juc serce biło, gdy z ni>
taMczył! Władysław ładniejszej nie znał. Oczy piwne, duce, głCbokie, cera smagła, silna bru-
netka... a rzCsy długie... niby firanki. Pójdzie Władysław! A jeceli siC powiedz>, to chyba tyl-
ko Hela... On j> kocha! Ona moce o tym nie wie! źj, a moce... Na taMcach wszystkie kontre-
danse i lansjerz taMczyli zawsze tylko ze sob>. Żarmaceuta! Wprawdzie bardzo złoWliwie od-
zywaj> siC o farmaceutach! Władysław pamiCta – ten, na przykład, aptekarz z „Źomu otwar-
tego”3... Cały teatr siC trz>sł ze Wmiechu! Ale dlaczegoc on ma siC stać karykatur>? Przeciw-
nie, bCdzie czytał, pracował nad sob>, a juc na magistra wyjWć musi. Poza tym aptekarstwo
                                                                
3 „Ź o m  o t w a r t y ” – tytuł znanej sztuki Michała Bałuckiego (1837 – 1901) – wybitnego komediopisarza
polskiego.
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nalecy do zajCć przyjemnych! Ci>gle chemia! Tyle dziwacznych pudełek, flaszeczeki... W
aptekach przeciec i perfumy maj>. I rócnie bardzo zapatruj> siC ludzie. Ciocia Kamila oto
zapewniała Władysława, ce aptekarz to nawet m>drzejszy od doktora!

Władysław przymrucał z wolna oczy i zaczynał drzemać, gdy posłyszał przytłumiony głos
PrackiegoŚ

– Panie Władysławie! Panie Władysławie! Czy pan Wpi?! – wołał pomocnik.
– Nie!... Nie WpiC!
– Kiedy pan bCdzie miał wychodnie?
– We Wrody!...
– To pilnuj pan afisza i ida pan zobaczyć KirszenmankC, jest czaruj>ca!...
–Źobrze... panie!
Pracki przewrócił siC na drugi bok i zasn>ł. Władysław w dalszym ci>gu czuwał, wpółsen-

ny i rozmarzony.
I widział siC wychodz>cego stopniowo na magistra i właWciciela ogromnej apteki. Otaczał

go szacunek i uznanie. Był uczonym i bogatym. Tuc, tuc przy nim stała ona – Hela, piCkna i
uWmiechaj>ca siC. On dopomagał rodzeMstwu – niedostatek znikn>ł... Wyjecdcaj> z ni>, z He-
l>, za granicC... podrócuj>... szczCWliwi, weseli – i tak płyn>... płyn>... nieprzerwanie dni po-
godne, jasne, promienne... ma... ma wszystko, co chce, czego dusza zapragnie...

Władysław w sennym upojeniu otworzył z lekka oczy, spojrzał w górC... i drgn>ł – na
skraju pudła wysokie, szklane słoje raziły go swoimi napisami.

Kali chloricum! Pulvis pediculorum! Magnesia usta... Calcaria... carbonica! – wołały słoje.
Władysław głowC odwrócił, powieki przymkn>ł i poddaj>c siC ogarniaj>cemu go znuceniu,

powtarzał automatycznieŚ Kali chloricum... pulvis pediculorum, magnesia usta... calcaria...
carbonica...

Około godziny szóstej rano juc w aptece żCdaby i Miłeckiego rozległ siC przeraaliwie na-
tarczywy głos dzwonka przy drzwiach wchodowych. Zwlókł siC leniwie słuc>cy z posłania,
drzwi otworzył, zbudził Prackiego i w kilka chwil póaniej do uszu wpółdrzemi>cego w szla-
banie Władysława doszły dawiCki nastCpuj>cej rozmowyŚ

– Cóc to?! Recepta! Tak rano?!
– Ano, zrobiło siC naszej pani gorzej, cał> noc biegaliWmy po doktorach i nareszcie siC je-

den zjawił... Czy to prCdko bCdzie?.,.
– PrCdko, prCdko! Trzeba gotować! Za pół godziny albo i dłucej!... Licho nadało! Moce

panienka przyjdzie póaniej!
– Ale gdzie tam! Poczekać muszC!... Wygl>daj> lekarstwa jak zbawienia... choć nasza pani

kiepska taka... ce jej by ksiCdza lepiej...
– Tyran! Józef! Cóc, u stu diabłów, rozwaliłeW siC?! Wyłaa! MaszynkC zapal i przynieW in-

fuzorkC!... A i garnek z laboratorium, ten na lewo, pod oknem, z półki... wiesz infusum sen-
nae compositum.

– Co nie mam wiedzieć! Jenfucum... to siC wie!
Rozmowa na chwilC ucichła, w laboratorium rozległ siC syk gotuj>cej siC wody, do apteki

znów ktoW zadzwonił.
– ProszC rumianku za szeWć, olejku za dziesiCć i maWci Wmietankowej za trzy!
– MaWci nie ma za trzy, tylko za szeWć... Tu nie... Koziegłowy!
– Jakie tam głowy, nie wiem!... Niech bCdzie za szeWć!
– A nie mocecie to póaniej przychodzić... skoro Wwit juc po rumianek! żwałt taki?!...
– O, juc by tec pan japtykarz nie wydziwiał! beby to tak pana kolka sparła jak mojego...

toby pan chyba pół aptyki zjadł!...
Znów cisza i znów póaniej trzaWniecie drzwiami, znów dzwonek – i tak coraz czCWciej, czC-

Wciej.
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W aptece zaczynał siC ruch. baluzje skrCcono. Władysław podniósł siC z wolna z posłania i
zacz>ł siC ubierać. Pracki chodził, biegał i kl>ł niespodziewany ruch, który mu dot>d ani umyć
siC, ani dokoMczyć rannej tualety nie pozwalał.

Młody praktykant tymczasem, id>c za dorywczymi wskazówkami Prackiego, wycierał ku-
rze apteczne. Przykro mu było! Po prostu Władysław wstydził siC, wstydził nie tej brudnej
Wcierki, nie złoWliwych uWmieszków porozsiadanych na kanapkach sług czekaj>cych na lekar-
stwo, ale wstydził siC... tej podłej roboty, jak> mu powierzono. I pytał samego siebieŚ czyc w
istocie do pracy pocyteczniejszej, wymagaj>cej wiCkszej inteligencji jest jeszcze niezdat-
nym?...

Około ósmej cały personel apteki był juc na nogach. Na stoliku w materialni kipiał samo-
war. Pomocnicy w milczeniu zapijali herbatC wraz z uczniami, pal>c papierosy i rzucaj>c pół-
słówkami. Słuc>cy wynosili poWciel dycurnego i porz>dkowali gabinet i laboratorium. Od
czasu do czasu skrzypiały drzwi od ulicy – wówczas jeden ze Wniadaj>cych zrywał siC od her-
baty z kawałkiem bułki w ustach i... „załatwiał interesanta”...

– Podły dycur! – mruczał Pracki. – W nocy było cicho, ale od samego rana istne piekło.
Źwa infusa, dekokt i emulsja z semen cannabis!

– Przyjemne! – dorzucił Werda.
– Co tam! – mówił Werbel. – Ale ja dziW w laboratorium mam orkC! Opodeldok! Nienawi-

dzC tej roboty! Stary dusi! Akurat mi wypadło na wychodniC. I jeszcze diachilum mam do
malaksowania!

– Wea puera!
– Masz racjC, Michałku – potwierdził Werbel, spogl>daj>c aa Władysława.
Wtem drzwi apteki otwarły siC z niezwykłym łoskotem. SmaczyMski wychylił siC spoza

stołu, zerkn>ł do apteki i wyszeptał uroczyWcieŚ
– Panowie, stary!
W s>siednim gabinecie dało siC słyszeć chrz>kniCcie, przyWpieszone kroki, w koMcu w

materialni zjawił siC drugi współwłaWciciel oficyny, pan Konstanty Miłecki.
Pracuj>cy powstali na powitanie pryncypała.
– ŹzieM dobry! – zacz>ł niepewnym dyszkantem Miłecki.
– Jaki tu dym!... A... pan Władysław! To bardzo dobrze. Cóc, powiedzieli panowie juc, co

pan Władysław ma robić?
–Jeszcze nie!–odparł Werda.
– Obcierałem aptekC – dodał Wmiało Władysław.
– Tak, tak! Źobrze, bardzo dobrze. Tylko aptekC trzeba obcierać staranniej!... Pana Włady-

sława nalecy zaj>ć... Moce pan SmaczyMski pokace panu, gdzie stoj> wody... nastCpnie trzeba
odrobić zaległe fasunki...

– Mam emplastrum plumbi do... malaksowania – wtr>cił Werbel.
– Źiachilum? Tak, bardzo dobrze!... Niech tylko pan Władysław uwaca, panie, i... tego...

Tak, tak! Panie Werda, jest tam co pilnego?...
– Owszem! Talcum, acidum hydrochloratum purum i spiritus vini s> na defekcie od wczo-

raj.
– Trzeba napisać zapotrzebowanie do składu. Tak! Ale niech panowie bCd> łaskawi spiri-

tus na noc zamykać do szafki, bo tyrani pewno wypijaj>...
– Zamykamy, a jakce! – odrzekł Pracki.
– Tak? To dziwne. Bardzo! Bo spiritus siC widocznie ulatnia. Ja, broM Boce, nie mówiC,

ceby panowie... proszC, niech panowie do obiadu... tego... aqua vitae... i owszem, tylko wysy-
cha, wysycha!...

Zjawienie siC interesanta z recept> przerwało rozmowC z pryncypałem. Pracuj>cy rozeszli
siC do swoich zajCć. Werda zasiadł na wysuniCtej szufladzie przy aptecznym pulpicie do pisa-
nia sygnatur i sprawdzania lekarstw. Pracki ulokował siC w „locy” oszklonej i zabrał siC do
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wykonywania pisanych hieroglifami recept. Werbel zaj>ł siC opodeldokiem w laboratorium,
Miłecki zaW rozsiadł siC w gabinecie.

SmaczyMski z Władysławem zeszli do piwnicy, do której wejWcie było ukryte za szafami
pryncypałów w gabinecie.

Piwnice apteki żCdaby i Miłeckiego, dosyć widne i obszerne, składały siC z trzech izb. W
dwóch pierwszych porozstawiane na poprzegradzanych półkach stały syfony, butelki i ka-
mionki z wodami mineralnymi, kefirem i kilkunastu flaszkami win leczniczych – w trzeciej
izbie, na klucz zamkniCtej, lokowały siC zapasowe tynktury, oleje, maWcie, kwasy, etery, spi-
rytusy.

Informacje SmaczyMski rozpocz>ł od uderzenia Władysława po przyjacielsku... w kark, po
czym, spogl>daj>c z całym poczuciem swej wycszoWci na nowicjusza, j>ł recytowaćŚ

– ProszC uwacać! Tu stoj> wody sztuczne w syfonach i odrutowanych butelkachŚ sodowa,
selcerska, Vichy Celestin, Vichy żrand żrille, źms Kraenchen, Kissingen, Rakoczy... limo-
niada magnezjowa... .Jak pan raz i,drugi siC naszukasz, to pan trzeci raz znajdziesz! Tutaj s>
kartki zapasowe z napisami i klajster w kubku!... U nas wody cadnej nigdy nie moce zabrak-
n>ć! Rozumiecie?...

– Nie rozumiem.
– To bardzo proste! Co drugi dzieM przyjecdca furgon z wodami sztucznymi z fabryki. Pan

daje mu zamówienie w miarC potrzeby. Póaniej pan wymiarkuje, której wody wiCcej idzie.
Ale, przypuWćmy, jest nagle moc amatorów na Vichy i naraz zabrakło... posłać nie mocna!...
WiCc... zeskrobujC pan kartkC z selcerskiej wody i nalepia pan kartkC od Vichy!... Cała filozo-
fia. Byleby był niebieski syfon!

– Alec to chyba nie wszystko jedno?...
– Zapewne. Lecz przynajmniej apteki siC nie dyskredytuje! W aptece nie moce niczego

brakn>ć. A przeciec selcerska nikomu nie zaszkodzi! Tu gaz i tu gaz! No, idamy dalej. Teraz
ma pan wody naturalneŚ Karisbad Mühibrunn, Karlsbad Schlossbrunn, znów Vichy dwa ro-
dzaje, źms w kamionkach, Krynica, Iwonicz, Levico w tych niebieskich flaszkach, Roncegno
w takich samych, tylko białych, Victoria, Hunyada, Żranciszek-Józef, Żranzensbad, Szczaw-
nica...

Władysław, postCpuj>c za SmaczyMskim, potkn>ł siC o bezkształtn> kupC ziemi.
– Powoli, ostrocnie! – upominał starszy uczeM. – Marnujesz pan szlam ciechociMski.
– To jest szlam ciechociMski? Przeciec w nim wiCcej kurzu i Wmieci nic...
– Zawracanie! To jest, proszC was, byczy szlam! Jak byłem w Lubkowie u Tabaczkiewi-

cza, toWmy sami robili szlam ciechociMski... Brało siC trochC sal marinum... soli morskiej al-
bo... kuchennej ze sklepiku, dodawało siC piasku, błota lubkowskiego i był ci taki paradny
szlam, ce ac o trzy mile do nas jeadzili po ten rarytas!

– To pan nie od pocz>tku praktyki był tutaj?...
– żdzie tam! Mordowałem siC przez półtora roku z Tabaczkiewiczem. Łajdak był, wyzy-

skiwacz! Pan masz szczCWcie, ceW do Warszawy trafił! No... zapalmy sobie! Siadaj pan tutaj
na Skrzynce i pogadamy. Pokazywać tu nie ma wiCcej co... a tam niech starzy myWl>, ce siC
pan obznajmia! ŹziW kolejka MiłeckiegoŚ wWciubinos to takce, ale mniejszy od żCdaby. Źo
piwnicy nawet nie zajrzy.

– Pan mówi „kolejka”?...
– Jest ich przecie dwóch, wiCc jeden z nich WwiCtuje, a drugi siedzi w budzie! Z tego za-

wrót głowy. Jeden chce tak, drugi siak, jednemu inaczej trzeba i drugiemu inaczej!
– A który lepszy?
– Lepszy?! Obydwaj smol>. Ja wolC Miłeckiego, bo nie taki fałszywy, bo ten ździo to

słodki z pozoru... WidziałeW pan, jak on ci>gle doln> wargC wysuwa?... Miałem z nim juc he-
cC. Posłałem tyrana po destylatC do piwnicyŚ łajdak nalał zamiast wody alkoholu do apteczne-
go sztanglasa... Robili recepty i zamiast wody leli alkohol... Moce by uszło, ale było ci jedno



14

szprycowanie... Jak ci facet wpadnie do apteki i zacznie wymyWlać! Awantura! Starzy do
mnie z gCb>. A to wszystkiego tyran narobił. SkoMczyło siC na strachu, bo w pismach nic o
tym nie było, a mogła być heca z urzCdem lekarskim! Ale chodamy na górC, bo i tak zasie-
dzieliWmy siC porz>dnie...

Na górze czekała juc na Władysława pierwsza robota. Na stole w laboratorium lecały wy-
ci>gniCte szuflady apteczne, zawieraj>ce resztki rozwaconych w papierkach „groszówek” do
odrCcznej sprzedacy. Nalecało je nafasować, czyli napełnić.

Wysłuchał wiCc młody praktykant wykładu pana Werdy na temat, ce kali chloricum zawija
siC w kapsułki, wac>c po trzy drachmy za dziesi>tkC i po szeWć drachm za dziesiCć kopiejek,
boraks po pół uncji za dyskC, a magnesia sulfurica, gorzk> sól, wprost siC nasypuje, bo tania.

Władysław w myWl polecenia zabrał siC przede wszystkim do kali chloricum. Lecz sól
Bertholleta zwarła siC w bezkształtne, twarde bryły, trzeba j> było przede wszystkim na pro-
szek zetrzeć. Wzi>ł wiCc puer ducy moadzierz porcelanowy i z cał> energi> nie znaj>cego
niebezpieczeMstwa młodzieMca zacz>ł rozbijać bryłkC kali chloricum.

Sól Bertholleta była dobrze wysuszona w słoju, pod uderzeniem pistla zatrzeszczała, roz-
padła siC w drobne kawałki, wreszcie eksplodowała w górC czerwonym płomieniem, parz>c
boleWnie rCce Władysława i osmalaj>c mu twarz.

Wybuch kali chloricum, wywołał popłoch. Słuc>cy rzucili siC do stłumienia ognia, pomoc-
nicy zaordynowali sycz>cemu z bólu uczniowi okłady z wody wapiennej i lnianego oleju, pan
Miłecki miał przemowC do pracowników na temat nieostrocnoWci i braku pouczenia Włady-
sława o niebezpieczeMstwie. Przemowa była o tyle serdeczna, o ile wartoWć spalonej soli Ber-
tholleta niewielka.

W pół godziny póaniej młody praktykant fasował dalej nieszczCsne kali chloricum, a na-
stCpnie i boraks, i sól glaubersk>, i ałun, i karmin, i proszek troisty, i próchno. Szuflad pu-
stych przybywało. Po proszkach zjawiła siC seria plastrów, które z długich, cienkich wałków
nalecało dzielić na kawałki odpowiedniej wagi i zawijać w papier woskowany. I w dalszym
ci>gu za plastrami przyszło nakładanie maWci szpadlem stalowym w małe, drewniane pude-
łeczka. Robota siC waliła na Władysława, objaWnienia sypały jedne za drugimi z tak> szybko-
Wci>, ce nie mógł siC chwilami zorientować w tej powodzi obcych mu dawiCków, bo nie był
przyzwyczajony do aptecznego cargonu, który mu kazał zastanawiać siC nad pewnymi wyra-
ceniami i okreWleniami.

Czas do obiadu upłyn>ł szybko. Około godziny trzecie we drzwiach laboratorium zabrzC-
czały składane piramidalnie menacki i zjawiła siC krCpa, pyzata Marysia z obiadem od pani
Miłeckiej dla „pana ucznia”. Posiłek był suty i zawiesisty, nadspodziewanie odpowiadaj>cy
wilczemu apetytowi Władysława, ale... nie było kiedy go skonsumować, bo zanim młody
praktykant zd>cył zanurzyć łyckC w zupie, wysłano go do piwnicy po butelki z wod> mineral-
n>. Podczas sztuki miCsa Werda objaWniał Władysławowi sztukC nastawiania infusum, a na
pieczyste trafiła emulsja migdałowa, a z ni> nowy wykład pogl>dowy. Władysław nie był w
tym wypadku wyj>tkiem. Pomocnicy spocywali przynoszone im kolejno w menackach obia-
dy z restauracji i z domów prywatnych czCWciowo, dorywczo, niekiedy z recept> w rCku.

Po południu ruch w aptece siC zwiCkszył. Roboty w laboratorium i fasunki uległy przerwie
do dnia nastCpnego i cały personel, z wyj>tkiem wychodz>cego Werbla, zajCty był ekspedy-
cj>. Władysław był w ci>głym ruchu, w jaki go wprowadzały ustawiczne nawoływania i ko-
mendyŚ

– Panie Władysławie, syfon źms z piwnicy! Panie Władysławie, flaszkC czterouncjow>!
Panie Władysławie, proszC zapamiCtać, tu stoi spirytus mrówczany! Tak siC obwi>zuje flasz-
ki!... ProszC zapalić maszynkC! Moadzierz czysty! Niech . pan „wygładzi” kapsułki z prosz-
kami! Wymyć słoik! Źwa pudełka do maWci!... Jeszcze pan nie wie? żazy w oknach! Niech
pan obetrze locC!...
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I biegał pan Władysław z apteki do materialni, z materialni do piwnic, z piwnic do labora-
torium. Zgrzany, zziajany, rozczerwieniony, nie ustawał, chc>c wszystkich zadowolić, kac-
demu usłucyć i jak najprCdzej... siC nauczyć. Czuł, ce mu chwilami w głowie siC krCci od na-
prCcenia uwagi, a nogi odmawiaj> posłuszeMstwa, kacde atoli nowe polecenie było dlaM boda-
cemŚ przeciec powiedziano mu wyraanie, ce gdyby okazał siC nieodpowiednim... bCdzie w
ci>gu tygodnia usuniCty! I bał siC jak ognia tego ultimatum, cał> inteligencjC i siły fizyczne
skupiał, byle siC stać ucytecznym...

SmaczyMski, zajCty juc receptur>, patrz>c na swego młodszego kolegC podrwiwał sobie z
niego, nie szczCdz>c mu przy kacdej sposobnoWci złoWliwych uwag. Szept SmaczyMskiego
dochodził do uszu Werdy, a ten wówczas uWmiechał siC z politowaniem.

Jeden Pracki, widz>c ochotC Władysława, pocieszył go słowamiŚ
– Źobrze, puer! Nic! Widzicie, sezon jest, ludziska wynosz> siC na tamten Wwiat na potCgC!

Teraz cicho, a póaniej siC nie dasz!
Turkowski upatrzył woln> chwilC, gdy Pracki mył zapamiCtale flaszki przy zlewie, i chciał

zagadać do niego. Cały dzieM nie miał do kogo ust otworzyć. Ale pan Kazimierz ramionami
ruszył, głow> wstrz>sn>ł i do apteki poszedł. Był zły. Pracki miał opiniC dobrego farmaceutyś
jak przyszła robota, stał kamieniem w locy, a taka go przy tym pasja i złoWć ogarniały, ce
zdawać siC mogło, ce ten człowiek preparuje trucizny dla siebie i całego Wwiata.

Nad wieczorem w aptece zjawiła siC pani Miłecka, pulchna mieszczka o twarzy nalanej,
bezmyWlnej, płowych włosach, z grymasem znudzenia na ustach. Pryncypałowa skinCła pro-
tekcjonalnie głow> schylonym głowom farmaceutów i powitała mCca pytaj>cym spojrzeniem.
JednoczeWnie prawie SmaczyMski mrukn>ł do PrackiegoŚ

– Jak Boga kocham, id> do teatru!
– źet! Opowiadanie! – szepn>ł przez zCby pan Kazimierz.
– Słowo dajC! Ma lornetkC!
– Prawda!
Lotem błyskawicy wieWć, ce stary idzie do teatru, rozniosła siC po wszystkich ubikacjach

oficyny, wywołuj>c z piersi pracuj>cych dziwne i niezrozumiałe westchnienie ulgi.
Przewidywania SmaczyMskiego siC sprawdziły. Miłecki przywitał siC z con>, zmienił w

gabinecie tucurek, rCce wymył i, wydawszy kilka rozporz>dzeM Werdzie, tycz>cych siC wy-
syłki lekarstw dla „Przytułku”, wyszedł razem z con>.

Władysław dowiedziawszy siC o wybieraniu siC „starego” do teatru nie zdawał sobie spra-
wy, by go to tak dalece interesować mogło. Jemu było wszystko jedno! Ale gdy siC drzwi za
Miłeckim zamknCły, dopiero poznał cał> doniosłoWć wydarzenia.

Przede wszystkim SmaczyMski wybiegł w podskokach z apteki do materialni i chwytaj>c
Józefa obur>cz za ramiona, wrzasn>ł mu nad uchemŚ

– Tyran! Źwie butelki piwa!
Pracki wyekspediował zaczCte proszki i powlókł siC za SmaczyMskim, przywołał z kolei

drugiego słuc>cego, Wojciecha, i d>ł mu kartkC z kabalistycznym napisemŚ „Przyłazić na chi-
nC”, polecaj>c odnieWć j> do s>siedniego domu.

W aptece zapanowało ogólne rozprzCcenie. SmaczyMski z Prackim zaczCli opowiadać so-
bie anegdotyś Werda kl>ł, przekomarzał siC z interesantami i załatwiał ich byle prCdzejś Wła-
dysław, oparty w locy, zamyWlił siC, porzucony przez komendC.

Na szczCWcie napływ recept ustałś były tam jeszcze do zrobienia jakieW czopki czy pigułkiś
poniewac jednak Pracki i SmaczyMski wypowiedzieli posłuszeMstwo, wiCc i Werda umieWcił
receptC pod przyciskiem i wykrzykuj>cŚ „A niech sobie... lec>!” – rozsiadł siC w materialni.

– Nie irytuj siC, Zimorodku – zacz>ł Pracki. – Chcesz machać czopki, to machaj, a mnie
daj spokój! Naorałem siC jak koM!... Zreszt> zapCda do roboty żrzebałCś po co tu siedzi?

– Tak, żrzebałC! – oponował SmaczyMski. – Akurat, ledwie siC ruszać mogC. Jutro siC zro-
bi. To dla tego... radcy. Źiabli go nie wezm>, a nawet słuc>ca dziW nie przyjdzie, ona juc wie!
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– Hml – rzekł Werda. – To i dobrze!... Źzisiaj Werbel dycuruje, niech ma na jutro czopki.
Ale ja mam jeszcze robotC! Obiecałem jednej facetce znajomej pudru zrobić! Panie Włady-
sławie, choda pan, nauczysz siC pan robić puder!...

Władysław poszedł za Werda do laboratorium, gdzie starszy pomocnik zasadził go do mie-
szania rócnych proszków i zapachów w wielkim porcelanowym moadzierzu, a nastCpnie po-
lecił przecierać mieszaninC przez jedwabne sita.

Zanim blejwajs pokumał siC z cynkwajsem i wonnymi olejkami, a w nastCpstwie poł>czył
siC z talkiem, magnezj> palon> i krochmalem, Werda przygotował zamaszyste, ozdobne pudło
i stos pstrych wst>ceczek i papierków dla spowiniCcia swego wonnego daru, mog>cego, mó-
wi>c nawiasem, wystarczyć na sute otynkowanie trzypiCtrowej kamienicy.

Po ukoMczeniu pracy nad dotrzymaniem obietnicy, danej przez WerdC, Władysław poszedł
do materialni, w której akurat zjawiła siC juc Marysia z kolacj>.

W materialni panował gwar, hałas i zamieszanie. Prócz pomocników, SmaczyMskiego i
Marysi, rozstawiaj>cej menacki dla Władysława, na wysuniCtych szufladach siedziało dwóch
obcych jegomoWciów z wygolonymi twarzami. Jeden z nich, starszy i nadmiernie otyły, sapał
i Wmiał siC chropowatoś drugi niemniej był w wesołym usposobieniu, nie gorszym wreszcie od
nastroju farmaceutów.

Ukazanie siC Władysława spotCgowało gwar.
– Patrzcie, puer! Jak on wygl>da! – piszczał SmaczyMski
– CóceW pan od młynarza uciekł? – pytał Pracki.
– Władysław spojrzał na ubranie – był cały ubielony pudrem.
– żłupstwo! – zakonkludował pan Kazimierz, popijaj>c piwo. – Panowie pozwol> sobie

przedstawić naszego puera... Panowie Żloger i Strzycecki... – prezentował Władysława Prac-
ki.

Władysław przywitał siC uprzejmie i zabierał siC do zastawionej przez MarysiC kolacji.
– Ho! Ale ta panienka jak rzepa! Skaranie boskie! Słowo dajC – zacz>ł krzykliwie Żloger,

ci>gn>c MarysiC za rCkaw.
– Cóc bo, panowie! źee! – chichotała słuc>ca.
– Jak ci nasz kochany artysta mówi, ceW rzepa, to WwiCte – perorował Pracki.
– A czy to drogi materiał? – pytał filuternie Strzycecki, skubi>c MarysiC.
– Chłopcy, nie bałamucić mi dziewczynyś ona siC we mnie kocha! – wołał rozbawiony

Pracki.
– ź! Bo, panowie! – krzyknCła zarumieniona Marysia, silnym ruchem zdrowej dziewczyny

uwolniła siC od natarczywoWci zebranych i uciekaj>c do laboratorium, zawołała rozbawionaŚ
– Jednego kocham, a którego... nie powiem...
– Ida na zbity łeb! – warkn>ł przez zCby Werda, zatrzaskuj>c drzwi za słuc>c>. – Pracki ma

zawsze fioła! Tłumek taki gotów jeszcze wypaplać co starej i bCdzie kram!
– Vmiej siC z tego! – dorzucił drugi pomocnik.
– Przepraszam magistra – zwrócił siC Żloger do Władysława, przypatruj>c siC uwacnie za-

wartoWci menacek – to.. to magister jada królewskie kolacje!... Befsztyczek i dwa kotleciki!
Bogato! Akurat napiłbym siC chiny...

– Źajcie spokój! – przerwał Werda. – Na co bCdziemy puera objadać! Ma kolacjC, bo mu
stary daje ,,cycie”ś nam juc ono bokiem wylazło! Czekajcie, posłaliWmy po szynkC i serdelian-
sy... zaraz bCd>.

– Alec, panowie – zacz>ł nieWmiało Władysław, podsuwaj>c menacki – dla mnie i tak za
duco tego! ProszC bardzo. Zrobicie mi prawdziw> przyjemnoWć!...

– Cóc znowu! – oponował Pracki.
– A ja powiadam, ce kiedy magister, panie, zaprasza... dawać chiny... i jazda! – przekony-

wał Żloger, Wwidruj>c maleMkimi oczkami befsztyk i dwa kotleciki.
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– No! Niech i tak bCdzie. Puer dostanie za to naszej szynki i serdeliansów! – zawyrokował
Pracki. – SmaczyMski syp aquavitC!

– A jak>? – pytał starszy uczeM.
– Tinctura corticis aurantiorum, chinae compositae i parC kropli vanillae – dyktował po-

wacnie Werda.
– beby oko zbielało! – zakoMczył Pracki. – A dajcie słoiki!
Po chwili w materialni zjawiła siC flaszka aromatycznej. prawdziwej aptekarskiej wódki i

kilka słoików. Zebrani cwawo zabrali siC do picia i jedzenia, dziel>c siC skwapliwie kolacj>
Władysława i konsumuj>c przyniesion> SzynkC, serdelki i pieczywo.

Młody praktykant, utraktowany wódk>, wypił odwacnie dwa ogromne słoiki „chiny”, a
choć czuł do niej odrazC, wstrCt nawet, uczynił to z niekłamanym zadowoleniem, ciesz>c siC z
koleceMskiego traktowania. Wódka zakrCciła mu nieco w głowie i zaostrzyła apetyt, zapychał
siC wiCc chlebem i bułkami, nie bardzo mog>c siC docisn>ć do kawałków befsztyka, kotletów
i wCdlin.

Po dwóch kolejkach ocywienie wWród wesołej kompanii spotCgowało siC. SmaczyMski roz-
bawiony dorabiał wódkC, dolewał goWciom i od czasu do czasu wybiegał do apteki dla zata-
twienia interesanta.

Pracki zadysponował tymczasem kilka butelek piwa, a ce faktycznie słab> miał głowC,
wpadł w pewnego rodzaju tkliwe rozmarzenie.

– Źyrektorze! – szeptał, ci>gn>c opasłego Żlogera za połC surduta. – Ja siC kocham! Wasza
Kirszenmanka mnie wziCła! MówiłeW jej... mówiłeW? żadaj!

– Słowo dajC! Niech zdechnC! Strzycecki Wwiadkiem! ŹziW gadałem. Podoba mi siC... mó-
wi... miły, tego...

– Czy to prawda – pytał Pracki – ce ona z jakimW naczelnikiem?...
– Oo! ChciałbyW, magister, ceby kradła czy co? Napijmy siC chiny!
– Sypać! – krzykn>ł Pracki. – Panowie, ja siC kocham! I ta albo cadna!
– Kazik fermentuje! – zaWmiał siC cicho Werda, któremu na wycółkł> twarz wyst>piły cho-

robliwe wypieki.
– Musi pan przyjWć kiedy do nas za kulisy – namawiał WerdC Strzycecki – tylko jak bCdzie

operetka... wówczas baletu moc, naWmiać siC mocna.
– Ale, magistrze! Słuchaj! Źajce mi odrobinC wody koloMskiej i jakich perfum... Czekaj

no! Aha! MajczyMska prosiła o chinow> pomadC, a Kropkowski o plaster na odciski!
– Żloger – szeplenił Pracki – ja ciC kocham! Chcesz czego, to gadaj puerowi. Puer! Sły-

szysz?... Pan dyrektor chce pomady!... Źać mu! SmaczyMski! Niech dyrektor cały teatr uper-
fumuje... dać mu! No, piwa! Nasze kawalerskie!...

– Kazimierza wziCło – zauwacył Strzycecki, zwracaj>c siC do Werdy – gdyby tak jednak
dla mnie mocna spore pudełko proszku do zCbów i eliksiru! O, ja zapłacC! Nie Wmiałbym! Cóc
znowu!

– ProszC pana! To przeciec głupstwo! Panie SmaczyMski, dajcie tam dla tenora butlC eliksi-
ru i pulvis dentifricus!...

SmaczyMski zabrał siC do przygotowywania prezentów dla Żlogera i Strzyceckiego.
We drzwiach do laboratorium ukazała siC rozczochrana głowa słuc>cego Wojciecha.
– Czego chcesz? – zapytał niechCtnie Werda.
– A to... proszC panów, zdałoby siC nam trochC akwy na ten przykład!...
– Nie ma! IWć do licha! – bełkotał wpółprzytomny Pracki. – Czego siC tyranom zachciewa!

Stary zakazał! Spirytus wysycha, i juc!...
– Ida do pana SmaczyMskiego, powiedz, ce kazałem... – odrzekł Wojciechowi Werda.
A gdy słuc>cy wyszedł do apteki, zwrócił siC z perswazj> do PrackiegoŚ
– WstawiliWcie siC i gadacie! Źać im trzeba, ceby plotek nie było!...
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Wreszcie piwo było wypite, prezenty dla goWci gotowe, a główny arancer zebrania niepo-
czytalny... Żloger i Strzycecki zaczCli siC cegnać.

– Bóg wam zapłać, magistry! UbawiliWmy siC! Przyłaacie do nas za kulisy! Nie kupujcie
aby biletów, poWlijcie do mnie kartkC przez woanego, juc ja was wtryniC na darmochC, choćby
na prasowe krzesła – mówił Żloger.

– Naturalnie! Naturalnie! – potakiwał Strzycecki. –Prosimy bardzo! Panie Kazimierzu,
niechce pan pamiCta o Kirszenmance!

– A zajdacie znów na chinC!
– Zgoda! ByleWmy trafili w porC!
– Juc my wam damy znać!...
– Jutro i pojutrze wystCpujemy, wiCc chyba w sobotC!...
– Wybornie, bo starzy maj> posiedzenie w towarzystwie farmaków!
Po wyjWciu Żlogera i Strzyceckiego zaległa na chwilC cisza w aptece. Pierwszy przerwał j>

WerdaŚ
– Pracki! Ida spać!
– Spać?... PójdC!... Ale KirszenmankC kocham!...
– Źobrze, dobrze! Tylko wynoW siC do łócka!
– Ale dziW była frajda, jakiej dawno nie pamiCtam! – zauwacył SmaczyMski.
– Jest tam co do roboty? – pytał Werda, nie odpowiadaj>c na uwagC starszego ucznia.
– Ac cztery recepty odprawiłem do jutra!...
– To i dobrze. Co to? Juc jedenasta godzina? Tyran, murować! Panie SmaczyMski, dodajcie

ksi>cki i przynieWcie mi kluczyk od kasy.
W kilkanaWcie minut póaniej oficyna spoczywała twardym snem ludzi zmCczonych prac> i

odurzonych trunkami. Jeden Władysław, mimo silnego zmCczenia, długo musiał walczyć z
bezsennoWci>. Powietrze materialni, przesi>kniCte dzisiaj dymem tytuniowym, dusiło go.
Aqua vitae w głowie szumiała, a na domiar Werbel poszedł na dycur nie sam... i do póanej
nocy prowadził jedn> z takich konwersacji, jakie wstrCt i odrazC budzić tylko mogły w nie
zepsutej, uczciwej naturze Władysława.
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Puer

I rozpoczCły siC dla Władysława dni ciCckiej, cmudnej pracy, dni szarego cycia, na pozór
tak łudz>co do siebie podobne, a jednak tak odrCbne w szczegółach, w troskach i przykro-
Wciach. Był uznany za zdolnego ucznia, wiadomoWci w lot chwytał, orientował siC szybko.
Jego zapalny entuzjastyczny charakter niewolił go do zajCcia siC aptek> z cał> gorliwoWci>, z
cał> energi> nie zucytego organizmu. Ac raptem ostygł – farmacja wydała mu siC przykrym i
niewdziCcznym obowi>zkiem, apteka przekleMstwem nieubłaganym, które zaci>cyło nad jego
przyszłoWci>.

Pół roku minCło od czasu wst>pienia Turkowskiego do apteki, a juc pod kacdym wzglCdem
był pocytecznym pomocnikiem. Chciwy wiedzy, ciekawy, póty WlCczał wieczorami nad far-
makope>, nad nomenklatur>, póki nie przetrawił kunsztu aptekarskiego i nie poznał jego taj-
ników. Wiedza Władysława nie była gruntown>, wyrozumowan>, ale nie ustCpowała zbytnio
wiadomoWciom pomocników firmy „żCdaba & Miłecki”. Poza farmacj> Władysław czytał
nocami bardzo wiele, moce bez wyboru, ładu i składu, lecz czytał, a tym samym uosabiał po-
tCcnie wiCksz> sumC ogólnej wiedzy nic jego bezpoWredni zwierzchnicy. Źziwny bo miCdzy
Władysławem i nimi wytworzył siC stosunek. Pomocnicy radzi korzystali na kacdym kroku z
obznajmienia siC Władysława z aptek>, ale kiedy tylko ten miał okazjC popisania siC swoj>
sztuk> przed pryncypałami, albo rozmyWlnie powierzali mu podrzCdne czynnoWci, albo wyra-
cali mu głoWno swoje niezadowolenie. WiCc gdy żCdaby ani Miłeckiego nie było, Władysław
załatwiał sprzedac odrCczn>, przygotowywał lekarstwa, dyrygował w laboratorium, wpisywał
do kontroli wydane recepty – słowem, kacda robota była dlaM odpowiedni> i nigdy zbyt
skomplikowan>.

żdy atoli w aptece był obecny jeden ze współwłaWcicieli, wówczas pomocnicy okazywali
niebywał> gorliwoWć. Kacde pudełeczko maWci było kontrolowane, papierowa tutka z ziółka-
mi rewidowana, a co juc jakiegoW kwasu, narkotyku, alkaloidu – nawet tkn>ć nie było wolno
Władysławowi.

Turkowski był rozgarniCtym i przytomnym, trudno go było na pomyłce złapać. Niekiedy
zwłaszcza Werda potrafił tego dokazać. Pewnego wieczira, gdy Miłecki siedział w gabinecie
pomocnicy pili herbatC weszła do apteki biednie odziana starowina i od wybiegaj>cego na-
przeciw niej z materialni Władysława zac>dała rumianku rzymskiego za trojaka. Turkowski
zawahał siC – najmniejsza doza rzymskiego rumianku kosztowała trzy kopiejki. Starowina
jCła siC trz>Wć, wzdychać i tłumaczyć, ce nie ma przy duszy ani grosza. Władysławowi cal siC
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zrobiło babiny. Nie namyWlaj>c siC długo, nałocył jej cał> rogówkC c>danych ziółek. Na to
wszedł Werda, dopatrzywszy z daleka, ce Władysław coW zbyt długo załatwia siC z interesantk>.

– Jak to? Co to? Czep? – pytał starszy pomocnik.
– Nic! Rumianek rzymski! – odparł niedbale Turkowski.
Werda wzi>ł papierow> torebkC, rozwin>ł, w rCku zwacył i zagadn>łŚ
– A za ile to?
– Za trojaka!
– Co? Za trojaka? Panie, dałeW pan za dziesi>tkC! A przeciec flores chamomillae romanae

sprzedaje siC tylko za szeWć! Pan nie znasz taksy odrCcznej! Źo czego to podobne! Trzeba siC
pytać!

Wykrzykniki Werdy zwabiły z gabinetu Miłeckiego. Pryncypał, wysłuchawszy zarzutów
Werdy, uwacał za właWciwe dać moraln> naukC uczniowi.

– Panie Władysławie! Jak pan bCdziesz tak lekcewacył naukC, to my bez butów wyjdzie-
my! Któc to słyszał!!! Żlores chamomillae romanae za trzy grosze. Bo tec panowie... tego...
nie powinni jeszcze dopuszczać pana... tego... do sprzedacy!!!

– Alec, proszC pana, ja... –  próbował usprawiedliwić siC Władysław.
– Nie tłumacz siC pan! – przerwał Miłecki. – Jest... ale... tego... `le jest...
Werda tymczasem oWwiadczył ostro starowinie, ce ziółek dostanie tylko za szóstkC. Baba

spojrzała. na WerdC, pachnCła groanie kosturkiem i, zakl>wszy, trzasnCła drzwiami.
Turkowski był po tym zajWciu wzburzony. Widział w zachowaniu siC Werdy oczywist>

chCć dokuczenia czy podchlebienia siC pryncypałowi. Bo czyc Werda, który wynosił z apteki
pudła kosmetyków i lekarstw dla znajomych, miał prawo udawać tak> drobiazgowoWć? Przy
tym Władysław czuł siC skompromitowany wobec tej kobieciny. Nie powinien być dopusz-
czanym do sprzedacy! Przeciec on juc pigułki i globulae ekspediował sam!

Młody praktykant postanowił dosłownie traktować uwagi Miłeckiego i kiedy ten wyszedł,
a Werda rozsiadłszy siC przy pulpicie polecił mu sprzedac odrCczn> załatwiać, zaci>ł siC i
odmówił posłuszeMstwa. Na drugi dzieM rano Werda wytoczył sprawC przed żCdab>. Turkow-
ski znów dostał nauczkC, a na domiar wszystkiego opatrzon> uwag>, ce... zaczyna siC psuć, co
zreszt> nie jest nic dziwnego, bo młodziec aptekarska jest z gruntu zdemoralizowan>.

Władysław pohamował wzburzenie przekonawszy siC, ce kacda jego cywsza odpowieda,
Wmielsze tłumaczenie moce postawić kwestiC „być albo nie być” na ostrzu noca.

Pryncypałowie uznawali prawo silniejszego, uczeM przeto nie mógł mieć racji wobec po-
mocnika. W myWl tej potCcnej zasady Turkowski im lepiej siC obznajmiał z aptek>, tym wiC-
cej doznawał przykroWci

Werbel był typem przedwczeWnie zawiCdłego młodzieMca, Zgarbiony, włócz>cy lew> nog>,
z oczyma matowymi, z ustami na wpół rozchylonymi, uosabiał bezmyWln>, tCp> organizacjC.

PowierzchownoWć w zupełnoWci odpowiadała rzeczywistemu. usposobieniu. Zawsze roz-
targniony, powolny, a nieuwacny popełniał tysi>ce błCdów, psuł materiały, a co najwacniejsza
w cyciu farmackim... tłukł naczynia...

Pryncypałowie, zachowuj>c pozorne ćwierćkoleceMstwo wzglCdem pomocników, nie
Wmieli czasami wprost wyrazić im swego niezadowolenia i ucywali do tego Władysława.
Źlatego tec apteka była niekiedy Wwiadkiem takich rozmówŚ

– Panie Władysławie
– Słucham pana!
– MuszC panu zwrócić uwagC, ce do pana za czCsto goWcie przychodz>!...
– Kiedy, proszC pana prócz wuja, który bywa raz na dwa tygodnie... nikt do mnie nie przy-

chodzi!
– To nic! Ale pan bCdzie łaskaw sobie zapamiCtać, ic apteka nie moce słucyć za salon do

przyjmowania goWci. Po zamkniCciu trzeba siC połocyć spać!... a nie markować do Wwitu!...
AlboŚ
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– Panie Władysławie, czy pan sprzedawał wodC koloMsk>?
– Nie, nie sprzedawałem!
– Co siC to dzieje z wod>? W ksi>cce nie ma zapisanej ani jednej flaszki sprzedanej...

Źziwna rzecz!... Wiem, ce spiritus coloniensis siC ulatnia, lecz ceby siC ulatniał hermetycznie
zapieczCtowany i w dodatku z flaszkami, o tym nie słyszałem!

Turkowski otrzaskany powoli z podobnymi przemówieniami pryncypałów wzruszał ra-
mionami i nawet nie próbował oponować. Niech sobie gadaj>!

Władysław nie był przystojny, miał atoli w sobie coW ujmuj>cego, coW sympatycznego, co
razem z wrodzon> mu grzecznoWci> i uprzejmoWci> jednało ogromnie kupuj>cych. ObejWcie
siC Turkowskiego tym bardziej odbijało w aptece żCdaby i Miłeckiego, ce Werda był z natury
opryskliwym, Pracki rubasznym, a SmaczyMski drwi>co-zimnym. PublicznoWć wkrótce
upodobała sobie bardzo Władysława. Z kacdym dniem przybywało mu cyczliwych, którzy
zazwyczaj swoje wzglCdy tym objawiali, ce gdy kto inny chciał ich załatwić, wzbraniali siCŚ

– żdzie jest ten młody pan?
– To tylko ten młody prowizor wie!
– Mam interes do tego pana!
Ze swej strony Turkowski nauczył siC wkrótce rozrócniać klientelC apteki. Znał niemal na

pamiCć wszystkie słuc>ce, lokajów, panów i panie. Miał miCdzy nimi swoje wiCksze i mniej-
sze sympatie.

Podobała siC grzecznoWć Władysława pryncypałom, choć tego nie objawiali, podobała siC
pomocnikom, bo zmniejszała im robotC. Niekiedy zdarzało siC inaczej, zwłaszcza gdy nie
było pryncypałów. W aptece, przypuWćmy, zjawiła siC zgrabna, młoda pokojówka i na zapy-
tanie podochoconego Werdy, czego by sobie cyczyła, zwracała siC płochliwie w stronC Wła-
dysława. Starszy pomocnik zazwyczaj burzył siC, ic puera przekładaj> ponad niego, i uwacał
za właWciwe okazać swoj> wycszoWć, głos podnosił i komenderowałŚ

– Panie Władysławie! Marsz do piwnicy! Syfon sodowej?
Turkowski czerwienił siC, niekiedy stawiał siC hardoŚ
– Nie pójdC! Nie mam dla kogo! Wprzód załatwiC!
– Nic pan nie załatwisz! PaMska rzecz syfony nosić... ja kacC!...
Po takim zajWciu, zdaje siC, ce Werda wcale nie zyskiwał w oczach przystojnej klientki,

która najczCWciej przy pierwszej okazji spieszyła tym silniej zaakcentować swoj> sympatiC dla
Władysława. Niemniej miłoWć własna młodego farmaceuty cierpiała bardzo. Źławił w sobie
złoWć, gniew, oburzenie, ale doWć było naM spojrzeć niekiedy, by siC przekonać, ile go to
kosztowało siły woli i samozaparcia.

Jeszcze gdy takie zajWcie wynikło wobec obcych, znosił je mCcnie. Co mu tam! SkoMczyć
siC to chyba raz musi! Nikt go nie zna! Lecz bywało, ce Wwiadkiem niehumoru pryncypała czy
pomocnika był znajduj>cy siC przypadkiem w aptece jakiW daleki znajomy czy kolega gimna-
zjalny. Wtedy wracenie siC potCgowało. Ambicja upominała siC o swoje prawa. ZCby zaciskał
i wybiegał z apteki, by ukryć łzy, jakie mu siC do oczu cisnCły.

Raz na tydzieM, we Wrody, od południa miał Władysław wychodniC, czyli pół dnia wypo-
czynku. Wychodnie popołudniowe, według przyjCtych w aptece żCdaby i Miłeckiego zwy-
czajów, zaczynały siC od godziny drugiej, ale Turkowski zaledwie około czwartej mógł siC
wydostać ze swego deptaka. Przed wychodni> musiał pokoMczyć fasunki, nastawiać w aptece
syfonów, kefiru, butelek z limoniad>, aby, broM Boce, czegokolwiek nie zabrakło pomocni-
kom w czasie jego nieobecnoWci. żdy biła godzina druga we WrodC, Władysława ogarniało
jakieW drcenie nerwowe, rwał siC do swobody, do wolnego czasu, a tu przetrzymywano go, w
ostatniej chwili zasadzano do cmudnej roboty, a cegnano w koMcu ironicznymŚ „Tak panu
pilno lecieć? żotów pan nie wiem co zrobić, byle juc uciec!...”

Jemu było pilno... do Wwiatła, do powietrza, do ludzi. Wszak cały tydzieM pracował – nale-
cał mu siC chyba wypoczynek.



22

Miał przeciec lat siedemnaWcie – zbyt wczeWnie c>dano, aby cenił celazne pCta obowi>zku!
A wreszcie ta wychodnia, ten wypoczynek, ta chwilowa swoboda była parodi> zaledwie wy-
tchnienia!

Wychodził z apteki o czwartej, uporz>dkowanie garderoby zajmowało pół godziny. I
punktualnie o wpół do pi>tej we WrodC stawał Władysław przd aptek>, onieWmielony panuj>-
cym na ulicy ruchem, cyciem i zastanawiał siC, dok>d iWć. Szedł do wuja. Wizyta trwała do
ósmej, niekiedy przeci>gała siC dłucej. A póaniej, nie maj>c rodziny ani blicszych znajomych,
chodził po ulicach, placach – czy deszcz, czy pogoda, byleby do apteki przed zamkniCciem
nie wrócić... bo mogliby go zaprosić do roboty, co parC razy siC zdarzało. Turkowski próbo-
wał odnowić stosunki przyjazne z kolegami gimnazjalnymi – gdzie tam! Tak mało miał z
nimi wspólnego! Zreszt> oni, bezwiednie moce, dawali mu uczuć swoj> wycszoWć, podkre-
Wlaj>c swoje szczytniejsze aspiracje nic aptekarstwo.

W koMcu Władysław dałby wiele za to, ceby mógł swoj> WrodC spCdzić w swoim k>cie z
ksi>ck> w rCku lub po prostu drzemi>c. Takiego k>ta nie było, bo chociacby uzyskał pozwo-
lenie pomocników na ucytkowanie ich pokoiku, bez w>tpienia wezwano by go do apteki...
Wuj zaW mieszkanie miał szczupłe i kilkoro hałasuj>cego wiecznie drobiazgu.

Pewnej Wrody Władysław spróbował szczCWcia i  poszedł do paMstwa W>drowskich, rodzi-
ców swego kolegi, u których właWnie tyle błogich chwil spCdził dziCki jej, Heli Walkiewicz.
Spotkał go i tu zawód. StaW W>drowski, który od dwóch lat chodził juc do innego gimnazjum,
przyj>ł Władysława oziCble, dziwi>c siC obranemu zawodowi. Panna Zofia wrCcz powiedziała
mu, ce słyszała, jakoby go wypCdzili ze szkół i ce to było powodem wst>pienia do apteki. A
pan W>drowski dosyć wyraanie dał do zrozumienia farmaceucie, ce gdy on zacz>ł juc... cyć...
StaW ma przed sob> długie lata nauki... pojedzie do instytutu incynierów cywilnych – tymcza-
sem o ksi>cce tylko wolno mu myWleć, przeto podtrzymywać stosunków z aptek>... nie mo-
ce...

Wobec takiego przyjCcia o HelC Władysław bał siC zapytać. Źo W>drowskich wiCcej nie
poszedł i jedyna nić, wi>c>ca go ze wspomnieniem piCknej Walkiewiczówny, została zerwa-
na.

Turkowski powoli zacz>ł swoj> wychodniC urozmaicać. Pozostawiony samemu sobie, bez
opieki, bez jakiegokolwiek moralnego kierunku – szedł za popCdem, instynktem czy przypad-
kiem.

WizytC u wuja skracał do chwili otrzymania jakiego pieniCcnego zasiłku na drobne wydat-
ki, a póaniej szedł do teatrzyku, gdzie za protekcj> Żlogera lub Strzyceckiego wpuszczano go
bezpłatnie, wchłaniał po kilka kufli piwa, dotrzymuj>c kompanii puerom z innych aptek, z
którymi zd>cył siC zapoznać, lub wprost szedł dla spotkania siC z nimi do restauracyjki.

Zdarzyło siC, ic pewnej Wrody kompania nie dopisała. Przedstawienie skoMczyło siC wcze-
Wniej nic zwykle, Żloger i Strzycecki siedzieli w obcym mu towarzystwie. Władysław wyszedł
bezmyWlnie na ulicC, nie wiedz>c, co z ostatni> półgodzin> do zamkniCcia apteki zrobić. Na
dworze było wilgotne, przejmuj>ce powietrze. Młody farmaceuta czuł siC znuconymś wiele by
dał za to, gdyby mógł teraz juc wypocz>ć. Wtem na skrCcie w>skiej uliczki zarysowała siC
przed Władysławem niewyraana sylwetka kobiety, a do uszu jego doszło przeci>głe, bezczel-
neŚ „choda do mnie!” – i poszedł.

Poza Wrod> Turkowski marzyć nie mógł o wolnoWci. Niekiedy wymykał siC po zamkniCciu
apteki, ale to zdarzało siC dopiero w drugim półroczu, kiedy zapałał afektem do utrzymuj>cej
dystrybucjC wdowy i gdy zdołał wWród pomocników wyrobić sobie pewn> samodzielnoWć.

W WwiCta próbował niekiedy uwolnić siC, motywuj>c proWbC jak>W mniej wiCcej wacn>
uroczystoWci> familijn> – ale rzadko mu siC to udawało. Pryncypałowie nie rozumieli, aby
ucznia ci>gnCło lato, aby poza okreWlonym czasem mógł myWleć o wypoczynku.

Turkowski wyniósł z domu bardzo religijne zasady i miał szczer> ochotC uczCszczania do
koWciołaś pierwsze kroki w tym celu u chlebodawców trafiły na nieprzezwyciCcony opór,


