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PRZEDMOWA

Cnota Checchiny została wydana we Włoszech w formie książkowej w 
1884 r. i jest uznawana przez krytyków za jedno z najlepszych opowiadań 
w dorobku Serao. W utworze tym główna postać - Checchina - jest żoną 
lokalnego ortopedy Toto Primicerio, który nie cieszy się zbytnim wzięciem 
wśród rzymskich pacjentów. Państwo Primicerio są bezdzietnym 
małżeństwem, mieszkają pod jednym dachem ze służącą imieniem 
Susanna. Głównym wątkiem utworu jest kolacja, na której małżonek 
postanowił ugościć przedstawiciela wyższych sfer markiza Ugo Aragonę. 
Ma ją przygotować Checchina. Toto łudzi się, że podtrzymanie 
przypadkowo zawartej znajomości z  Aragoną, pozwoli zdobyć cennych 
pacjentów ze środowisk arystokratycznych, dlatego jego oczekiwania 
wobec małżonki są duże. Ta niecodzienna, w ubogim domu, sytuacja staje 
się przyczyną licznych stresów i rozterek (przede wszystkim materialnych) 
bohaterki. Epizod ugoszczenia Aragony uruchamia nowe, nieznane 
Checchinie emocje (...). 
W utworze jest wiele epizodów prezentujących ograniczenia, wśród 
których egzystuje Checchina: nie posiada ona własnych pieniędzy, nie ma 
potrzebnej koperty, papieru, znaczka ani atramentu, nie może wyjść z 
domu, kiedy pada deszcz (mąż zabrał parasol), nie jest w stanie zrobić 
przysłowiowego kroku, żeby nie być stale pilnowaną przez służącą, a jeśli 
nawet udaje jej się wreszcie wydostać na zewnątrz, okazuje się, że całe 
miasto zna "cnotliwość" żony doktora Primicerio i Checchina nie jest w 
stanie przejść niezauważona, pomimo nadłożonej drogi, kiedy usiłuje 
dotrzeć do potencjalnego kochanka. 
Problem egzystencji kobiety, mężatki zniewolonej we własnym domu 
przez przyjęty porządek społeczny, jest naczelnym tematem opowiadania. 
Problematyka ta skrywa się za tytułem odwołującym się do aprobowanej 
społecznie wartości, jaką w XIX w. była kobieca "cnota" (...). 
Utwór Matilde Serao stanowi literacki komentarz pisarki do sytuacji 
"cnotliwych" mężatek w XIX-wiecznej Italii. 
Kobieta, którą w utworze reprezentuje Checchina Primicerio, jest w 
środowisku społecznym i rodzinnym kimś o braku tożsamości. Jest 
zredukowana do roli, jaką pełni w małżeństwie. Jeżeli chce uchodzić za 
dobrą żonę, jak Checchina, musi zaaprobować brak tożsamości i poddać 
się stereotypowi, egzemplifikowanemu poprzez tytułową "cnotę", a więc 

musi zatracić swoje indywidualne cechy (…). 
Warto zwrócić uwagę na imię głównej bohaterki. "Checchina" nie jest 
tylko - jak chcą niektórzy badacze - zdrobnieniem od imienia "Francesca", 
ale może mieć też wartość semantyczną: "checche", "checchesia" to 
archaizmy włoskie, które tłumaczy się jako "cokolwiek", "jakakolwiek 
rzecz", a nawet "byle co". Znaczenia te mogą wskazywać na umyślne 
deprecjonowanie nosicielki imienia. Jeśli nawet pozostaniemy przy 
koncepcji zdrobnienia od "Francesca", warto zdać sobie sprawę z 
konsekwencji prezentowania czytelnikowi deminutywnej wersji imienia 
głównej postaci (...). 
Można postawić pytanie o sensowność umiejscawiania Checchiny w 
kontekście zagadnienia "gorszej" kobiety. Z perspektywy XIX-wiecznej 
moralności uchodzi ona przecież za wzór i niedościgniony dla wielu kobiet 
ideał doskonałości, wierności, cnoty. Najbardziej przekonująca odpowiedź 
na to pytanie wydaje się być prosta: kobieta, która pozwala otoczeniu na 
tak daleko idące "okaleczenie" siebie, kobieta, która pozwala na utratę 
własnej indywidualności po to, by stać się "produktem swego środowiska", 
jest z feministycznego punktu widzenia tą "gorszą", ponieważ jest zbyt 
słaba, by chociaż spróbować podjąć walkę o siebie. Staje się senza 
temperamento - jak pisze o Checchinie Serao - staje się lalką, kukłą, 
marionetką w cudzych rękach, o jej losach decyduje świat. 
Postać Checchiny uosabia najgorsze rozwiązanie spośród tych, które 
zwykło się łączyć z kondycją "gorszej" kobiety. Checchina Primicerio nie 
podejmuje żadnego istotnego kroku, incydentalnie odważyła się pomyśleć 
wbrew porządkowi cnoty, ale za sprawą bojaźliwości, nieśmiałości i 
wewnętrznych lęków "jej cnota niestety zostaje ocalona". 
Na tle tradycji literackich portretów niezłomnych kobiet Checchina jest 
uosobieniem bierności. Nie jest tak zdeterminowana i odważna jak Nora z 
dramatu Ibsena, nie kieruje się szaleństwem uczuć jak Tołstojowska Anna 
Karenina, nie jest też tak radykalna jak Emma z powieści Flaubert. 
Checchina reprezentuje bezgraniczną niemoc, słabość tysięcy kobiet 
żyjących w rzeczywistości, a nie w świecie spektakularnych i wirtualnych 
rozstrzygnięć fabularnych. Właśnie ta słabość pozwala włączyć ją w 
poczet "gorszych" kobiet światowej literatury (...). 
Zdaniem włoskich badaczy Serao była jedną z pionierek kobiecego 
dziennikarstwa i literatury kobiecej. Pomimo szacunku, jakim darzyli ją 
ówcześni wielcy pisarze (czołowi przedstawiciele weryzmu, np. 

Giovanni Verga i Luigi Capuana), w opinii krytyków jej pozycja przez lata 
balansowała na krawędzi drugorzędności (chociaż - jak twierdzą włoscy 
badacze - w 1926 najprawdopodobniej to ona, a nie Grazia Deledda - 
otrzymałaby literacką Nagrodę Nobla, jednak zbyt ostentacyjnie 
przeciwstawiała się Mussoliniemu). 
Dopiero lata 90. XX w. zaowocowały ponownym odkryciem twórczości 
pisarki. Pochlebnie pisał o niej m. in. Umberto Eco i laureat nagrody Nobla 
z 1977 r. Dario Fo, który zaadaptował na potrzeby teatru i dokonał 
reinterpretacji jej najsłynniejszej noweli Cnota Checchiny. Niesłabnące 
zainteresowanie twórczością Matilde Serao zawdzięcza jednak przede 
wszystkim włoskim, angielskim i amerykańskim badaczkom z kręgu 
gender (tu m. in Nancy Horowitz, Ursula J. Fanning, Laura Salsini), które 
dostrzegają w pisarstwie Serao źródło feminizmu europejskiego (chociaż 
nierzadko są to opinie krytykujące Serao za zbytnie przywiązanie do 
patriarchalnych klisz literackich). 
Teksty Serao są prawie nieznane w Polsce. Byłaby pora, abyśmy 
zainteresowali się wreszcie - jak w innych krajach - jej twórczością.
                
                 Aleksandra Madoń
 

OD TŁUMACZA

Serdecznie dziękuję p. Aleksandrze Madoń za możliwość zacytowania w 
Przedmowie do "Cnoty Checchiny" fragmentów jej tekstu, który pochodzi 
z antologii "Gorsza" kobieta. Dyskursy inności, samotności, szaleństwa 
(antologia ukazała się dzięki współpracy wydziałów filologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Opolskiego; wydawnictwo Sutoris). 
Z przyjemnością odnotowuję również fakt, że na temat twórczości i 
sylwetki Serao powstała praca doktorska p. Aleksandry Madoń, napisana 
pod kierunkiem prof. dr hab. Anety Mazur na Uniwersytecie Opolskim 
(2013):  "Eliza Orzeszkowa i Matilde Serao - studium komparatystyczne".
Choć włoska pisarka Matilde Serao jest w Polsce mało znana, to jednak 
przyciągnęła - jak widzimy - należytą uwagę krajowego środowiska 
akademickiego. Kolej teraz na Czytelników, którzy na dobry początek 
mogą przeczytać po polsku "Cnotę Checchiny". 

Rzym, grudzień 2020

MATILDE SERAO (ur. 7 marca 1856 r. Patrasso, Grecja - zm. 25 lipca 
1927 r. Neapol) była pisarką i dziennikarką, pierwszą w historii Włoch 
kobietą, która założyła i prowadziła własną gazetę (Il Corriere di Roma, a 
później Il Mattino oraz Il Giorno). Była córką włoskiego emigranta 
politycznego Francesca Serao i podupadłej szlachcianki greckiej Paoliny 
Bonelly. W wieku czterech lat razem z rodzicami powróciła do Neapolu, 
skąd wywodził się jej ojciec. Ukończyła szkołę pedagogiczną, ale 
zatrudniła się jako telegrafistka, pomagając ekonomicznie rodzinie. 
Zniechęcona po trzech latach atmosferą w pracy oraz dyskryminacją 
kobiet, porzuciła swą posadę, aby zająć się dziennikarstwem i pisarstwem. 
Jest autorką powieści, opowiadań, nowel i reportaży, w których wnikliwie 
obserwuje rzeczywistość, nawiązując do tradycji naturalizmu.
Za jeden z najbardziej udanych utworów pisarki uważa się "Cnotę 
Checchiny" - nowelę opublikowaną w 1884 r. 
Matilde Serao miała silną osobowość, ale nieatrakcyjną aparycję: była 
gruba, przysadzista i niezgrabna. Ale pomimo to miała aktywne życie 
sentymentalne. W 1885 r. poślubiła Edoarda Scarfoglio, z którym 
rozwiodła się w 1904 r. Drugim mężem był Giuseppe Natale. Z obydwoma 
partnerami łączyła pisarkę, oprócz uczuć, również pasja dziennikarska i 
współpraca zawodowa.
Była znawczynią psychologii zbiorowej i indywidualnej, szczególnie 
kobiecej; interesowały ją ambicje współczesnego jej mieszczaństwa i 
środowiska polityczno - dziennikarskiego. Była stałą bywalczynią salonów 
towarzyskich i literackich w Rzymie i w Neapolu. Na krytyki pod jej 
adresem, za wygląd i zbyt spontaniczny sposób bycia, odpowiedziała 
publicznie: "Te eleganckie damule nie wiedzą, że ja je przejrzałam na 
wylot; i że je umieszczę w moich utworach. One nie są świadome mojej 
wartości i mocy...". 
Serao była za życia bardzo poczytną pisarką. W 1926 r. kandydowała do 
literackiej Nagrody Nobla, ale jej antyfaszystowskie poglądy sprawiły, że 
rząd Mussoliniego nie faworyzował przyznania jej nagrody (laureatką 
została wówczas Grazia Deledda - pisarka z Sardynii).
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wartości i mocy...". 
Serao była za życia bardzo poczytną pisarką. W 1926 r. kandydowała do 
literackiej Nagrody Nobla, ale jej antyfaszystowskie poglądy sprawiły, że 
rząd Mussoliniego nie faworyzował przyznania jej nagrody (laureatką 
została wówczas Grazia Deledda - pisarka z Sardynii).
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PRZEDMOWA

Cnota Checchiny została wydana we Włoszech w formie książkowej w 
1884 r. i jest uznawana przez krytyków za jedno z najlepszych opowiadań 
w dorobku Serao. W utworze tym główna postać - Checchina - jest żoną 
lokalnego ortopedy Toto Primicerio, który nie cieszy się zbytnim wzięciem 
wśród rzymskich pacjentów. Państwo Primicerio są bezdzietnym 
małżeństwem, mieszkają pod jednym dachem ze służącą imieniem 
Susanna. Głównym wątkiem utworu jest kolacja, na której małżonek 
postanowił ugościć przedstawiciela wyższych sfer markiza Ugo Aragonę. 
Ma ją przygotować Checchina. Toto łudzi się, że podtrzymanie 
przypadkowo zawartej znajomości z  Aragoną, pozwoli zdobyć cennych 
pacjentów ze środowisk arystokratycznych, dlatego jego oczekiwania 
wobec małżonki są duże. Ta niecodzienna, w ubogim domu, sytuacja staje 
się przyczyną licznych stresów i rozterek (przede wszystkim materialnych) 
bohaterki. Epizod ugoszczenia Aragony uruchamia nowe, nieznane 
Checchinie emocje (...). 
W utworze jest wiele epizodów prezentujących ograniczenia, wśród 
których egzystuje Checchina: nie posiada ona własnych pieniędzy, nie ma 
potrzebnej koperty, papieru, znaczka ani atramentu, nie może wyjść z 
domu, kiedy pada deszcz (mąż zabrał parasol), nie jest w stanie zrobić 
przysłowiowego kroku, żeby nie być stale pilnowaną przez służącą, a jeśli 
nawet udaje jej się wreszcie wydostać na zewnątrz, okazuje się, że całe 
miasto zna "cnotliwość" żony doktora Primicerio i Checchina nie jest w 
stanie przejść niezauważona, pomimo nadłożonej drogi, kiedy usiłuje 
dotrzeć do potencjalnego kochanka. 
Problem egzystencji kobiety, mężatki zniewolonej we własnym domu 
przez przyjęty porządek społeczny, jest naczelnym tematem opowiadania. 
Problematyka ta skrywa się za tytułem odwołującym się do aprobowanej 
społecznie wartości, jaką w XIX w. była kobieca "cnota" (...). 
Utwór Matilde Serao stanowi literacki komentarz pisarki do sytuacji 
"cnotliwych" mężatek w XIX-wiecznej Italii. 
Kobieta, którą w utworze reprezentuje Checchina Primicerio, jest w 
środowisku społecznym i rodzinnym kimś o braku tożsamości. Jest 
zredukowana do roli, jaką pełni w małżeństwie. Jeżeli chce uchodzić za 
dobrą żonę, jak Checchina, musi zaaprobować brak tożsamości i poddać 
się stereotypowi, egzemplifikowanemu poprzez tytułową "cnotę", a więc 

musi zatracić swoje indywidualne cechy (…). 
Warto zwrócić uwagę na imię głównej bohaterki. "Checchina" nie jest 
tylko - jak chcą niektórzy badacze - zdrobnieniem od imienia "Francesca", 
ale może mieć też wartość semantyczną: "checche", "checchesia" to 
archaizmy włoskie, które tłumaczy się jako "cokolwiek", "jakakolwiek 
rzecz", a nawet "byle co". Znaczenia te mogą wskazywać na umyślne 
deprecjonowanie nosicielki imienia. Jeśli nawet pozostaniemy przy 
koncepcji zdrobnienia od "Francesca", warto zdać sobie sprawę z 
konsekwencji prezentowania czytelnikowi deminutywnej wersji imienia 
głównej postaci (...). 
Można postawić pytanie o sensowność umiejscawiania Checchiny w 
kontekście zagadnienia "gorszej" kobiety. Z perspektywy XIX-wiecznej 
moralności uchodzi ona przecież za wzór i niedościgniony dla wielu kobiet 
ideał doskonałości, wierności, cnoty. Najbardziej przekonująca odpowiedź 
na to pytanie wydaje się być prosta: kobieta, która pozwala otoczeniu na 
tak daleko idące "okaleczenie" siebie, kobieta, która pozwala na utratę 
własnej indywidualności po to, by stać się "produktem swego środowiska", 
jest z feministycznego punktu widzenia tą "gorszą", ponieważ jest zbyt 
słaba, by chociaż spróbować podjąć walkę o siebie. Staje się senza 
temperamento - jak pisze o Checchinie Serao - staje się lalką, kukłą, 
marionetką w cudzych rękach, o jej losach decyduje świat. 
Postać Checchiny uosabia najgorsze rozwiązanie spośród tych, które 
zwykło się łączyć z kondycją "gorszej" kobiety. Checchina Primicerio nie 
podejmuje żadnego istotnego kroku, incydentalnie odważyła się pomyśleć 
wbrew porządkowi cnoty, ale za sprawą bojaźliwości, nieśmiałości i 
wewnętrznych lęków "jej cnota niestety zostaje ocalona". 
Na tle tradycji literackich portretów niezłomnych kobiet Checchina jest 
uosobieniem bierności. Nie jest tak zdeterminowana i odważna jak Nora z 
dramatu Ibsena, nie kieruje się szaleństwem uczuć jak Tołstojowska Anna 
Karenina, nie jest też tak radykalna jak Emma z powieści Flaubert. 
Checchina reprezentuje bezgraniczną niemoc, słabość tysięcy kobiet 
żyjących w rzeczywistości, a nie w świecie spektakularnych i wirtualnych 
rozstrzygnięć fabularnych. Właśnie ta słabość pozwala włączyć ją w 
poczet "gorszych" kobiet światowej literatury (...). 
Zdaniem włoskich badaczy Serao była jedną z pionierek kobiecego 
dziennikarstwa i literatury kobiecej. Pomimo szacunku, jakim darzyli ją 
ówcześni wielcy pisarze (czołowi przedstawiciele weryzmu, np. 

Giovanni Verga i Luigi Capuana), w opinii krytyków jej pozycja przez lata 
balansowała na krawędzi drugorzędności (chociaż - jak twierdzą włoscy 
badacze - w 1926 najprawdopodobniej to ona, a nie Grazia Deledda - 
otrzymałaby literacką Nagrodę Nobla, jednak zbyt ostentacyjnie 
przeciwstawiała się Mussoliniemu). 
Dopiero lata 90. XX w. zaowocowały ponownym odkryciem twórczości 
pisarki. Pochlebnie pisał o niej m. in. Umberto Eco i laureat nagrody Nobla 
z 1977 r. Dario Fo, który zaadaptował na potrzeby teatru i dokonał 
reinterpretacji jej najsłynniejszej noweli Cnota Checchiny. Niesłabnące 
zainteresowanie twórczością Matilde Serao zawdzięcza jednak przede 
wszystkim włoskim, angielskim i amerykańskim badaczkom z kręgu 
gender (tu m. in Nancy Horowitz, Ursula J. Fanning, Laura Salsini), które 
dostrzegają w pisarstwie Serao źródło feminizmu europejskiego (chociaż 
nierzadko są to opinie krytykujące Serao za zbytnie przywiązanie do 
patriarchalnych klisz literackich). 
Teksty Serao są prawie nieznane w Polsce. Byłaby pora, abyśmy 
zainteresowali się wreszcie - jak w innych krajach - jej twórczością.
                
                 Aleksandra Madoń
 

OD TŁUMACZA

Serdecznie dziękuję p. Aleksandrze Madoń za możliwość zacytowania w 
Przedmowie do "Cnoty Checchiny" fragmentów jej tekstu, który pochodzi 
z antologii "Gorsza" kobieta. Dyskursy inności, samotności, szaleństwa 
(antologia ukazała się dzięki współpracy wydziałów filologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Opolskiego; wydawnictwo Sutoris). 
Z przyjemnością odnotowuję również fakt, że na temat twórczości i 
sylwetki Serao powstała praca doktorska p. Aleksandry Madoń, napisana 
pod kierunkiem prof. dr hab. Anety Mazur na Uniwersytecie Opolskim 
(2013):  "Eliza Orzeszkowa i Matilde Serao - studium komparatystyczne".
Choć włoska pisarka Matilde Serao jest w Polsce mało znana, to jednak 
przyciągnęła - jak widzimy - należytą uwagę krajowego środowiska 
akademickiego. Kolej teraz na Czytelników, którzy na dobry początek 
mogą przeczytać po polsku "Cnotę Checchiny". 

Rzym, grudzień 2020

MATILDE SERAO (ur. 7 marca 1856 r. Patrasso, Grecja - zm. 25 lipca 
1927 r. Neapol) była pisarką i dziennikarką, pierwszą w historii Włoch 
kobietą, która założyła i prowadziła własną gazetę (Il Corriere di Roma, a 
później Il Mattino oraz Il Giorno). Była córką włoskiego emigranta 
politycznego Francesca Serao i podupadłej szlachcianki greckiej Paoliny 
Bonelly. W wieku czterech lat razem z rodzicami powróciła do Neapolu, 
skąd wywodził się jej ojciec. Ukończyła szkołę pedagogiczną, ale 
zatrudniła się jako telegrafistka, pomagając ekonomicznie rodzinie. 
Zniechęcona po trzech latach atmosferą w pracy oraz dyskryminacją 
kobiet, porzuciła swą posadę, aby zająć się dziennikarstwem i pisarstwem. 
Jest autorką powieści, opowiadań, nowel i reportaży, w których wnikliwie 
obserwuje rzeczywistość, nawiązując do tradycji naturalizmu.
Za jeden z najbardziej udanych utworów pisarki uważa się "Cnotę 
Checchiny" - nowelę opublikowaną w 1884 r. 
Matilde Serao miała silną osobowość, ale nieatrakcyjną aparycję: była 
gruba, przysadzista i niezgrabna. Ale pomimo to miała aktywne życie 
sentymentalne. W 1885 r. poślubiła Edoarda Scarfoglio, z którym 
rozwiodła się w 1904 r. Drugim mężem był Giuseppe Natale. Z obydwoma 
partnerami łączyła pisarkę, oprócz uczuć, również pasja dziennikarska i 
współpraca zawodowa.
Była znawczynią psychologii zbiorowej i indywidualnej, szczególnie 
kobiecej; interesowały ją ambicje współczesnego jej mieszczaństwa i 
środowiska polityczno - dziennikarskiego. Była stałą bywalczynią salonów 
towarzyskich i literackich w Rzymie i w Neapolu. Na krytyki pod jej 
adresem, za wygląd i zbyt spontaniczny sposób bycia, odpowiedziała 
publicznie: "Te eleganckie damule nie wiedzą, że ja je przejrzałam na 
wylot; i że je umieszczę w moich utworach. One nie są świadome mojej 
wartości i mocy...". 
Serao była za życia bardzo poczytną pisarką. W 1926 r. kandydowała do 
literackiej Nagrody Nobla, ale jej antyfaszystowskie poglądy sprawiły, że 
rząd Mussoliniego nie faworyzował przyznania jej nagrody (laureatką 
została wówczas Grazia Deledda - pisarka z Sardynii).
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przypadkowo zawartej znajomości z  Aragoną, pozwoli zdobyć cennych 
pacjentów ze środowisk arystokratycznych, dlatego jego oczekiwania 
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domu, kiedy pada deszcz (mąż zabrał parasol), nie jest w stanie zrobić 
przysłowiowego kroku, żeby nie być stale pilnowaną przez służącą, a jeśli 
nawet udaje jej się wreszcie wydostać na zewnątrz, okazuje się, że całe 
miasto zna "cnotliwość" żony doktora Primicerio i Checchina nie jest w 
stanie przejść niezauważona, pomimo nadłożonej drogi, kiedy usiłuje 
dotrzeć do potencjalnego kochanka. 
Problem egzystencji kobiety, mężatki zniewolonej we własnym domu 
przez przyjęty porządek społeczny, jest naczelnym tematem opowiadania. 
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społecznie wartości, jaką w XIX w. była kobieca "cnota" (...). 
Utwór Matilde Serao stanowi literacki komentarz pisarki do sytuacji 
"cnotliwych" mężatek w XIX-wiecznej Italii. 
Kobieta, którą w utworze reprezentuje Checchina Primicerio, jest w 
środowisku społecznym i rodzinnym kimś o braku tożsamości. Jest 
zredukowana do roli, jaką pełni w małżeństwie. Jeżeli chce uchodzić za 
dobrą żonę, jak Checchina, musi zaaprobować brak tożsamości i poddać 
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Warto zwrócić uwagę na imię głównej bohaterki. "Checchina" nie jest 
tylko - jak chcą niektórzy badacze - zdrobnieniem od imienia "Francesca", 
ale może mieć też wartość semantyczną: "checche", "checchesia" to 
archaizmy włoskie, które tłumaczy się jako "cokolwiek", "jakakolwiek 
rzecz", a nawet "byle co". Znaczenia te mogą wskazywać na umyślne 
deprecjonowanie nosicielki imienia. Jeśli nawet pozostaniemy przy 
koncepcji zdrobnienia od "Francesca", warto zdać sobie sprawę z 
konsekwencji prezentowania czytelnikowi deminutywnej wersji imienia 
głównej postaci (...). 
Można postawić pytanie o sensowność umiejscawiania Checchiny w 
kontekście zagadnienia "gorszej" kobiety. Z perspektywy XIX-wiecznej 
moralności uchodzi ona przecież za wzór i niedościgniony dla wielu kobiet 
ideał doskonałości, wierności, cnoty. Najbardziej przekonująca odpowiedź 
na to pytanie wydaje się być prosta: kobieta, która pozwala otoczeniu na 
tak daleko idące "okaleczenie" siebie, kobieta, która pozwala na utratę 
własnej indywidualności po to, by stać się "produktem swego środowiska", 
jest z feministycznego punktu widzenia tą "gorszą", ponieważ jest zbyt 
słaba, by chociaż spróbować podjąć walkę o siebie. Staje się senza 
temperamento - jak pisze o Checchinie Serao - staje się lalką, kukłą, 
marionetką w cudzych rękach, o jej losach decyduje świat. 
Postać Checchiny uosabia najgorsze rozwiązanie spośród tych, które 
zwykło się łączyć z kondycją "gorszej" kobiety. Checchina Primicerio nie 
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Karenina, nie jest też tak radykalna jak Emma z powieści Flaubert. 
Checchina reprezentuje bezgraniczną niemoc, słabość tysięcy kobiet 
żyjących w rzeczywistości, a nie w świecie spektakularnych i wirtualnych 
rozstrzygnięć fabularnych. Właśnie ta słabość pozwala włączyć ją w 
poczet "gorszych" kobiet światowej literatury (...). 
Zdaniem włoskich badaczy Serao była jedną z pionierek kobiecego 
dziennikarstwa i literatury kobiecej. Pomimo szacunku, jakim darzyli ją 
ówcześni wielcy pisarze (czołowi przedstawiciele weryzmu, np. 
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dostrzegają w pisarstwie Serao źródło feminizmu europejskiego (chociaż 
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rozwiodła się w 1904 r. Drugim mężem był Giuseppe Natale. Z obydwoma 
partnerami łączyła pisarkę, oprócz uczuć, również pasja dziennikarska i 
współpraca zawodowa.
Była znawczynią psychologii zbiorowej i indywidualnej, szczególnie 
kobiecej; interesowały ją ambicje współczesnego jej mieszczaństwa i 
środowiska polityczno - dziennikarskiego. Była stałą bywalczynią salonów 
towarzyskich i literackich w Rzymie i w Neapolu. Na krytyki pod jej 
adresem, za wygląd i zbyt spontaniczny sposób bycia, odpowiedziała 
publicznie: "Te eleganckie damule nie wiedzą, że ja je przejrzałam na 
wylot; i że je umieszczę w moich utworach. One nie są świadome mojej 
wartości i mocy...". 
Serao była za życia bardzo poczytną pisarką. W 1926 r. kandydowała do 
literackiej Nagrody Nobla, ale jej antyfaszystowskie poglądy sprawiły, że 
rząd Mussoliniego nie faworyzował przyznania jej nagrody (laureatką 
została wówczas Grazia Deledda - pisarka z Sardynii).
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PRZEDMOWA

Cnota Checchiny została wydana we Włoszech w formie książkowej w 
1884 r. i jest uznawana przez krytyków za jedno z najlepszych opowiadań 
w dorobku Serao. W utworze tym główna postać - Checchina - jest żoną 
lokalnego ortopedy Toto Primicerio, który nie cieszy się zbytnim wzięciem 
wśród rzymskich pacjentów. Państwo Primicerio są bezdzietnym 
małżeństwem, mieszkają pod jednym dachem ze służącą imieniem 
Susanna. Głównym wątkiem utworu jest kolacja, na której małżonek 
postanowił ugościć przedstawiciela wyższych sfer markiza Ugo Aragonę. 
Ma ją przygotować Checchina. Toto łudzi się, że podtrzymanie 
przypadkowo zawartej znajomości z  Aragoną, pozwoli zdobyć cennych 
pacjentów ze środowisk arystokratycznych, dlatego jego oczekiwania 
wobec małżonki są duże. Ta niecodzienna, w ubogim domu, sytuacja staje 
się przyczyną licznych stresów i rozterek (przede wszystkim materialnych) 
bohaterki. Epizod ugoszczenia Aragony uruchamia nowe, nieznane 
Checchinie emocje (...). 
W utworze jest wiele epizodów prezentujących ograniczenia, wśród 
których egzystuje Checchina: nie posiada ona własnych pieniędzy, nie ma 
potrzebnej koperty, papieru, znaczka ani atramentu, nie może wyjść z 
domu, kiedy pada deszcz (mąż zabrał parasol), nie jest w stanie zrobić 
przysłowiowego kroku, żeby nie być stale pilnowaną przez służącą, a jeśli 
nawet udaje jej się wreszcie wydostać na zewnątrz, okazuje się, że całe 
miasto zna "cnotliwość" żony doktora Primicerio i Checchina nie jest w 
stanie przejść niezauważona, pomimo nadłożonej drogi, kiedy usiłuje 
dotrzeć do potencjalnego kochanka. 
Problem egzystencji kobiety, mężatki zniewolonej we własnym domu 
przez przyjęty porządek społeczny, jest naczelnym tematem opowiadania. 
Problematyka ta skrywa się za tytułem odwołującym się do aprobowanej 
społecznie wartości, jaką w XIX w. była kobieca "cnota" (...). 
Utwór Matilde Serao stanowi literacki komentarz pisarki do sytuacji 
"cnotliwych" mężatek w XIX-wiecznej Italii. 
Kobieta, którą w utworze reprezentuje Checchina Primicerio, jest w 
środowisku społecznym i rodzinnym kimś o braku tożsamości. Jest 
zredukowana do roli, jaką pełni w małżeństwie. Jeżeli chce uchodzić za 
dobrą żonę, jak Checchina, musi zaaprobować brak tożsamości i poddać 
się stereotypowi, egzemplifikowanemu poprzez tytułową "cnotę", a więc 

musi zatracić swoje indywidualne cechy (…). 
Warto zwrócić uwagę na imię głównej bohaterki. "Checchina" nie jest 
tylko - jak chcą niektórzy badacze - zdrobnieniem od imienia "Francesca", 
ale może mieć też wartość semantyczną: "checche", "checchesia" to 
archaizmy włoskie, które tłumaczy się jako "cokolwiek", "jakakolwiek 
rzecz", a nawet "byle co". Znaczenia te mogą wskazywać na umyślne 
deprecjonowanie nosicielki imienia. Jeśli nawet pozostaniemy przy 
koncepcji zdrobnienia od "Francesca", warto zdać sobie sprawę z 
konsekwencji prezentowania czytelnikowi deminutywnej wersji imienia 
głównej postaci (...). 
Można postawić pytanie o sensowność umiejscawiania Checchiny w 
kontekście zagadnienia "gorszej" kobiety. Z perspektywy XIX-wiecznej 
moralności uchodzi ona przecież za wzór i niedościgniony dla wielu kobiet 
ideał doskonałości, wierności, cnoty. Najbardziej przekonująca odpowiedź 
na to pytanie wydaje się być prosta: kobieta, która pozwala otoczeniu na 
tak daleko idące "okaleczenie" siebie, kobieta, która pozwala na utratę 
własnej indywidualności po to, by stać się "produktem swego środowiska", 
jest z feministycznego punktu widzenia tą "gorszą", ponieważ jest zbyt 
słaba, by chociaż spróbować podjąć walkę o siebie. Staje się senza 
temperamento - jak pisze o Checchinie Serao - staje się lalką, kukłą, 
marionetką w cudzych rękach, o jej losach decyduje świat. 
Postać Checchiny uosabia najgorsze rozwiązanie spośród tych, które 
zwykło się łączyć z kondycją "gorszej" kobiety. Checchina Primicerio nie 
podejmuje żadnego istotnego kroku, incydentalnie odważyła się pomyśleć 
wbrew porządkowi cnoty, ale za sprawą bojaźliwości, nieśmiałości i 
wewnętrznych lęków "jej cnota niestety zostaje ocalona". 
Na tle tradycji literackich portretów niezłomnych kobiet Checchina jest 
uosobieniem bierności. Nie jest tak zdeterminowana i odważna jak Nora z 
dramatu Ibsena, nie kieruje się szaleństwem uczuć jak Tołstojowska Anna 
Karenina, nie jest też tak radykalna jak Emma z powieści Flaubert. 
Checchina reprezentuje bezgraniczną niemoc, słabość tysięcy kobiet 
żyjących w rzeczywistości, a nie w świecie spektakularnych i wirtualnych 
rozstrzygnięć fabularnych. Właśnie ta słabość pozwala włączyć ją w 
poczet "gorszych" kobiet światowej literatury (...). 
Zdaniem włoskich badaczy Serao była jedną z pionierek kobiecego 
dziennikarstwa i literatury kobiecej. Pomimo szacunku, jakim darzyli ją 
ówcześni wielcy pisarze (czołowi przedstawiciele weryzmu, np. 

Giovanni Verga i Luigi Capuana), w opinii krytyków jej pozycja przez lata 
balansowała na krawędzi drugorzędności (chociaż - jak twierdzą włoscy 
badacze - w 1926 najprawdopodobniej to ona, a nie Grazia Deledda - 
otrzymałaby literacką Nagrodę Nobla, jednak zbyt ostentacyjnie 
przeciwstawiała się Mussoliniemu). 
Dopiero lata 90. XX w. zaowocowały ponownym odkryciem twórczości 
pisarki. Pochlebnie pisał o niej m. in. Umberto Eco i laureat nagrody Nobla 
z 1977 r. Dario Fo, który zaadaptował na potrzeby teatru i dokonał 
reinterpretacji jej najsłynniejszej noweli Cnota Checchiny. Niesłabnące 
zainteresowanie twórczością Matilde Serao zawdzięcza jednak przede 
wszystkim włoskim, angielskim i amerykańskim badaczkom z kręgu 
gender (tu m. in Nancy Horowitz, Ursula J. Fanning, Laura Salsini), które 
dostrzegają w pisarstwie Serao źródło feminizmu europejskiego (chociaż 
nierzadko są to opinie krytykujące Serao za zbytnie przywiązanie do 
patriarchalnych klisz literackich). 
Teksty Serao są prawie nieznane w Polsce. Byłaby pora, abyśmy 
zainteresowali się wreszcie - jak w innych krajach - jej twórczością.
                
                 Aleksandra Madoń
 

OD TŁUMACZA

Serdecznie dziękuję p. Aleksandrze Madoń za możliwość zacytowania w 
Przedmowie do "Cnoty Checchiny" fragmentów jej tekstu, który pochodzi 
z antologii "Gorsza" kobieta. Dyskursy inności, samotności, szaleństwa 
(antologia ukazała się dzięki współpracy wydziałów filologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Opolskiego; wydawnictwo Sutoris). 
Z przyjemnością odnotowuję również fakt, że na temat twórczości i 
sylwetki Serao powstała praca doktorska p. Aleksandry Madoń, napisana 
pod kierunkiem prof. dr hab. Anety Mazur na Uniwersytecie Opolskim 
(2013):  "Eliza Orzeszkowa i Matilde Serao - studium komparatystyczne".
Choć włoska pisarka Matilde Serao jest w Polsce mało znana, to jednak 
przyciągnęła - jak widzimy - należytą uwagę krajowego środowiska 
akademickiego. Kolej teraz na Czytelników, którzy na dobry początek 
mogą przeczytać po polsku "Cnotę Checchiny". 

Rzym, grudzień 2020

MATILDE SERAO (ur. 7 marca 1856 r. Patrasso, Grecja - zm. 25 lipca 
1927 r. Neapol) była pisarką i dziennikarką, pierwszą w historii Włoch 
kobietą, która założyła i prowadziła własną gazetę (Il Corriere di Roma, a 
później Il Mattino oraz Il Giorno). Była córką włoskiego emigranta 
politycznego Francesca Serao i podupadłej szlachcianki greckiej Paoliny 
Bonelly. W wieku czterech lat razem z rodzicami powróciła do Neapolu, 
skąd wywodził się jej ojciec. Ukończyła szkołę pedagogiczną, ale 
zatrudniła się jako telegrafistka, pomagając ekonomicznie rodzinie. 
Zniechęcona po trzech latach atmosferą w pracy oraz dyskryminacją 
kobiet, porzuciła swą posadę, aby zająć się dziennikarstwem i pisarstwem. 
Jest autorką powieści, opowiadań, nowel i reportaży, w których wnikliwie 
obserwuje rzeczywistość, nawiązując do tradycji naturalizmu.
Za jeden z najbardziej udanych utworów pisarki uważa się "Cnotę 
Checchiny" - nowelę opublikowaną w 1884 r. 
Matilde Serao miała silną osobowość, ale nieatrakcyjną aparycję: była 
gruba, przysadzista i niezgrabna. Ale pomimo to miała aktywne życie 
sentymentalne. W 1885 r. poślubiła Edoarda Scarfoglio, z którym 
rozwiodła się w 1904 r. Drugim mężem był Giuseppe Natale. Z obydwoma 
partnerami łączyła pisarkę, oprócz uczuć, również pasja dziennikarska i 
współpraca zawodowa.
Była znawczynią psychologii zbiorowej i indywidualnej, szczególnie 
kobiecej; interesowały ją ambicje współczesnego jej mieszczaństwa i 
środowiska polityczno - dziennikarskiego. Była stałą bywalczynią salonów 
towarzyskich i literackich w Rzymie i w Neapolu. Na krytyki pod jej 
adresem, za wygląd i zbyt spontaniczny sposób bycia, odpowiedziała 
publicznie: "Te eleganckie damule nie wiedzą, że ja je przejrzałam na 
wylot; i że je umieszczę w moich utworach. One nie są świadome mojej 
wartości i mocy...". 
Serao była za życia bardzo poczytną pisarką. W 1926 r. kandydowała do 
literackiej Nagrody Nobla, ale jej antyfaszystowskie poglądy sprawiły, że 
rząd Mussoliniego nie faworyzował przyznania jej nagrody (laureatką 
została wówczas Grazia Deledda - pisarka z Sardynii).
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PRZEDMOWA

Cnota Checchiny została wydana we Włoszech w formie książkowej w 
1884 r. i jest uznawana przez krytyków za jedno z najlepszych opowiadań 
w dorobku Serao. W utworze tym główna postać - Checchina - jest żoną 
lokalnego ortopedy Toto Primicerio, który nie cieszy się zbytnim wzięciem 
wśród rzymskich pacjentów. Państwo Primicerio są bezdzietnym 
małżeństwem, mieszkają pod jednym dachem ze służącą imieniem 
Susanna. Głównym wątkiem utworu jest kolacja, na której małżonek 
postanowił ugościć przedstawiciela wyższych sfer markiza Ugo Aragonę. 
Ma ją przygotować Checchina. Toto łudzi się, że podtrzymanie 
przypadkowo zawartej znajomości z  Aragoną, pozwoli zdobyć cennych 
pacjentów ze środowisk arystokratycznych, dlatego jego oczekiwania 
wobec małżonki są duże. Ta niecodzienna, w ubogim domu, sytuacja staje 
się przyczyną licznych stresów i rozterek (przede wszystkim materialnych) 
bohaterki. Epizod ugoszczenia Aragony uruchamia nowe, nieznane 
Checchinie emocje (...). 
W utworze jest wiele epizodów prezentujących ograniczenia, wśród 
których egzystuje Checchina: nie posiada ona własnych pieniędzy, nie ma 
potrzebnej koperty, papieru, znaczka ani atramentu, nie może wyjść z 
domu, kiedy pada deszcz (mąż zabrał parasol), nie jest w stanie zrobić 
przysłowiowego kroku, żeby nie być stale pilnowaną przez służącą, a jeśli 
nawet udaje jej się wreszcie wydostać na zewnątrz, okazuje się, że całe 
miasto zna "cnotliwość" żony doktora Primicerio i Checchina nie jest w 
stanie przejść niezauważona, pomimo nadłożonej drogi, kiedy usiłuje 
dotrzeć do potencjalnego kochanka. 
Problem egzystencji kobiety, mężatki zniewolonej we własnym domu 
przez przyjęty porządek społeczny, jest naczelnym tematem opowiadania. 
Problematyka ta skrywa się za tytułem odwołującym się do aprobowanej 
społecznie wartości, jaką w XIX w. była kobieca "cnota" (...). 
Utwór Matilde Serao stanowi literacki komentarz pisarki do sytuacji 
"cnotliwych" mężatek w XIX-wiecznej Italii. 
Kobieta, którą w utworze reprezentuje Checchina Primicerio, jest w 
środowisku społecznym i rodzinnym kimś o braku tożsamości. Jest 
zredukowana do roli, jaką pełni w małżeństwie. Jeżeli chce uchodzić za 
dobrą żonę, jak Checchina, musi zaaprobować brak tożsamości i poddać 
się stereotypowi, egzemplifikowanemu poprzez tytułową "cnotę", a więc 

musi zatracić swoje indywidualne cechy (…). 
Warto zwrócić uwagę na imię głównej bohaterki. "Checchina" nie jest 
tylko - jak chcą niektórzy badacze - zdrobnieniem od imienia "Francesca", 
ale może mieć też wartość semantyczną: "checche", "checchesia" to 
archaizmy włoskie, które tłumaczy się jako "cokolwiek", "jakakolwiek 
rzecz", a nawet "byle co". Znaczenia te mogą wskazywać na umyślne 
deprecjonowanie nosicielki imienia. Jeśli nawet pozostaniemy przy 
koncepcji zdrobnienia od "Francesca", warto zdać sobie sprawę z 
konsekwencji prezentowania czytelnikowi deminutywnej wersji imienia 
głównej postaci (...). 
Można postawić pytanie o sensowność umiejscawiania Checchiny w 
kontekście zagadnienia "gorszej" kobiety. Z perspektywy XIX-wiecznej 
moralności uchodzi ona przecież za wzór i niedościgniony dla wielu kobiet 
ideał doskonałości, wierności, cnoty. Najbardziej przekonująca odpowiedź 
na to pytanie wydaje się być prosta: kobieta, która pozwala otoczeniu na 
tak daleko idące "okaleczenie" siebie, kobieta, która pozwala na utratę 
własnej indywidualności po to, by stać się "produktem swego środowiska", 
jest z feministycznego punktu widzenia tą "gorszą", ponieważ jest zbyt 
słaba, by chociaż spróbować podjąć walkę o siebie. Staje się senza 
temperamento - jak pisze o Checchinie Serao - staje się lalką, kukłą, 
marionetką w cudzych rękach, o jej losach decyduje świat. 
Postać Checchiny uosabia najgorsze rozwiązanie spośród tych, które 
zwykło się łączyć z kondycją "gorszej" kobiety. Checchina Primicerio nie 
podejmuje żadnego istotnego kroku, incydentalnie odważyła się pomyśleć 
wbrew porządkowi cnoty, ale za sprawą bojaźliwości, nieśmiałości i 
wewnętrznych lęków "jej cnota niestety zostaje ocalona". 
Na tle tradycji literackich portretów niezłomnych kobiet Checchina jest 
uosobieniem bierności. Nie jest tak zdeterminowana i odważna jak Nora z 
dramatu Ibsena, nie kieruje się szaleństwem uczuć jak Tołstojowska Anna 
Karenina, nie jest też tak radykalna jak Emma z powieści Flaubert. 
Checchina reprezentuje bezgraniczną niemoc, słabość tysięcy kobiet 
żyjących w rzeczywistości, a nie w świecie spektakularnych i wirtualnych 
rozstrzygnięć fabularnych. Właśnie ta słabość pozwala włączyć ją w 
poczet "gorszych" kobiet światowej literatury (...). 
Zdaniem włoskich badaczy Serao była jedną z pionierek kobiecego 
dziennikarstwa i literatury kobiecej. Pomimo szacunku, jakim darzyli ją 
ówcześni wielcy pisarze (czołowi przedstawiciele weryzmu, np. 

Giovanni Verga i Luigi Capuana), w opinii krytyków jej pozycja przez lata 
balansowała na krawędzi drugorzędności (chociaż - jak twierdzą włoscy 
badacze - w 1926 najprawdopodobniej to ona, a nie Grazia Deledda - 
otrzymałaby literacką Nagrodę Nobla, jednak zbyt ostentacyjnie 
przeciwstawiała się Mussoliniemu). 
Dopiero lata 90. XX w. zaowocowały ponownym odkryciem twórczości 
pisarki. Pochlebnie pisał o niej m. in. Umberto Eco i laureat nagrody Nobla 
z 1977 r. Dario Fo, który zaadaptował na potrzeby teatru i dokonał 
reinterpretacji jej najsłynniejszej noweli Cnota Checchiny. Niesłabnące 
zainteresowanie twórczością Matilde Serao zawdzięcza jednak przede 
wszystkim włoskim, angielskim i amerykańskim badaczkom z kręgu 
gender (tu m. in Nancy Horowitz, Ursula J. Fanning, Laura Salsini), które 
dostrzegają w pisarstwie Serao źródło feminizmu europejskiego (chociaż 
nierzadko są to opinie krytykujące Serao za zbytnie przywiązanie do 
patriarchalnych klisz literackich). 
Teksty Serao są prawie nieznane w Polsce. Byłaby pora, abyśmy 
zainteresowali się wreszcie - jak w innych krajach - jej twórczością.
                
                 Aleksandra Madoń
 

OD TŁUMACZA

Serdecznie dziękuję p. Aleksandrze Madoń za możliwość zacytowania w 
Przedmowie do "Cnoty Checchiny" fragmentów jej tekstu, który pochodzi 
z antologii "Gorsza" kobieta. Dyskursy inności, samotności, szaleństwa 
(antologia ukazała się dzięki współpracy wydziałów filologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Opolskiego; wydawnictwo Sutoris). 
Z przyjemnością odnotowuję również fakt, że na temat twórczości i 
sylwetki Serao powstała praca doktorska p. Aleksandry Madoń, napisana 
pod kierunkiem prof. dr hab. Anety Mazur na Uniwersytecie Opolskim 
(2013):  "Eliza Orzeszkowa i Matilde Serao - studium komparatystyczne".
Choć włoska pisarka Matilde Serao jest w Polsce mało znana, to jednak 
przyciągnęła - jak widzimy - należytą uwagę krajowego środowiska 
akademickiego. Kolej teraz na Czytelników, którzy na dobry początek 
mogą przeczytać po polsku "Cnotę Checchiny". 

Rzym, grudzień 2020

MATILDE SERAO (ur. 7 marca 1856 r. Patrasso, Grecja - zm. 25 lipca 
1927 r. Neapol) była pisarką i dziennikarką, pierwszą w historii Włoch 
kobietą, która założyła i prowadziła własną gazetę (Il Corriere di Roma, a 
później Il Mattino oraz Il Giorno). Była córką włoskiego emigranta 
politycznego Francesca Serao i podupadłej szlachcianki greckiej Paoliny 
Bonelly. W wieku czterech lat razem z rodzicami powróciła do Neapolu, 
skąd wywodził się jej ojciec. Ukończyła szkołę pedagogiczną, ale 
zatrudniła się jako telegrafistka, pomagając ekonomicznie rodzinie. 
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Otworzyła Susanna, służąca. Miała na sobie wyblakłą popielatą suknię
z wełny, podwiniętą po bokach, spod której wychodziła podniszczona 
bawełniana halka; fartuch kuchenny z grubej tkaniny był pokryty tłustymi 
plamami. Trzymała w ręce cuchnącą ścierkę. Wchodząc, Isolina skrzywiła 
twarz z obrzydzeniem. 
- Czy jest Checchina? - zapytała. 
- Jest - odpowiedziała Susanna, zaciskając swe wąskie usta świętoszki. 
- A co robi? 
- Czyścimy meble naftą.  
- Och, czuć ten smród! Nie złapiecie jakiejś choroby? 
- Zapach nafty nie jest szkodliwy.
- Powiedz Checchinie, że przyszłam i że muszę z nią natychmiast 
porozmawiać - rzekła Isolina, wyciągając z kieszeni chusteczkę 
naperfumowaną kwiatowym Jockey club, aby zatkać sobie nią nos. 
Susanna odeszła, wzruszając lekceważąco ramionami. Isolina usiadła na 
twardej sofie obitej żółtym kretonem w czerwone kwiaty i rozglądała się 
roztargniona po salonie. Wokół okrągłego stołu z białego marmuru stały 
cztery foteliki obite podobną tkaniną co sofa, z szydełkowanymi 
kwadratowymi  narzutkami, które chroniły oparcia przed zabrudzeniem. 
Na stole, bez serwetki, stała staromodna lampa naftowa bez klosza, z 
podstawką z różowawej guteparki. Były jeszcze: krzesła drewniane w tak 
wypłowiałym czarnym kolorze, że wydawały się wiecznie zakurzone; 
stolik do gry przykryty zielonym materiałem opadającym nisko po bokach; 
szara marmurowa półka, na której stało sześć filiżanek z białej porcelany, 
dzbanek do kawy i cukierniczka, dwa stare puste pudełka na drażetki - 
jedno z bladozielonego jedwabiu, a drugie ze słomy z 
frędzelkami, oraz talerzyk ze sztucznymi owocami w żywych kolorach - 
figa, jabłko, brzoskwinia, gruszka i kiść wiśni. W jedynym oknie pokoju 
wisiały firanki z haftowanej gazy, przezroczyste i bardzo wąskie, z kreto-
nowymi bokami. Przed sofą leżał mały dywanik. To wszystko. Zimno było 
w tym salonie w ten smutny jesienny poranek. Isolina otuliła się swym 
czarnym wyszczuplającym płaszczem. Po chwili, gdy ujrzała przed sobą 
łagodnie uśmiechniętą Checchinę, rzuciła się jej na szyję.
- W końcu znów cię widzę, serce moje! Nie mogłam już wytrzymać bez 
ciebie, dziecinko. Mam wrażenie, że od długiego czasu się nie widzimy, 
przysięgam ci. Ach, to Frascati! Przynajmniej bawiłaś się tam dobrze? 
- Tak - odpowiedziała Checchina bez mrugnięcia okiem. 

- Wierzę ci, jesteś piękniejsza, nabrałaś kolorów; szkoda tylko, że to 
wszystko się marnuje przy tym głupim Tocie, który niczego nie rozumie! A 
dlaczego masz grzywkę, której nikt już nie nosi? 
- Bo... jest wygodniejsza, szybko się czesze. Susanna zresztą nie potrafi 
robić nic innego. 
- Wielkie mi rzeczy! Wystarczy kupić żelazko do włosów: wkłada się do 
środka rozpalony węgielek i robi się loki każdego ranka, tak jak ja. Ale do 
ich podtrzymywania jest potrzebna siateczka na włosy. 
- Susanna nie potrafi robić tych rzeczy - odpowiedziała Checchina 
stanowczo. 
- Dlaczego jej nie zwolnisz? Jest antypatyczna. 
- Antypatyczna? 
- Ach, te służące, są naszymi wrogami i jeszcze je opłacamy! Ja, widzisz, 
byłabym szczęśliwa, gdybym się pozbyła Teresy, która jest nieuczciwa, 
bezczelna i... nie powiem więcej. Wychodzi sobie z domu na całe 
godziny. Ale co bez niej zrobię? Wie wszystko o mnie, jest bardzo bystra. 
Jej lojalność słono mnie kosztuje, ale mogę przynajmniej na niej 
polegać. Wiesz, nie mogę jej zwolnić, bo gdyby opowiedziała wszystko 
mojemu mężowi? Na przykład wczoraj musiałam dać jej szlafrok z 
czerwonej flaneli, który był jeszcze w całkiem dobrym stanie; ten, który 
tak się podobał Rudolfowi! Och, miłość jest wielką udręką! 
- Jest wielką udręką - powtórzyła machinalnie Checchina. 
Co ty o tym możesz wiedzieć? Jesteś głupia, zawsze ci mówiłam. Czy 
zakochałaś się może w kimś we Frascati? 
- Isolina! 
- Nie obrażaj się, wszystko może się zdarzyć. Och, ja jestem zakochana 
bardziej niż kiedykolwiek. 
- W Rudolfie? 
- Gdzie tam! To był dureń i adwokacina, pomyśl, jak mój mąż! Nie bawiło 
mnie to. Już lepszy jest Gigio. Ale ten obecny jest oficerem kawalerii, 
kocham go szaleńczo, jak nikogo wcześniej. Och, Checchina, co za 
namiętność! Chyba umrę z jej powodu. 
Gdy wypowiadała te słowa, strumień krwi zabarwiał jej ładną śniadą 
twarz, oczy błyszczały i wydawało się, że jej pełne czerwone usta są 
spragnione pocałunków. Checchina patrzyła na nią ze spokojną i 
beznamiętną miną kobiety pozbawionej temperamentu, nie odczuwając 
dreszczyku emocji w swym pięknym ciele, którego nawet niezgrabna 

czarna suknia z wełny nie potrafiła oszpecić. 
- A Gigio? - powiedziała nagle z właściwą sobie rozwagą. 
Och, Gigio jest zazdrosny, bardzo zazdrosny! Zabiłby mnie, gdyby 
wiedział, że ja kocham Giorgia. 
- I nie boisz się? 
- Boję się, rzecz jasna. Gdybym się nie bała, co frapującego byłoby w 
kochaniu Giorgia? Narażanie się na śmierć dla ukochanego mężczyzny nie 
jest może wspaniałym dowodem miłości? Ale gdybyś wiedziała, ile 
problemów daje mi ta miłość! Nie mam pieniędzy, a wciąż ich potrzebuję, 
rozumiesz, aby dać coś Teresie, zapłacić za dorożkę, 
rękawiczki, kwiaty... Czy pożyczysz mi dwadzieścia lirów? 
- Jak mogę ci pożyczyć, skoro nie mam. 
- Boże mój, co ja teraz zrobię? Wiesz, jutro jest spotkanie. Muszę kupić 
sobie welonik, który kosztuje pięć lirów, i jeszcze kilka innych 
drobiazgów, a żeby do niego dotrzeć, potrzebna jest dorożka... 
- Mogę ci dać sześć lirów, zaoszczędziłam je przy zakupach - powiedziała 
pod nosem Checchina. 
- Sześć lirów... Co zrobię z sześcioma lirami? 
- Mów po cichu, bo usłyszy cię Susanna. 
- Sześć lirów... Wystarczy, daj mi je, wydam je z głową. Dziękuję ci, jesteś 
dobra, dziecinko moja. Łączy nas nadzwyczajna przyjaźń. Gdybym kiedyś 
mogła ci w czymś pomóc... 
- Nie, nie - powiedziała Checchina, lekko drżąc. 
- Wszystko się może zdarzyć, serce moje, nie jesteśmy ze stali. Do 
zobaczenia. Idę już, muszę wysłać ten bilecik Giorgiowi. Czy masz 
znaczek za solda? 
- Jak mogę mieć, skoro nie piszę nigdy. 
- Założę się, że nie masz nawet papeterii? 
- Ma ją Toto w gabinecie, z własnymi inicjałami. 
- Biedactwo, jak mi cię żal! Miłość, Checchino moja, to wspaniała rzecz. 
I wyszła - radosna, lekka, z uśmiechem  osoby, której duszę wypełnia 
błogość.  Checchina przez chwilę zamyśliła się, po czym zawiązała wokół 
talii biały fartuch z płótna i poszła przecierać szafę naftą, podczas gdy 
Susanna przecierała komodę. 
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czarna suknia z wełny nie potrafiła oszpecić. 
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  II
W pewien piątkowy dzień doktor Toto Primicerio, wychodząc z domu, 
oznajmił żonie:
- Wiesz, zaprosiłem na obiad markiza d'Aragonę. 
Checchina, która w tym momencie szczotkowała mężowi tylną część 
płaszcza,  zastygnęła w bezruchu. 
- Rozumiesz chyba - kontynuował Toto, nie odwracając się - był dla nas 
tak miły we Frascati, że wypadałoby się odwdzięczyć tutaj, w Rzymie. 
Spotyka się na co dzień z całą arystokracją, jest na "ty" ze wszystkimi 
księżnymi w Rzymie, może mi się przydać. Przyjdzie w niedzielę o 
siódmej, w porze naszej kolacji. Oni wtedy jedzą obiad. Przez jeden dzień 
również my będziemy jeść obiad o siódmej. 
Gdy się odwrócił, zobaczył swą żonę poważną i przybladłą. 
- Wiem, ten obiad cię stresuje, Checco moja. Ale już się stało i nie można 
tego cofnąć.
- Markiz... tu u nas... On, który jada u wszystkich księżnych...
- Cóż, również tutaj będzie zadowolony i nie umrze przecież z głodu. 
Przyszykuj wszystko z Susanną - powiedział Toto ze swym specyficznym 
rzymskim spokojem. 
I wyszedł do szpitala Santo Spirito, gdzie czekało go nastawianie 
zwichniętych  ramion i opatrywanie ropnych ran. Doktor wyszedł, ale w 
małym mieszkaniu pozostał po nim ślad: zapach fenolu. 
Checchina nie omawiała niczego z Susanną. Służąca była w kuchni i 
usuwała burzyny z powierzchni rosołu, utyskując jednocześnie na 
bezbożność pana, który je w piątki mięso, podczas gdy ona zadowala się 
kawałkiem smażonego dorsza. Checchina, pogrążona w myślach, 
przebywała w pokoju, siedząc przy szerokim łożu małżeńskim z rękami na 
kolanach. Nie zauważyła, że jest jeszcze w pantoflach i z chustką 
płócienną na szyi. Nie do wiary, markiz, który odwiedza księżne, który je 
obejmuje i jest z nimi na "ty", będzie u nich na obiedzie! Ale dlaczego 
Toto go zaprosił? Co mu przyszło do głowy? We Frascati markiz 
d'Aragona gościł u książąt d'Altavilla. Był w towarzystwie pewnej damy; 
towarzyszył jej podczas mszy i razem jeździli konno. Ona - w stroju 
czarnym, z welonem owiniętym wokół męskiego kapelusza oraz z różą 
herbacianą przypiętą do żakietu, on - w oliwkowozielonym, z czarnym

atłasowym krawatem, z ostrogami przypiętymi do butów i z czarnym 
biczem w ręku. Checchina widziała ich przejeżdżających dwa lub trzy 
razy. Markiz d'Aragona był przystojnym młodzieńcem: wysokim, z 
falistymi włosami i z melancholijnym spojrzeniem. Pewnego dnia, 
schodząc z konia, skręcił lekko nogę, więc wezwano do niego Tota 
Primicerio. Od tego czasu za każdym razem, gdy markiz d'Aragona 
spotykał Checchinę Primicerio, składał jej głęboki ukłon kapeluszem - 
gest, który pochlebia każdej kobiecie.Trzy razy ją tak pozdrowił: w 
niedzielę - na placu, między kościołem a kawiarnią, gdzie grała orkiestra i 
przechadzały się miejscowe elegantki z białym okryciem na głowie i na 
ramionach; 
w środę po południu - gdy przyszywała na oszklonym balkonie mankiety 
do starej koszuli, a on przechodził ulicą; w poniedziałek rano - gdy w 
ukrytym zaułku Frascati kupowała z Susanną u wieśniaka kilka koszy 
pomidorów na zimowe konserwy. Tym razem zaczerwieniła się, pamięta to 
dobrze, ale nie wiedziała dlaczego. Może dlatego, że Susanna głośno 
kłóciła się z  wieśniakiem o cenę? Teraz ten markiz miał przyjść na obiad! 
Nie wiedziała, co takiej osobie, przyzwyczajonej do kulinarnych fantazji 
wielkich szefów kuchni, podać. Mieli zastawę stołową tylko na sześć osób, 
kupioną na wyprzedaży u Stelli, ale  brakowało sosjerki i salaterki. Trzeba 
by z nich zrezygnować. Sałata jednak powinna być, ale do czego ją 
włożyć? Można by mu podać kluski w sosie mięsnym, które zrobiłaby ona, 
a sosem zajęłaby się Susanna, bo dobrze jej wychodził. Potem byłaby kolej 
na mięso z dodatkiem ziemniaków w sosie, a następnie smażona ryba. Ale 
jak ją usmażyć, skoro Susanna wciąż narzeka, że patelnia na środku jest 
wypukła i olej spływa na boki, więc ryba na środku się przypala? Potrzeb-
na była nowa patelnia lub się rezygnowało ze smażenia. Srebrnych 
sztućców było w sam raz, ale jeden z widelców miał dwa krzywe zęby, 
talerzy powinno być więcej... a zatem  Susanna musiałaby w mgnieniu oka 
myć zużyte sztućce i talerze i donosić je do stołu. A co z pieczenią? Czy 
arystokraci jadają kurczaka? Ale jak go upiec, skoro w kuchni brakuje 
rożna? Ten obiad kosztowałby dużo pieniędzy, jak to powiedzieć Totowi? 
Oj, ileż rzeczy brakowało w domu! A miała tu przecież przybyć osoba o 
wielkopańskich manierach, nosząca na palcu pierścień z brylantem, szafi-
rem i rubinem. Tak, Checchina przyglądnęła się dobrze temu markizowi, w 
którym z pewnością kochają się księżne. Trzeba by mu też podać coś 
słodkiego. Jakie desery potrafiła robić w przeszłości?

Tort z konfiturą z amareny... Ile jaj używała wówczas na kilogram mąki, 
pół kilograma cukru i pół funta masła? No dobrze, ale piekarnik, aby go 
upiec? Prawdę mówiąc, mogłaby go upiec na dole, u dozorczyni, u tej 
przekornej Maddaleny, która kłóciła się zawsze z Susanną o spowiedź, bo 
była heretyczką. Za tę przysługę wysłałaby jej kawałek tortu do 
skosztowania, gdyby oczywiście pozostał. A kawa po uprzątnięciu stołu? 
Susanna każdego ranka robiła kawę na ogniu, odgrzewając porcję z dnia 
poprzedniego z odrobiną kawy świeżej, podczas gdy oni, arystokraci, piją 
z pewnością kawę z ekspresu, zawsze świeżą, trzy lub cztery łyżeczki na 
filiżankę. Właśnie tydzień temu Bianchelli wystawiła w witrynie skle-
powej ekspresy - wszystkie tak błyszczące, że wydawały się złote i srebr-
ne. Przydałby się taki ekspres, ale Susanna w dwa dni musiałaby nauczyć 
się go używać. Kosztowałby ten obiad pięćdziesiąt lirów. Toto tyle nie da 
nigdy. Dawał jej trzy liry na dzień, na zakupy, ale mieli w domu wino i co 
jakiś czas trafiał się jakiś prezent od pacjenta - ser, wędliny, koszyk 
owoców. Toto nawet przy tych trzech lirach zawsze biadolił, a Susanna 
przysięgała na św. Urszulę, patronkę wszystkich dziewic, że to za mało, 
stanowczo za mało, bo rzeźnicy to psy, a badylarze - uliczni złodzieje. Jak 
mogłaby zażądać od Tota wszystkich tych pieniędzy na obiad dla markiza? 
To prawda, pożyczyła sześć lirów, zaoszczędzonych z wielkim trudem, tej 
nieszczęsnej Isolinie. Szkoda, mając sześć lirów, coś więcej można by było 
zrobić... i zarumieniła się. 
Poszła do kuchni, gdzie z roztargnieniem zaczęła przyglądać się Susannie, 
która kroiła w drobną kostkę pasternak, aby wrzucić go do rosołu. Dwa lub 
trzy razy służąca pożaliła się na sprzedawcę węgla, który bez wstydu 
sprzedawał go namoknięty, aby ważył więcej. Checchina była nieobecna 
myślami, lecz w pewnym momencie ocknęła się:
- Susanna, Czy potrafiłabyś mi zrobić loki na czole? 
- Jakie loki? - zapytała zdziwiona. 
- Takie same jak ma Isolina - wyszeptała Checchina. 
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To prawda, pożyczyła sześć lirów, zaoszczędzonych z wielkim trudem, tej 
nieszczęsnej Isolinie. Szkoda, mając sześć lirów, coś więcej można by było 
zrobić... i zarumieniła się. 
Poszła do kuchni, gdzie z roztargnieniem zaczęła przyglądać się Susannie, 
która kroiła w drobną kostkę pasternak, aby wrzucić go do rosołu. Dwa lub 
trzy razy służąca pożaliła się na sprzedawcę węgla, który bez wstydu 
sprzedawał go namoknięty, aby ważył więcej. Checchina była nieobecna 
myślami, lecz w pewnym momencie ocknęła się:
- Susanna, Czy potrafiłabyś mi zrobić loki na czole? 
- Jakie loki? - zapytała zdziwiona. 
- Takie same jak ma Isolina - wyszeptała Checchina. 
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  II
W pewien piątkowy dzień doktor Toto Primicerio, wychodząc z domu, 
oznajmił żonie:
- Wiesz, zaprosiłem na obiad markiza d'Aragonę. 
Checchina, która w tym momencie szczotkowała mężowi tylną część 
płaszcza,  zastygnęła w bezruchu. 
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tak miły we Frascati, że wypadałoby się odwdzięczyć tutaj, w Rzymie. 
Spotyka się na co dzień z całą arystokracją, jest na "ty" ze wszystkimi 
księżnymi w Rzymie, może mi się przydać. Przyjdzie w niedzielę o 
siódmej, w porze naszej kolacji. Oni wtedy jedzą obiad. Przez jeden dzień 
również my będziemy jeść obiad o siódmej. 
Gdy się odwrócił, zobaczył swą żonę poważną i przybladłą. 
- Wiem, ten obiad cię stresuje, Checco moja. Ale już się stało i nie można 
tego cofnąć.
- Markiz... tu u nas... On, który jada u wszystkich księżnych...
- Cóż, również tutaj będzie zadowolony i nie umrze przecież z głodu. 
Przyszykuj wszystko z Susanną - powiedział Toto ze swym specyficznym 
rzymskim spokojem. 
I wyszedł do szpitala Santo Spirito, gdzie czekało go nastawianie 
zwichniętych  ramion i opatrywanie ropnych ran. Doktor wyszedł, ale w 
małym mieszkaniu pozostał po nim ślad: zapach fenolu. 
Checchina nie omawiała niczego z Susanną. Służąca była w kuchni i 
usuwała burzyny z powierzchni rosołu, utyskując jednocześnie na 
bezbożność pana, który je w piątki mięso, podczas gdy ona zadowala się 
kawałkiem smażonego dorsza. Checchina, pogrążona w myślach, 
przebywała w pokoju, siedząc przy szerokim łożu małżeńskim z rękami na 
kolanach. Nie zauważyła, że jest jeszcze w pantoflach i z chustką 
płócienną na szyi. Nie do wiary, markiz, który odwiedza księżne, który je 
obejmuje i jest z nimi na "ty", będzie u nich na obiedzie! Ale dlaczego 
Toto go zaprosił? Co mu przyszło do głowy? We Frascati markiz 
d'Aragona gościł u książąt d'Altavilla. Był w towarzystwie pewnej damy; 
towarzyszył jej podczas mszy i razem jeździli konno. Ona - w stroju 
czarnym, z welonem owiniętym wokół męskiego kapelusza oraz z różą 
herbacianą przypiętą do żakietu, on - w oliwkowozielonym, z czarnym

atłasowym krawatem, z ostrogami przypiętymi do butów i z czarnym 
biczem w ręku. Checchina widziała ich przejeżdżających dwa lub trzy 
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Primicerio. Od tego czasu za każdym razem, gdy markiz d'Aragona 
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gest, który pochlebia każdej kobiecie.Trzy razy ją tak pozdrowił: w 
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pomidorów na zimowe konserwy. Tym razem zaczerwieniła się, pamięta to 
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Tort z konfiturą z amareny... Ile jaj używała wówczas na kilogram mąki, 
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To prawda, pożyczyła sześć lirów, zaoszczędzonych z wielkim trudem, tej 
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trzy razy służąca pożaliła się na sprzedawcę węgla, który bez wstydu 
sprzedawał go namoknięty, aby ważył więcej. Checchina była nieobecna 
myślami, lecz w pewnym momencie ocknęła się:
- Susanna, Czy potrafiłabyś mi zrobić loki na czole? 
- Jakie loki? - zapytała zdziwiona. 
- Takie same jak ma Isolina - wyszeptała Checchina. 
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 III  

Gdy markiz d'Aragona przyszedł dziesięć minut przed siódmą, zgodnie ze 
zwyczajem, Checchina była jeszcze w swym pokoju i ubierała się. Miała 
dwie ogniste plamy na policzkach, bo od płomieni w piecu uderzyła jej 
krew do twarzy. Była śmiertelnie zmęczona, gdyż prawie wszystko było na 
jej głowie. Susanna wykręcała się jak mogła, bo ten obiad jej wyraźnie 
przeszkadzał. Już rano nie mogła pójść na mszę do Sant'Andrea delle 
Fratte, a gdy nie mogła jej wysłuchać, była zła i nieustępliwa. Checchina, 
prawdopodobnie z powodu zmęczenia i negatywnych myśli, że wszystko 
pójdzie źle, miała wielki zamęt w głowie, a oczy jej błyszczały jak przy 
gorączce. Cztery razy umyła sobie ręce, obawiając się, że były 
przesiąknięte zapachem ryby; obwąchiwała je bezustannie. 
Gdy weszła do salonu, markiz pochwalił jej ładną cerę, co uskrzydliło Tota 
Primicerio. Miał na sobie elegancki płaszcz, jedwabny biały krawat z 
brylantową szpilką w kształcie podkowy, a spod rękawiczek, które ściągał 
powoli, wyłaniały się dłonie - białe i miękkie jak u kobiety. Checchina, 
ubrana w swą niewygodną nową suknię ze zgniłozielonej wełny 
przyozdobioną falbanką z koronki, która drażniła ją na szyi, biła się z 
myślami: może lepiej podać rosół zamiast klusek?
Toto Primicerio ciągle zaznaczał, że to dobry obiadek w skromnym 
domku, który nie ma nic wspólnego z książęcymi  bankietami. Markiz 
uśmiechał się subtelnie i nie odpowiadał. Gdy Susanna szorstkim głosem 
oznajmiła, że kluski są na stole, markiz się ukłonił i podał pani domu swe 
ramię. Checchina poczuła zapach, który unosił się z jego włosów, a może z 
chusteczki - delikatny i słodki. Wydawało jej się, że czuje go na wargach. 
Na początku obiadu, prawdę mówiąc, cierpiała, bo wszystko toczyło się 
źle. Susanna obrzucała markiza nieufnymi spojrzeniami i obsługiwała go 
wręcz z łaską. Talerze i widelce docierały z kuchni z opóźnieniem, ale 
Checchina, nie mając odwagi przywołać Susanny, milczała i wpatrywała 
się zawstydzona w obrus. Toto Primicerio wszedł w rolę wesołego 
świętującego doktora: rzucał żarcikami, zwracał się poufale do markiza, 
jak gdyby byli starymi kompanami, opowiadał mu o odciętych nogach, o 
wnętrznościach ułożonych na nowo i zaszytych w brzuchu, o przeciętych 
tętnicach szyjnych i o ropowicach. Lampa powoli dogasała i światło robiło 
się zbyt słabe. W pewnym momencie Toto powiedział: 

- Mój drogi markizie, te kluski i tort, którego skosztujecie pod koniec 
obiadu, są dziełem mojej Checchi, która ma złote ręce. 
Markiz uraczył ją komplementem. Był osobą niezwykle wyrafinowaną. 
Wydawało się, że nie spostrzegł nawet tych wszystkich drobnych 
niedociągnięć. Nie popatrzył ani razu na Susannę, jak gdyby nie istniała, 
sięgnął dwa razy po smażoną rybę i wysławiał się zawsze z maksymalną 
swobodą. Mówił ściszonym głosem;  wymawiał miękko "r", prawie z 
przydechem, oraz "s" - infantylnie i słodko. Intonował zdania miękko, 
wręcz pieszczotliwie, a najprostsze słowa zdawały się być ciepłym 
powiewem czułości. Gdy mówił, patrzył się swemu rozmówcy w oczy 
poważnym i myślącym wzrokiem, a pod jego blond wąsem pojawiał się 
lekki uśmiech. Checchina nareszcie uwolniła się od swego koszmaru i 
ożywiła się, widząc wielkopańską naturalność, z jaką markiz udawał, że 
niczego nie widzi. Jej czerwona twarz stawała się różowa, a falbanka, która 
ją wcześniej na szyi drażniła, teraz przyjemnie ją łaskotała. Co jakiś czas, 
pod spojrzeniem markiza, opuszczała powieki, jak gdyby światło w pokoju 
było zbyt mocne. Ale również ona, gdy mówił, uśmiechała się, przytakując 
milcząco głową. O cieście, które być może było zbyt wypieczone i na 
brzegach przypalone, powiedział coś delikatnego, nawiązując do słodyczy 
gospodyni. Checchina nie zrozumiała dobrze sensu słów, ale jego głos koił 
ją jak muzyka. Markiz nie sięgnął po kawę, która z pewnością była 
niedobra, i ona za to była mu wdzięczna. Niestety, nie miała pieniędzy, 
żeby kupić ekspres. Natomiast Toto Primicerio zaproponował, żeby 
otworzyć butelkę vieux cognac, którą mu podarował pacjent z Francji. 
Markiz wygłosił toast na cześć Checchiny, która z wdzięczności wypiła 
jednym duszkiem cały kieliszek koniaku - alkoholu, którego nigdy 
wcześniej nie spożywała. 
Wszyscy troje zamilknęli na moment. Było zimno w tym pokoju ubogim w 
meble, bez dywanu, z mizernymi firankami. Checchina, jakby widząc 
ratunek w świetle, które potrafi ogrzać, kazała przynieść jeszcze jedną 
lampę, która była w domu; nie miała klosza, ale mogła być użyteczna. 
Checchina siedziała wyprostowana na sofie, postrzegając po raz pierwszy 
ubogość tego pokoju, co zadawało jej cierpienie. Słyszała harmonijny głos 
markiza d'Aragony, który opowiadał jej o swym pobycie w Szkocji, gdzie 
jego kuzyni d'Altavilla posiadali zamek. Było w tamtych stronach bardzo 
zimno, natomiast ona trzęsła się tutaj; łzy cisnęły się jej do oczu. Toto 
Primicerio bezwolnie poddawał się senności, która nawiedza mężczyzn, 

którzy za dużo zjedli i wypili. Checchina obrzucała męża nieśmiałymi 
spojrzeniami, prawie błagając go, aby nie zasypiał. Toto nie rozumiał i - 
rozłożony na fotelu - co jakiś czas zamykał oczy, opuszczał głowę i 
chrapał jak wszyscy otyli mężczyźni. W końcu spojrzenie Checchiny 
obudziło go, niczym wstrząs elektryczny, więc podniósł się, podszedł do 
okna, popatrzył na ulicę, żeby dojść do siebie, i wyszedł z pokoju, nawet 
się nie odwracając. Był przyzwyczajony do poobiedniej drzemki. Markiz 
d'Aragona udawał, że nie widzi wyjścia męża. Rozłożył się na fotelu z 
nogą założoną na nogę. Miał na stopach pończochy z czerwonego 
jedwabiu i lakierowane buty. Jedną dłonią podkręcał blond wąsy, a drugą 
opierał na podłokietniku sofy, na której siedziała Checchina. Była już 
spokojniejsza, bo chrapiący Toto przeniósł się na wygodne łoże małżeńskie 
w sypialni. Odważyła się nawet podnieść na markiza swe wielkie rzymskie 
oczy, może mało ekspresyjne, ale głębokie. Znowu czuła ten delikatny 
zapach fiołków, który koił jej nerwy. Markiz d'Aragona obniżył jeszcze ton 
głosu; teraz jej opowiadał o swym kawalerskim  mieszkaniu, w którym 
spędzał długie godziny w samotności. 
-  Dlaczego się nie ożenicie? - spytała  naiwnie Checchina. 
Ale zaraz pożałowała swej przesadnej poufałości. Markiz nie odpowiedział 
na pytanie, i zapadło milczenie. 
- Dom jest samotny - wyszeptał on znowu, patrząc na Checchinę - i 
znajduje się na melancholijnej ulicy: via dei Santi Apostoli. Znacie ją? 
Tak?... cieszę się. Nie pałac Balduccia Odescalchi, księcia Odescalchi, 
który jest moim przyjacielem; nie, nie; to ten budynek obok, za 
kamiennym łukiem. Mieszkam na pierwszym piętrze;  dwadzieścia cztery 
schodki. Ja nienawidzę długich wysokich schodów, bo wpływają źle na 
moje serce. W mojej rodzinie choroba serca jest dziedziczna, umieramy na 
nią wszyscy bardzo wcześnie. No i co z tego, życie powinno być krótkie i 
piękne. Moje jest zbyt długie i wcale nie jest piękne. Nie ma nikogo w 
moim domu z dwojgiem drzwi; mój służący przygotowuje od rana 
wszystko to, co może mi być potrzebne w ciągu dnia. Potem zostaję sam. 
Mieszkanie ma potrójne zasłony: z żółtego jedwabiu, białej koronki i 
brokatu, które je chronią przed nadmiernym światłem. Ja bardzo kocham 
półmrok, w którym można przysypiać. 
Są wszędzie dywany chroniące przed zimnem. Kominek w salonie jest 
zawsze rozgrzany. Jestem zmarzluchem, więc w  ciepełku czuję się 
szczęśliwy. Przebywam zawsze sam w tym domu: zapalam dla odprężenia 

orientalne kadzidła wypełniające zapachem pokój, palę papierosa, no i 
czekam, aż przyjdzie... kto? Sen, zjawa, piękna i prosta kobieta, która by 
mnie kochała i którą ja bym uwielbiał... Czy chcecie przyjść do mnie? - 
dodał niespodzianie, całując Checchinę w szyję. 
- Nie, nie... - odpowiedziała, zasłaniając usta ramieniem. 
- Przyjdź w środę, między czwartą a szóstą, przyjdź, Fanny. 
- W środę nie - odpowiedziała zniewolona, słysząc to imię. 
- A więc w piątek, o tej samej porze. 
I, kłaniając się głęboko, odszedł. Susanna oświetliła mu schody lampą 
naftową. 
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krew do twarzy. Była śmiertelnie zmęczona, gdyż prawie wszystko było na 
jej głowie. Susanna wykręcała się jak mogła, bo ten obiad jej wyraźnie 
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domku, który nie ma nic wspólnego z książęcymi  bankietami. Markiz 
uśmiechał się subtelnie i nie odpowiadał. Gdy Susanna szorstkim głosem 
oznajmiła, że kluski są na stole, markiz się ukłonił i podał pani domu swe 
ramię. Checchina poczuła zapach, który unosił się z jego włosów, a może z 
chusteczki - delikatny i słodki. Wydawało jej się, że czuje go na wargach. 
Na początku obiadu, prawdę mówiąc, cierpiała, bo wszystko toczyło się 
źle. Susanna obrzucała markiza nieufnymi spojrzeniami i obsługiwała go 
wręcz z łaską. Talerze i widelce docierały z kuchni z opóźnieniem, ale 
Checchina, nie mając odwagi przywołać Susanny, milczała i wpatrywała 
się zawstydzona w obrus. Toto Primicerio wszedł w rolę wesołego 
świętującego doktora: rzucał żarcikami, zwracał się poufale do markiza, 
jak gdyby byli starymi kompanami, opowiadał mu o odciętych nogach, o 
wnętrznościach ułożonych na nowo i zaszytych w brzuchu, o przeciętych 
tętnicach szyjnych i o ropowicach. Lampa powoli dogasała i światło robiło 
się zbyt słabe. W pewnym momencie Toto powiedział: 

- Mój drogi markizie, te kluski i tort, którego skosztujecie pod koniec 
obiadu, są dziełem mojej Checchi, która ma złote ręce. 
Markiz uraczył ją komplementem. Był osobą niezwykle wyrafinowaną. 
Wydawało się, że nie spostrzegł nawet tych wszystkich drobnych 
niedociągnięć. Nie popatrzył ani razu na Susannę, jak gdyby nie istniała, 
sięgnął dwa razy po smażoną rybę i wysławiał się zawsze z maksymalną 
swobodą. Mówił ściszonym głosem;  wymawiał miękko "r", prawie z 
przydechem, oraz "s" - infantylnie i słodko. Intonował zdania miękko, 
wręcz pieszczotliwie, a najprostsze słowa zdawały się być ciepłym 
powiewem czułości. Gdy mówił, patrzył się swemu rozmówcy w oczy 
poważnym i myślącym wzrokiem, a pod jego blond wąsem pojawiał się 
lekki uśmiech. Checchina nareszcie uwolniła się od swego koszmaru i 
ożywiła się, widząc wielkopańską naturalność, z jaką markiz udawał, że 
niczego nie widzi. Jej czerwona twarz stawała się różowa, a falbanka, która 
ją wcześniej na szyi drażniła, teraz przyjemnie ją łaskotała. Co jakiś czas, 
pod spojrzeniem markiza, opuszczała powieki, jak gdyby światło w pokoju 
było zbyt mocne. Ale również ona, gdy mówił, uśmiechała się, przytakując 
milcząco głową. O cieście, które być może było zbyt wypieczone i na 
brzegach przypalone, powiedział coś delikatnego, nawiązując do słodyczy 
gospodyni. Checchina nie zrozumiała dobrze sensu słów, ale jego głos koił 
ją jak muzyka. Markiz nie sięgnął po kawę, która z pewnością była 
niedobra, i ona za to była mu wdzięczna. Niestety, nie miała pieniędzy, 
żeby kupić ekspres. Natomiast Toto Primicerio zaproponował, żeby 
otworzyć butelkę vieux cognac, którą mu podarował pacjent z Francji. 
Markiz wygłosił toast na cześć Checchiny, która z wdzięczności wypiła 
jednym duszkiem cały kieliszek koniaku - alkoholu, którego nigdy 
wcześniej nie spożywała. 
Wszyscy troje zamilknęli na moment. Było zimno w tym pokoju ubogim w 
meble, bez dywanu, z mizernymi firankami. Checchina, jakby widząc 
ratunek w świetle, które potrafi ogrzać, kazała przynieść jeszcze jedną 
lampę, która była w domu; nie miała klosza, ale mogła być użyteczna. 
Checchina siedziała wyprostowana na sofie, postrzegając po raz pierwszy 
ubogość tego pokoju, co zadawało jej cierpienie. Słyszała harmonijny głos 
markiza d'Aragony, który opowiadał jej o swym pobycie w Szkocji, gdzie 
jego kuzyni d'Altavilla posiadali zamek. Było w tamtych stronach bardzo 
zimno, natomiast ona trzęsła się tutaj; łzy cisnęły się jej do oczu. Toto 
Primicerio bezwolnie poddawał się senności, która nawiedza mężczyzn, 

którzy za dużo zjedli i wypili. Checchina obrzucała męża nieśmiałymi 
spojrzeniami, prawie błagając go, aby nie zasypiał. Toto nie rozumiał i - 
rozłożony na fotelu - co jakiś czas zamykał oczy, opuszczał głowę i 
chrapał jak wszyscy otyli mężczyźni. W końcu spojrzenie Checchiny 
obudziło go, niczym wstrząs elektryczny, więc podniósł się, podszedł do 
okna, popatrzył na ulicę, żeby dojść do siebie, i wyszedł z pokoju, nawet 
się nie odwracając. Był przyzwyczajony do poobiedniej drzemki. Markiz 
d'Aragona udawał, że nie widzi wyjścia męża. Rozłożył się na fotelu z 
nogą założoną na nogę. Miał na stopach pończochy z czerwonego 
jedwabiu i lakierowane buty. Jedną dłonią podkręcał blond wąsy, a drugą 
opierał na podłokietniku sofy, na której siedziała Checchina. Była już 
spokojniejsza, bo chrapiący Toto przeniósł się na wygodne łoże małżeńskie 
w sypialni. Odważyła się nawet podnieść na markiza swe wielkie rzymskie 
oczy, może mało ekspresyjne, ale głębokie. Znowu czuła ten delikatny 
zapach fiołków, który koił jej nerwy. Markiz d'Aragona obniżył jeszcze ton 
głosu; teraz jej opowiadał o swym kawalerskim  mieszkaniu, w którym 
spędzał długie godziny w samotności. 
-  Dlaczego się nie ożenicie? - spytała  naiwnie Checchina. 
Ale zaraz pożałowała swej przesadnej poufałości. Markiz nie odpowiedział 
na pytanie, i zapadło milczenie. 
- Dom jest samotny - wyszeptał on znowu, patrząc na Checchinę - i 
znajduje się na melancholijnej ulicy: via dei Santi Apostoli. Znacie ją? 
Tak?... cieszę się. Nie pałac Balduccia Odescalchi, księcia Odescalchi, 
który jest moim przyjacielem; nie, nie; to ten budynek obok, za 
kamiennym łukiem. Mieszkam na pierwszym piętrze;  dwadzieścia cztery 
schodki. Ja nienawidzę długich wysokich schodów, bo wpływają źle na 
moje serce. W mojej rodzinie choroba serca jest dziedziczna, umieramy na 
nią wszyscy bardzo wcześnie. No i co z tego, życie powinno być krótkie i 
piękne. Moje jest zbyt długie i wcale nie jest piękne. Nie ma nikogo w 
moim domu z dwojgiem drzwi; mój służący przygotowuje od rana 
wszystko to, co może mi być potrzebne w ciągu dnia. Potem zostaję sam. 
Mieszkanie ma potrójne zasłony: z żółtego jedwabiu, białej koronki i 
brokatu, które je chronią przed nadmiernym światłem. Ja bardzo kocham 
półmrok, w którym można przysypiać. 
Są wszędzie dywany chroniące przed zimnem. Kominek w salonie jest 
zawsze rozgrzany. Jestem zmarzluchem, więc w  ciepełku czuję się 
szczęśliwy. Przebywam zawsze sam w tym domu: zapalam dla odprężenia 

orientalne kadzidła wypełniające zapachem pokój, palę papierosa, no i 
czekam, aż przyjdzie... kto? Sen, zjawa, piękna i prosta kobieta, która by 
mnie kochała i którą ja bym uwielbiał... Czy chcecie przyjść do mnie? - 
dodał niespodzianie, całując Checchinę w szyję. 
- Nie, nie... - odpowiedziała, zasłaniając usta ramieniem. 
- Przyjdź w środę, między czwartą a szóstą, przyjdź, Fanny. 
- W środę nie - odpowiedziała zniewolona, słysząc to imię. 
- A więc w piątek, o tej samej porze. 
I, kłaniając się głęboko, odszedł. Susanna oświetliła mu schody lampą 
naftową. 
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Gdy markiz d'Aragona przyszedł dziesięć minut przed siódmą, zgodnie ze 
zwyczajem, Checchina była jeszcze w swym pokoju i ubierała się. Miała 
dwie ogniste plamy na policzkach, bo od płomieni w piecu uderzyła jej 
krew do twarzy. Była śmiertelnie zmęczona, gdyż prawie wszystko było na 
jej głowie. Susanna wykręcała się jak mogła, bo ten obiad jej wyraźnie 
przeszkadzał. Już rano nie mogła pójść na mszę do Sant'Andrea delle 
Fratte, a gdy nie mogła jej wysłuchać, była zła i nieustępliwa. Checchina, 
prawdopodobnie z powodu zmęczenia i negatywnych myśli, że wszystko 
pójdzie źle, miała wielki zamęt w głowie, a oczy jej błyszczały jak przy 
gorączce. Cztery razy umyła sobie ręce, obawiając się, że były 
przesiąknięte zapachem ryby; obwąchiwała je bezustannie. 
Gdy weszła do salonu, markiz pochwalił jej ładną cerę, co uskrzydliło Tota 
Primicerio. Miał na sobie elegancki płaszcz, jedwabny biały krawat z 
brylantową szpilką w kształcie podkowy, a spod rękawiczek, które ściągał 
powoli, wyłaniały się dłonie - białe i miękkie jak u kobiety. Checchina, 
ubrana w swą niewygodną nową suknię ze zgniłozielonej wełny 
przyozdobioną falbanką z koronki, która drażniła ją na szyi, biła się z 
myślami: może lepiej podać rosół zamiast klusek?
Toto Primicerio ciągle zaznaczał, że to dobry obiadek w skromnym 
domku, który nie ma nic wspólnego z książęcymi  bankietami. Markiz 
uśmiechał się subtelnie i nie odpowiadał. Gdy Susanna szorstkim głosem 
oznajmiła, że kluski są na stole, markiz się ukłonił i podał pani domu swe 
ramię. Checchina poczuła zapach, który unosił się z jego włosów, a może z 
chusteczki - delikatny i słodki. Wydawało jej się, że czuje go na wargach. 
Na początku obiadu, prawdę mówiąc, cierpiała, bo wszystko toczyło się 
źle. Susanna obrzucała markiza nieufnymi spojrzeniami i obsługiwała go 
wręcz z łaską. Talerze i widelce docierały z kuchni z opóźnieniem, ale 
Checchina, nie mając odwagi przywołać Susanny, milczała i wpatrywała 
się zawstydzona w obrus. Toto Primicerio wszedł w rolę wesołego 
świętującego doktora: rzucał żarcikami, zwracał się poufale do markiza, 
jak gdyby byli starymi kompanami, opowiadał mu o odciętych nogach, o 
wnętrznościach ułożonych na nowo i zaszytych w brzuchu, o przeciętych 
tętnicach szyjnych i o ropowicach. Lampa powoli dogasała i światło robiło 
się zbyt słabe. W pewnym momencie Toto powiedział: 

- Mój drogi markizie, te kluski i tort, którego skosztujecie pod koniec 
obiadu, są dziełem mojej Checchi, która ma złote ręce. 
Markiz uraczył ją komplementem. Był osobą niezwykle wyrafinowaną. 
Wydawało się, że nie spostrzegł nawet tych wszystkich drobnych 
niedociągnięć. Nie popatrzył ani razu na Susannę, jak gdyby nie istniała, 
sięgnął dwa razy po smażoną rybę i wysławiał się zawsze z maksymalną 
swobodą. Mówił ściszonym głosem;  wymawiał miękko "r", prawie z 
przydechem, oraz "s" - infantylnie i słodko. Intonował zdania miękko, 
wręcz pieszczotliwie, a najprostsze słowa zdawały się być ciepłym 
powiewem czułości. Gdy mówił, patrzył się swemu rozmówcy w oczy 
poważnym i myślącym wzrokiem, a pod jego blond wąsem pojawiał się 
lekki uśmiech. Checchina nareszcie uwolniła się od swego koszmaru i 
ożywiła się, widząc wielkopańską naturalność, z jaką markiz udawał, że 
niczego nie widzi. Jej czerwona twarz stawała się różowa, a falbanka, która 
ją wcześniej na szyi drażniła, teraz przyjemnie ją łaskotała. Co jakiś czas, 
pod spojrzeniem markiza, opuszczała powieki, jak gdyby światło w pokoju 
było zbyt mocne. Ale również ona, gdy mówił, uśmiechała się, przytakując 
milcząco głową. O cieście, które być może było zbyt wypieczone i na 
brzegach przypalone, powiedział coś delikatnego, nawiązując do słodyczy 
gospodyni. Checchina nie zrozumiała dobrze sensu słów, ale jego głos koił 
ją jak muzyka. Markiz nie sięgnął po kawę, która z pewnością była 
niedobra, i ona za to była mu wdzięczna. Niestety, nie miała pieniędzy, 
żeby kupić ekspres. Natomiast Toto Primicerio zaproponował, żeby 
otworzyć butelkę vieux cognac, którą mu podarował pacjent z Francji. 
Markiz wygłosił toast na cześć Checchiny, która z wdzięczności wypiła 
jednym duszkiem cały kieliszek koniaku - alkoholu, którego nigdy 
wcześniej nie spożywała. 
Wszyscy troje zamilknęli na moment. Było zimno w tym pokoju ubogim w 
meble, bez dywanu, z mizernymi firankami. Checchina, jakby widząc 
ratunek w świetle, które potrafi ogrzać, kazała przynieść jeszcze jedną 
lampę, która była w domu; nie miała klosza, ale mogła być użyteczna. 
Checchina siedziała wyprostowana na sofie, postrzegając po raz pierwszy 
ubogość tego pokoju, co zadawało jej cierpienie. Słyszała harmonijny głos 
markiza d'Aragony, który opowiadał jej o swym pobycie w Szkocji, gdzie 
jego kuzyni d'Altavilla posiadali zamek. Było w tamtych stronach bardzo 
zimno, natomiast ona trzęsła się tutaj; łzy cisnęły się jej do oczu. Toto 
Primicerio bezwolnie poddawał się senności, która nawiedza mężczyzn, 

którzy za dużo zjedli i wypili. Checchina obrzucała męża nieśmiałymi 
spojrzeniami, prawie błagając go, aby nie zasypiał. Toto nie rozumiał i - 
rozłożony na fotelu - co jakiś czas zamykał oczy, opuszczał głowę i 
chrapał jak wszyscy otyli mężczyźni. W końcu spojrzenie Checchiny 
obudziło go, niczym wstrząs elektryczny, więc podniósł się, podszedł do 
okna, popatrzył na ulicę, żeby dojść do siebie, i wyszedł z pokoju, nawet 
się nie odwracając. Był przyzwyczajony do poobiedniej drzemki. Markiz 
d'Aragona udawał, że nie widzi wyjścia męża. Rozłożył się na fotelu z 
nogą założoną na nogę. Miał na stopach pończochy z czerwonego 
jedwabiu i lakierowane buty. Jedną dłonią podkręcał blond wąsy, a drugą 
opierał na podłokietniku sofy, na której siedziała Checchina. Była już 
spokojniejsza, bo chrapiący Toto przeniósł się na wygodne łoże małżeńskie 
w sypialni. Odważyła się nawet podnieść na markiza swe wielkie rzymskie 
oczy, może mało ekspresyjne, ale głębokie. Znowu czuła ten delikatny 
zapach fiołków, który koił jej nerwy. Markiz d'Aragona obniżył jeszcze ton 
głosu; teraz jej opowiadał o swym kawalerskim  mieszkaniu, w którym 
spędzał długie godziny w samotności. 
-  Dlaczego się nie ożenicie? - spytała  naiwnie Checchina. 
Ale zaraz pożałowała swej przesadnej poufałości. Markiz nie odpowiedział 
na pytanie, i zapadło milczenie. 
- Dom jest samotny - wyszeptał on znowu, patrząc na Checchinę - i 
znajduje się na melancholijnej ulicy: via dei Santi Apostoli. Znacie ją? 
Tak?... cieszę się. Nie pałac Balduccia Odescalchi, księcia Odescalchi, 
który jest moim przyjacielem; nie, nie; to ten budynek obok, za 
kamiennym łukiem. Mieszkam na pierwszym piętrze;  dwadzieścia cztery 
schodki. Ja nienawidzę długich wysokich schodów, bo wpływają źle na 
moje serce. W mojej rodzinie choroba serca jest dziedziczna, umieramy na 
nią wszyscy bardzo wcześnie. No i co z tego, życie powinno być krótkie i 
piękne. Moje jest zbyt długie i wcale nie jest piękne. Nie ma nikogo w 
moim domu z dwojgiem drzwi; mój służący przygotowuje od rana 
wszystko to, co może mi być potrzebne w ciągu dnia. Potem zostaję sam. 
Mieszkanie ma potrójne zasłony: z żółtego jedwabiu, białej koronki i 
brokatu, które je chronią przed nadmiernym światłem. Ja bardzo kocham 
półmrok, w którym można przysypiać. 
Są wszędzie dywany chroniące przed zimnem. Kominek w salonie jest 
zawsze rozgrzany. Jestem zmarzluchem, więc w  ciepełku czuję się 
szczęśliwy. Przebywam zawsze sam w tym domu: zapalam dla odprężenia 

orientalne kadzidła wypełniające zapachem pokój, palę papierosa, no i 
czekam, aż przyjdzie... kto? Sen, zjawa, piękna i prosta kobieta, która by 
mnie kochała i którą ja bym uwielbiał... Czy chcecie przyjść do mnie? - 
dodał niespodzianie, całując Checchinę w szyję. 
- Nie, nie... - odpowiedziała, zasłaniając usta ramieniem. 
- Przyjdź w środę, między czwartą a szóstą, przyjdź, Fanny. 
- W środę nie - odpowiedziała zniewolona, słysząc to imię. 
- A więc w piątek, o tej samej porze. 
I, kłaniając się głęboko, odszedł. Susanna oświetliła mu schody lampą 
naftową. 
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Gdy markiz d'Aragona przyszedł dziesięć minut przed siódmą, zgodnie ze 
zwyczajem, Checchina była jeszcze w swym pokoju i ubierała się. Miała 
dwie ogniste plamy na policzkach, bo od płomieni w piecu uderzyła jej 
krew do twarzy. Była śmiertelnie zmęczona, gdyż prawie wszystko było na 
jej głowie. Susanna wykręcała się jak mogła, bo ten obiad jej wyraźnie 
przeszkadzał. Już rano nie mogła pójść na mszę do Sant'Andrea delle 
Fratte, a gdy nie mogła jej wysłuchać, była zła i nieustępliwa. Checchina, 
prawdopodobnie z powodu zmęczenia i negatywnych myśli, że wszystko 
pójdzie źle, miała wielki zamęt w głowie, a oczy jej błyszczały jak przy 
gorączce. Cztery razy umyła sobie ręce, obawiając się, że były 
przesiąknięte zapachem ryby; obwąchiwała je bezustannie. 
Gdy weszła do salonu, markiz pochwalił jej ładną cerę, co uskrzydliło Tota 
Primicerio. Miał na sobie elegancki płaszcz, jedwabny biały krawat z 
brylantową szpilką w kształcie podkowy, a spod rękawiczek, które ściągał 
powoli, wyłaniały się dłonie - białe i miękkie jak u kobiety. Checchina, 
ubrana w swą niewygodną nową suknię ze zgniłozielonej wełny 
przyozdobioną falbanką z koronki, która drażniła ją na szyi, biła się z 
myślami: może lepiej podać rosół zamiast klusek?
Toto Primicerio ciągle zaznaczał, że to dobry obiadek w skromnym 
domku, który nie ma nic wspólnego z książęcymi  bankietami. Markiz 
uśmiechał się subtelnie i nie odpowiadał. Gdy Susanna szorstkim głosem 
oznajmiła, że kluski są na stole, markiz się ukłonił i podał pani domu swe 
ramię. Checchina poczuła zapach, który unosił się z jego włosów, a może z 
chusteczki - delikatny i słodki. Wydawało jej się, że czuje go na wargach. 
Na początku obiadu, prawdę mówiąc, cierpiała, bo wszystko toczyło się 
źle. Susanna obrzucała markiza nieufnymi spojrzeniami i obsługiwała go 
wręcz z łaską. Talerze i widelce docierały z kuchni z opóźnieniem, ale 
Checchina, nie mając odwagi przywołać Susanny, milczała i wpatrywała 
się zawstydzona w obrus. Toto Primicerio wszedł w rolę wesołego 
świętującego doktora: rzucał żarcikami, zwracał się poufale do markiza, 
jak gdyby byli starymi kompanami, opowiadał mu o odciętych nogach, o 
wnętrznościach ułożonych na nowo i zaszytych w brzuchu, o przeciętych 
tętnicach szyjnych i o ropowicach. Lampa powoli dogasała i światło robiło 
się zbyt słabe. W pewnym momencie Toto powiedział: 

- Mój drogi markizie, te kluski i tort, którego skosztujecie pod koniec 
obiadu, są dziełem mojej Checchi, która ma złote ręce. 
Markiz uraczył ją komplementem. Był osobą niezwykle wyrafinowaną. 
Wydawało się, że nie spostrzegł nawet tych wszystkich drobnych 
niedociągnięć. Nie popatrzył ani razu na Susannę, jak gdyby nie istniała, 
sięgnął dwa razy po smażoną rybę i wysławiał się zawsze z maksymalną 
swobodą. Mówił ściszonym głosem;  wymawiał miękko "r", prawie z 
przydechem, oraz "s" - infantylnie i słodko. Intonował zdania miękko, 
wręcz pieszczotliwie, a najprostsze słowa zdawały się być ciepłym 
powiewem czułości. Gdy mówił, patrzył się swemu rozmówcy w oczy 
poważnym i myślącym wzrokiem, a pod jego blond wąsem pojawiał się 
lekki uśmiech. Checchina nareszcie uwolniła się od swego koszmaru i 
ożywiła się, widząc wielkopańską naturalność, z jaką markiz udawał, że 
niczego nie widzi. Jej czerwona twarz stawała się różowa, a falbanka, która 
ją wcześniej na szyi drażniła, teraz przyjemnie ją łaskotała. Co jakiś czas, 
pod spojrzeniem markiza, opuszczała powieki, jak gdyby światło w pokoju 
było zbyt mocne. Ale również ona, gdy mówił, uśmiechała się, przytakując 
milcząco głową. O cieście, które być może było zbyt wypieczone i na 
brzegach przypalone, powiedział coś delikatnego, nawiązując do słodyczy 
gospodyni. Checchina nie zrozumiała dobrze sensu słów, ale jego głos koił 
ją jak muzyka. Markiz nie sięgnął po kawę, która z pewnością była 
niedobra, i ona za to była mu wdzięczna. Niestety, nie miała pieniędzy, 
żeby kupić ekspres. Natomiast Toto Primicerio zaproponował, żeby 
otworzyć butelkę vieux cognac, którą mu podarował pacjent z Francji. 
Markiz wygłosił toast na cześć Checchiny, która z wdzięczności wypiła 
jednym duszkiem cały kieliszek koniaku - alkoholu, którego nigdy 
wcześniej nie spożywała. 
Wszyscy troje zamilknęli na moment. Było zimno w tym pokoju ubogim w 
meble, bez dywanu, z mizernymi firankami. Checchina, jakby widząc 
ratunek w świetle, które potrafi ogrzać, kazała przynieść jeszcze jedną 
lampę, która była w domu; nie miała klosza, ale mogła być użyteczna. 
Checchina siedziała wyprostowana na sofie, postrzegając po raz pierwszy 
ubogość tego pokoju, co zadawało jej cierpienie. Słyszała harmonijny głos 
markiza d'Aragony, który opowiadał jej o swym pobycie w Szkocji, gdzie 
jego kuzyni d'Altavilla posiadali zamek. Było w tamtych stronach bardzo 
zimno, natomiast ona trzęsła się tutaj; łzy cisnęły się jej do oczu. Toto 
Primicerio bezwolnie poddawał się senności, która nawiedza mężczyzn, 

którzy za dużo zjedli i wypili. Checchina obrzucała męża nieśmiałymi 
spojrzeniami, prawie błagając go, aby nie zasypiał. Toto nie rozumiał i - 
rozłożony na fotelu - co jakiś czas zamykał oczy, opuszczał głowę i 
chrapał jak wszyscy otyli mężczyźni. W końcu spojrzenie Checchiny 
obudziło go, niczym wstrząs elektryczny, więc podniósł się, podszedł do 
okna, popatrzył na ulicę, żeby dojść do siebie, i wyszedł z pokoju, nawet 
się nie odwracając. Był przyzwyczajony do poobiedniej drzemki. Markiz 
d'Aragona udawał, że nie widzi wyjścia męża. Rozłożył się na fotelu z 
nogą założoną na nogę. Miał na stopach pończochy z czerwonego 
jedwabiu i lakierowane buty. Jedną dłonią podkręcał blond wąsy, a drugą 
opierał na podłokietniku sofy, na której siedziała Checchina. Była już 
spokojniejsza, bo chrapiący Toto przeniósł się na wygodne łoże małżeńskie 
w sypialni. Odważyła się nawet podnieść na markiza swe wielkie rzymskie 
oczy, może mało ekspresyjne, ale głębokie. Znowu czuła ten delikatny 
zapach fiołków, który koił jej nerwy. Markiz d'Aragona obniżył jeszcze ton 
głosu; teraz jej opowiadał o swym kawalerskim  mieszkaniu, w którym 
spędzał długie godziny w samotności. 
-  Dlaczego się nie ożenicie? - spytała  naiwnie Checchina. 
Ale zaraz pożałowała swej przesadnej poufałości. Markiz nie odpowiedział 
na pytanie, i zapadło milczenie. 
- Dom jest samotny - wyszeptał on znowu, patrząc na Checchinę - i 
znajduje się na melancholijnej ulicy: via dei Santi Apostoli. Znacie ją? 
Tak?... cieszę się. Nie pałac Balduccia Odescalchi, księcia Odescalchi, 
który jest moim przyjacielem; nie, nie; to ten budynek obok, za 
kamiennym łukiem. Mieszkam na pierwszym piętrze;  dwadzieścia cztery 
schodki. Ja nienawidzę długich wysokich schodów, bo wpływają źle na 
moje serce. W mojej rodzinie choroba serca jest dziedziczna, umieramy na 
nią wszyscy bardzo wcześnie. No i co z tego, życie powinno być krótkie i 
piękne. Moje jest zbyt długie i wcale nie jest piękne. Nie ma nikogo w 
moim domu z dwojgiem drzwi; mój służący przygotowuje od rana 
wszystko to, co może mi być potrzebne w ciągu dnia. Potem zostaję sam. 
Mieszkanie ma potrójne zasłony: z żółtego jedwabiu, białej koronki i 
brokatu, które je chronią przed nadmiernym światłem. Ja bardzo kocham 
półmrok, w którym można przysypiać. 
Są wszędzie dywany chroniące przed zimnem. Kominek w salonie jest 
zawsze rozgrzany. Jestem zmarzluchem, więc w  ciepełku czuję się 
szczęśliwy. Przebywam zawsze sam w tym domu: zapalam dla odprężenia 

orientalne kadzidła wypełniające zapachem pokój, palę papierosa, no i 
czekam, aż przyjdzie... kto? Sen, zjawa, piękna i prosta kobieta, która by 
mnie kochała i którą ja bym uwielbiał... Czy chcecie przyjść do mnie? - 
dodał niespodzianie, całując Checchinę w szyję. 
- Nie, nie... - odpowiedziała, zasłaniając usta ramieniem. 
- Przyjdź w środę, między czwartą a szóstą, przyjdź, Fanny. 
- W środę nie - odpowiedziała zniewolona, słysząc to imię. 
- A więc w piątek, o tej samej porze. 
I, kłaniając się głęboko, odszedł. Susanna oświetliła mu schody lampą 
naftową. 
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  IV
Następnego ranka markiz d'Aragona wysłał pani Primicerio bukiet białych 
róż i wanilii. Tota nie było. Checchina, której Susanna czesała włosy, miała 
półzamknięte oczy i blade usta jak ktoś, kto nie spał w nocy. Patrzyła w 
lustro nieobecnym wzrokiem. Gdy zobaczyła bukiet kwiatów, zmieszała 
się i przycisnęła go oszołomiona do piersi. 
- Młodzian czeka - powiedziała Susanna głosem twardym i oschłym. 
- Czeka? Powiedz mu, że bardzo dziękuję panu markizowi... i że mu 
dziękuje również mój mąż. Idź... nie... zaczekaj, czy nie byłoby lepiej 
napisać bilecik z podziękowaniem? 
- Skąd mogę wiedzieć - zamruczała służąca. 
- Posłuchaj, ja nie mogę przejść przed młodzianem w szlafroku. Bądź tak 
uprzejma i przynieś mi tutaj kartkę papieru, kopertę, kałamarz i pióro. 
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Czekając, aż wróci Susanna, Checchina - z twarzą ukrytą w bukiecie róż - 
myślała o tym, co napisać markizowi. Opanował ją wstyd, że nie umie 
pisać dobrze, oraz niepokój, że może popełnić jakiś ciężki błąd 
ortograficzny. Upłynęło sporo czasu od momentu kiedy nie napisała 
żadnego listu, a markiz z pewnością otrzymywał zachwycające bileciki od 
tych fantastycznych księżnych. One na pewno pisały na wyszukanym 
eleganckim papierze, pachnącym i podobnym do atłasu. Ona, Checchina, 
nie miała papieru, oprócz szerokich blankietów swego męża  opatrzonych 
nagłówkiem: Antonio Primicerio, lekarz-chirurg, godziny przyjęć od 13 do 
15, via del Bufalo; emanowały zapachem fenolu, jak wszystkie rzeczy, 
których dotykał Toto, i również ona. Co jakiś czas wąchała rękawy ubrań, 
żeby znaleźć ślad tej przykrej woni. 
- Nie ma koperty - powiedziała Susanna, powracając. 
- I co ja teraz zrobię? 
- Wystarczy złożyć duży arkusz papieru na cztery części i zamknąć go 
klejem z mąki. 
- Nie, rezygnuję. Powiedz temu młodzianowi, żeby podziękował 
markizowi w moim imieniu, ale.... posłuchaj... czy mu trzeba coś dać? 
Służąca zrobiła grymas, jakby nie chciała się wtrącać. 
- Czy masz jednego lira, Susanna? - spytała Checchina wymownie. 
- Jak mogę mieć, skoro mam od pani  wyliczone każdego ranka pieniądze! 
W dodatku wszystko jest drogie: rzeźnik nie boi się Boga, a do warzyw 
nawet nie można się zbliżyć, żeby nie zgrzeszyć od gniewu. Nic mi prawie 
nie zostało w kieszeni.
- Policz, Susanna, może uzbiera się lir - drżał jej głos i miała łzy w oczach. 
- Zaledwie osiem soldów, a muszę jeszcze kupić sól do zupy i ser do 
flaczków. 
- To, co ci zostało, daj młodzianowi. Niech podziękuje swemu panu oraz 
przeprosi w moim imieniu, że nie odpisałam... No idź, Susanna, o soli 
pomyślimy potem... 
- Pani wie, że właściciel sklepu nie udziela kredytu. 
Checchina skinęła głową. Rumieniła się z upokorzenia z powodu tych 
ośmiu nędznych soldów, którymi służący markiza, przyzwyczajony do 
napiwków książęcych, mógł pogardzić. Gdy usłyszała, że zamykają się 
drzwi, odetchnęła z ulgą. 
- Wziął je? 
- Jakby śmiał ich nie wziąć! - odpowiedziała służąca, powracając do

 

przeczesywania gęstych i ciemnych włosów Checchiny, która wpatrywała 
się w bukiet owinięty w dekoracyjny papier. 
- Gdzie chce pani postawić te kwiaty? 
- Tutaj.
- Proszę uważać, bo ich zapach może  wywołać ból głowy. Pewna osoba, u 
której służyłam, cierpiała z tego powodu na silną migrenę. 
- A więc ustawmy je w pokoju gościnnym. 
- A do czego je pani włoży? Nie ma wazonów. 
- Do szklanki... 
- Są wszystkie zbyt małe.
- To prawda - burknęła Checchina urażona - są zbyt małe.
- Proszę posłuchać - rzekła Susanna - dam pani dobrą radę. Najlepsze co 
można zrobić to wysłać te kwiaty Niepokalanej Dziewicy do Sant'Andrea 
delle Fratte. Niech je pani da z sercem, jak mówi kaznodzieja, zyskując 
tym sobie podwójną przychylność Świętej Panny. Tak, nigdy nie 
wiadomo... Kwiaty, słodycze, klejnoty, są dziełem diabła i wiodą do 
pokusy. Lepiej unikać niebezpieczeństw, niech pani wyśle ten bukiet 
Madonnie. 
- Przynajmniej zaczekajmy na Tota, żeby go  zobaczył. Sprawi mu 
przyjemność - powiedziała Checchina niskim lękliwym głosem. 
- Dobre sobie! To on przecież mówi, że kwiaty kosztują zbyt dużo i nie 
służą do niczego, z wyjątkiem kwiatów lipy na pocenie się i kwiatów 
rumianka na ból brzucha! 
- A więc zanieś te kwiaty Madonnie. 
Popatrzyła jeszcze na róże - białe z różowymi brzegami, i na łagodną 
wanilię, po czym postanowiła wyrwać się z tego odrętwienia. Nałożyła 
swój brzydki domowy żakiet z wymiętym kołnierzem z białą koronką i 
poszła usiąść do jadalni. Zmęczenie odebrało jej chęć do porannego 
obrzucenia wzrokiem mieszkania:  sprawdzenia, czy jest kurz na meblach, 
czy kąty pokoi są dobrze wymiecione, czy piec jest umyty... Rzuciłaby się 
na łóżko, nawet w ubraniu, i spałaby, gdyby nie ta chłodna kołdra. Zaczęła 
wyszywać na nowych ścierkach do naczyń, które już wcześniej obrąbiła, 
czerwone inicjały oraz numery. Pracowała przez pół godziny, starając się 
przezwyciężyć senność, ale powieki jej bezustannie drgały. 
Jedna ze ścierek upadła na podłogę, pozostawiając na jej czarnej sukni 
nitkę czerwoną jak krew. Checchina położyła swe bierne i bezwładne 
dłonie na kolanach. Odczuwała zimne dreszcze i ciążyła jej głowa. Stopy 

odziane w wełniane buty sztywniały na kaflowej podłodze, więc - by je 
oprzeć o coś cieplejszego - przyciągnęła do siebie krzesło. Marzyła o tym, 
aby usiąść w dużym i wygodnym fotelu, z gładką i mile trzeszczącą 
jedwabną tapicerką, i  zanurzyć stopy w ciepłym i miękkim dywanie. O 
tych właśnie miękkościach on jej opowiadał. I teraz w półśnie - opatulona 
w swą wełnianą suknię, z dłońmi ukrytymi w szerokich rękawach, aby nie 
czuć zimna - myślała, jak przyjemne byłoby ciepłe, zaciemnione i 
pachnące gniazdko, gdzie zapadałoby się w miękkościach i nie słyszało 
żadnego hałasu. W uszach brzmiał jej jego głos - łagodny i pieszczący, gdy 
się do niej zwracał, nadający słowom miłej uchu melodii. Wydawało jej 
się, że go słyszy i że oddycha zapachem świeżych fiołków.
Wzdrygnęła się i otworzyła oczy. Trzęsła się z zimna w tym ponurym 
pokoju jadalnym wypełnionym wilgocią listopada. Pobolewały ją ręce i 
ramiona, a w nodze czuła mrowienie, jakby ukłucia szpilek. Przeszła do 
swego pokoju, kulejąc i szczękając zębami, i owinęła się starym weł-
nianym szalem w szaro-niebieską kratkę. Och, gdyby miała przynajmniej 
futro! Jak te szczęśliwe kobiety spotykane na deptaku; wszystkie 
roześmiane i otulone w swe futerka, spod których wychodził tylko brzeg 
sukni. Ale z Totem nie mogła o tym rozmawiać. Futra, te mniej drogie, 
kosztowały czterdzieści pięć lirów - suma ogromna. Byłoby jej marzeniem 
wyjść w futrze, a nie w tym starym czarnym płaszczu, który stracił na 
wypustkach wszystkie perełki. Ogarnęła ją wielka melancholia oraz 
pragnienie posiadania rzeczy kosztownych i eleganckich, które pomagają 
błyszczeć kobiecej urodzie. 
Otworzyła szafę z ubraniami i z nieszczęsną miną dokładnie je oglądała: ta 
letnia suknia w żółto-zieloną szachownicę zbyt rzucała się w oczy i ją 
pogrubiała, była też zbyt lekka, nie można jej było brać pod uwagę; ta z 
czarnego jedwabiu, którą nosiła już od czterech lat, była zużyta w szwach, 
zwłaszcza w tułowiu, gdzie fiszbiny poprzecierały materiał; prezentowała 
się zbyt nędznie, nie mogła jej założyć. Nie pozostawało jej nic innego, jak 
tylko znów ubrać suknię z wełny w kolorze zgniłej zieleni - tę samą, którą 
miała na sobie poprzedniego wieczoru; tę samą, tę jedyną. Nie miała nic 
innego, musiała ją znów założyć; jak jakaś biedaczka, którą mąż trzyma w 
ryzach. Och, ten Toto! Tak nieludzko skąpy i do tego stopnia podejrzliwy 
wobec żony i służącej, że je wciąż kontrolował i patrzył na nie z 
przebiegłym uśmiechem mężczyzny, którego nie sposób oszukać. Często 
pojawiał się niespodzianie za ich plecami, gdy rozmawiały po cichu w 

kuchni, co złościło Susannę i raniło Checchinę. Dlaczego nie pozwalał jej 
sprawić sobie sukni z czarnego kaszmiru, który leży bosko na każdej 
sylwetce, jest miękki jak rękawiczka oraz wyszczupla? Potrzeba by 
przynajmniej dwunastu metrów materiału w cenie pięć lirów za metr, 
razem sześćdziesiąt lirów, i jeszcze dwadzieścia lirów dla krawcowej, 
minimum osiemdziesiąt lirów. Ale taką suknię nosi się ciągle i jest zawsze 
elegancka, trwa przez wieki. Od dwóch lat, co trzy miesiące, kłóciła się z 
Totem na ten temat. 
- Przepraszam, dlaczego bym ci miał ją sprawić? Nie wystarcza ci ubiór, 
który posiadasz? Masz tyle wszystkiego! Chcesz się zrobić dla mnie ładna? 
Checco moja, już cię znam, wiem wszystko o tobie, więc ta zalotność nie 
jest wcale potrzebna. 
- A więc mam chodzić jak nędzarka, tak? Ludzie wokół powiedzą, że jesteś 
lekarzem bez pacjentów i bez pieniędzy. 
Ale na koniec Checchina poddawała się z rezygnacją i odświeżała swe 
stare ubrania, farbując je i czyszcząc. Jednakże teraz to pragnienie czarnej 
sukni było zbyt duże. Byłoby jej w niej tak dobrze: prosta z czarnymi 
guzikami, do tego cienka biała chustka przy szyi, jak koloratka, i jedna z 
tych srebrnych szpilek z literkami imienia - imienia Fanny - które Suscipi 
sprzedaje w dobrej cenie. A na wierzchu futro i kapelusz... Och, jaki 
brzydki był kapelusz, który posiadała! Był z czarnej słomki bez połysku, z 
aksamitną czarną podszewką, z dwiema fałdkami oraz z czarnym piórkiem 
- małym, niepokaźnym, które straciło już  formę i wisiało postrzępione, jak 
gdyby się zmoczyło. Kapelusz na głowie, na pierwszy rzut oka, nie 
wyglądał źle, ale patrząc na niego z tyłu budził litość. A więc potrzebny 
byłby aksamitny czepiec przyozdobiony kokardą i z szarfami, również z 
aksamitu, do wiązania pod szyją. Sprzedawały je wszystkie modystki w 
cenie od dwudziestu do dwudziestu pięciu lirów. Z czarną sukienką i z 
futrem byłaby to rzecz cudowna. Ale ona nie miała nic z tych rzeczy. 
Wszystko było daremne, wszystko niemożliwe.  
Pochłonęła ją pustka. Monotonny hałas dochodzący z kuchni, gdzie 
Susanna zeskrobywała nożem tłuszcz ze stołu, otrząsnął ją z zamyślenia. 
Coś należało zrobić. Zaczęła grzebać w szufladzie szafy wśród kawałków 
materiału i sztucznych kwiatów z wygniecionymi płatkami. Tu powinien 
być czepiec z czarnego atłasu sprzed dwóch lat. Forma była zbyt wysoka, 
brakowało kwiatów, nie było ani kokardy, ani pióra. Ale rozpruwając go i 

modyfikując - ukrywając zużyte fałdki, umieszczając pióro z drugiego 
kapelusza, które by można podmarszczyć nożyczkami - mógł wyjść na 
koniec wcale niezły kapelusik. Szybko zabrała się do roboty, przerabiając z 
niecierpliwością ten mały kawałek atłasu. Wyszła, niestety, rzecz 
bezkształtna. Tylko pióro mogłoby uratować całość. Zdjęła je z aktualnego 
kapelusza i przyczepiła dla próby do tego nowego. Spojrzała w lustro i 
zrozumiała, że przeróbka nie wyszła dobrze: kapelusik był zbyt mały na 
głowie, a pióro było przekrzywione. 
- Co tu robisz? - zapytał mąż, zachodząc ją od tyłu.
Checchina, przestraszona i zakłopotana, obróciła się gwałtownie, jak 
gdyby uczyniła zbrodnię. 
- Co tu robisz? - powtórzył mąż. 
- Nic. Próbowałam odnowić kapelusz, bo nie mam, jak wiesz. 
- Ach, znowu zaczynamy, Checco moja? Byłoby lepiej, gdybyś pomyślała 
o zupie z cykorii, do której Susanna nie włożyła skórki wieprzowej. A 
wiesz jak ją lubię! 
- Jak ci się podoba ten kapelusz? - zapytała. 
- Nie znam się na tych waszych kobiecych sprawach. 
- Mimo wszystko powiedz mi, Toto - poprosiła Checca. 
- Wyglądasz źle; to wszystko, skoro chcesz usłyszeć prawdę. Był lepszy 
ten poprzedni.
Checchina zdjęła powoli z głowy to dziwaczne nakrycie głowy i odczepiła 
pióro. 
- Teraz nie jest pora na te rzeczy, Checco - wykrzyknął doktor swym 
potężnym głosem. - Teraz się je. 
Przy stole, gdy Toto kroił gotowane mięso, Checchina mimochodem 
wspomniała o bukiecie kwiatów, patrząc się w talerz. 
- Wspaniałomyślny gest arystokraty - powiedział Toto. - Dajecie mu obiad, 
który was kosztuje mniej więcej trzydzieści pięć lirów, czyli tyle, że wy 
jedlibyście przez dziesięć dni, wypruwacie sobie żyły, bo pracujecie ciężko 
od rana do wieczora, wreszcie staracie się zrobić dobre wrażenie przy 
stole, a on przychodzi, zjada obiad, jak gdyby nigdy nic, i na następny 
dzień posyła bukiet kwiatów dla pani! 
- Taki jest może zwyczaj - powiedziała Checchina, patrząc się w kieliszek 
z kilkoma kroplami stołowego wina. 
- Zwyczaj, zwyczaj! Nie mów mi o zwyczajach tych arystokratów. Daj mi 
raczej  te flaczki, Checco; są ze słoniną? Popełniają wiele głupot ci 

panowie. Kwiaty kosztują dużo pieniędzy i nie służą do niczego. Brakuje 
startego sera do tych flaczków. Zapomniałaś, Susanno, o pecorino. 
- Nie miałam już pieniędzy, aby go kupić - krzyknęła służąca z kuchni, 
wśród zgiełku widelców i noży. 
- Wydałyście wszystko? 
- Wszystko.
- Jak zwykle, wciąż ta sama śpiewka! Żeby raz się zdarzyło, że macie jakiś 
pieniądz do zwrócenia! 
- Był napiwek dla służącego markiza - odpowiedziała Susanna ożywiona. 
- Również napiwek?!
Checchina wypiła w pośpiechu całą szklankę wody.
- Również napiwek... oto do czego służą kwiaty: do podania mi na obiad  
niekompletnych flaczków. Ale jeśli pan markiz myśli, że w ten sposób 
spłacił dług... O nie, muszą być interesy, muszą znaleźć się pacjenci po tym 
ponad trzydziestolirowym obiedzie, który on sobie zjadł! Zobaczymy, czy 
jest dżentelmenem pan markiz. Owoce z wczorajszego dnia pozostały? 
- Nie - odpowiedziała żona. 
- Susanna, przynieś więc pieczone kasztany - wykrzyknął doktor. 
Po obiedzie Toto zasiadł przy swym biurku, czekając na wizyty pacjentów, 
które miały się odbywać od pierwszej do trzeciej, ale niestety zdarzały się 
rzadko: jedna - co trzy lub cztery dni. Przeważnie doktor otwierał książkę 
medyczną i nad nią zasypiał na swym skórzanym fotelowym krześle. 
Checchina, zamyślona, pozostała przy stole, łamiąc łupinki kasztanów na 
drobne kawałki. W pokoju unosił się zapach cykorii i duszonych flaków. 
- Czy wystarczy na kolację pieczeń z jagnięcia z ziemniakami? - zapytała 
Suzanna, przyciągając do siebie obrus, by wyeliminować okruchy chleba. 
- Wystarczy - odpowiedziała Checchina, pozostając jeszcze na swym 
miejscu, niezdolna do niczego. Była wciąż pod wrażeniem porannych 
wydarzeń.
- Dziś rano rozmawiałam z ojcem Filenem w  Sant'Andrea delle Fratte - 
odezwała się poufale służąca. - Ten święty ksiądz narzeka, że pani nie 
chodzi tam zbyt często. 
- Mogłaś mu powiedzieć, że Toto nam dokucza i krzyczy na mnie. 
- Powiedziałam mu, że pan Toto nie wierzy, bo wie, jak jest zrobiony w 
środku człowiek oraz widzi, jak umiera wielu chrześcijan, dla których św. 
Andrzej z Awelinu jest patronem dobrej śmierci. Ale mężczyźni są 
wszyscy jednakowi: gdy czują się dobrze, śmieją się z religii i grzeszą,

 
potem, gdy są chorzy, wzywają Boga i Madonnę... Powiedziałam ojcu 
Filenowi, że przyjdę dzisiaj wyspowiadać się. Czy da mi pani dwie 
godziny, gdy doktor uda się do szpitala? 
- Czy nie mogłabyś iść innego dnia, w piątek? - zapytała Checchina, jakby 
od niechcenia. 
- Nie, nie, powiedziałam mu, że dzisiaj. Dlaczego chciałaby pani wysłać 
mnie w piątek?
- Idź dzisiaj, rób jak chcesz - i wzruszyła ramionami jak osoba, która 
zrobiła wszystko, co mogła. 
Potem Checchina powróciła do swego okrągłego kapelusza, porządkując 
kilka detali i przyszywając do niego odczepione wcześniej pióro. Nie 
ośmieliłaby się już  prosić męża o pieniądze. Zawsze godziła się z sytuacją, 
cierpiąc w milczeniu, żeby tylko nie słyszeć tego potężnego głosu, który 
wyliczał jej pieniądze i wciąż coś  wypominał. 
I by nie słyszeć również podejrzliwych pytań Susanny. Po kapeluszu zajęła 
się znów  haftowaniem czerwonych inicjałów na ścierkach. Nie chciała już 
myśleć o tym, czego jej brakowało, aby być dobrze ubraną. Nie chciała się 
już więcej zadręczać. Tylko na moment w ciągu dwóch godzin podniosła 
się, żeby zobaczyć, co robi jej mąż. Spał i chrapał nad dużą książką; miał 
rozpiętą kamizelką, spod której wychodziła biała koszula. W kuchni 
Susanna nacierała przyprawami mięso jagnięcia. Potem, o wpół do 
czwartej, Toto obudził się w złym humorze, nałożył na siebie ciężki 
płaszcz i - przeklinając zawód lekarza oraz tych, co go wybrali i wybierają 
- wyszedł na dyżur do Santo Spirito, trzaskając drzwiami. Checchina jak 
zawsze milczała, słysząc go krzyczącego. Potem Susanna ubrała się w 
brązową suknię przypominającą habit zakonny, założyła czarny welon na 
głowę, szal na plecy i przyszła przed wyjściem pozdrowić swą panią.
- Poleć mnie Bogu - powiedziała Checchina, wzdychając.
- Ot tak, niezasłużenie? - odparła opryskliwie Susanna. 
Nareszcie Checchina została sama, wolna przez dwie godziny. I znów 
zaczęły ją nurtować nieznośne myśli dotyczące jej garderoby. Nawet 
służące tych księżnych ubierały się z większą elegancją niż ona. Nie 
mówiąc o samych księżnych, które zmieniały ubiór trzy razy na dzień i 
odwiedzały oczywiście markiza d'Aragonę. A ona, w tych starych 
rzeczach, których się wstydziła, miała tam iść jak żebraczka? 
Nagle u drzwi zabrzmiał dzwonek. Była zaskoczona. Rozglądała się wokół 
i nie miała odwagi otworzyć. Kto to mógł być? Zadzwoniło znowu, ale 

silniej. Musiała  otworzyć. Zapytała drżącym głosem:
- Kto tam?
- Otwórz, Checco, to jestem ja, Isolina.
- Ach, to ty - odpowiedziała Checchina, jak gdyby zawiedziona, i 
otworzyła.
- Jesteś sama, co? Cieszę się! Buziak na przywitanie, a raczej dwa, w tę 
ładną bladą twarzyczkę. Co ci jest, serce moje?
- Nic, nic mi nie jest.
- Bałaś się, że to złodzieje? Słychać wokół  tyle brzydkich opowieści, że ja 
mojej Teresie każę zawsze się pytać "kto to". Teresa, niestety, ma ten 
brzydki zwyczaj, że musi wciąż z kimś plotkować przed wejściowymi  
drzwiami: raz z dzieckiem, raz ze staruszkiem, prawdziwa desperacja.
- Jaka jesteś dziś piękna, Isolino!
- Widzisz? - i na moment podniosła się, żeby pokazać się lepiej.
- Wszystko dla Giorgia, wszystko dla mojej miłości - odpowiedziała, 
siadając znowu.
- Dzisiaj znów jesteś u niego? - zapytała Checchina z wahaniem. 
- Znów, zawsze gdy mogę. Kiedy tylko mam trochę czasu, pół godziny 
wolności, uciekam do niego. Dzisiaj mój mąż miał wyjść około  piątej, 
więc dałam znać Giorgiowi, że przyjdę między piątą a szóstą. Wiesz, są to 
godziny najlepsze na spotkania. A tu niespodzianka, mój mąż wyszedł o 
wpół do czwartej, przez co tracę półtorej godziny, bo Giorgio nie pojawi 
się w swoim domu wcześniej niż pięć minut przed piątą. Pomyślałam: 
pójdę teraz do Checchiny i trochę z nią pobędę, gdyż będzie mi potrzebne 
alibi, jeśli mąż mnie spyta, gdzie byłam. Gdybyś go spotkała, powiedz mu, 
że byłam tu aż do szóstej. Między przyjaciółkami, wiesz...
- Powiem mu - Checchina uśmiechnęła się lekko. - Ten kapelusz jest nowy, 
prawda? 
- Tak, nowy. Wyobraź sobie, że jeszcze nie zapłaciłam za niego. Ale Coppi 
mnie zna, zaczeka. Pieniądze miałam, ale musiałam kupić buciki. 
- Te lakierowane i złocone, które masz na nogach? 
- Właśnie te, serce moje: kosztują u Carducci, ni mniej ni więcej, 
szesnaście lirów, cena horrendalna, ale widzisz ten  obcas, te szwy 
finezyjne? 
- Są piękne. 
- Giorgio uwielbia nogi dobrze obute. Gdybyś wiedziała, jak dziwni są 
amanci! Na przykład miałam chusteczki z białego płótna, proste, z

 
wyhaftowanym inicjałem, pochodziły jeszcze z mojej wyprawki. Nic z 
tego, Giorgio chce, żebym miała chusteczki batystowe z koronką wokół, 
jak ta. 
- Jest cudowna. 
- Kosztuje pięć lirów. On, wiesz, lubi żartować, że wkłada mi dłonie do 
mufki, a więc musiałam kupić jeszcze tę, za dziewięć lirów. Podoba ci się? 
- Jest piękna. 
- Nie możesz wiedzieć, ile się wydaje pieniędzy, prawdziwa ruina, 
dziecinko moja. Robię małe szachrajstwa, zaciągam długi, po prostu 
można zwariować. Na wszystkie te rzeczy, które mi były potrzebne, 
wzięłam ostatnio sześćdziesiąt lirów pożyczki od lichwiarki, którą zna 
Teresa. Zamiast sześćdziesiąt, muszę zwrócić sto dwadzieścia, podwójnie, 
sześć lirów w każdą sobotę. Okropne jest to, że jak tylko nie zapłacisz, ta 
wiedźma przychodzi, siada sobie w przedpokoju i czeka. Ja w pierwszym 
tygodniu nie mogłam zapłacić. Co za wysiłek, by ją odesłać! Musiałam ją 
błagać, a ona krzyczała... 
- Biedna Isolina! 
- Nieważne! Dla Giorgia zrobiłabym wszystko. 
- Mówiłaś, że ta kobieta pożycza pieniądze? 
- Są ci może potrzebne? - zapytała Isolina, podnosząc bystro oczy. 
- Nie, nie... tak po prostu spytałam. 
- Myślałam... Ale jest bardzo trudno je dostać. I grozi, że powie mężowi, 
nikczemna.    
- Czy widzę dobrze? Również ta szpilka jest nowa? 
- Tak, kupiłam ją wczoraj. Teraz nosi się w kształcie podkowy, są bardzo 
modne. Arystokratki mają brylantowe, ja ją mam srebrną. Nieważne, nie 
muszę mieć  brylantów, ale chciałabym mieć  przynajmniej złoty zegarek, 
jeden z tych małych, wiesz, jak medalik. Nie możesz wiedzieć, co to za 
udręka nie mieć zegarka, gdy się ma amanta! Trudno odgadnąć godzinę. 
Przybywasz zbyt wcześnie - jeszcze go nie ma, i jest to powolna śmierć. 
Przychodzisz późno - minął już kwadrans i przez następny on się dąsa, bo 
mężczyźni nie lubią czekać. Jesteś u niego - co pięć minut go pytasz: która 
jest godzina? Irytujesz go tym pytaniem. Do domu wracasz zawsze 
spóźniona i blada ze strachu. Cud, że to uchodzi na sucho. Boże mój, co 
bym zrobiła, żeby mieć zegarek! Teraz na przykład, która będzie godzina? 
Jest czy jeszcze nie - godzina piąta? 
- Ja nie wiem, też nie mam zegarka. 

- Widzisz, nie wiem, czy już iść, czy nie. No wystarczy, kochana, lepiej że 
już pójdę. Odwiedzisz mnie któregoś dnia? 
- Oczywiście, przyjdę.
- Daj mi znać przynajmniej. Ale ci nie wierzę. Zostajesz tutaj teraz sama? 
- Sama
- I co będziesz robić? 
- Nic. 
- Dobrze stracony czas! Całus, dziecinko. 
Gdy Checchina została sama, zaczęła płakać. Ona nie miała butów 
pozłacanych ani chusteczek batystowych, nie miała mufki ani szpilki w 
kształcie podkowy, ani też zegarka. Płakała, bo nie miała nic z tych rzeczy, 
które pomagają w miłości. 
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Czekając, aż wróci Susanna, Checchina - z twarzą ukrytą w bukiecie róż - 
myślała o tym, co napisać markizowi. Opanował ją wstyd, że nie umie 
pisać dobrze, oraz niepokój, że może popełnić jakiś ciężki błąd 
ortograficzny. Upłynęło sporo czasu od momentu kiedy nie napisała 
żadnego listu, a markiz z pewnością otrzymywał zachwycające bileciki od 
tych fantastycznych księżnych. One na pewno pisały na wyszukanym 
eleganckim papierze, pachnącym i podobnym do atłasu. Ona, Checchina, 
nie miała papieru, oprócz szerokich blankietów swego męża  opatrzonych 
nagłówkiem: Antonio Primicerio, lekarz-chirurg, godziny przyjęć od 13 do 
15, via del Bufalo; emanowały zapachem fenolu, jak wszystkie rzeczy, 
których dotykał Toto, i również ona. Co jakiś czas wąchała rękawy ubrań, 
żeby znaleźć ślad tej przykrej woni. 
- Nie ma koperty - powiedziała Susanna, powracając. 
- I co ja teraz zrobię? 
- Wystarczy złożyć duży arkusz papieru na cztery części i zamknąć go 
klejem z mąki. 
- Nie, rezygnuję. Powiedz temu młodzianowi, żeby podziękował 
markizowi w moim imieniu, ale.... posłuchaj... czy mu trzeba coś dać? 
Służąca zrobiła grymas, jakby nie chciała się wtrącać. 
- Czy masz jednego lira, Susanna? - spytała Checchina wymownie. 
- Jak mogę mieć, skoro mam od pani  wyliczone każdego ranka pieniądze! 
W dodatku wszystko jest drogie: rzeźnik nie boi się Boga, a do warzyw 
nawet nie można się zbliżyć, żeby nie zgrzeszyć od gniewu. Nic mi prawie 
nie zostało w kieszeni.
- Policz, Susanna, może uzbiera się lir - drżał jej głos i miała łzy w oczach. 
- Zaledwie osiem soldów, a muszę jeszcze kupić sól do zupy i ser do 
flaczków. 
- To, co ci zostało, daj młodzianowi. Niech podziękuje swemu panu oraz 
przeprosi w moim imieniu, że nie odpisałam... No idź, Susanna, o soli 
pomyślimy potem... 
- Pani wie, że właściciel sklepu nie udziela kredytu. 
Checchina skinęła głową. Rumieniła się z upokorzenia z powodu tych 
ośmiu nędznych soldów, którymi służący markiza, przyzwyczajony do 
napiwków książęcych, mógł pogardzić. Gdy usłyszała, że zamykają się 
drzwi, odetchnęła z ulgą. 
- Wziął je? 
- Jakby śmiał ich nie wziąć! - odpowiedziała służąca, powracając do

 

przeczesywania gęstych i ciemnych włosów Checchiny, która wpatrywała 
się w bukiet owinięty w dekoracyjny papier. 
- Gdzie chce pani postawić te kwiaty? 
- Tutaj.
- Proszę uważać, bo ich zapach może  wywołać ból głowy. Pewna osoba, u 
której służyłam, cierpiała z tego powodu na silną migrenę. 
- A więc ustawmy je w pokoju gościnnym. 
- A do czego je pani włoży? Nie ma wazonów. 
- Do szklanki... 
- Są wszystkie zbyt małe.
- To prawda - burknęła Checchina urażona - są zbyt małe.
- Proszę posłuchać - rzekła Susanna - dam pani dobrą radę. Najlepsze co 
można zrobić to wysłać te kwiaty Niepokalanej Dziewicy do Sant'Andrea 
delle Fratte. Niech je pani da z sercem, jak mówi kaznodzieja, zyskując 
tym sobie podwójną przychylność Świętej Panny. Tak, nigdy nie 
wiadomo... Kwiaty, słodycze, klejnoty, są dziełem diabła i wiodą do 
pokusy. Lepiej unikać niebezpieczeństw, niech pani wyśle ten bukiet 
Madonnie. 
- Przynajmniej zaczekajmy na Tota, żeby go  zobaczył. Sprawi mu 
przyjemność - powiedziała Checchina niskim lękliwym głosem. 
- Dobre sobie! To on przecież mówi, że kwiaty kosztują zbyt dużo i nie 
służą do niczego, z wyjątkiem kwiatów lipy na pocenie się i kwiatów 
rumianka na ból brzucha! 
- A więc zanieś te kwiaty Madonnie. 
Popatrzyła jeszcze na róże - białe z różowymi brzegami, i na łagodną 
wanilię, po czym postanowiła wyrwać się z tego odrętwienia. Nałożyła 
swój brzydki domowy żakiet z wymiętym kołnierzem z białą koronką i 
poszła usiąść do jadalni. Zmęczenie odebrało jej chęć do porannego 
obrzucenia wzrokiem mieszkania:  sprawdzenia, czy jest kurz na meblach, 
czy kąty pokoi są dobrze wymiecione, czy piec jest umyty... Rzuciłaby się 
na łóżko, nawet w ubraniu, i spałaby, gdyby nie ta chłodna kołdra. Zaczęła 
wyszywać na nowych ścierkach do naczyń, które już wcześniej obrąbiła, 
czerwone inicjały oraz numery. Pracowała przez pół godziny, starając się 
przezwyciężyć senność, ale powieki jej bezustannie drgały. 
Jedna ze ścierek upadła na podłogę, pozostawiając na jej czarnej sukni 
nitkę czerwoną jak krew. Checchina położyła swe bierne i bezwładne 
dłonie na kolanach. Odczuwała zimne dreszcze i ciążyła jej głowa. Stopy 

odziane w wełniane buty sztywniały na kaflowej podłodze, więc - by je 
oprzeć o coś cieplejszego - przyciągnęła do siebie krzesło. Marzyła o tym, 
aby usiąść w dużym i wygodnym fotelu, z gładką i mile trzeszczącą 
jedwabną tapicerką, i  zanurzyć stopy w ciepłym i miękkim dywanie. O 
tych właśnie miękkościach on jej opowiadał. I teraz w półśnie - opatulona 
w swą wełnianą suknię, z dłońmi ukrytymi w szerokich rękawach, aby nie 
czuć zimna - myślała, jak przyjemne byłoby ciepłe, zaciemnione i 
pachnące gniazdko, gdzie zapadałoby się w miękkościach i nie słyszało 
żadnego hałasu. W uszach brzmiał jej jego głos - łagodny i pieszczący, gdy 
się do niej zwracał, nadający słowom miłej uchu melodii. Wydawało jej 
się, że go słyszy i że oddycha zapachem świeżych fiołków.
Wzdrygnęła się i otworzyła oczy. Trzęsła się z zimna w tym ponurym 
pokoju jadalnym wypełnionym wilgocią listopada. Pobolewały ją ręce i 
ramiona, a w nodze czuła mrowienie, jakby ukłucia szpilek. Przeszła do 
swego pokoju, kulejąc i szczękając zębami, i owinęła się starym weł-
nianym szalem w szaro-niebieską kratkę. Och, gdyby miała przynajmniej 
futro! Jak te szczęśliwe kobiety spotykane na deptaku; wszystkie 
roześmiane i otulone w swe futerka, spod których wychodził tylko brzeg 
sukni. Ale z Totem nie mogła o tym rozmawiać. Futra, te mniej drogie, 
kosztowały czterdzieści pięć lirów - suma ogromna. Byłoby jej marzeniem 
wyjść w futrze, a nie w tym starym czarnym płaszczu, który stracił na 
wypustkach wszystkie perełki. Ogarnęła ją wielka melancholia oraz 
pragnienie posiadania rzeczy kosztownych i eleganckich, które pomagają 
błyszczeć kobiecej urodzie. 
Otworzyła szafę z ubraniami i z nieszczęsną miną dokładnie je oglądała: ta 
letnia suknia w żółto-zieloną szachownicę zbyt rzucała się w oczy i ją 
pogrubiała, była też zbyt lekka, nie można jej było brać pod uwagę; ta z 
czarnego jedwabiu, którą nosiła już od czterech lat, była zużyta w szwach, 
zwłaszcza w tułowiu, gdzie fiszbiny poprzecierały materiał; prezentowała 
się zbyt nędznie, nie mogła jej założyć. Nie pozostawało jej nic innego, jak 
tylko znów ubrać suknię z wełny w kolorze zgniłej zieleni - tę samą, którą 
miała na sobie poprzedniego wieczoru; tę samą, tę jedyną. Nie miała nic 
innego, musiała ją znów założyć; jak jakaś biedaczka, którą mąż trzyma w 
ryzach. Och, ten Toto! Tak nieludzko skąpy i do tego stopnia podejrzliwy 
wobec żony i służącej, że je wciąż kontrolował i patrzył na nie z 
przebiegłym uśmiechem mężczyzny, którego nie sposób oszukać. Często 
pojawiał się niespodzianie za ich plecami, gdy rozmawiały po cichu w 

kuchni, co złościło Susannę i raniło Checchinę. Dlaczego nie pozwalał jej 
sprawić sobie sukni z czarnego kaszmiru, który leży bosko na każdej 
sylwetce, jest miękki jak rękawiczka oraz wyszczupla? Potrzeba by 
przynajmniej dwunastu metrów materiału w cenie pięć lirów za metr, 
razem sześćdziesiąt lirów, i jeszcze dwadzieścia lirów dla krawcowej, 
minimum osiemdziesiąt lirów. Ale taką suknię nosi się ciągle i jest zawsze 
elegancka, trwa przez wieki. Od dwóch lat, co trzy miesiące, kłóciła się z 
Totem na ten temat. 
- Przepraszam, dlaczego bym ci miał ją sprawić? Nie wystarcza ci ubiór, 
który posiadasz? Masz tyle wszystkiego! Chcesz się zrobić dla mnie ładna? 
Checco moja, już cię znam, wiem wszystko o tobie, więc ta zalotność nie 
jest wcale potrzebna. 
- A więc mam chodzić jak nędzarka, tak? Ludzie wokół powiedzą, że jesteś 
lekarzem bez pacjentów i bez pieniędzy. 
Ale na koniec Checchina poddawała się z rezygnacją i odświeżała swe 
stare ubrania, farbując je i czyszcząc. Jednakże teraz to pragnienie czarnej 
sukni było zbyt duże. Byłoby jej w niej tak dobrze: prosta z czarnymi 
guzikami, do tego cienka biała chustka przy szyi, jak koloratka, i jedna z 
tych srebrnych szpilek z literkami imienia - imienia Fanny - które Suscipi 
sprzedaje w dobrej cenie. A na wierzchu futro i kapelusz... Och, jaki 
brzydki był kapelusz, który posiadała! Był z czarnej słomki bez połysku, z 
aksamitną czarną podszewką, z dwiema fałdkami oraz z czarnym piórkiem 
- małym, niepokaźnym, które straciło już  formę i wisiało postrzępione, jak 
gdyby się zmoczyło. Kapelusz na głowie, na pierwszy rzut oka, nie 
wyglądał źle, ale patrząc na niego z tyłu budził litość. A więc potrzebny 
byłby aksamitny czepiec przyozdobiony kokardą i z szarfami, również z 
aksamitu, do wiązania pod szyją. Sprzedawały je wszystkie modystki w 
cenie od dwudziestu do dwudziestu pięciu lirów. Z czarną sukienką i z 
futrem byłaby to rzecz cudowna. Ale ona nie miała nic z tych rzeczy. 
Wszystko było daremne, wszystko niemożliwe.  
Pochłonęła ją pustka. Monotonny hałas dochodzący z kuchni, gdzie 
Susanna zeskrobywała nożem tłuszcz ze stołu, otrząsnął ją z zamyślenia. 
Coś należało zrobić. Zaczęła grzebać w szufladzie szafy wśród kawałków 
materiału i sztucznych kwiatów z wygniecionymi płatkami. Tu powinien 
być czepiec z czarnego atłasu sprzed dwóch lat. Forma była zbyt wysoka, 
brakowało kwiatów, nie było ani kokardy, ani pióra. Ale rozpruwając go i 

modyfikując - ukrywając zużyte fałdki, umieszczając pióro z drugiego 
kapelusza, które by można podmarszczyć nożyczkami - mógł wyjść na 
koniec wcale niezły kapelusik. Szybko zabrała się do roboty, przerabiając z 
niecierpliwością ten mały kawałek atłasu. Wyszła, niestety, rzecz 
bezkształtna. Tylko pióro mogłoby uratować całość. Zdjęła je z aktualnego 
kapelusza i przyczepiła dla próby do tego nowego. Spojrzała w lustro i 
zrozumiała, że przeróbka nie wyszła dobrze: kapelusik był zbyt mały na 
głowie, a pióro było przekrzywione. 
- Co tu robisz? - zapytał mąż, zachodząc ją od tyłu.
Checchina, przestraszona i zakłopotana, obróciła się gwałtownie, jak 
gdyby uczyniła zbrodnię. 
- Co tu robisz? - powtórzył mąż. 
- Nic. Próbowałam odnowić kapelusz, bo nie mam, jak wiesz. 
- Ach, znowu zaczynamy, Checco moja? Byłoby lepiej, gdybyś pomyślała 
o zupie z cykorii, do której Susanna nie włożyła skórki wieprzowej. A 
wiesz jak ją lubię! 
- Jak ci się podoba ten kapelusz? - zapytała. 
- Nie znam się na tych waszych kobiecych sprawach. 
- Mimo wszystko powiedz mi, Toto - poprosiła Checca. 
- Wyglądasz źle; to wszystko, skoro chcesz usłyszeć prawdę. Był lepszy 
ten poprzedni.
Checchina zdjęła powoli z głowy to dziwaczne nakrycie głowy i odczepiła 
pióro. 
- Teraz nie jest pora na te rzeczy, Checco - wykrzyknął doktor swym 
potężnym głosem. - Teraz się je. 
Przy stole, gdy Toto kroił gotowane mięso, Checchina mimochodem 
wspomniała o bukiecie kwiatów, patrząc się w talerz. 
- Wspaniałomyślny gest arystokraty - powiedział Toto. - Dajecie mu obiad, 
który was kosztuje mniej więcej trzydzieści pięć lirów, czyli tyle, że wy 
jedlibyście przez dziesięć dni, wypruwacie sobie żyły, bo pracujecie ciężko 
od rana do wieczora, wreszcie staracie się zrobić dobre wrażenie przy 
stole, a on przychodzi, zjada obiad, jak gdyby nigdy nic, i na następny 
dzień posyła bukiet kwiatów dla pani! 
- Taki jest może zwyczaj - powiedziała Checchina, patrząc się w kieliszek 
z kilkoma kroplami stołowego wina. 
- Zwyczaj, zwyczaj! Nie mów mi o zwyczajach tych arystokratów. Daj mi 
raczej  te flaczki, Checco; są ze słoniną? Popełniają wiele głupot ci 

panowie. Kwiaty kosztują dużo pieniędzy i nie służą do niczego. Brakuje 
startego sera do tych flaczków. Zapomniałaś, Susanno, o pecorino. 
- Nie miałam już pieniędzy, aby go kupić - krzyknęła służąca z kuchni, 
wśród zgiełku widelców i noży. 
- Wydałyście wszystko? 
- Wszystko.
- Jak zwykle, wciąż ta sama śpiewka! Żeby raz się zdarzyło, że macie jakiś 
pieniądz do zwrócenia! 
- Był napiwek dla służącego markiza - odpowiedziała Susanna ożywiona. 
- Również napiwek?!
Checchina wypiła w pośpiechu całą szklankę wody.
- Również napiwek... oto do czego służą kwiaty: do podania mi na obiad  
niekompletnych flaczków. Ale jeśli pan markiz myśli, że w ten sposób 
spłacił dług... O nie, muszą być interesy, muszą znaleźć się pacjenci po tym 
ponad trzydziestolirowym obiedzie, który on sobie zjadł! Zobaczymy, czy 
jest dżentelmenem pan markiz. Owoce z wczorajszego dnia pozostały? 
- Nie - odpowiedziała żona. 
- Susanna, przynieś więc pieczone kasztany - wykrzyknął doktor. 
Po obiedzie Toto zasiadł przy swym biurku, czekając na wizyty pacjentów, 
które miały się odbywać od pierwszej do trzeciej, ale niestety zdarzały się 
rzadko: jedna - co trzy lub cztery dni. Przeważnie doktor otwierał książkę 
medyczną i nad nią zasypiał na swym skórzanym fotelowym krześle. 
Checchina, zamyślona, pozostała przy stole, łamiąc łupinki kasztanów na 
drobne kawałki. W pokoju unosił się zapach cykorii i duszonych flaków. 
- Czy wystarczy na kolację pieczeń z jagnięcia z ziemniakami? - zapytała 
Suzanna, przyciągając do siebie obrus, by wyeliminować okruchy chleba. 
- Wystarczy - odpowiedziała Checchina, pozostając jeszcze na swym 
miejscu, niezdolna do niczego. Była wciąż pod wrażeniem porannych 
wydarzeń.
- Dziś rano rozmawiałam z ojcem Filenem w  Sant'Andrea delle Fratte - 
odezwała się poufale służąca. - Ten święty ksiądz narzeka, że pani nie 
chodzi tam zbyt często. 
- Mogłaś mu powiedzieć, że Toto nam dokucza i krzyczy na mnie. 
- Powiedziałam mu, że pan Toto nie wierzy, bo wie, jak jest zrobiony w 
środku człowiek oraz widzi, jak umiera wielu chrześcijan, dla których św. 
Andrzej z Awelinu jest patronem dobrej śmierci. Ale mężczyźni są 
wszyscy jednakowi: gdy czują się dobrze, śmieją się z religii i grzeszą,

 
potem, gdy są chorzy, wzywają Boga i Madonnę... Powiedziałam ojcu 
Filenowi, że przyjdę dzisiaj wyspowiadać się. Czy da mi pani dwie 
godziny, gdy doktor uda się do szpitala? 
- Czy nie mogłabyś iść innego dnia, w piątek? - zapytała Checchina, jakby 
od niechcenia. 
- Nie, nie, powiedziałam mu, że dzisiaj. Dlaczego chciałaby pani wysłać 
mnie w piątek?
- Idź dzisiaj, rób jak chcesz - i wzruszyła ramionami jak osoba, która 
zrobiła wszystko, co mogła. 
Potem Checchina powróciła do swego okrągłego kapelusza, porządkując 
kilka detali i przyszywając do niego odczepione wcześniej pióro. Nie 
ośmieliłaby się już  prosić męża o pieniądze. Zawsze godziła się z sytuacją, 
cierpiąc w milczeniu, żeby tylko nie słyszeć tego potężnego głosu, który 
wyliczał jej pieniądze i wciąż coś  wypominał. 
I by nie słyszeć również podejrzliwych pytań Susanny. Po kapeluszu zajęła 
się znów  haftowaniem czerwonych inicjałów na ścierkach. Nie chciała już 
myśleć o tym, czego jej brakowało, aby być dobrze ubraną. Nie chciała się 
już więcej zadręczać. Tylko na moment w ciągu dwóch godzin podniosła 
się, żeby zobaczyć, co robi jej mąż. Spał i chrapał nad dużą książką; miał 
rozpiętą kamizelką, spod której wychodziła biała koszula. W kuchni 
Susanna nacierała przyprawami mięso jagnięcia. Potem, o wpół do 
czwartej, Toto obudził się w złym humorze, nałożył na siebie ciężki 
płaszcz i - przeklinając zawód lekarza oraz tych, co go wybrali i wybierają 
- wyszedł na dyżur do Santo Spirito, trzaskając drzwiami. Checchina jak 
zawsze milczała, słysząc go krzyczącego. Potem Susanna ubrała się w 
brązową suknię przypominającą habit zakonny, założyła czarny welon na 
głowę, szal na plecy i przyszła przed wyjściem pozdrowić swą panią.
- Poleć mnie Bogu - powiedziała Checchina, wzdychając.
- Ot tak, niezasłużenie? - odparła opryskliwie Susanna. 
Nareszcie Checchina została sama, wolna przez dwie godziny. I znów 
zaczęły ją nurtować nieznośne myśli dotyczące jej garderoby. Nawet 
służące tych księżnych ubierały się z większą elegancją niż ona. Nie 
mówiąc o samych księżnych, które zmieniały ubiór trzy razy na dzień i 
odwiedzały oczywiście markiza d'Aragonę. A ona, w tych starych 
rzeczach, których się wstydziła, miała tam iść jak żebraczka? 
Nagle u drzwi zabrzmiał dzwonek. Była zaskoczona. Rozglądała się wokół 
i nie miała odwagi otworzyć. Kto to mógł być? Zadzwoniło znowu, ale 

silniej. Musiała  otworzyć. Zapytała drżącym głosem:
- Kto tam?
- Otwórz, Checco, to jestem ja, Isolina.
- Ach, to ty - odpowiedziała Checchina, jak gdyby zawiedziona, i 
otworzyła.
- Jesteś sama, co? Cieszę się! Buziak na przywitanie, a raczej dwa, w tę 
ładną bladą twarzyczkę. Co ci jest, serce moje?
- Nic, nic mi nie jest.
- Bałaś się, że to złodzieje? Słychać wokół  tyle brzydkich opowieści, że ja 
mojej Teresie każę zawsze się pytać "kto to". Teresa, niestety, ma ten 
brzydki zwyczaj, że musi wciąż z kimś plotkować przed wejściowymi  
drzwiami: raz z dzieckiem, raz ze staruszkiem, prawdziwa desperacja.
- Jaka jesteś dziś piękna, Isolino!
- Widzisz? - i na moment podniosła się, żeby pokazać się lepiej.
- Wszystko dla Giorgia, wszystko dla mojej miłości - odpowiedziała, 
siadając znowu.
- Dzisiaj znów jesteś u niego? - zapytała Checchina z wahaniem. 
- Znów, zawsze gdy mogę. Kiedy tylko mam trochę czasu, pół godziny 
wolności, uciekam do niego. Dzisiaj mój mąż miał wyjść około  piątej, 
więc dałam znać Giorgiowi, że przyjdę między piątą a szóstą. Wiesz, są to 
godziny najlepsze na spotkania. A tu niespodzianka, mój mąż wyszedł o 
wpół do czwartej, przez co tracę półtorej godziny, bo Giorgio nie pojawi 
się w swoim domu wcześniej niż pięć minut przed piątą. Pomyślałam: 
pójdę teraz do Checchiny i trochę z nią pobędę, gdyż będzie mi potrzebne 
alibi, jeśli mąż mnie spyta, gdzie byłam. Gdybyś go spotkała, powiedz mu, 
że byłam tu aż do szóstej. Między przyjaciółkami, wiesz...
- Powiem mu - Checchina uśmiechnęła się lekko. - Ten kapelusz jest nowy, 
prawda? 
- Tak, nowy. Wyobraź sobie, że jeszcze nie zapłaciłam za niego. Ale Coppi 
mnie zna, zaczeka. Pieniądze miałam, ale musiałam kupić buciki. 
- Te lakierowane i złocone, które masz na nogach? 
- Właśnie te, serce moje: kosztują u Carducci, ni mniej ni więcej, 
szesnaście lirów, cena horrendalna, ale widzisz ten  obcas, te szwy 
finezyjne? 
- Są piękne. 
- Giorgio uwielbia nogi dobrze obute. Gdybyś wiedziała, jak dziwni są 
amanci! Na przykład miałam chusteczki z białego płótna, proste, z

 
wyhaftowanym inicjałem, pochodziły jeszcze z mojej wyprawki. Nic z 
tego, Giorgio chce, żebym miała chusteczki batystowe z koronką wokół, 
jak ta. 
- Jest cudowna. 
- Kosztuje pięć lirów. On, wiesz, lubi żartować, że wkłada mi dłonie do 
mufki, a więc musiałam kupić jeszcze tę, za dziewięć lirów. Podoba ci się? 
- Jest piękna. 
- Nie możesz wiedzieć, ile się wydaje pieniędzy, prawdziwa ruina, 
dziecinko moja. Robię małe szachrajstwa, zaciągam długi, po prostu 
można zwariować. Na wszystkie te rzeczy, które mi były potrzebne, 
wzięłam ostatnio sześćdziesiąt lirów pożyczki od lichwiarki, którą zna 
Teresa. Zamiast sześćdziesiąt, muszę zwrócić sto dwadzieścia, podwójnie, 
sześć lirów w każdą sobotę. Okropne jest to, że jak tylko nie zapłacisz, ta 
wiedźma przychodzi, siada sobie w przedpokoju i czeka. Ja w pierwszym 
tygodniu nie mogłam zapłacić. Co za wysiłek, by ją odesłać! Musiałam ją 
błagać, a ona krzyczała... 
- Biedna Isolina! 
- Nieważne! Dla Giorgia zrobiłabym wszystko. 
- Mówiłaś, że ta kobieta pożycza pieniądze? 
- Są ci może potrzebne? - zapytała Isolina, podnosząc bystro oczy. 
- Nie, nie... tak po prostu spytałam. 
- Myślałam... Ale jest bardzo trudno je dostać. I grozi, że powie mężowi, 
nikczemna.    
- Czy widzę dobrze? Również ta szpilka jest nowa? 
- Tak, kupiłam ją wczoraj. Teraz nosi się w kształcie podkowy, są bardzo 
modne. Arystokratki mają brylantowe, ja ją mam srebrną. Nieważne, nie 
muszę mieć  brylantów, ale chciałabym mieć  przynajmniej złoty zegarek, 
jeden z tych małych, wiesz, jak medalik. Nie możesz wiedzieć, co to za 
udręka nie mieć zegarka, gdy się ma amanta! Trudno odgadnąć godzinę. 
Przybywasz zbyt wcześnie - jeszcze go nie ma, i jest to powolna śmierć. 
Przychodzisz późno - minął już kwadrans i przez następny on się dąsa, bo 
mężczyźni nie lubią czekać. Jesteś u niego - co pięć minut go pytasz: która 
jest godzina? Irytujesz go tym pytaniem. Do domu wracasz zawsze 
spóźniona i blada ze strachu. Cud, że to uchodzi na sucho. Boże mój, co 
bym zrobiła, żeby mieć zegarek! Teraz na przykład, która będzie godzina? 
Jest czy jeszcze nie - godzina piąta? 
- Ja nie wiem, też nie mam zegarka. 

- Widzisz, nie wiem, czy już iść, czy nie. No wystarczy, kochana, lepiej że 
już pójdę. Odwiedzisz mnie któregoś dnia? 
- Oczywiście, przyjdę.
- Daj mi znać przynajmniej. Ale ci nie wierzę. Zostajesz tutaj teraz sama? 
- Sama
- I co będziesz robić? 
- Nic. 
- Dobrze stracony czas! Całus, dziecinko. 
Gdy Checchina została sama, zaczęła płakać. Ona nie miała butów 
pozłacanych ani chusteczek batystowych, nie miała mufki ani szpilki w 
kształcie podkowy, ani też zegarka. Płakała, bo nie miała nic z tych rzeczy, 
które pomagają w miłości. 
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Czekając, aż wróci Susanna, Checchina - z twarzą ukrytą w bukiecie róż - 
myślała o tym, co napisać markizowi. Opanował ją wstyd, że nie umie 
pisać dobrze, oraz niepokój, że może popełnić jakiś ciężki błąd 
ortograficzny. Upłynęło sporo czasu od momentu kiedy nie napisała 
żadnego listu, a markiz z pewnością otrzymywał zachwycające bileciki od 
tych fantastycznych księżnych. One na pewno pisały na wyszukanym 
eleganckim papierze, pachnącym i podobnym do atłasu. Ona, Checchina, 
nie miała papieru, oprócz szerokich blankietów swego męża  opatrzonych 
nagłówkiem: Antonio Primicerio, lekarz-chirurg, godziny przyjęć od 13 do 
15, via del Bufalo; emanowały zapachem fenolu, jak wszystkie rzeczy, 
których dotykał Toto, i również ona. Co jakiś czas wąchała rękawy ubrań, 
żeby znaleźć ślad tej przykrej woni. 
- Nie ma koperty - powiedziała Susanna, powracając. 
- I co ja teraz zrobię? 
- Wystarczy złożyć duży arkusz papieru na cztery części i zamknąć go 
klejem z mąki. 
- Nie, rezygnuję. Powiedz temu młodzianowi, żeby podziękował 
markizowi w moim imieniu, ale.... posłuchaj... czy mu trzeba coś dać? 
Służąca zrobiła grymas, jakby nie chciała się wtrącać. 
- Czy masz jednego lira, Susanna? - spytała Checchina wymownie. 
- Jak mogę mieć, skoro mam od pani  wyliczone każdego ranka pieniądze! 
W dodatku wszystko jest drogie: rzeźnik nie boi się Boga, a do warzyw 
nawet nie można się zbliżyć, żeby nie zgrzeszyć od gniewu. Nic mi prawie 
nie zostało w kieszeni.
- Policz, Susanna, może uzbiera się lir - drżał jej głos i miała łzy w oczach. 
- Zaledwie osiem soldów, a muszę jeszcze kupić sól do zupy i ser do 
flaczków. 
- To, co ci zostało, daj młodzianowi. Niech podziękuje swemu panu oraz 
przeprosi w moim imieniu, że nie odpisałam... No idź, Susanna, o soli 
pomyślimy potem... 
- Pani wie, że właściciel sklepu nie udziela kredytu. 
Checchina skinęła głową. Rumieniła się z upokorzenia z powodu tych 
ośmiu nędznych soldów, którymi służący markiza, przyzwyczajony do 
napiwków książęcych, mógł pogardzić. Gdy usłyszała, że zamykają się 
drzwi, odetchnęła z ulgą. 
- Wziął je? 
- Jakby śmiał ich nie wziąć! - odpowiedziała służąca, powracając do

 

przeczesywania gęstych i ciemnych włosów Checchiny, która wpatrywała 
się w bukiet owinięty w dekoracyjny papier. 
- Gdzie chce pani postawić te kwiaty? 
- Tutaj.
- Proszę uważać, bo ich zapach może  wywołać ból głowy. Pewna osoba, u 
której służyłam, cierpiała z tego powodu na silną migrenę. 
- A więc ustawmy je w pokoju gościnnym. 
- A do czego je pani włoży? Nie ma wazonów. 
- Do szklanki... 
- Są wszystkie zbyt małe.
- To prawda - burknęła Checchina urażona - są zbyt małe.
- Proszę posłuchać - rzekła Susanna - dam pani dobrą radę. Najlepsze co 
można zrobić to wysłać te kwiaty Niepokalanej Dziewicy do Sant'Andrea 
delle Fratte. Niech je pani da z sercem, jak mówi kaznodzieja, zyskując 
tym sobie podwójną przychylność Świętej Panny. Tak, nigdy nie 
wiadomo... Kwiaty, słodycze, klejnoty, są dziełem diabła i wiodą do 
pokusy. Lepiej unikać niebezpieczeństw, niech pani wyśle ten bukiet 
Madonnie. 
- Przynajmniej zaczekajmy na Tota, żeby go  zobaczył. Sprawi mu 
przyjemność - powiedziała Checchina niskim lękliwym głosem. 
- Dobre sobie! To on przecież mówi, że kwiaty kosztują zbyt dużo i nie 
służą do niczego, z wyjątkiem kwiatów lipy na pocenie się i kwiatów 
rumianka na ból brzucha! 
- A więc zanieś te kwiaty Madonnie. 
Popatrzyła jeszcze na róże - białe z różowymi brzegami, i na łagodną 
wanilię, po czym postanowiła wyrwać się z tego odrętwienia. Nałożyła 
swój brzydki domowy żakiet z wymiętym kołnierzem z białą koronką i 
poszła usiąść do jadalni. Zmęczenie odebrało jej chęć do porannego 
obrzucenia wzrokiem mieszkania:  sprawdzenia, czy jest kurz na meblach, 
czy kąty pokoi są dobrze wymiecione, czy piec jest umyty... Rzuciłaby się 
na łóżko, nawet w ubraniu, i spałaby, gdyby nie ta chłodna kołdra. Zaczęła 
wyszywać na nowych ścierkach do naczyń, które już wcześniej obrąbiła, 
czerwone inicjały oraz numery. Pracowała przez pół godziny, starając się 
przezwyciężyć senność, ale powieki jej bezustannie drgały. 
Jedna ze ścierek upadła na podłogę, pozostawiając na jej czarnej sukni 
nitkę czerwoną jak krew. Checchina położyła swe bierne i bezwładne 
dłonie na kolanach. Odczuwała zimne dreszcze i ciążyła jej głowa. Stopy 

odziane w wełniane buty sztywniały na kaflowej podłodze, więc - by je 
oprzeć o coś cieplejszego - przyciągnęła do siebie krzesło. Marzyła o tym, 
aby usiąść w dużym i wygodnym fotelu, z gładką i mile trzeszczącą 
jedwabną tapicerką, i  zanurzyć stopy w ciepłym i miękkim dywanie. O 
tych właśnie miękkościach on jej opowiadał. I teraz w półśnie - opatulona 
w swą wełnianą suknię, z dłońmi ukrytymi w szerokich rękawach, aby nie 
czuć zimna - myślała, jak przyjemne byłoby ciepłe, zaciemnione i 
pachnące gniazdko, gdzie zapadałoby się w miękkościach i nie słyszało 
żadnego hałasu. W uszach brzmiał jej jego głos - łagodny i pieszczący, gdy 
się do niej zwracał, nadający słowom miłej uchu melodii. Wydawało jej 
się, że go słyszy i że oddycha zapachem świeżych fiołków.
Wzdrygnęła się i otworzyła oczy. Trzęsła się z zimna w tym ponurym 
pokoju jadalnym wypełnionym wilgocią listopada. Pobolewały ją ręce i 
ramiona, a w nodze czuła mrowienie, jakby ukłucia szpilek. Przeszła do 
swego pokoju, kulejąc i szczękając zębami, i owinęła się starym weł-
nianym szalem w szaro-niebieską kratkę. Och, gdyby miała przynajmniej 
futro! Jak te szczęśliwe kobiety spotykane na deptaku; wszystkie 
roześmiane i otulone w swe futerka, spod których wychodził tylko brzeg 
sukni. Ale z Totem nie mogła o tym rozmawiać. Futra, te mniej drogie, 
kosztowały czterdzieści pięć lirów - suma ogromna. Byłoby jej marzeniem 
wyjść w futrze, a nie w tym starym czarnym płaszczu, który stracił na 
wypustkach wszystkie perełki. Ogarnęła ją wielka melancholia oraz 
pragnienie posiadania rzeczy kosztownych i eleganckich, które pomagają 
błyszczeć kobiecej urodzie. 
Otworzyła szafę z ubraniami i z nieszczęsną miną dokładnie je oglądała: ta 
letnia suknia w żółto-zieloną szachownicę zbyt rzucała się w oczy i ją 
pogrubiała, była też zbyt lekka, nie można jej było brać pod uwagę; ta z 
czarnego jedwabiu, którą nosiła już od czterech lat, była zużyta w szwach, 
zwłaszcza w tułowiu, gdzie fiszbiny poprzecierały materiał; prezentowała 
się zbyt nędznie, nie mogła jej założyć. Nie pozostawało jej nic innego, jak 
tylko znów ubrać suknię z wełny w kolorze zgniłej zieleni - tę samą, którą 
miała na sobie poprzedniego wieczoru; tę samą, tę jedyną. Nie miała nic 
innego, musiała ją znów założyć; jak jakaś biedaczka, którą mąż trzyma w 
ryzach. Och, ten Toto! Tak nieludzko skąpy i do tego stopnia podejrzliwy 
wobec żony i służącej, że je wciąż kontrolował i patrzył na nie z 
przebiegłym uśmiechem mężczyzny, którego nie sposób oszukać. Często 
pojawiał się niespodzianie za ich plecami, gdy rozmawiały po cichu w 

kuchni, co złościło Susannę i raniło Checchinę. Dlaczego nie pozwalał jej 
sprawić sobie sukni z czarnego kaszmiru, który leży bosko na każdej 
sylwetce, jest miękki jak rękawiczka oraz wyszczupla? Potrzeba by 
przynajmniej dwunastu metrów materiału w cenie pięć lirów za metr, 
razem sześćdziesiąt lirów, i jeszcze dwadzieścia lirów dla krawcowej, 
minimum osiemdziesiąt lirów. Ale taką suknię nosi się ciągle i jest zawsze 
elegancka, trwa przez wieki. Od dwóch lat, co trzy miesiące, kłóciła się z 
Totem na ten temat. 
- Przepraszam, dlaczego bym ci miał ją sprawić? Nie wystarcza ci ubiór, 
który posiadasz? Masz tyle wszystkiego! Chcesz się zrobić dla mnie ładna? 
Checco moja, już cię znam, wiem wszystko o tobie, więc ta zalotność nie 
jest wcale potrzebna. 
- A więc mam chodzić jak nędzarka, tak? Ludzie wokół powiedzą, że jesteś 
lekarzem bez pacjentów i bez pieniędzy. 
Ale na koniec Checchina poddawała się z rezygnacją i odświeżała swe 
stare ubrania, farbując je i czyszcząc. Jednakże teraz to pragnienie czarnej 
sukni było zbyt duże. Byłoby jej w niej tak dobrze: prosta z czarnymi 
guzikami, do tego cienka biała chustka przy szyi, jak koloratka, i jedna z 
tych srebrnych szpilek z literkami imienia - imienia Fanny - które Suscipi 
sprzedaje w dobrej cenie. A na wierzchu futro i kapelusz... Och, jaki 
brzydki był kapelusz, który posiadała! Był z czarnej słomki bez połysku, z 
aksamitną czarną podszewką, z dwiema fałdkami oraz z czarnym piórkiem 
- małym, niepokaźnym, które straciło już  formę i wisiało postrzępione, jak 
gdyby się zmoczyło. Kapelusz na głowie, na pierwszy rzut oka, nie 
wyglądał źle, ale patrząc na niego z tyłu budził litość. A więc potrzebny 
byłby aksamitny czepiec przyozdobiony kokardą i z szarfami, również z 
aksamitu, do wiązania pod szyją. Sprzedawały je wszystkie modystki w 
cenie od dwudziestu do dwudziestu pięciu lirów. Z czarną sukienką i z 
futrem byłaby to rzecz cudowna. Ale ona nie miała nic z tych rzeczy. 
Wszystko było daremne, wszystko niemożliwe.  
Pochłonęła ją pustka. Monotonny hałas dochodzący z kuchni, gdzie 
Susanna zeskrobywała nożem tłuszcz ze stołu, otrząsnął ją z zamyślenia. 
Coś należało zrobić. Zaczęła grzebać w szufladzie szafy wśród kawałków 
materiału i sztucznych kwiatów z wygniecionymi płatkami. Tu powinien 
być czepiec z czarnego atłasu sprzed dwóch lat. Forma była zbyt wysoka, 
brakowało kwiatów, nie było ani kokardy, ani pióra. Ale rozpruwając go i 

modyfikując - ukrywając zużyte fałdki, umieszczając pióro z drugiego 
kapelusza, które by można podmarszczyć nożyczkami - mógł wyjść na 
koniec wcale niezły kapelusik. Szybko zabrała się do roboty, przerabiając z 
niecierpliwością ten mały kawałek atłasu. Wyszła, niestety, rzecz 
bezkształtna. Tylko pióro mogłoby uratować całość. Zdjęła je z aktualnego 
kapelusza i przyczepiła dla próby do tego nowego. Spojrzała w lustro i 
zrozumiała, że przeróbka nie wyszła dobrze: kapelusik był zbyt mały na 
głowie, a pióro było przekrzywione. 
- Co tu robisz? - zapytał mąż, zachodząc ją od tyłu.
Checchina, przestraszona i zakłopotana, obróciła się gwałtownie, jak 
gdyby uczyniła zbrodnię. 
- Co tu robisz? - powtórzył mąż. 
- Nic. Próbowałam odnowić kapelusz, bo nie mam, jak wiesz. 
- Ach, znowu zaczynamy, Checco moja? Byłoby lepiej, gdybyś pomyślała 
o zupie z cykorii, do której Susanna nie włożyła skórki wieprzowej. A 
wiesz jak ją lubię! 
- Jak ci się podoba ten kapelusz? - zapytała. 
- Nie znam się na tych waszych kobiecych sprawach. 
- Mimo wszystko powiedz mi, Toto - poprosiła Checca. 
- Wyglądasz źle; to wszystko, skoro chcesz usłyszeć prawdę. Był lepszy 
ten poprzedni.
Checchina zdjęła powoli z głowy to dziwaczne nakrycie głowy i odczepiła 
pióro. 
- Teraz nie jest pora na te rzeczy, Checco - wykrzyknął doktor swym 
potężnym głosem. - Teraz się je. 
Przy stole, gdy Toto kroił gotowane mięso, Checchina mimochodem 
wspomniała o bukiecie kwiatów, patrząc się w talerz. 
- Wspaniałomyślny gest arystokraty - powiedział Toto. - Dajecie mu obiad, 
który was kosztuje mniej więcej trzydzieści pięć lirów, czyli tyle, że wy 
jedlibyście przez dziesięć dni, wypruwacie sobie żyły, bo pracujecie ciężko 
od rana do wieczora, wreszcie staracie się zrobić dobre wrażenie przy 
stole, a on przychodzi, zjada obiad, jak gdyby nigdy nic, i na następny 
dzień posyła bukiet kwiatów dla pani! 
- Taki jest może zwyczaj - powiedziała Checchina, patrząc się w kieliszek 
z kilkoma kroplami stołowego wina. 
- Zwyczaj, zwyczaj! Nie mów mi o zwyczajach tych arystokratów. Daj mi 
raczej  te flaczki, Checco; są ze słoniną? Popełniają wiele głupot ci 

panowie. Kwiaty kosztują dużo pieniędzy i nie służą do niczego. Brakuje 
startego sera do tych flaczków. Zapomniałaś, Susanno, o pecorino. 
- Nie miałam już pieniędzy, aby go kupić - krzyknęła służąca z kuchni, 
wśród zgiełku widelców i noży. 
- Wydałyście wszystko? 
- Wszystko.
- Jak zwykle, wciąż ta sama śpiewka! Żeby raz się zdarzyło, że macie jakiś 
pieniądz do zwrócenia! 
- Był napiwek dla służącego markiza - odpowiedziała Susanna ożywiona. 
- Również napiwek?!
Checchina wypiła w pośpiechu całą szklankę wody.
- Również napiwek... oto do czego służą kwiaty: do podania mi na obiad  
niekompletnych flaczków. Ale jeśli pan markiz myśli, że w ten sposób 
spłacił dług... O nie, muszą być interesy, muszą znaleźć się pacjenci po tym 
ponad trzydziestolirowym obiedzie, który on sobie zjadł! Zobaczymy, czy 
jest dżentelmenem pan markiz. Owoce z wczorajszego dnia pozostały? 
- Nie - odpowiedziała żona. 
- Susanna, przynieś więc pieczone kasztany - wykrzyknął doktor. 
Po obiedzie Toto zasiadł przy swym biurku, czekając na wizyty pacjentów, 
które miały się odbywać od pierwszej do trzeciej, ale niestety zdarzały się 
rzadko: jedna - co trzy lub cztery dni. Przeważnie doktor otwierał książkę 
medyczną i nad nią zasypiał na swym skórzanym fotelowym krześle. 
Checchina, zamyślona, pozostała przy stole, łamiąc łupinki kasztanów na 
drobne kawałki. W pokoju unosił się zapach cykorii i duszonych flaków. 
- Czy wystarczy na kolację pieczeń z jagnięcia z ziemniakami? - zapytała 
Suzanna, przyciągając do siebie obrus, by wyeliminować okruchy chleba. 
- Wystarczy - odpowiedziała Checchina, pozostając jeszcze na swym 
miejscu, niezdolna do niczego. Była wciąż pod wrażeniem porannych 
wydarzeń.
- Dziś rano rozmawiałam z ojcem Filenem w  Sant'Andrea delle Fratte - 
odezwała się poufale służąca. - Ten święty ksiądz narzeka, że pani nie 
chodzi tam zbyt często. 
- Mogłaś mu powiedzieć, że Toto nam dokucza i krzyczy na mnie. 
- Powiedziałam mu, że pan Toto nie wierzy, bo wie, jak jest zrobiony w 
środku człowiek oraz widzi, jak umiera wielu chrześcijan, dla których św. 
Andrzej z Awelinu jest patronem dobrej śmierci. Ale mężczyźni są 
wszyscy jednakowi: gdy czują się dobrze, śmieją się z religii i grzeszą,

 
potem, gdy są chorzy, wzywają Boga i Madonnę... Powiedziałam ojcu 
Filenowi, że przyjdę dzisiaj wyspowiadać się. Czy da mi pani dwie 
godziny, gdy doktor uda się do szpitala? 
- Czy nie mogłabyś iść innego dnia, w piątek? - zapytała Checchina, jakby 
od niechcenia. 
- Nie, nie, powiedziałam mu, że dzisiaj. Dlaczego chciałaby pani wysłać 
mnie w piątek?
- Idź dzisiaj, rób jak chcesz - i wzruszyła ramionami jak osoba, która 
zrobiła wszystko, co mogła. 
Potem Checchina powróciła do swego okrągłego kapelusza, porządkując 
kilka detali i przyszywając do niego odczepione wcześniej pióro. Nie 
ośmieliłaby się już  prosić męża o pieniądze. Zawsze godziła się z sytuacją, 
cierpiąc w milczeniu, żeby tylko nie słyszeć tego potężnego głosu, który 
wyliczał jej pieniądze i wciąż coś  wypominał. 
I by nie słyszeć również podejrzliwych pytań Susanny. Po kapeluszu zajęła 
się znów  haftowaniem czerwonych inicjałów na ścierkach. Nie chciała już 
myśleć o tym, czego jej brakowało, aby być dobrze ubraną. Nie chciała się 
już więcej zadręczać. Tylko na moment w ciągu dwóch godzin podniosła 
się, żeby zobaczyć, co robi jej mąż. Spał i chrapał nad dużą książką; miał 
rozpiętą kamizelką, spod której wychodziła biała koszula. W kuchni 
Susanna nacierała przyprawami mięso jagnięcia. Potem, o wpół do 
czwartej, Toto obudził się w złym humorze, nałożył na siebie ciężki 
płaszcz i - przeklinając zawód lekarza oraz tych, co go wybrali i wybierają 
- wyszedł na dyżur do Santo Spirito, trzaskając drzwiami. Checchina jak 
zawsze milczała, słysząc go krzyczącego. Potem Susanna ubrała się w 
brązową suknię przypominającą habit zakonny, założyła czarny welon na 
głowę, szal na plecy i przyszła przed wyjściem pozdrowić swą panią.
- Poleć mnie Bogu - powiedziała Checchina, wzdychając.
- Ot tak, niezasłużenie? - odparła opryskliwie Susanna. 
Nareszcie Checchina została sama, wolna przez dwie godziny. I znów 
zaczęły ją nurtować nieznośne myśli dotyczące jej garderoby. Nawet 
służące tych księżnych ubierały się z większą elegancją niż ona. Nie 
mówiąc o samych księżnych, które zmieniały ubiór trzy razy na dzień i 
odwiedzały oczywiście markiza d'Aragonę. A ona, w tych starych 
rzeczach, których się wstydziła, miała tam iść jak żebraczka? 
Nagle u drzwi zabrzmiał dzwonek. Była zaskoczona. Rozglądała się wokół 
i nie miała odwagi otworzyć. Kto to mógł być? Zadzwoniło znowu, ale 

silniej. Musiała  otworzyć. Zapytała drżącym głosem:
- Kto tam?
- Otwórz, Checco, to jestem ja, Isolina.
- Ach, to ty - odpowiedziała Checchina, jak gdyby zawiedziona, i 
otworzyła.
- Jesteś sama, co? Cieszę się! Buziak na przywitanie, a raczej dwa, w tę 
ładną bladą twarzyczkę. Co ci jest, serce moje?
- Nic, nic mi nie jest.
- Bałaś się, że to złodzieje? Słychać wokół  tyle brzydkich opowieści, że ja 
mojej Teresie każę zawsze się pytać "kto to". Teresa, niestety, ma ten 
brzydki zwyczaj, że musi wciąż z kimś plotkować przed wejściowymi  
drzwiami: raz z dzieckiem, raz ze staruszkiem, prawdziwa desperacja.
- Jaka jesteś dziś piękna, Isolino!
- Widzisz? - i na moment podniosła się, żeby pokazać się lepiej.
- Wszystko dla Giorgia, wszystko dla mojej miłości - odpowiedziała, 
siadając znowu.
- Dzisiaj znów jesteś u niego? - zapytała Checchina z wahaniem. 
- Znów, zawsze gdy mogę. Kiedy tylko mam trochę czasu, pół godziny 
wolności, uciekam do niego. Dzisiaj mój mąż miał wyjść około  piątej, 
więc dałam znać Giorgiowi, że przyjdę między piątą a szóstą. Wiesz, są to 
godziny najlepsze na spotkania. A tu niespodzianka, mój mąż wyszedł o 
wpół do czwartej, przez co tracę półtorej godziny, bo Giorgio nie pojawi 
się w swoim domu wcześniej niż pięć minut przed piątą. Pomyślałam: 
pójdę teraz do Checchiny i trochę z nią pobędę, gdyż będzie mi potrzebne 
alibi, jeśli mąż mnie spyta, gdzie byłam. Gdybyś go spotkała, powiedz mu, 
że byłam tu aż do szóstej. Między przyjaciółkami, wiesz...
- Powiem mu - Checchina uśmiechnęła się lekko. - Ten kapelusz jest nowy, 
prawda? 
- Tak, nowy. Wyobraź sobie, że jeszcze nie zapłaciłam za niego. Ale Coppi 
mnie zna, zaczeka. Pieniądze miałam, ale musiałam kupić buciki. 
- Te lakierowane i złocone, które masz na nogach? 
- Właśnie te, serce moje: kosztują u Carducci, ni mniej ni więcej, 
szesnaście lirów, cena horrendalna, ale widzisz ten  obcas, te szwy 
finezyjne? 
- Są piękne. 
- Giorgio uwielbia nogi dobrze obute. Gdybyś wiedziała, jak dziwni są 
amanci! Na przykład miałam chusteczki z białego płótna, proste, z

 
wyhaftowanym inicjałem, pochodziły jeszcze z mojej wyprawki. Nic z 
tego, Giorgio chce, żebym miała chusteczki batystowe z koronką wokół, 
jak ta. 
- Jest cudowna. 
- Kosztuje pięć lirów. On, wiesz, lubi żartować, że wkłada mi dłonie do 
mufki, a więc musiałam kupić jeszcze tę, za dziewięć lirów. Podoba ci się? 
- Jest piękna. 
- Nie możesz wiedzieć, ile się wydaje pieniędzy, prawdziwa ruina, 
dziecinko moja. Robię małe szachrajstwa, zaciągam długi, po prostu 
można zwariować. Na wszystkie te rzeczy, które mi były potrzebne, 
wzięłam ostatnio sześćdziesiąt lirów pożyczki od lichwiarki, którą zna 
Teresa. Zamiast sześćdziesiąt, muszę zwrócić sto dwadzieścia, podwójnie, 
sześć lirów w każdą sobotę. Okropne jest to, że jak tylko nie zapłacisz, ta 
wiedźma przychodzi, siada sobie w przedpokoju i czeka. Ja w pierwszym 
tygodniu nie mogłam zapłacić. Co za wysiłek, by ją odesłać! Musiałam ją 
błagać, a ona krzyczała... 
- Biedna Isolina! 
- Nieważne! Dla Giorgia zrobiłabym wszystko. 
- Mówiłaś, że ta kobieta pożycza pieniądze? 
- Są ci może potrzebne? - zapytała Isolina, podnosząc bystro oczy. 
- Nie, nie... tak po prostu spytałam. 
- Myślałam... Ale jest bardzo trudno je dostać. I grozi, że powie mężowi, 
nikczemna.    
- Czy widzę dobrze? Również ta szpilka jest nowa? 
- Tak, kupiłam ją wczoraj. Teraz nosi się w kształcie podkowy, są bardzo 
modne. Arystokratki mają brylantowe, ja ją mam srebrną. Nieważne, nie 
muszę mieć  brylantów, ale chciałabym mieć  przynajmniej złoty zegarek, 
jeden z tych małych, wiesz, jak medalik. Nie możesz wiedzieć, co to za 
udręka nie mieć zegarka, gdy się ma amanta! Trudno odgadnąć godzinę. 
Przybywasz zbyt wcześnie - jeszcze go nie ma, i jest to powolna śmierć. 
Przychodzisz późno - minął już kwadrans i przez następny on się dąsa, bo 
mężczyźni nie lubią czekać. Jesteś u niego - co pięć minut go pytasz: która 
jest godzina? Irytujesz go tym pytaniem. Do domu wracasz zawsze 
spóźniona i blada ze strachu. Cud, że to uchodzi na sucho. Boże mój, co 
bym zrobiła, żeby mieć zegarek! Teraz na przykład, która będzie godzina? 
Jest czy jeszcze nie - godzina piąta? 
- Ja nie wiem, też nie mam zegarka. 

- Widzisz, nie wiem, czy już iść, czy nie. No wystarczy, kochana, lepiej że 
już pójdę. Odwiedzisz mnie któregoś dnia? 
- Oczywiście, przyjdę.
- Daj mi znać przynajmniej. Ale ci nie wierzę. Zostajesz tutaj teraz sama? 
- Sama
- I co będziesz robić? 
- Nic. 
- Dobrze stracony czas! Całus, dziecinko. 
Gdy Checchina została sama, zaczęła płakać. Ona nie miała butów 
pozłacanych ani chusteczek batystowych, nie miała mufki ani szpilki w 
kształcie podkowy, ani też zegarka. Płakała, bo nie miała nic z tych rzeczy, 
które pomagają w miłości. 
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Czekając, aż wróci Susanna, Checchina - z twarzą ukrytą w bukiecie róż - 
myślała o tym, co napisać markizowi. Opanował ją wstyd, że nie umie 
pisać dobrze, oraz niepokój, że może popełnić jakiś ciężki błąd 
ortograficzny. Upłynęło sporo czasu od momentu kiedy nie napisała 
żadnego listu, a markiz z pewnością otrzymywał zachwycające bileciki od 
tych fantastycznych księżnych. One na pewno pisały na wyszukanym 
eleganckim papierze, pachnącym i podobnym do atłasu. Ona, Checchina, 
nie miała papieru, oprócz szerokich blankietów swego męża  opatrzonych 
nagłówkiem: Antonio Primicerio, lekarz-chirurg, godziny przyjęć od 13 do 
15, via del Bufalo; emanowały zapachem fenolu, jak wszystkie rzeczy, 
których dotykał Toto, i również ona. Co jakiś czas wąchała rękawy ubrań, 
żeby znaleźć ślad tej przykrej woni. 
- Nie ma koperty - powiedziała Susanna, powracając. 
- I co ja teraz zrobię? 
- Wystarczy złożyć duży arkusz papieru na cztery części i zamknąć go 
klejem z mąki. 
- Nie, rezygnuję. Powiedz temu młodzianowi, żeby podziękował 
markizowi w moim imieniu, ale.... posłuchaj... czy mu trzeba coś dać? 
Służąca zrobiła grymas, jakby nie chciała się wtrącać. 
- Czy masz jednego lira, Susanna? - spytała Checchina wymownie. 
- Jak mogę mieć, skoro mam od pani  wyliczone każdego ranka pieniądze! 
W dodatku wszystko jest drogie: rzeźnik nie boi się Boga, a do warzyw 
nawet nie można się zbliżyć, żeby nie zgrzeszyć od gniewu. Nic mi prawie 
nie zostało w kieszeni.
- Policz, Susanna, może uzbiera się lir - drżał jej głos i miała łzy w oczach. 
- Zaledwie osiem soldów, a muszę jeszcze kupić sól do zupy i ser do 
flaczków. 
- To, co ci zostało, daj młodzianowi. Niech podziękuje swemu panu oraz 
przeprosi w moim imieniu, że nie odpisałam... No idź, Susanna, o soli 
pomyślimy potem... 
- Pani wie, że właściciel sklepu nie udziela kredytu. 
Checchina skinęła głową. Rumieniła się z upokorzenia z powodu tych 
ośmiu nędznych soldów, którymi służący markiza, przyzwyczajony do 
napiwków książęcych, mógł pogardzić. Gdy usłyszała, że zamykają się 
drzwi, odetchnęła z ulgą. 
- Wziął je? 
- Jakby śmiał ich nie wziąć! - odpowiedziała służąca, powracając do

 

przeczesywania gęstych i ciemnych włosów Checchiny, która wpatrywała 
się w bukiet owinięty w dekoracyjny papier. 
- Gdzie chce pani postawić te kwiaty? 
- Tutaj.
- Proszę uważać, bo ich zapach może  wywołać ból głowy. Pewna osoba, u 
której służyłam, cierpiała z tego powodu na silną migrenę. 
- A więc ustawmy je w pokoju gościnnym. 
- A do czego je pani włoży? Nie ma wazonów. 
- Do szklanki... 
- Są wszystkie zbyt małe.
- To prawda - burknęła Checchina urażona - są zbyt małe.
- Proszę posłuchać - rzekła Susanna - dam pani dobrą radę. Najlepsze co 
można zrobić to wysłać te kwiaty Niepokalanej Dziewicy do Sant'Andrea 
delle Fratte. Niech je pani da z sercem, jak mówi kaznodzieja, zyskując 
tym sobie podwójną przychylność Świętej Panny. Tak, nigdy nie 
wiadomo... Kwiaty, słodycze, klejnoty, są dziełem diabła i wiodą do 
pokusy. Lepiej unikać niebezpieczeństw, niech pani wyśle ten bukiet 
Madonnie. 
- Przynajmniej zaczekajmy na Tota, żeby go  zobaczył. Sprawi mu 
przyjemność - powiedziała Checchina niskim lękliwym głosem. 
- Dobre sobie! To on przecież mówi, że kwiaty kosztują zbyt dużo i nie 
służą do niczego, z wyjątkiem kwiatów lipy na pocenie się i kwiatów 
rumianka na ból brzucha! 
- A więc zanieś te kwiaty Madonnie. 
Popatrzyła jeszcze na róże - białe z różowymi brzegami, i na łagodną 
wanilię, po czym postanowiła wyrwać się z tego odrętwienia. Nałożyła 
swój brzydki domowy żakiet z wymiętym kołnierzem z białą koronką i 
poszła usiąść do jadalni. Zmęczenie odebrało jej chęć do porannego 
obrzucenia wzrokiem mieszkania:  sprawdzenia, czy jest kurz na meblach, 
czy kąty pokoi są dobrze wymiecione, czy piec jest umyty... Rzuciłaby się 
na łóżko, nawet w ubraniu, i spałaby, gdyby nie ta chłodna kołdra. Zaczęła 
wyszywać na nowych ścierkach do naczyń, które już wcześniej obrąbiła, 
czerwone inicjały oraz numery. Pracowała przez pół godziny, starając się 
przezwyciężyć senność, ale powieki jej bezustannie drgały. 
Jedna ze ścierek upadła na podłogę, pozostawiając na jej czarnej sukni 
nitkę czerwoną jak krew. Checchina położyła swe bierne i bezwładne 
dłonie na kolanach. Odczuwała zimne dreszcze i ciążyła jej głowa. Stopy 

odziane w wełniane buty sztywniały na kaflowej podłodze, więc - by je 
oprzeć o coś cieplejszego - przyciągnęła do siebie krzesło. Marzyła o tym, 
aby usiąść w dużym i wygodnym fotelu, z gładką i mile trzeszczącą 
jedwabną tapicerką, i  zanurzyć stopy w ciepłym i miękkim dywanie. O 
tych właśnie miękkościach on jej opowiadał. I teraz w półśnie - opatulona 
w swą wełnianą suknię, z dłońmi ukrytymi w szerokich rękawach, aby nie 
czuć zimna - myślała, jak przyjemne byłoby ciepłe, zaciemnione i 
pachnące gniazdko, gdzie zapadałoby się w miękkościach i nie słyszało 
żadnego hałasu. W uszach brzmiał jej jego głos - łagodny i pieszczący, gdy 
się do niej zwracał, nadający słowom miłej uchu melodii. Wydawało jej 
się, że go słyszy i że oddycha zapachem świeżych fiołków.
Wzdrygnęła się i otworzyła oczy. Trzęsła się z zimna w tym ponurym 
pokoju jadalnym wypełnionym wilgocią listopada. Pobolewały ją ręce i 
ramiona, a w nodze czuła mrowienie, jakby ukłucia szpilek. Przeszła do 
swego pokoju, kulejąc i szczękając zębami, i owinęła się starym weł-
nianym szalem w szaro-niebieską kratkę. Och, gdyby miała przynajmniej 
futro! Jak te szczęśliwe kobiety spotykane na deptaku; wszystkie 
roześmiane i otulone w swe futerka, spod których wychodził tylko brzeg 
sukni. Ale z Totem nie mogła o tym rozmawiać. Futra, te mniej drogie, 
kosztowały czterdzieści pięć lirów - suma ogromna. Byłoby jej marzeniem 
wyjść w futrze, a nie w tym starym czarnym płaszczu, który stracił na 
wypustkach wszystkie perełki. Ogarnęła ją wielka melancholia oraz 
pragnienie posiadania rzeczy kosztownych i eleganckich, które pomagają 
błyszczeć kobiecej urodzie. 
Otworzyła szafę z ubraniami i z nieszczęsną miną dokładnie je oglądała: ta 
letnia suknia w żółto-zieloną szachownicę zbyt rzucała się w oczy i ją 
pogrubiała, była też zbyt lekka, nie można jej było brać pod uwagę; ta z 
czarnego jedwabiu, którą nosiła już od czterech lat, była zużyta w szwach, 
zwłaszcza w tułowiu, gdzie fiszbiny poprzecierały materiał; prezentowała 
się zbyt nędznie, nie mogła jej założyć. Nie pozostawało jej nic innego, jak 
tylko znów ubrać suknię z wełny w kolorze zgniłej zieleni - tę samą, którą 
miała na sobie poprzedniego wieczoru; tę samą, tę jedyną. Nie miała nic 
innego, musiała ją znów założyć; jak jakaś biedaczka, którą mąż trzyma w 
ryzach. Och, ten Toto! Tak nieludzko skąpy i do tego stopnia podejrzliwy 
wobec żony i służącej, że je wciąż kontrolował i patrzył na nie z 
przebiegłym uśmiechem mężczyzny, którego nie sposób oszukać. Często 
pojawiał się niespodzianie za ich plecami, gdy rozmawiały po cichu w 

kuchni, co złościło Susannę i raniło Checchinę. Dlaczego nie pozwalał jej 
sprawić sobie sukni z czarnego kaszmiru, który leży bosko na każdej 
sylwetce, jest miękki jak rękawiczka oraz wyszczupla? Potrzeba by 
przynajmniej dwunastu metrów materiału w cenie pięć lirów za metr, 
razem sześćdziesiąt lirów, i jeszcze dwadzieścia lirów dla krawcowej, 
minimum osiemdziesiąt lirów. Ale taką suknię nosi się ciągle i jest zawsze 
elegancka, trwa przez wieki. Od dwóch lat, co trzy miesiące, kłóciła się z 
Totem na ten temat. 
- Przepraszam, dlaczego bym ci miał ją sprawić? Nie wystarcza ci ubiór, 
który posiadasz? Masz tyle wszystkiego! Chcesz się zrobić dla mnie ładna? 
Checco moja, już cię znam, wiem wszystko o tobie, więc ta zalotność nie 
jest wcale potrzebna. 
- A więc mam chodzić jak nędzarka, tak? Ludzie wokół powiedzą, że jesteś 
lekarzem bez pacjentów i bez pieniędzy. 
Ale na koniec Checchina poddawała się z rezygnacją i odświeżała swe 
stare ubrania, farbując je i czyszcząc. Jednakże teraz to pragnienie czarnej 
sukni było zbyt duże. Byłoby jej w niej tak dobrze: prosta z czarnymi 
guzikami, do tego cienka biała chustka przy szyi, jak koloratka, i jedna z 
tych srebrnych szpilek z literkami imienia - imienia Fanny - które Suscipi 
sprzedaje w dobrej cenie. A na wierzchu futro i kapelusz... Och, jaki 
brzydki był kapelusz, który posiadała! Był z czarnej słomki bez połysku, z 
aksamitną czarną podszewką, z dwiema fałdkami oraz z czarnym piórkiem 
- małym, niepokaźnym, które straciło już  formę i wisiało postrzępione, jak 
gdyby się zmoczyło. Kapelusz na głowie, na pierwszy rzut oka, nie 
wyglądał źle, ale patrząc na niego z tyłu budził litość. A więc potrzebny 
byłby aksamitny czepiec przyozdobiony kokardą i z szarfami, również z 
aksamitu, do wiązania pod szyją. Sprzedawały je wszystkie modystki w 
cenie od dwudziestu do dwudziestu pięciu lirów. Z czarną sukienką i z 
futrem byłaby to rzecz cudowna. Ale ona nie miała nic z tych rzeczy. 
Wszystko było daremne, wszystko niemożliwe.  
Pochłonęła ją pustka. Monotonny hałas dochodzący z kuchni, gdzie 
Susanna zeskrobywała nożem tłuszcz ze stołu, otrząsnął ją z zamyślenia. 
Coś należało zrobić. Zaczęła grzebać w szufladzie szafy wśród kawałków 
materiału i sztucznych kwiatów z wygniecionymi płatkami. Tu powinien 
być czepiec z czarnego atłasu sprzed dwóch lat. Forma była zbyt wysoka, 
brakowało kwiatów, nie było ani kokardy, ani pióra. Ale rozpruwając go i 

modyfikując - ukrywając zużyte fałdki, umieszczając pióro z drugiego 
kapelusza, które by można podmarszczyć nożyczkami - mógł wyjść na 
koniec wcale niezły kapelusik. Szybko zabrała się do roboty, przerabiając z 
niecierpliwością ten mały kawałek atłasu. Wyszła, niestety, rzecz 
bezkształtna. Tylko pióro mogłoby uratować całość. Zdjęła je z aktualnego 
kapelusza i przyczepiła dla próby do tego nowego. Spojrzała w lustro i 
zrozumiała, że przeróbka nie wyszła dobrze: kapelusik był zbyt mały na 
głowie, a pióro było przekrzywione. 
- Co tu robisz? - zapytał mąż, zachodząc ją od tyłu.
Checchina, przestraszona i zakłopotana, obróciła się gwałtownie, jak 
gdyby uczyniła zbrodnię. 
- Co tu robisz? - powtórzył mąż. 
- Nic. Próbowałam odnowić kapelusz, bo nie mam, jak wiesz. 
- Ach, znowu zaczynamy, Checco moja? Byłoby lepiej, gdybyś pomyślała 
o zupie z cykorii, do której Susanna nie włożyła skórki wieprzowej. A 
wiesz jak ją lubię! 
- Jak ci się podoba ten kapelusz? - zapytała. 
- Nie znam się na tych waszych kobiecych sprawach. 
- Mimo wszystko powiedz mi, Toto - poprosiła Checca. 
- Wyglądasz źle; to wszystko, skoro chcesz usłyszeć prawdę. Był lepszy 
ten poprzedni.
Checchina zdjęła powoli z głowy to dziwaczne nakrycie głowy i odczepiła 
pióro. 
- Teraz nie jest pora na te rzeczy, Checco - wykrzyknął doktor swym 
potężnym głosem. - Teraz się je. 
Przy stole, gdy Toto kroił gotowane mięso, Checchina mimochodem 
wspomniała o bukiecie kwiatów, patrząc się w talerz. 
- Wspaniałomyślny gest arystokraty - powiedział Toto. - Dajecie mu obiad, 
który was kosztuje mniej więcej trzydzieści pięć lirów, czyli tyle, że wy 
jedlibyście przez dziesięć dni, wypruwacie sobie żyły, bo pracujecie ciężko 
od rana do wieczora, wreszcie staracie się zrobić dobre wrażenie przy 
stole, a on przychodzi, zjada obiad, jak gdyby nigdy nic, i na następny 
dzień posyła bukiet kwiatów dla pani! 
- Taki jest może zwyczaj - powiedziała Checchina, patrząc się w kieliszek 
z kilkoma kroplami stołowego wina. 
- Zwyczaj, zwyczaj! Nie mów mi o zwyczajach tych arystokratów. Daj mi 
raczej  te flaczki, Checco; są ze słoniną? Popełniają wiele głupot ci 

panowie. Kwiaty kosztują dużo pieniędzy i nie służą do niczego. Brakuje 
startego sera do tych flaczków. Zapomniałaś, Susanno, o pecorino. 
- Nie miałam już pieniędzy, aby go kupić - krzyknęła służąca z kuchni, 
wśród zgiełku widelców i noży. 
- Wydałyście wszystko? 
- Wszystko.
- Jak zwykle, wciąż ta sama śpiewka! Żeby raz się zdarzyło, że macie jakiś 
pieniądz do zwrócenia! 
- Był napiwek dla służącego markiza - odpowiedziała Susanna ożywiona. 
- Również napiwek?!
Checchina wypiła w pośpiechu całą szklankę wody.
- Również napiwek... oto do czego służą kwiaty: do podania mi na obiad  
niekompletnych flaczków. Ale jeśli pan markiz myśli, że w ten sposób 
spłacił dług... O nie, muszą być interesy, muszą znaleźć się pacjenci po tym 
ponad trzydziestolirowym obiedzie, który on sobie zjadł! Zobaczymy, czy 
jest dżentelmenem pan markiz. Owoce z wczorajszego dnia pozostały? 
- Nie - odpowiedziała żona. 
- Susanna, przynieś więc pieczone kasztany - wykrzyknął doktor. 
Po obiedzie Toto zasiadł przy swym biurku, czekając na wizyty pacjentów, 
które miały się odbywać od pierwszej do trzeciej, ale niestety zdarzały się 
rzadko: jedna - co trzy lub cztery dni. Przeważnie doktor otwierał książkę 
medyczną i nad nią zasypiał na swym skórzanym fotelowym krześle. 
Checchina, zamyślona, pozostała przy stole, łamiąc łupinki kasztanów na 
drobne kawałki. W pokoju unosił się zapach cykorii i duszonych flaków. 
- Czy wystarczy na kolację pieczeń z jagnięcia z ziemniakami? - zapytała 
Suzanna, przyciągając do siebie obrus, by wyeliminować okruchy chleba. 
- Wystarczy - odpowiedziała Checchina, pozostając jeszcze na swym 
miejscu, niezdolna do niczego. Była wciąż pod wrażeniem porannych 
wydarzeń.
- Dziś rano rozmawiałam z ojcem Filenem w  Sant'Andrea delle Fratte - 
odezwała się poufale służąca. - Ten święty ksiądz narzeka, że pani nie 
chodzi tam zbyt często. 
- Mogłaś mu powiedzieć, że Toto nam dokucza i krzyczy na mnie. 
- Powiedziałam mu, że pan Toto nie wierzy, bo wie, jak jest zrobiony w 
środku człowiek oraz widzi, jak umiera wielu chrześcijan, dla których św. 
Andrzej z Awelinu jest patronem dobrej śmierci. Ale mężczyźni są 
wszyscy jednakowi: gdy czują się dobrze, śmieją się z religii i grzeszą,

 
potem, gdy są chorzy, wzywają Boga i Madonnę... Powiedziałam ojcu 
Filenowi, że przyjdę dzisiaj wyspowiadać się. Czy da mi pani dwie 
godziny, gdy doktor uda się do szpitala? 
- Czy nie mogłabyś iść innego dnia, w piątek? - zapytała Checchina, jakby 
od niechcenia. 
- Nie, nie, powiedziałam mu, że dzisiaj. Dlaczego chciałaby pani wysłać 
mnie w piątek?
- Idź dzisiaj, rób jak chcesz - i wzruszyła ramionami jak osoba, która 
zrobiła wszystko, co mogła. 
Potem Checchina powróciła do swego okrągłego kapelusza, porządkując 
kilka detali i przyszywając do niego odczepione wcześniej pióro. Nie 
ośmieliłaby się już  prosić męża o pieniądze. Zawsze godziła się z sytuacją, 
cierpiąc w milczeniu, żeby tylko nie słyszeć tego potężnego głosu, który 
wyliczał jej pieniądze i wciąż coś  wypominał. 
I by nie słyszeć również podejrzliwych pytań Susanny. Po kapeluszu zajęła 
się znów  haftowaniem czerwonych inicjałów na ścierkach. Nie chciała już 
myśleć o tym, czego jej brakowało, aby być dobrze ubraną. Nie chciała się 
już więcej zadręczać. Tylko na moment w ciągu dwóch godzin podniosła 
się, żeby zobaczyć, co robi jej mąż. Spał i chrapał nad dużą książką; miał 
rozpiętą kamizelką, spod której wychodziła biała koszula. W kuchni 
Susanna nacierała przyprawami mięso jagnięcia. Potem, o wpół do 
czwartej, Toto obudził się w złym humorze, nałożył na siebie ciężki 
płaszcz i - przeklinając zawód lekarza oraz tych, co go wybrali i wybierają 
- wyszedł na dyżur do Santo Spirito, trzaskając drzwiami. Checchina jak 
zawsze milczała, słysząc go krzyczącego. Potem Susanna ubrała się w 
brązową suknię przypominającą habit zakonny, założyła czarny welon na 
głowę, szal na plecy i przyszła przed wyjściem pozdrowić swą panią.
- Poleć mnie Bogu - powiedziała Checchina, wzdychając.
- Ot tak, niezasłużenie? - odparła opryskliwie Susanna. 
Nareszcie Checchina została sama, wolna przez dwie godziny. I znów 
zaczęły ją nurtować nieznośne myśli dotyczące jej garderoby. Nawet 
służące tych księżnych ubierały się z większą elegancją niż ona. Nie 
mówiąc o samych księżnych, które zmieniały ubiór trzy razy na dzień i 
odwiedzały oczywiście markiza d'Aragonę. A ona, w tych starych 
rzeczach, których się wstydziła, miała tam iść jak żebraczka? 
Nagle u drzwi zabrzmiał dzwonek. Była zaskoczona. Rozglądała się wokół 
i nie miała odwagi otworzyć. Kto to mógł być? Zadzwoniło znowu, ale 

silniej. Musiała  otworzyć. Zapytała drżącym głosem:
- Kto tam?
- Otwórz, Checco, to jestem ja, Isolina.
- Ach, to ty - odpowiedziała Checchina, jak gdyby zawiedziona, i 
otworzyła.
- Jesteś sama, co? Cieszę się! Buziak na przywitanie, a raczej dwa, w tę 
ładną bladą twarzyczkę. Co ci jest, serce moje?
- Nic, nic mi nie jest.
- Bałaś się, że to złodzieje? Słychać wokół  tyle brzydkich opowieści, że ja 
mojej Teresie każę zawsze się pytać "kto to". Teresa, niestety, ma ten 
brzydki zwyczaj, że musi wciąż z kimś plotkować przed wejściowymi  
drzwiami: raz z dzieckiem, raz ze staruszkiem, prawdziwa desperacja.
- Jaka jesteś dziś piękna, Isolino!
- Widzisz? - i na moment podniosła się, żeby pokazać się lepiej.
- Wszystko dla Giorgia, wszystko dla mojej miłości - odpowiedziała, 
siadając znowu.
- Dzisiaj znów jesteś u niego? - zapytała Checchina z wahaniem. 
- Znów, zawsze gdy mogę. Kiedy tylko mam trochę czasu, pół godziny 
wolności, uciekam do niego. Dzisiaj mój mąż miał wyjść około  piątej, 
więc dałam znać Giorgiowi, że przyjdę między piątą a szóstą. Wiesz, są to 
godziny najlepsze na spotkania. A tu niespodzianka, mój mąż wyszedł o 
wpół do czwartej, przez co tracę półtorej godziny, bo Giorgio nie pojawi 
się w swoim domu wcześniej niż pięć minut przed piątą. Pomyślałam: 
pójdę teraz do Checchiny i trochę z nią pobędę, gdyż będzie mi potrzebne 
alibi, jeśli mąż mnie spyta, gdzie byłam. Gdybyś go spotkała, powiedz mu, 
że byłam tu aż do szóstej. Między przyjaciółkami, wiesz...
- Powiem mu - Checchina uśmiechnęła się lekko. - Ten kapelusz jest nowy, 
prawda? 
- Tak, nowy. Wyobraź sobie, że jeszcze nie zapłaciłam za niego. Ale Coppi 
mnie zna, zaczeka. Pieniądze miałam, ale musiałam kupić buciki. 
- Te lakierowane i złocone, które masz na nogach? 
- Właśnie te, serce moje: kosztują u Carducci, ni mniej ni więcej, 
szesnaście lirów, cena horrendalna, ale widzisz ten  obcas, te szwy 
finezyjne? 
- Są piękne. 
- Giorgio uwielbia nogi dobrze obute. Gdybyś wiedziała, jak dziwni są 
amanci! Na przykład miałam chusteczki z białego płótna, proste, z

 
wyhaftowanym inicjałem, pochodziły jeszcze z mojej wyprawki. Nic z 
tego, Giorgio chce, żebym miała chusteczki batystowe z koronką wokół, 
jak ta. 
- Jest cudowna. 
- Kosztuje pięć lirów. On, wiesz, lubi żartować, że wkłada mi dłonie do 
mufki, a więc musiałam kupić jeszcze tę, za dziewięć lirów. Podoba ci się? 
- Jest piękna. 
- Nie możesz wiedzieć, ile się wydaje pieniędzy, prawdziwa ruina, 
dziecinko moja. Robię małe szachrajstwa, zaciągam długi, po prostu 
można zwariować. Na wszystkie te rzeczy, które mi były potrzebne, 
wzięłam ostatnio sześćdziesiąt lirów pożyczki od lichwiarki, którą zna 
Teresa. Zamiast sześćdziesiąt, muszę zwrócić sto dwadzieścia, podwójnie, 
sześć lirów w każdą sobotę. Okropne jest to, że jak tylko nie zapłacisz, ta 
wiedźma przychodzi, siada sobie w przedpokoju i czeka. Ja w pierwszym 
tygodniu nie mogłam zapłacić. Co za wysiłek, by ją odesłać! Musiałam ją 
błagać, a ona krzyczała... 
- Biedna Isolina! 
- Nieważne! Dla Giorgia zrobiłabym wszystko. 
- Mówiłaś, że ta kobieta pożycza pieniądze? 
- Są ci może potrzebne? - zapytała Isolina, podnosząc bystro oczy. 
- Nie, nie... tak po prostu spytałam. 
- Myślałam... Ale jest bardzo trudno je dostać. I grozi, że powie mężowi, 
nikczemna.    
- Czy widzę dobrze? Również ta szpilka jest nowa? 
- Tak, kupiłam ją wczoraj. Teraz nosi się w kształcie podkowy, są bardzo 
modne. Arystokratki mają brylantowe, ja ją mam srebrną. Nieważne, nie 
muszę mieć  brylantów, ale chciałabym mieć  przynajmniej złoty zegarek, 
jeden z tych małych, wiesz, jak medalik. Nie możesz wiedzieć, co to za 
udręka nie mieć zegarka, gdy się ma amanta! Trudno odgadnąć godzinę. 
Przybywasz zbyt wcześnie - jeszcze go nie ma, i jest to powolna śmierć. 
Przychodzisz późno - minął już kwadrans i przez następny on się dąsa, bo 
mężczyźni nie lubią czekać. Jesteś u niego - co pięć minut go pytasz: która 
jest godzina? Irytujesz go tym pytaniem. Do domu wracasz zawsze 
spóźniona i blada ze strachu. Cud, że to uchodzi na sucho. Boże mój, co 
bym zrobiła, żeby mieć zegarek! Teraz na przykład, która będzie godzina? 
Jest czy jeszcze nie - godzina piąta? 
- Ja nie wiem, też nie mam zegarka. 

- Widzisz, nie wiem, czy już iść, czy nie. No wystarczy, kochana, lepiej że 
już pójdę. Odwiedzisz mnie któregoś dnia? 
- Oczywiście, przyjdę.
- Daj mi znać przynajmniej. Ale ci nie wierzę. Zostajesz tutaj teraz sama? 
- Sama
- I co będziesz robić? 
- Nic. 
- Dobrze stracony czas! Całus, dziecinko. 
Gdy Checchina została sama, zaczęła płakać. Ona nie miała butów 
pozłacanych ani chusteczek batystowych, nie miała mufki ani szpilki w 
kształcie podkowy, ani też zegarka. Płakała, bo nie miała nic z tych rzeczy, 
które pomagają w miłości. 
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Czekając, aż wróci Susanna, Checchina - z twarzą ukrytą w bukiecie róż - 
myślała o tym, co napisać markizowi. Opanował ją wstyd, że nie umie 
pisać dobrze, oraz niepokój, że może popełnić jakiś ciężki błąd 
ortograficzny. Upłynęło sporo czasu od momentu kiedy nie napisała 
żadnego listu, a markiz z pewnością otrzymywał zachwycające bileciki od 
tych fantastycznych księżnych. One na pewno pisały na wyszukanym 
eleganckim papierze, pachnącym i podobnym do atłasu. Ona, Checchina, 
nie miała papieru, oprócz szerokich blankietów swego męża  opatrzonych 
nagłówkiem: Antonio Primicerio, lekarz-chirurg, godziny przyjęć od 13 do 
15, via del Bufalo; emanowały zapachem fenolu, jak wszystkie rzeczy, 
których dotykał Toto, i również ona. Co jakiś czas wąchała rękawy ubrań, 
żeby znaleźć ślad tej przykrej woni. 
- Nie ma koperty - powiedziała Susanna, powracając. 
- I co ja teraz zrobię? 
- Wystarczy złożyć duży arkusz papieru na cztery części i zamknąć go 
klejem z mąki. 
- Nie, rezygnuję. Powiedz temu młodzianowi, żeby podziękował 
markizowi w moim imieniu, ale.... posłuchaj... czy mu trzeba coś dać? 
Służąca zrobiła grymas, jakby nie chciała się wtrącać. 
- Czy masz jednego lira, Susanna? - spytała Checchina wymownie. 
- Jak mogę mieć, skoro mam od pani  wyliczone każdego ranka pieniądze! 
W dodatku wszystko jest drogie: rzeźnik nie boi się Boga, a do warzyw 
nawet nie można się zbliżyć, żeby nie zgrzeszyć od gniewu. Nic mi prawie 
nie zostało w kieszeni.
- Policz, Susanna, może uzbiera się lir - drżał jej głos i miała łzy w oczach. 
- Zaledwie osiem soldów, a muszę jeszcze kupić sól do zupy i ser do 
flaczków. 
- To, co ci zostało, daj młodzianowi. Niech podziękuje swemu panu oraz 
przeprosi w moim imieniu, że nie odpisałam... No idź, Susanna, o soli 
pomyślimy potem... 
- Pani wie, że właściciel sklepu nie udziela kredytu. 
Checchina skinęła głową. Rumieniła się z upokorzenia z powodu tych 
ośmiu nędznych soldów, którymi służący markiza, przyzwyczajony do 
napiwków książęcych, mógł pogardzić. Gdy usłyszała, że zamykają się 
drzwi, odetchnęła z ulgą. 
- Wziął je? 
- Jakby śmiał ich nie wziąć! - odpowiedziała służąca, powracając do

 

przeczesywania gęstych i ciemnych włosów Checchiny, która wpatrywała 
się w bukiet owinięty w dekoracyjny papier. 
- Gdzie chce pani postawić te kwiaty? 
- Tutaj.
- Proszę uważać, bo ich zapach może  wywołać ból głowy. Pewna osoba, u 
której służyłam, cierpiała z tego powodu na silną migrenę. 
- A więc ustawmy je w pokoju gościnnym. 
- A do czego je pani włoży? Nie ma wazonów. 
- Do szklanki... 
- Są wszystkie zbyt małe.
- To prawda - burknęła Checchina urażona - są zbyt małe.
- Proszę posłuchać - rzekła Susanna - dam pani dobrą radę. Najlepsze co 
można zrobić to wysłać te kwiaty Niepokalanej Dziewicy do Sant'Andrea 
delle Fratte. Niech je pani da z sercem, jak mówi kaznodzieja, zyskując 
tym sobie podwójną przychylność Świętej Panny. Tak, nigdy nie 
wiadomo... Kwiaty, słodycze, klejnoty, są dziełem diabła i wiodą do 
pokusy. Lepiej unikać niebezpieczeństw, niech pani wyśle ten bukiet 
Madonnie. 
- Przynajmniej zaczekajmy na Tota, żeby go  zobaczył. Sprawi mu 
przyjemność - powiedziała Checchina niskim lękliwym głosem. 
- Dobre sobie! To on przecież mówi, że kwiaty kosztują zbyt dużo i nie 
służą do niczego, z wyjątkiem kwiatów lipy na pocenie się i kwiatów 
rumianka na ból brzucha! 
- A więc zanieś te kwiaty Madonnie. 
Popatrzyła jeszcze na róże - białe z różowymi brzegami, i na łagodną 
wanilię, po czym postanowiła wyrwać się z tego odrętwienia. Nałożyła 
swój brzydki domowy żakiet z wymiętym kołnierzem z białą koronką i 
poszła usiąść do jadalni. Zmęczenie odebrało jej chęć do porannego 
obrzucenia wzrokiem mieszkania:  sprawdzenia, czy jest kurz na meblach, 
czy kąty pokoi są dobrze wymiecione, czy piec jest umyty... Rzuciłaby się 
na łóżko, nawet w ubraniu, i spałaby, gdyby nie ta chłodna kołdra. Zaczęła 
wyszywać na nowych ścierkach do naczyń, które już wcześniej obrąbiła, 
czerwone inicjały oraz numery. Pracowała przez pół godziny, starając się 
przezwyciężyć senność, ale powieki jej bezustannie drgały. 
Jedna ze ścierek upadła na podłogę, pozostawiając na jej czarnej sukni 
nitkę czerwoną jak krew. Checchina położyła swe bierne i bezwładne 
dłonie na kolanach. Odczuwała zimne dreszcze i ciążyła jej głowa. Stopy 

odziane w wełniane buty sztywniały na kaflowej podłodze, więc - by je 
oprzeć o coś cieplejszego - przyciągnęła do siebie krzesło. Marzyła o tym, 
aby usiąść w dużym i wygodnym fotelu, z gładką i mile trzeszczącą 
jedwabną tapicerką, i  zanurzyć stopy w ciepłym i miękkim dywanie. O 
tych właśnie miękkościach on jej opowiadał. I teraz w półśnie - opatulona 
w swą wełnianą suknię, z dłońmi ukrytymi w szerokich rękawach, aby nie 
czuć zimna - myślała, jak przyjemne byłoby ciepłe, zaciemnione i 
pachnące gniazdko, gdzie zapadałoby się w miękkościach i nie słyszało 
żadnego hałasu. W uszach brzmiał jej jego głos - łagodny i pieszczący, gdy 
się do niej zwracał, nadający słowom miłej uchu melodii. Wydawało jej 
się, że go słyszy i że oddycha zapachem świeżych fiołków.
Wzdrygnęła się i otworzyła oczy. Trzęsła się z zimna w tym ponurym 
pokoju jadalnym wypełnionym wilgocią listopada. Pobolewały ją ręce i 
ramiona, a w nodze czuła mrowienie, jakby ukłucia szpilek. Przeszła do 
swego pokoju, kulejąc i szczękając zębami, i owinęła się starym weł-
nianym szalem w szaro-niebieską kratkę. Och, gdyby miała przynajmniej 
futro! Jak te szczęśliwe kobiety spotykane na deptaku; wszystkie 
roześmiane i otulone w swe futerka, spod których wychodził tylko brzeg 
sukni. Ale z Totem nie mogła o tym rozmawiać. Futra, te mniej drogie, 
kosztowały czterdzieści pięć lirów - suma ogromna. Byłoby jej marzeniem 
wyjść w futrze, a nie w tym starym czarnym płaszczu, który stracił na 
wypustkach wszystkie perełki. Ogarnęła ją wielka melancholia oraz 
pragnienie posiadania rzeczy kosztownych i eleganckich, które pomagają 
błyszczeć kobiecej urodzie. 
Otworzyła szafę z ubraniami i z nieszczęsną miną dokładnie je oglądała: ta 
letnia suknia w żółto-zieloną szachownicę zbyt rzucała się w oczy i ją 
pogrubiała, była też zbyt lekka, nie można jej było brać pod uwagę; ta z 
czarnego jedwabiu, którą nosiła już od czterech lat, była zużyta w szwach, 
zwłaszcza w tułowiu, gdzie fiszbiny poprzecierały materiał; prezentowała 
się zbyt nędznie, nie mogła jej założyć. Nie pozostawało jej nic innego, jak 
tylko znów ubrać suknię z wełny w kolorze zgniłej zieleni - tę samą, którą 
miała na sobie poprzedniego wieczoru; tę samą, tę jedyną. Nie miała nic 
innego, musiała ją znów założyć; jak jakaś biedaczka, którą mąż trzyma w 
ryzach. Och, ten Toto! Tak nieludzko skąpy i do tego stopnia podejrzliwy 
wobec żony i służącej, że je wciąż kontrolował i patrzył na nie z 
przebiegłym uśmiechem mężczyzny, którego nie sposób oszukać. Często 
pojawiał się niespodzianie za ich plecami, gdy rozmawiały po cichu w 

kuchni, co złościło Susannę i raniło Checchinę. Dlaczego nie pozwalał jej 
sprawić sobie sukni z czarnego kaszmiru, który leży bosko na każdej 
sylwetce, jest miękki jak rękawiczka oraz wyszczupla? Potrzeba by 
przynajmniej dwunastu metrów materiału w cenie pięć lirów za metr, 
razem sześćdziesiąt lirów, i jeszcze dwadzieścia lirów dla krawcowej, 
minimum osiemdziesiąt lirów. Ale taką suknię nosi się ciągle i jest zawsze 
elegancka, trwa przez wieki. Od dwóch lat, co trzy miesiące, kłóciła się z 
Totem na ten temat. 
- Przepraszam, dlaczego bym ci miał ją sprawić? Nie wystarcza ci ubiór, 
który posiadasz? Masz tyle wszystkiego! Chcesz się zrobić dla mnie ładna? 
Checco moja, już cię znam, wiem wszystko o tobie, więc ta zalotność nie 
jest wcale potrzebna. 
- A więc mam chodzić jak nędzarka, tak? Ludzie wokół powiedzą, że jesteś 
lekarzem bez pacjentów i bez pieniędzy. 
Ale na koniec Checchina poddawała się z rezygnacją i odświeżała swe 
stare ubrania, farbując je i czyszcząc. Jednakże teraz to pragnienie czarnej 
sukni było zbyt duże. Byłoby jej w niej tak dobrze: prosta z czarnymi 
guzikami, do tego cienka biała chustka przy szyi, jak koloratka, i jedna z 
tych srebrnych szpilek z literkami imienia - imienia Fanny - które Suscipi 
sprzedaje w dobrej cenie. A na wierzchu futro i kapelusz... Och, jaki 
brzydki był kapelusz, który posiadała! Był z czarnej słomki bez połysku, z 
aksamitną czarną podszewką, z dwiema fałdkami oraz z czarnym piórkiem 
- małym, niepokaźnym, które straciło już  formę i wisiało postrzępione, jak 
gdyby się zmoczyło. Kapelusz na głowie, na pierwszy rzut oka, nie 
wyglądał źle, ale patrząc na niego z tyłu budził litość. A więc potrzebny 
byłby aksamitny czepiec przyozdobiony kokardą i z szarfami, również z 
aksamitu, do wiązania pod szyją. Sprzedawały je wszystkie modystki w 
cenie od dwudziestu do dwudziestu pięciu lirów. Z czarną sukienką i z 
futrem byłaby to rzecz cudowna. Ale ona nie miała nic z tych rzeczy. 
Wszystko było daremne, wszystko niemożliwe.  
Pochłonęła ją pustka. Monotonny hałas dochodzący z kuchni, gdzie 
Susanna zeskrobywała nożem tłuszcz ze stołu, otrząsnął ją z zamyślenia. 
Coś należało zrobić. Zaczęła grzebać w szufladzie szafy wśród kawałków 
materiału i sztucznych kwiatów z wygniecionymi płatkami. Tu powinien 
być czepiec z czarnego atłasu sprzed dwóch lat. Forma była zbyt wysoka, 
brakowało kwiatów, nie było ani kokardy, ani pióra. Ale rozpruwając go i 

modyfikując - ukrywając zużyte fałdki, umieszczając pióro z drugiego 
kapelusza, które by można podmarszczyć nożyczkami - mógł wyjść na 
koniec wcale niezły kapelusik. Szybko zabrała się do roboty, przerabiając z 
niecierpliwością ten mały kawałek atłasu. Wyszła, niestety, rzecz 
bezkształtna. Tylko pióro mogłoby uratować całość. Zdjęła je z aktualnego 
kapelusza i przyczepiła dla próby do tego nowego. Spojrzała w lustro i 
zrozumiała, że przeróbka nie wyszła dobrze: kapelusik był zbyt mały na 
głowie, a pióro było przekrzywione. 
- Co tu robisz? - zapytał mąż, zachodząc ją od tyłu.
Checchina, przestraszona i zakłopotana, obróciła się gwałtownie, jak 
gdyby uczyniła zbrodnię. 
- Co tu robisz? - powtórzył mąż. 
- Nic. Próbowałam odnowić kapelusz, bo nie mam, jak wiesz. 
- Ach, znowu zaczynamy, Checco moja? Byłoby lepiej, gdybyś pomyślała 
o zupie z cykorii, do której Susanna nie włożyła skórki wieprzowej. A 
wiesz jak ją lubię! 
- Jak ci się podoba ten kapelusz? - zapytała. 
- Nie znam się na tych waszych kobiecych sprawach. 
- Mimo wszystko powiedz mi, Toto - poprosiła Checca. 
- Wyglądasz źle; to wszystko, skoro chcesz usłyszeć prawdę. Był lepszy 
ten poprzedni.
Checchina zdjęła powoli z głowy to dziwaczne nakrycie głowy i odczepiła 
pióro. 
- Teraz nie jest pora na te rzeczy, Checco - wykrzyknął doktor swym 
potężnym głosem. - Teraz się je. 
Przy stole, gdy Toto kroił gotowane mięso, Checchina mimochodem 
wspomniała o bukiecie kwiatów, patrząc się w talerz. 
- Wspaniałomyślny gest arystokraty - powiedział Toto. - Dajecie mu obiad, 
który was kosztuje mniej więcej trzydzieści pięć lirów, czyli tyle, że wy 
jedlibyście przez dziesięć dni, wypruwacie sobie żyły, bo pracujecie ciężko 
od rana do wieczora, wreszcie staracie się zrobić dobre wrażenie przy 
stole, a on przychodzi, zjada obiad, jak gdyby nigdy nic, i na następny 
dzień posyła bukiet kwiatów dla pani! 
- Taki jest może zwyczaj - powiedziała Checchina, patrząc się w kieliszek 
z kilkoma kroplami stołowego wina. 
- Zwyczaj, zwyczaj! Nie mów mi o zwyczajach tych arystokratów. Daj mi 
raczej  te flaczki, Checco; są ze słoniną? Popełniają wiele głupot ci 

panowie. Kwiaty kosztują dużo pieniędzy i nie służą do niczego. Brakuje 
startego sera do tych flaczków. Zapomniałaś, Susanno, o pecorino. 
- Nie miałam już pieniędzy, aby go kupić - krzyknęła służąca z kuchni, 
wśród zgiełku widelców i noży. 
- Wydałyście wszystko? 
- Wszystko.
- Jak zwykle, wciąż ta sama śpiewka! Żeby raz się zdarzyło, że macie jakiś 
pieniądz do zwrócenia! 
- Był napiwek dla służącego markiza - odpowiedziała Susanna ożywiona. 
- Również napiwek?!
Checchina wypiła w pośpiechu całą szklankę wody.
- Również napiwek... oto do czego służą kwiaty: do podania mi na obiad  
niekompletnych flaczków. Ale jeśli pan markiz myśli, że w ten sposób 
spłacił dług... O nie, muszą być interesy, muszą znaleźć się pacjenci po tym 
ponad trzydziestolirowym obiedzie, który on sobie zjadł! Zobaczymy, czy 
jest dżentelmenem pan markiz. Owoce z wczorajszego dnia pozostały? 
- Nie - odpowiedziała żona. 
- Susanna, przynieś więc pieczone kasztany - wykrzyknął doktor. 
Po obiedzie Toto zasiadł przy swym biurku, czekając na wizyty pacjentów, 
które miały się odbywać od pierwszej do trzeciej, ale niestety zdarzały się 
rzadko: jedna - co trzy lub cztery dni. Przeważnie doktor otwierał książkę 
medyczną i nad nią zasypiał na swym skórzanym fotelowym krześle. 
Checchina, zamyślona, pozostała przy stole, łamiąc łupinki kasztanów na 
drobne kawałki. W pokoju unosił się zapach cykorii i duszonych flaków. 
- Czy wystarczy na kolację pieczeń z jagnięcia z ziemniakami? - zapytała 
Suzanna, przyciągając do siebie obrus, by wyeliminować okruchy chleba. 
- Wystarczy - odpowiedziała Checchina, pozostając jeszcze na swym 
miejscu, niezdolna do niczego. Była wciąż pod wrażeniem porannych 
wydarzeń.
- Dziś rano rozmawiałam z ojcem Filenem w  Sant'Andrea delle Fratte - 
odezwała się poufale służąca. - Ten święty ksiądz narzeka, że pani nie 
chodzi tam zbyt często. 
- Mogłaś mu powiedzieć, że Toto nam dokucza i krzyczy na mnie. 
- Powiedziałam mu, że pan Toto nie wierzy, bo wie, jak jest zrobiony w 
środku człowiek oraz widzi, jak umiera wielu chrześcijan, dla których św. 
Andrzej z Awelinu jest patronem dobrej śmierci. Ale mężczyźni są 
wszyscy jednakowi: gdy czują się dobrze, śmieją się z religii i grzeszą,

 
potem, gdy są chorzy, wzywają Boga i Madonnę... Powiedziałam ojcu 
Filenowi, że przyjdę dzisiaj wyspowiadać się. Czy da mi pani dwie 
godziny, gdy doktor uda się do szpitala? 
- Czy nie mogłabyś iść innego dnia, w piątek? - zapytała Checchina, jakby 
od niechcenia. 
- Nie, nie, powiedziałam mu, że dzisiaj. Dlaczego chciałaby pani wysłać 
mnie w piątek?
- Idź dzisiaj, rób jak chcesz - i wzruszyła ramionami jak osoba, która 
zrobiła wszystko, co mogła. 
Potem Checchina powróciła do swego okrągłego kapelusza, porządkując 
kilka detali i przyszywając do niego odczepione wcześniej pióro. Nie 
ośmieliłaby się już  prosić męża o pieniądze. Zawsze godziła się z sytuacją, 
cierpiąc w milczeniu, żeby tylko nie słyszeć tego potężnego głosu, który 
wyliczał jej pieniądze i wciąż coś  wypominał. 
I by nie słyszeć również podejrzliwych pytań Susanny. Po kapeluszu zajęła 
się znów  haftowaniem czerwonych inicjałów na ścierkach. Nie chciała już 
myśleć o tym, czego jej brakowało, aby być dobrze ubraną. Nie chciała się 
już więcej zadręczać. Tylko na moment w ciągu dwóch godzin podniosła 
się, żeby zobaczyć, co robi jej mąż. Spał i chrapał nad dużą książką; miał 
rozpiętą kamizelką, spod której wychodziła biała koszula. W kuchni 
Susanna nacierała przyprawami mięso jagnięcia. Potem, o wpół do 
czwartej, Toto obudził się w złym humorze, nałożył na siebie ciężki 
płaszcz i - przeklinając zawód lekarza oraz tych, co go wybrali i wybierają 
- wyszedł na dyżur do Santo Spirito, trzaskając drzwiami. Checchina jak 
zawsze milczała, słysząc go krzyczącego. Potem Susanna ubrała się w 
brązową suknię przypominającą habit zakonny, założyła czarny welon na 
głowę, szal na plecy i przyszła przed wyjściem pozdrowić swą panią.
- Poleć mnie Bogu - powiedziała Checchina, wzdychając.
- Ot tak, niezasłużenie? - odparła opryskliwie Susanna. 
Nareszcie Checchina została sama, wolna przez dwie godziny. I znów 
zaczęły ją nurtować nieznośne myśli dotyczące jej garderoby. Nawet 
służące tych księżnych ubierały się z większą elegancją niż ona. Nie 
mówiąc o samych księżnych, które zmieniały ubiór trzy razy na dzień i 
odwiedzały oczywiście markiza d'Aragonę. A ona, w tych starych 
rzeczach, których się wstydziła, miała tam iść jak żebraczka? 
Nagle u drzwi zabrzmiał dzwonek. Była zaskoczona. Rozglądała się wokół 
i nie miała odwagi otworzyć. Kto to mógł być? Zadzwoniło znowu, ale 

silniej. Musiała  otworzyć. Zapytała drżącym głosem:
- Kto tam?
- Otwórz, Checco, to jestem ja, Isolina.
- Ach, to ty - odpowiedziała Checchina, jak gdyby zawiedziona, i 
otworzyła.
- Jesteś sama, co? Cieszę się! Buziak na przywitanie, a raczej dwa, w tę 
ładną bladą twarzyczkę. Co ci jest, serce moje?
- Nic, nic mi nie jest.
- Bałaś się, że to złodzieje? Słychać wokół  tyle brzydkich opowieści, że ja 
mojej Teresie każę zawsze się pytać "kto to". Teresa, niestety, ma ten 
brzydki zwyczaj, że musi wciąż z kimś plotkować przed wejściowymi  
drzwiami: raz z dzieckiem, raz ze staruszkiem, prawdziwa desperacja.
- Jaka jesteś dziś piękna, Isolino!
- Widzisz? - i na moment podniosła się, żeby pokazać się lepiej.
- Wszystko dla Giorgia, wszystko dla mojej miłości - odpowiedziała, 
siadając znowu.
- Dzisiaj znów jesteś u niego? - zapytała Checchina z wahaniem. 
- Znów, zawsze gdy mogę. Kiedy tylko mam trochę czasu, pół godziny 
wolności, uciekam do niego. Dzisiaj mój mąż miał wyjść około  piątej, 
więc dałam znać Giorgiowi, że przyjdę między piątą a szóstą. Wiesz, są to 
godziny najlepsze na spotkania. A tu niespodzianka, mój mąż wyszedł o 
wpół do czwartej, przez co tracę półtorej godziny, bo Giorgio nie pojawi 
się w swoim domu wcześniej niż pięć minut przed piątą. Pomyślałam: 
pójdę teraz do Checchiny i trochę z nią pobędę, gdyż będzie mi potrzebne 
alibi, jeśli mąż mnie spyta, gdzie byłam. Gdybyś go spotkała, powiedz mu, 
że byłam tu aż do szóstej. Między przyjaciółkami, wiesz...
- Powiem mu - Checchina uśmiechnęła się lekko. - Ten kapelusz jest nowy, 
prawda? 
- Tak, nowy. Wyobraź sobie, że jeszcze nie zapłaciłam za niego. Ale Coppi 
mnie zna, zaczeka. Pieniądze miałam, ale musiałam kupić buciki. 
- Te lakierowane i złocone, które masz na nogach? 
- Właśnie te, serce moje: kosztują u Carducci, ni mniej ni więcej, 
szesnaście lirów, cena horrendalna, ale widzisz ten  obcas, te szwy 
finezyjne? 
- Są piękne. 
- Giorgio uwielbia nogi dobrze obute. Gdybyś wiedziała, jak dziwni są 
amanci! Na przykład miałam chusteczki z białego płótna, proste, z

 
wyhaftowanym inicjałem, pochodziły jeszcze z mojej wyprawki. Nic z 
tego, Giorgio chce, żebym miała chusteczki batystowe z koronką wokół, 
jak ta. 
- Jest cudowna. 
- Kosztuje pięć lirów. On, wiesz, lubi żartować, że wkłada mi dłonie do 
mufki, a więc musiałam kupić jeszcze tę, za dziewięć lirów. Podoba ci się? 
- Jest piękna. 
- Nie możesz wiedzieć, ile się wydaje pieniędzy, prawdziwa ruina, 
dziecinko moja. Robię małe szachrajstwa, zaciągam długi, po prostu 
można zwariować. Na wszystkie te rzeczy, które mi były potrzebne, 
wzięłam ostatnio sześćdziesiąt lirów pożyczki od lichwiarki, którą zna 
Teresa. Zamiast sześćdziesiąt, muszę zwrócić sto dwadzieścia, podwójnie, 
sześć lirów w każdą sobotę. Okropne jest to, że jak tylko nie zapłacisz, ta 
wiedźma przychodzi, siada sobie w przedpokoju i czeka. Ja w pierwszym 
tygodniu nie mogłam zapłacić. Co za wysiłek, by ją odesłać! Musiałam ją 
błagać, a ona krzyczała... 
- Biedna Isolina! 
- Nieważne! Dla Giorgia zrobiłabym wszystko. 
- Mówiłaś, że ta kobieta pożycza pieniądze? 
- Są ci może potrzebne? - zapytała Isolina, podnosząc bystro oczy. 
- Nie, nie... tak po prostu spytałam. 
- Myślałam... Ale jest bardzo trudno je dostać. I grozi, że powie mężowi, 
nikczemna.    
- Czy widzę dobrze? Również ta szpilka jest nowa? 
- Tak, kupiłam ją wczoraj. Teraz nosi się w kształcie podkowy, są bardzo 
modne. Arystokratki mają brylantowe, ja ją mam srebrną. Nieważne, nie 
muszę mieć  brylantów, ale chciałabym mieć  przynajmniej złoty zegarek, 
jeden z tych małych, wiesz, jak medalik. Nie możesz wiedzieć, co to za 
udręka nie mieć zegarka, gdy się ma amanta! Trudno odgadnąć godzinę. 
Przybywasz zbyt wcześnie - jeszcze go nie ma, i jest to powolna śmierć. 
Przychodzisz późno - minął już kwadrans i przez następny on się dąsa, bo 
mężczyźni nie lubią czekać. Jesteś u niego - co pięć minut go pytasz: która 
jest godzina? Irytujesz go tym pytaniem. Do domu wracasz zawsze 
spóźniona i blada ze strachu. Cud, że to uchodzi na sucho. Boże mój, co 
bym zrobiła, żeby mieć zegarek! Teraz na przykład, która będzie godzina? 
Jest czy jeszcze nie - godzina piąta? 
- Ja nie wiem, też nie mam zegarka. 

- Widzisz, nie wiem, czy już iść, czy nie. No wystarczy, kochana, lepiej że 
już pójdę. Odwiedzisz mnie któregoś dnia? 
- Oczywiście, przyjdę.
- Daj mi znać przynajmniej. Ale ci nie wierzę. Zostajesz tutaj teraz sama? 
- Sama
- I co będziesz robić? 
- Nic. 
- Dobrze stracony czas! Całus, dziecinko. 
Gdy Checchina została sama, zaczęła płakać. Ona nie miała butów 
pozłacanych ani chusteczek batystowych, nie miała mufki ani szpilki w 
kształcie podkowy, ani też zegarka. Płakała, bo nie miała nic z tych rzeczy, 
które pomagają w miłości. 
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Czekając, aż wróci Susanna, Checchina - z twarzą ukrytą w bukiecie róż - 
myślała o tym, co napisać markizowi. Opanował ją wstyd, że nie umie 
pisać dobrze, oraz niepokój, że może popełnić jakiś ciężki błąd 
ortograficzny. Upłynęło sporo czasu od momentu kiedy nie napisała 
żadnego listu, a markiz z pewnością otrzymywał zachwycające bileciki od 
tych fantastycznych księżnych. One na pewno pisały na wyszukanym 
eleganckim papierze, pachnącym i podobnym do atłasu. Ona, Checchina, 
nie miała papieru, oprócz szerokich blankietów swego męża  opatrzonych 
nagłówkiem: Antonio Primicerio, lekarz-chirurg, godziny przyjęć od 13 do 
15, via del Bufalo; emanowały zapachem fenolu, jak wszystkie rzeczy, 
których dotykał Toto, i również ona. Co jakiś czas wąchała rękawy ubrań, 
żeby znaleźć ślad tej przykrej woni. 
- Nie ma koperty - powiedziała Susanna, powracając. 
- I co ja teraz zrobię? 
- Wystarczy złożyć duży arkusz papieru na cztery części i zamknąć go 
klejem z mąki. 
- Nie, rezygnuję. Powiedz temu młodzianowi, żeby podziękował 
markizowi w moim imieniu, ale.... posłuchaj... czy mu trzeba coś dać? 
Służąca zrobiła grymas, jakby nie chciała się wtrącać. 
- Czy masz jednego lira, Susanna? - spytała Checchina wymownie. 
- Jak mogę mieć, skoro mam od pani  wyliczone każdego ranka pieniądze! 
W dodatku wszystko jest drogie: rzeźnik nie boi się Boga, a do warzyw 
nawet nie można się zbliżyć, żeby nie zgrzeszyć od gniewu. Nic mi prawie 
nie zostało w kieszeni.
- Policz, Susanna, może uzbiera się lir - drżał jej głos i miała łzy w oczach. 
- Zaledwie osiem soldów, a muszę jeszcze kupić sól do zupy i ser do 
flaczków. 
- To, co ci zostało, daj młodzianowi. Niech podziękuje swemu panu oraz 
przeprosi w moim imieniu, że nie odpisałam... No idź, Susanna, o soli 
pomyślimy potem... 
- Pani wie, że właściciel sklepu nie udziela kredytu. 
Checchina skinęła głową. Rumieniła się z upokorzenia z powodu tych 
ośmiu nędznych soldów, którymi służący markiza, przyzwyczajony do 
napiwków książęcych, mógł pogardzić. Gdy usłyszała, że zamykają się 
drzwi, odetchnęła z ulgą. 
- Wziął je? 
- Jakby śmiał ich nie wziąć! - odpowiedziała służąca, powracając do

 

przeczesywania gęstych i ciemnych włosów Checchiny, która wpatrywała 
się w bukiet owinięty w dekoracyjny papier. 
- Gdzie chce pani postawić te kwiaty? 
- Tutaj.
- Proszę uważać, bo ich zapach może  wywołać ból głowy. Pewna osoba, u 
której służyłam, cierpiała z tego powodu na silną migrenę. 
- A więc ustawmy je w pokoju gościnnym. 
- A do czego je pani włoży? Nie ma wazonów. 
- Do szklanki... 
- Są wszystkie zbyt małe.
- To prawda - burknęła Checchina urażona - są zbyt małe.
- Proszę posłuchać - rzekła Susanna - dam pani dobrą radę. Najlepsze co 
można zrobić to wysłać te kwiaty Niepokalanej Dziewicy do Sant'Andrea 
delle Fratte. Niech je pani da z sercem, jak mówi kaznodzieja, zyskując 
tym sobie podwójną przychylność Świętej Panny. Tak, nigdy nie 
wiadomo... Kwiaty, słodycze, klejnoty, są dziełem diabła i wiodą do 
pokusy. Lepiej unikać niebezpieczeństw, niech pani wyśle ten bukiet 
Madonnie. 
- Przynajmniej zaczekajmy na Tota, żeby go  zobaczył. Sprawi mu 
przyjemność - powiedziała Checchina niskim lękliwym głosem. 
- Dobre sobie! To on przecież mówi, że kwiaty kosztują zbyt dużo i nie 
służą do niczego, z wyjątkiem kwiatów lipy na pocenie się i kwiatów 
rumianka na ból brzucha! 
- A więc zanieś te kwiaty Madonnie. 
Popatrzyła jeszcze na róże - białe z różowymi brzegami, i na łagodną 
wanilię, po czym postanowiła wyrwać się z tego odrętwienia. Nałożyła 
swój brzydki domowy żakiet z wymiętym kołnierzem z białą koronką i 
poszła usiąść do jadalni. Zmęczenie odebrało jej chęć do porannego 
obrzucenia wzrokiem mieszkania:  sprawdzenia, czy jest kurz na meblach, 
czy kąty pokoi są dobrze wymiecione, czy piec jest umyty... Rzuciłaby się 
na łóżko, nawet w ubraniu, i spałaby, gdyby nie ta chłodna kołdra. Zaczęła 
wyszywać na nowych ścierkach do naczyń, które już wcześniej obrąbiła, 
czerwone inicjały oraz numery. Pracowała przez pół godziny, starając się 
przezwyciężyć senność, ale powieki jej bezustannie drgały. 
Jedna ze ścierek upadła na podłogę, pozostawiając na jej czarnej sukni 
nitkę czerwoną jak krew. Checchina położyła swe bierne i bezwładne 
dłonie na kolanach. Odczuwała zimne dreszcze i ciążyła jej głowa. Stopy 

odziane w wełniane buty sztywniały na kaflowej podłodze, więc - by je 
oprzeć o coś cieplejszego - przyciągnęła do siebie krzesło. Marzyła o tym, 
aby usiąść w dużym i wygodnym fotelu, z gładką i mile trzeszczącą 
jedwabną tapicerką, i  zanurzyć stopy w ciepłym i miękkim dywanie. O 
tych właśnie miękkościach on jej opowiadał. I teraz w półśnie - opatulona 
w swą wełnianą suknię, z dłońmi ukrytymi w szerokich rękawach, aby nie 
czuć zimna - myślała, jak przyjemne byłoby ciepłe, zaciemnione i 
pachnące gniazdko, gdzie zapadałoby się w miękkościach i nie słyszało 
żadnego hałasu. W uszach brzmiał jej jego głos - łagodny i pieszczący, gdy 
się do niej zwracał, nadający słowom miłej uchu melodii. Wydawało jej 
się, że go słyszy i że oddycha zapachem świeżych fiołków.
Wzdrygnęła się i otworzyła oczy. Trzęsła się z zimna w tym ponurym 
pokoju jadalnym wypełnionym wilgocią listopada. Pobolewały ją ręce i 
ramiona, a w nodze czuła mrowienie, jakby ukłucia szpilek. Przeszła do 
swego pokoju, kulejąc i szczękając zębami, i owinęła się starym weł-
nianym szalem w szaro-niebieską kratkę. Och, gdyby miała przynajmniej 
futro! Jak te szczęśliwe kobiety spotykane na deptaku; wszystkie 
roześmiane i otulone w swe futerka, spod których wychodził tylko brzeg 
sukni. Ale z Totem nie mogła o tym rozmawiać. Futra, te mniej drogie, 
kosztowały czterdzieści pięć lirów - suma ogromna. Byłoby jej marzeniem 
wyjść w futrze, a nie w tym starym czarnym płaszczu, który stracił na 
wypustkach wszystkie perełki. Ogarnęła ją wielka melancholia oraz 
pragnienie posiadania rzeczy kosztownych i eleganckich, które pomagają 
błyszczeć kobiecej urodzie. 
Otworzyła szafę z ubraniami i z nieszczęsną miną dokładnie je oglądała: ta 
letnia suknia w żółto-zieloną szachownicę zbyt rzucała się w oczy i ją 
pogrubiała, była też zbyt lekka, nie można jej było brać pod uwagę; ta z 
czarnego jedwabiu, którą nosiła już od czterech lat, była zużyta w szwach, 
zwłaszcza w tułowiu, gdzie fiszbiny poprzecierały materiał; prezentowała 
się zbyt nędznie, nie mogła jej założyć. Nie pozostawało jej nic innego, jak 
tylko znów ubrać suknię z wełny w kolorze zgniłej zieleni - tę samą, którą 
miała na sobie poprzedniego wieczoru; tę samą, tę jedyną. Nie miała nic 
innego, musiała ją znów założyć; jak jakaś biedaczka, którą mąż trzyma w 
ryzach. Och, ten Toto! Tak nieludzko skąpy i do tego stopnia podejrzliwy 
wobec żony i służącej, że je wciąż kontrolował i patrzył na nie z 
przebiegłym uśmiechem mężczyzny, którego nie sposób oszukać. Często 
pojawiał się niespodzianie za ich plecami, gdy rozmawiały po cichu w 

kuchni, co złościło Susannę i raniło Checchinę. Dlaczego nie pozwalał jej 
sprawić sobie sukni z czarnego kaszmiru, który leży bosko na każdej 
sylwetce, jest miękki jak rękawiczka oraz wyszczupla? Potrzeba by 
przynajmniej dwunastu metrów materiału w cenie pięć lirów za metr, 
razem sześćdziesiąt lirów, i jeszcze dwadzieścia lirów dla krawcowej, 
minimum osiemdziesiąt lirów. Ale taką suknię nosi się ciągle i jest zawsze 
elegancka, trwa przez wieki. Od dwóch lat, co trzy miesiące, kłóciła się z 
Totem na ten temat. 
- Przepraszam, dlaczego bym ci miał ją sprawić? Nie wystarcza ci ubiór, 
który posiadasz? Masz tyle wszystkiego! Chcesz się zrobić dla mnie ładna? 
Checco moja, już cię znam, wiem wszystko o tobie, więc ta zalotność nie 
jest wcale potrzebna. 
- A więc mam chodzić jak nędzarka, tak? Ludzie wokół powiedzą, że jesteś 
lekarzem bez pacjentów i bez pieniędzy. 
Ale na koniec Checchina poddawała się z rezygnacją i odświeżała swe 
stare ubrania, farbując je i czyszcząc. Jednakże teraz to pragnienie czarnej 
sukni było zbyt duże. Byłoby jej w niej tak dobrze: prosta z czarnymi 
guzikami, do tego cienka biała chustka przy szyi, jak koloratka, i jedna z 
tych srebrnych szpilek z literkami imienia - imienia Fanny - które Suscipi 
sprzedaje w dobrej cenie. A na wierzchu futro i kapelusz... Och, jaki 
brzydki był kapelusz, który posiadała! Był z czarnej słomki bez połysku, z 
aksamitną czarną podszewką, z dwiema fałdkami oraz z czarnym piórkiem 
- małym, niepokaźnym, które straciło już  formę i wisiało postrzępione, jak 
gdyby się zmoczyło. Kapelusz na głowie, na pierwszy rzut oka, nie 
wyglądał źle, ale patrząc na niego z tyłu budził litość. A więc potrzebny 
byłby aksamitny czepiec przyozdobiony kokardą i z szarfami, również z 
aksamitu, do wiązania pod szyją. Sprzedawały je wszystkie modystki w 
cenie od dwudziestu do dwudziestu pięciu lirów. Z czarną sukienką i z 
futrem byłaby to rzecz cudowna. Ale ona nie miała nic z tych rzeczy. 
Wszystko było daremne, wszystko niemożliwe.  
Pochłonęła ją pustka. Monotonny hałas dochodzący z kuchni, gdzie 
Susanna zeskrobywała nożem tłuszcz ze stołu, otrząsnął ją z zamyślenia. 
Coś należało zrobić. Zaczęła grzebać w szufladzie szafy wśród kawałków 
materiału i sztucznych kwiatów z wygniecionymi płatkami. Tu powinien 
być czepiec z czarnego atłasu sprzed dwóch lat. Forma była zbyt wysoka, 
brakowało kwiatów, nie było ani kokardy, ani pióra. Ale rozpruwając go i 

modyfikując - ukrywając zużyte fałdki, umieszczając pióro z drugiego 
kapelusza, które by można podmarszczyć nożyczkami - mógł wyjść na 
koniec wcale niezły kapelusik. Szybko zabrała się do roboty, przerabiając z 
niecierpliwością ten mały kawałek atłasu. Wyszła, niestety, rzecz 
bezkształtna. Tylko pióro mogłoby uratować całość. Zdjęła je z aktualnego 
kapelusza i przyczepiła dla próby do tego nowego. Spojrzała w lustro i 
zrozumiała, że przeróbka nie wyszła dobrze: kapelusik był zbyt mały na 
głowie, a pióro było przekrzywione. 
- Co tu robisz? - zapytał mąż, zachodząc ją od tyłu.
Checchina, przestraszona i zakłopotana, obróciła się gwałtownie, jak 
gdyby uczyniła zbrodnię. 
- Co tu robisz? - powtórzył mąż. 
- Nic. Próbowałam odnowić kapelusz, bo nie mam, jak wiesz. 
- Ach, znowu zaczynamy, Checco moja? Byłoby lepiej, gdybyś pomyślała 
o zupie z cykorii, do której Susanna nie włożyła skórki wieprzowej. A 
wiesz jak ją lubię! 
- Jak ci się podoba ten kapelusz? - zapytała. 
- Nie znam się na tych waszych kobiecych sprawach. 
- Mimo wszystko powiedz mi, Toto - poprosiła Checca. 
- Wyglądasz źle; to wszystko, skoro chcesz usłyszeć prawdę. Był lepszy 
ten poprzedni.
Checchina zdjęła powoli z głowy to dziwaczne nakrycie głowy i odczepiła 
pióro. 
- Teraz nie jest pora na te rzeczy, Checco - wykrzyknął doktor swym 
potężnym głosem. - Teraz się je. 
Przy stole, gdy Toto kroił gotowane mięso, Checchina mimochodem 
wspomniała o bukiecie kwiatów, patrząc się w talerz. 
- Wspaniałomyślny gest arystokraty - powiedział Toto. - Dajecie mu obiad, 
który was kosztuje mniej więcej trzydzieści pięć lirów, czyli tyle, że wy 
jedlibyście przez dziesięć dni, wypruwacie sobie żyły, bo pracujecie ciężko 
od rana do wieczora, wreszcie staracie się zrobić dobre wrażenie przy 
stole, a on przychodzi, zjada obiad, jak gdyby nigdy nic, i na następny 
dzień posyła bukiet kwiatów dla pani! 
- Taki jest może zwyczaj - powiedziała Checchina, patrząc się w kieliszek 
z kilkoma kroplami stołowego wina. 
- Zwyczaj, zwyczaj! Nie mów mi o zwyczajach tych arystokratów. Daj mi 
raczej  te flaczki, Checco; są ze słoniną? Popełniają wiele głupot ci 

panowie. Kwiaty kosztują dużo pieniędzy i nie służą do niczego. Brakuje 
startego sera do tych flaczków. Zapomniałaś, Susanno, o pecorino. 
- Nie miałam już pieniędzy, aby go kupić - krzyknęła służąca z kuchni, 
wśród zgiełku widelców i noży. 
- Wydałyście wszystko? 
- Wszystko.
- Jak zwykle, wciąż ta sama śpiewka! Żeby raz się zdarzyło, że macie jakiś 
pieniądz do zwrócenia! 
- Był napiwek dla służącego markiza - odpowiedziała Susanna ożywiona. 
- Również napiwek?!
Checchina wypiła w pośpiechu całą szklankę wody.
- Również napiwek... oto do czego służą kwiaty: do podania mi na obiad  
niekompletnych flaczków. Ale jeśli pan markiz myśli, że w ten sposób 
spłacił dług... O nie, muszą być interesy, muszą znaleźć się pacjenci po tym 
ponad trzydziestolirowym obiedzie, który on sobie zjadł! Zobaczymy, czy 
jest dżentelmenem pan markiz. Owoce z wczorajszego dnia pozostały? 
- Nie - odpowiedziała żona. 
- Susanna, przynieś więc pieczone kasztany - wykrzyknął doktor. 
Po obiedzie Toto zasiadł przy swym biurku, czekając na wizyty pacjentów, 
które miały się odbywać od pierwszej do trzeciej, ale niestety zdarzały się 
rzadko: jedna - co trzy lub cztery dni. Przeważnie doktor otwierał książkę 
medyczną i nad nią zasypiał na swym skórzanym fotelowym krześle. 
Checchina, zamyślona, pozostała przy stole, łamiąc łupinki kasztanów na 
drobne kawałki. W pokoju unosił się zapach cykorii i duszonych flaków. 
- Czy wystarczy na kolację pieczeń z jagnięcia z ziemniakami? - zapytała 
Suzanna, przyciągając do siebie obrus, by wyeliminować okruchy chleba. 
- Wystarczy - odpowiedziała Checchina, pozostając jeszcze na swym 
miejscu, niezdolna do niczego. Była wciąż pod wrażeniem porannych 
wydarzeń.
- Dziś rano rozmawiałam z ojcem Filenem w  Sant'Andrea delle Fratte - 
odezwała się poufale służąca. - Ten święty ksiądz narzeka, że pani nie 
chodzi tam zbyt często. 
- Mogłaś mu powiedzieć, że Toto nam dokucza i krzyczy na mnie. 
- Powiedziałam mu, że pan Toto nie wierzy, bo wie, jak jest zrobiony w 
środku człowiek oraz widzi, jak umiera wielu chrześcijan, dla których św. 
Andrzej z Awelinu jest patronem dobrej śmierci. Ale mężczyźni są 
wszyscy jednakowi: gdy czują się dobrze, śmieją się z religii i grzeszą,

 
potem, gdy są chorzy, wzywają Boga i Madonnę... Powiedziałam ojcu 
Filenowi, że przyjdę dzisiaj wyspowiadać się. Czy da mi pani dwie 
godziny, gdy doktor uda się do szpitala? 
- Czy nie mogłabyś iść innego dnia, w piątek? - zapytała Checchina, jakby 
od niechcenia. 
- Nie, nie, powiedziałam mu, że dzisiaj. Dlaczego chciałaby pani wysłać 
mnie w piątek?
- Idź dzisiaj, rób jak chcesz - i wzruszyła ramionami jak osoba, która 
zrobiła wszystko, co mogła. 
Potem Checchina powróciła do swego okrągłego kapelusza, porządkując 
kilka detali i przyszywając do niego odczepione wcześniej pióro. Nie 
ośmieliłaby się już  prosić męża o pieniądze. Zawsze godziła się z sytuacją, 
cierpiąc w milczeniu, żeby tylko nie słyszeć tego potężnego głosu, który 
wyliczał jej pieniądze i wciąż coś  wypominał. 
I by nie słyszeć również podejrzliwych pytań Susanny. Po kapeluszu zajęła 
się znów  haftowaniem czerwonych inicjałów na ścierkach. Nie chciała już 
myśleć o tym, czego jej brakowało, aby być dobrze ubraną. Nie chciała się 
już więcej zadręczać. Tylko na moment w ciągu dwóch godzin podniosła 
się, żeby zobaczyć, co robi jej mąż. Spał i chrapał nad dużą książką; miał 
rozpiętą kamizelką, spod której wychodziła biała koszula. W kuchni 
Susanna nacierała przyprawami mięso jagnięcia. Potem, o wpół do 
czwartej, Toto obudził się w złym humorze, nałożył na siebie ciężki 
płaszcz i - przeklinając zawód lekarza oraz tych, co go wybrali i wybierają 
- wyszedł na dyżur do Santo Spirito, trzaskając drzwiami. Checchina jak 
zawsze milczała, słysząc go krzyczącego. Potem Susanna ubrała się w 
brązową suknię przypominającą habit zakonny, założyła czarny welon na 
głowę, szal na plecy i przyszła przed wyjściem pozdrowić swą panią.
- Poleć mnie Bogu - powiedziała Checchina, wzdychając.
- Ot tak, niezasłużenie? - odparła opryskliwie Susanna. 
Nareszcie Checchina została sama, wolna przez dwie godziny. I znów 
zaczęły ją nurtować nieznośne myśli dotyczące jej garderoby. Nawet 
służące tych księżnych ubierały się z większą elegancją niż ona. Nie 
mówiąc o samych księżnych, które zmieniały ubiór trzy razy na dzień i 
odwiedzały oczywiście markiza d'Aragonę. A ona, w tych starych 
rzeczach, których się wstydziła, miała tam iść jak żebraczka? 
Nagle u drzwi zabrzmiał dzwonek. Była zaskoczona. Rozglądała się wokół 
i nie miała odwagi otworzyć. Kto to mógł być? Zadzwoniło znowu, ale 

silniej. Musiała  otworzyć. Zapytała drżącym głosem:
- Kto tam?
- Otwórz, Checco, to jestem ja, Isolina.
- Ach, to ty - odpowiedziała Checchina, jak gdyby zawiedziona, i 
otworzyła.
- Jesteś sama, co? Cieszę się! Buziak na przywitanie, a raczej dwa, w tę 
ładną bladą twarzyczkę. Co ci jest, serce moje?
- Nic, nic mi nie jest.
- Bałaś się, że to złodzieje? Słychać wokół  tyle brzydkich opowieści, że ja 
mojej Teresie każę zawsze się pytać "kto to". Teresa, niestety, ma ten 
brzydki zwyczaj, że musi wciąż z kimś plotkować przed wejściowymi  
drzwiami: raz z dzieckiem, raz ze staruszkiem, prawdziwa desperacja.
- Jaka jesteś dziś piękna, Isolino!
- Widzisz? - i na moment podniosła się, żeby pokazać się lepiej.
- Wszystko dla Giorgia, wszystko dla mojej miłości - odpowiedziała, 
siadając znowu.
- Dzisiaj znów jesteś u niego? - zapytała Checchina z wahaniem. 
- Znów, zawsze gdy mogę. Kiedy tylko mam trochę czasu, pół godziny 
wolności, uciekam do niego. Dzisiaj mój mąż miał wyjść około  piątej, 
więc dałam znać Giorgiowi, że przyjdę między piątą a szóstą. Wiesz, są to 
godziny najlepsze na spotkania. A tu niespodzianka, mój mąż wyszedł o 
wpół do czwartej, przez co tracę półtorej godziny, bo Giorgio nie pojawi 
się w swoim domu wcześniej niż pięć minut przed piątą. Pomyślałam: 
pójdę teraz do Checchiny i trochę z nią pobędę, gdyż będzie mi potrzebne 
alibi, jeśli mąż mnie spyta, gdzie byłam. Gdybyś go spotkała, powiedz mu, 
że byłam tu aż do szóstej. Między przyjaciółkami, wiesz...
- Powiem mu - Checchina uśmiechnęła się lekko. - Ten kapelusz jest nowy, 
prawda? 
- Tak, nowy. Wyobraź sobie, że jeszcze nie zapłaciłam za niego. Ale Coppi 
mnie zna, zaczeka. Pieniądze miałam, ale musiałam kupić buciki. 
- Te lakierowane i złocone, które masz na nogach? 
- Właśnie te, serce moje: kosztują u Carducci, ni mniej ni więcej, 
szesnaście lirów, cena horrendalna, ale widzisz ten  obcas, te szwy 
finezyjne? 
- Są piękne. 
- Giorgio uwielbia nogi dobrze obute. Gdybyś wiedziała, jak dziwni są 
amanci! Na przykład miałam chusteczki z białego płótna, proste, z

 
wyhaftowanym inicjałem, pochodziły jeszcze z mojej wyprawki. Nic z 
tego, Giorgio chce, żebym miała chusteczki batystowe z koronką wokół, 
jak ta. 
- Jest cudowna. 
- Kosztuje pięć lirów. On, wiesz, lubi żartować, że wkłada mi dłonie do 
mufki, a więc musiałam kupić jeszcze tę, za dziewięć lirów. Podoba ci się? 
- Jest piękna. 
- Nie możesz wiedzieć, ile się wydaje pieniędzy, prawdziwa ruina, 
dziecinko moja. Robię małe szachrajstwa, zaciągam długi, po prostu 
można zwariować. Na wszystkie te rzeczy, które mi były potrzebne, 
wzięłam ostatnio sześćdziesiąt lirów pożyczki od lichwiarki, którą zna 
Teresa. Zamiast sześćdziesiąt, muszę zwrócić sto dwadzieścia, podwójnie, 
sześć lirów w każdą sobotę. Okropne jest to, że jak tylko nie zapłacisz, ta 
wiedźma przychodzi, siada sobie w przedpokoju i czeka. Ja w pierwszym 
tygodniu nie mogłam zapłacić. Co za wysiłek, by ją odesłać! Musiałam ją 
błagać, a ona krzyczała... 
- Biedna Isolina! 
- Nieważne! Dla Giorgia zrobiłabym wszystko. 
- Mówiłaś, że ta kobieta pożycza pieniądze? 
- Są ci może potrzebne? - zapytała Isolina, podnosząc bystro oczy. 
- Nie, nie... tak po prostu spytałam. 
- Myślałam... Ale jest bardzo trudno je dostać. I grozi, że powie mężowi, 
nikczemna.    
- Czy widzę dobrze? Również ta szpilka jest nowa? 
- Tak, kupiłam ją wczoraj. Teraz nosi się w kształcie podkowy, są bardzo 
modne. Arystokratki mają brylantowe, ja ją mam srebrną. Nieważne, nie 
muszę mieć  brylantów, ale chciałabym mieć  przynajmniej złoty zegarek, 
jeden z tych małych, wiesz, jak medalik. Nie możesz wiedzieć, co to za 
udręka nie mieć zegarka, gdy się ma amanta! Trudno odgadnąć godzinę. 
Przybywasz zbyt wcześnie - jeszcze go nie ma, i jest to powolna śmierć. 
Przychodzisz późno - minął już kwadrans i przez następny on się dąsa, bo 
mężczyźni nie lubią czekać. Jesteś u niego - co pięć minut go pytasz: która 
jest godzina? Irytujesz go tym pytaniem. Do domu wracasz zawsze 
spóźniona i blada ze strachu. Cud, że to uchodzi na sucho. Boże mój, co 
bym zrobiła, żeby mieć zegarek! Teraz na przykład, która będzie godzina? 
Jest czy jeszcze nie - godzina piąta? 
- Ja nie wiem, też nie mam zegarka. 

- Widzisz, nie wiem, czy już iść, czy nie. No wystarczy, kochana, lepiej że 
już pójdę. Odwiedzisz mnie któregoś dnia? 
- Oczywiście, przyjdę.
- Daj mi znać przynajmniej. Ale ci nie wierzę. Zostajesz tutaj teraz sama? 
- Sama
- I co będziesz robić? 
- Nic. 
- Dobrze stracony czas! Całus, dziecinko. 
Gdy Checchina została sama, zaczęła płakać. Ona nie miała butów 
pozłacanych ani chusteczek batystowych, nie miała mufki ani szpilki w 
kształcie podkowy, ani też zegarka. Płakała, bo nie miała nic z tych rzeczy, 
które pomagają w miłości. 
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Czekając, aż wróci Susanna, Checchina - z twarzą ukrytą w bukiecie róż - 
myślała o tym, co napisać markizowi. Opanował ją wstyd, że nie umie 
pisać dobrze, oraz niepokój, że może popełnić jakiś ciężki błąd 
ortograficzny. Upłynęło sporo czasu od momentu kiedy nie napisała 
żadnego listu, a markiz z pewnością otrzymywał zachwycające bileciki od 
tych fantastycznych księżnych. One na pewno pisały na wyszukanym 
eleganckim papierze, pachnącym i podobnym do atłasu. Ona, Checchina, 
nie miała papieru, oprócz szerokich blankietów swego męża  opatrzonych 
nagłówkiem: Antonio Primicerio, lekarz-chirurg, godziny przyjęć od 13 do 
15, via del Bufalo; emanowały zapachem fenolu, jak wszystkie rzeczy, 
których dotykał Toto, i również ona. Co jakiś czas wąchała rękawy ubrań, 
żeby znaleźć ślad tej przykrej woni. 
- Nie ma koperty - powiedziała Susanna, powracając. 
- I co ja teraz zrobię? 
- Wystarczy złożyć duży arkusz papieru na cztery części i zamknąć go 
klejem z mąki. 
- Nie, rezygnuję. Powiedz temu młodzianowi, żeby podziękował 
markizowi w moim imieniu, ale.... posłuchaj... czy mu trzeba coś dać? 
Służąca zrobiła grymas, jakby nie chciała się wtrącać. 
- Czy masz jednego lira, Susanna? - spytała Checchina wymownie. 
- Jak mogę mieć, skoro mam od pani  wyliczone każdego ranka pieniądze! 
W dodatku wszystko jest drogie: rzeźnik nie boi się Boga, a do warzyw 
nawet nie można się zbliżyć, żeby nie zgrzeszyć od gniewu. Nic mi prawie 
nie zostało w kieszeni.
- Policz, Susanna, może uzbiera się lir - drżał jej głos i miała łzy w oczach. 
- Zaledwie osiem soldów, a muszę jeszcze kupić sól do zupy i ser do 
flaczków. 
- To, co ci zostało, daj młodzianowi. Niech podziękuje swemu panu oraz 
przeprosi w moim imieniu, że nie odpisałam... No idź, Susanna, o soli 
pomyślimy potem... 
- Pani wie, że właściciel sklepu nie udziela kredytu. 
Checchina skinęła głową. Rumieniła się z upokorzenia z powodu tych 
ośmiu nędznych soldów, którymi służący markiza, przyzwyczajony do 
napiwków książęcych, mógł pogardzić. Gdy usłyszała, że zamykają się 
drzwi, odetchnęła z ulgą. 
- Wziął je? 
- Jakby śmiał ich nie wziąć! - odpowiedziała służąca, powracając do

 

przeczesywania gęstych i ciemnych włosów Checchiny, która wpatrywała 
się w bukiet owinięty w dekoracyjny papier. 
- Gdzie chce pani postawić te kwiaty? 
- Tutaj.
- Proszę uważać, bo ich zapach może  wywołać ból głowy. Pewna osoba, u 
której służyłam, cierpiała z tego powodu na silną migrenę. 
- A więc ustawmy je w pokoju gościnnym. 
- A do czego je pani włoży? Nie ma wazonów. 
- Do szklanki... 
- Są wszystkie zbyt małe.
- To prawda - burknęła Checchina urażona - są zbyt małe.
- Proszę posłuchać - rzekła Susanna - dam pani dobrą radę. Najlepsze co 
można zrobić to wysłać te kwiaty Niepokalanej Dziewicy do Sant'Andrea 
delle Fratte. Niech je pani da z sercem, jak mówi kaznodzieja, zyskując 
tym sobie podwójną przychylność Świętej Panny. Tak, nigdy nie 
wiadomo... Kwiaty, słodycze, klejnoty, są dziełem diabła i wiodą do 
pokusy. Lepiej unikać niebezpieczeństw, niech pani wyśle ten bukiet 
Madonnie. 
- Przynajmniej zaczekajmy na Tota, żeby go  zobaczył. Sprawi mu 
przyjemność - powiedziała Checchina niskim lękliwym głosem. 
- Dobre sobie! To on przecież mówi, że kwiaty kosztują zbyt dużo i nie 
służą do niczego, z wyjątkiem kwiatów lipy na pocenie się i kwiatów 
rumianka na ból brzucha! 
- A więc zanieś te kwiaty Madonnie. 
Popatrzyła jeszcze na róże - białe z różowymi brzegami, i na łagodną 
wanilię, po czym postanowiła wyrwać się z tego odrętwienia. Nałożyła 
swój brzydki domowy żakiet z wymiętym kołnierzem z białą koronką i 
poszła usiąść do jadalni. Zmęczenie odebrało jej chęć do porannego 
obrzucenia wzrokiem mieszkania:  sprawdzenia, czy jest kurz na meblach, 
czy kąty pokoi są dobrze wymiecione, czy piec jest umyty... Rzuciłaby się 
na łóżko, nawet w ubraniu, i spałaby, gdyby nie ta chłodna kołdra. Zaczęła 
wyszywać na nowych ścierkach do naczyń, które już wcześniej obrąbiła, 
czerwone inicjały oraz numery. Pracowała przez pół godziny, starając się 
przezwyciężyć senność, ale powieki jej bezustannie drgały. 
Jedna ze ścierek upadła na podłogę, pozostawiając na jej czarnej sukni 
nitkę czerwoną jak krew. Checchina położyła swe bierne i bezwładne 
dłonie na kolanach. Odczuwała zimne dreszcze i ciążyła jej głowa. Stopy 

odziane w wełniane buty sztywniały na kaflowej podłodze, więc - by je 
oprzeć o coś cieplejszego - przyciągnęła do siebie krzesło. Marzyła o tym, 
aby usiąść w dużym i wygodnym fotelu, z gładką i mile trzeszczącą 
jedwabną tapicerką, i  zanurzyć stopy w ciepłym i miękkim dywanie. O 
tych właśnie miękkościach on jej opowiadał. I teraz w półśnie - opatulona 
w swą wełnianą suknię, z dłońmi ukrytymi w szerokich rękawach, aby nie 
czuć zimna - myślała, jak przyjemne byłoby ciepłe, zaciemnione i 
pachnące gniazdko, gdzie zapadałoby się w miękkościach i nie słyszało 
żadnego hałasu. W uszach brzmiał jej jego głos - łagodny i pieszczący, gdy 
się do niej zwracał, nadający słowom miłej uchu melodii. Wydawało jej 
się, że go słyszy i że oddycha zapachem świeżych fiołków.
Wzdrygnęła się i otworzyła oczy. Trzęsła się z zimna w tym ponurym 
pokoju jadalnym wypełnionym wilgocią listopada. Pobolewały ją ręce i 
ramiona, a w nodze czuła mrowienie, jakby ukłucia szpilek. Przeszła do 
swego pokoju, kulejąc i szczękając zębami, i owinęła się starym weł-
nianym szalem w szaro-niebieską kratkę. Och, gdyby miała przynajmniej 
futro! Jak te szczęśliwe kobiety spotykane na deptaku; wszystkie 
roześmiane i otulone w swe futerka, spod których wychodził tylko brzeg 
sukni. Ale z Totem nie mogła o tym rozmawiać. Futra, te mniej drogie, 
kosztowały czterdzieści pięć lirów - suma ogromna. Byłoby jej marzeniem 
wyjść w futrze, a nie w tym starym czarnym płaszczu, który stracił na 
wypustkach wszystkie perełki. Ogarnęła ją wielka melancholia oraz 
pragnienie posiadania rzeczy kosztownych i eleganckich, które pomagają 
błyszczeć kobiecej urodzie. 
Otworzyła szafę z ubraniami i z nieszczęsną miną dokładnie je oglądała: ta 
letnia suknia w żółto-zieloną szachownicę zbyt rzucała się w oczy i ją 
pogrubiała, była też zbyt lekka, nie można jej było brać pod uwagę; ta z 
czarnego jedwabiu, którą nosiła już od czterech lat, była zużyta w szwach, 
zwłaszcza w tułowiu, gdzie fiszbiny poprzecierały materiał; prezentowała 
się zbyt nędznie, nie mogła jej założyć. Nie pozostawało jej nic innego, jak 
tylko znów ubrać suknię z wełny w kolorze zgniłej zieleni - tę samą, którą 
miała na sobie poprzedniego wieczoru; tę samą, tę jedyną. Nie miała nic 
innego, musiała ją znów założyć; jak jakaś biedaczka, którą mąż trzyma w 
ryzach. Och, ten Toto! Tak nieludzko skąpy i do tego stopnia podejrzliwy 
wobec żony i służącej, że je wciąż kontrolował i patrzył na nie z 
przebiegłym uśmiechem mężczyzny, którego nie sposób oszukać. Często 
pojawiał się niespodzianie za ich plecami, gdy rozmawiały po cichu w 

kuchni, co złościło Susannę i raniło Checchinę. Dlaczego nie pozwalał jej 
sprawić sobie sukni z czarnego kaszmiru, który leży bosko na każdej 
sylwetce, jest miękki jak rękawiczka oraz wyszczupla? Potrzeba by 
przynajmniej dwunastu metrów materiału w cenie pięć lirów za metr, 
razem sześćdziesiąt lirów, i jeszcze dwadzieścia lirów dla krawcowej, 
minimum osiemdziesiąt lirów. Ale taką suknię nosi się ciągle i jest zawsze 
elegancka, trwa przez wieki. Od dwóch lat, co trzy miesiące, kłóciła się z 
Totem na ten temat. 
- Przepraszam, dlaczego bym ci miał ją sprawić? Nie wystarcza ci ubiór, 
który posiadasz? Masz tyle wszystkiego! Chcesz się zrobić dla mnie ładna? 
Checco moja, już cię znam, wiem wszystko o tobie, więc ta zalotność nie 
jest wcale potrzebna. 
- A więc mam chodzić jak nędzarka, tak? Ludzie wokół powiedzą, że jesteś 
lekarzem bez pacjentów i bez pieniędzy. 
Ale na koniec Checchina poddawała się z rezygnacją i odświeżała swe 
stare ubrania, farbując je i czyszcząc. Jednakże teraz to pragnienie czarnej 
sukni było zbyt duże. Byłoby jej w niej tak dobrze: prosta z czarnymi 
guzikami, do tego cienka biała chustka przy szyi, jak koloratka, i jedna z 
tych srebrnych szpilek z literkami imienia - imienia Fanny - które Suscipi 
sprzedaje w dobrej cenie. A na wierzchu futro i kapelusz... Och, jaki 
brzydki był kapelusz, który posiadała! Był z czarnej słomki bez połysku, z 
aksamitną czarną podszewką, z dwiema fałdkami oraz z czarnym piórkiem 
- małym, niepokaźnym, które straciło już  formę i wisiało postrzępione, jak 
gdyby się zmoczyło. Kapelusz na głowie, na pierwszy rzut oka, nie 
wyglądał źle, ale patrząc na niego z tyłu budził litość. A więc potrzebny 
byłby aksamitny czepiec przyozdobiony kokardą i z szarfami, również z 
aksamitu, do wiązania pod szyją. Sprzedawały je wszystkie modystki w 
cenie od dwudziestu do dwudziestu pięciu lirów. Z czarną sukienką i z 
futrem byłaby to rzecz cudowna. Ale ona nie miała nic z tych rzeczy. 
Wszystko było daremne, wszystko niemożliwe.  
Pochłonęła ją pustka. Monotonny hałas dochodzący z kuchni, gdzie 
Susanna zeskrobywała nożem tłuszcz ze stołu, otrząsnął ją z zamyślenia. 
Coś należało zrobić. Zaczęła grzebać w szufladzie szafy wśród kawałków 
materiału i sztucznych kwiatów z wygniecionymi płatkami. Tu powinien 
być czepiec z czarnego atłasu sprzed dwóch lat. Forma była zbyt wysoka, 
brakowało kwiatów, nie było ani kokardy, ani pióra. Ale rozpruwając go i 

modyfikując - ukrywając zużyte fałdki, umieszczając pióro z drugiego 
kapelusza, które by można podmarszczyć nożyczkami - mógł wyjść na 
koniec wcale niezły kapelusik. Szybko zabrała się do roboty, przerabiając z 
niecierpliwością ten mały kawałek atłasu. Wyszła, niestety, rzecz 
bezkształtna. Tylko pióro mogłoby uratować całość. Zdjęła je z aktualnego 
kapelusza i przyczepiła dla próby do tego nowego. Spojrzała w lustro i 
zrozumiała, że przeróbka nie wyszła dobrze: kapelusik był zbyt mały na 
głowie, a pióro było przekrzywione. 
- Co tu robisz? - zapytał mąż, zachodząc ją od tyłu.
Checchina, przestraszona i zakłopotana, obróciła się gwałtownie, jak 
gdyby uczyniła zbrodnię. 
- Co tu robisz? - powtórzył mąż. 
- Nic. Próbowałam odnowić kapelusz, bo nie mam, jak wiesz. 
- Ach, znowu zaczynamy, Checco moja? Byłoby lepiej, gdybyś pomyślała 
o zupie z cykorii, do której Susanna nie włożyła skórki wieprzowej. A 
wiesz jak ją lubię! 
- Jak ci się podoba ten kapelusz? - zapytała. 
- Nie znam się na tych waszych kobiecych sprawach. 
- Mimo wszystko powiedz mi, Toto - poprosiła Checca. 
- Wyglądasz źle; to wszystko, skoro chcesz usłyszeć prawdę. Był lepszy 
ten poprzedni.
Checchina zdjęła powoli z głowy to dziwaczne nakrycie głowy i odczepiła 
pióro. 
- Teraz nie jest pora na te rzeczy, Checco - wykrzyknął doktor swym 
potężnym głosem. - Teraz się je. 
Przy stole, gdy Toto kroił gotowane mięso, Checchina mimochodem 
wspomniała o bukiecie kwiatów, patrząc się w talerz. 
- Wspaniałomyślny gest arystokraty - powiedział Toto. - Dajecie mu obiad, 
który was kosztuje mniej więcej trzydzieści pięć lirów, czyli tyle, że wy 
jedlibyście przez dziesięć dni, wypruwacie sobie żyły, bo pracujecie ciężko 
od rana do wieczora, wreszcie staracie się zrobić dobre wrażenie przy 
stole, a on przychodzi, zjada obiad, jak gdyby nigdy nic, i na następny 
dzień posyła bukiet kwiatów dla pani! 
- Taki jest może zwyczaj - powiedziała Checchina, patrząc się w kieliszek 
z kilkoma kroplami stołowego wina. 
- Zwyczaj, zwyczaj! Nie mów mi o zwyczajach tych arystokratów. Daj mi 
raczej  te flaczki, Checco; są ze słoniną? Popełniają wiele głupot ci 

panowie. Kwiaty kosztują dużo pieniędzy i nie służą do niczego. Brakuje 
startego sera do tych flaczków. Zapomniałaś, Susanno, o pecorino. 
- Nie miałam już pieniędzy, aby go kupić - krzyknęła służąca z kuchni, 
wśród zgiełku widelców i noży. 
- Wydałyście wszystko? 
- Wszystko.
- Jak zwykle, wciąż ta sama śpiewka! Żeby raz się zdarzyło, że macie jakiś 
pieniądz do zwrócenia! 
- Był napiwek dla służącego markiza - odpowiedziała Susanna ożywiona. 
- Również napiwek?!
Checchina wypiła w pośpiechu całą szklankę wody.
- Również napiwek... oto do czego służą kwiaty: do podania mi na obiad  
niekompletnych flaczków. Ale jeśli pan markiz myśli, że w ten sposób 
spłacił dług... O nie, muszą być interesy, muszą znaleźć się pacjenci po tym 
ponad trzydziestolirowym obiedzie, który on sobie zjadł! Zobaczymy, czy 
jest dżentelmenem pan markiz. Owoce z wczorajszego dnia pozostały? 
- Nie - odpowiedziała żona. 
- Susanna, przynieś więc pieczone kasztany - wykrzyknął doktor. 
Po obiedzie Toto zasiadł przy swym biurku, czekając na wizyty pacjentów, 
które miały się odbywać od pierwszej do trzeciej, ale niestety zdarzały się 
rzadko: jedna - co trzy lub cztery dni. Przeważnie doktor otwierał książkę 
medyczną i nad nią zasypiał na swym skórzanym fotelowym krześle. 
Checchina, zamyślona, pozostała przy stole, łamiąc łupinki kasztanów na 
drobne kawałki. W pokoju unosił się zapach cykorii i duszonych flaków. 
- Czy wystarczy na kolację pieczeń z jagnięcia z ziemniakami? - zapytała 
Suzanna, przyciągając do siebie obrus, by wyeliminować okruchy chleba. 
- Wystarczy - odpowiedziała Checchina, pozostając jeszcze na swym 
miejscu, niezdolna do niczego. Była wciąż pod wrażeniem porannych 
wydarzeń.
- Dziś rano rozmawiałam z ojcem Filenem w  Sant'Andrea delle Fratte - 
odezwała się poufale służąca. - Ten święty ksiądz narzeka, że pani nie 
chodzi tam zbyt często. 
- Mogłaś mu powiedzieć, że Toto nam dokucza i krzyczy na mnie. 
- Powiedziałam mu, że pan Toto nie wierzy, bo wie, jak jest zrobiony w 
środku człowiek oraz widzi, jak umiera wielu chrześcijan, dla których św. 
Andrzej z Awelinu jest patronem dobrej śmierci. Ale mężczyźni są 
wszyscy jednakowi: gdy czują się dobrze, śmieją się z religii i grzeszą,

 
potem, gdy są chorzy, wzywają Boga i Madonnę... Powiedziałam ojcu 
Filenowi, że przyjdę dzisiaj wyspowiadać się. Czy da mi pani dwie 
godziny, gdy doktor uda się do szpitala? 
- Czy nie mogłabyś iść innego dnia, w piątek? - zapytała Checchina, jakby 
od niechcenia. 
- Nie, nie, powiedziałam mu, że dzisiaj. Dlaczego chciałaby pani wysłać 
mnie w piątek?
- Idź dzisiaj, rób jak chcesz - i wzruszyła ramionami jak osoba, która 
zrobiła wszystko, co mogła. 
Potem Checchina powróciła do swego okrągłego kapelusza, porządkując 
kilka detali i przyszywając do niego odczepione wcześniej pióro. Nie 
ośmieliłaby się już  prosić męża o pieniądze. Zawsze godziła się z sytuacją, 
cierpiąc w milczeniu, żeby tylko nie słyszeć tego potężnego głosu, który 
wyliczał jej pieniądze i wciąż coś  wypominał. 
I by nie słyszeć również podejrzliwych pytań Susanny. Po kapeluszu zajęła 
się znów  haftowaniem czerwonych inicjałów na ścierkach. Nie chciała już 
myśleć o tym, czego jej brakowało, aby być dobrze ubraną. Nie chciała się 
już więcej zadręczać. Tylko na moment w ciągu dwóch godzin podniosła 
się, żeby zobaczyć, co robi jej mąż. Spał i chrapał nad dużą książką; miał 
rozpiętą kamizelką, spod której wychodziła biała koszula. W kuchni 
Susanna nacierała przyprawami mięso jagnięcia. Potem, o wpół do 
czwartej, Toto obudził się w złym humorze, nałożył na siebie ciężki 
płaszcz i - przeklinając zawód lekarza oraz tych, co go wybrali i wybierają 
- wyszedł na dyżur do Santo Spirito, trzaskając drzwiami. Checchina jak 
zawsze milczała, słysząc go krzyczącego. Potem Susanna ubrała się w 
brązową suknię przypominającą habit zakonny, założyła czarny welon na 
głowę, szal na plecy i przyszła przed wyjściem pozdrowić swą panią.
- Poleć mnie Bogu - powiedziała Checchina, wzdychając.
- Ot tak, niezasłużenie? - odparła opryskliwie Susanna. 
Nareszcie Checchina została sama, wolna przez dwie godziny. I znów 
zaczęły ją nurtować nieznośne myśli dotyczące jej garderoby. Nawet 
służące tych księżnych ubierały się z większą elegancją niż ona. Nie 
mówiąc o samych księżnych, które zmieniały ubiór trzy razy na dzień i 
odwiedzały oczywiście markiza d'Aragonę. A ona, w tych starych 
rzeczach, których się wstydziła, miała tam iść jak żebraczka? 
Nagle u drzwi zabrzmiał dzwonek. Była zaskoczona. Rozglądała się wokół 
i nie miała odwagi otworzyć. Kto to mógł być? Zadzwoniło znowu, ale 

silniej. Musiała  otworzyć. Zapytała drżącym głosem:
- Kto tam?
- Otwórz, Checco, to jestem ja, Isolina.
- Ach, to ty - odpowiedziała Checchina, jak gdyby zawiedziona, i 
otworzyła.
- Jesteś sama, co? Cieszę się! Buziak na przywitanie, a raczej dwa, w tę 
ładną bladą twarzyczkę. Co ci jest, serce moje?
- Nic, nic mi nie jest.
- Bałaś się, że to złodzieje? Słychać wokół  tyle brzydkich opowieści, że ja 
mojej Teresie każę zawsze się pytać "kto to". Teresa, niestety, ma ten 
brzydki zwyczaj, że musi wciąż z kimś plotkować przed wejściowymi  
drzwiami: raz z dzieckiem, raz ze staruszkiem, prawdziwa desperacja.
- Jaka jesteś dziś piękna, Isolino!
- Widzisz? - i na moment podniosła się, żeby pokazać się lepiej.
- Wszystko dla Giorgia, wszystko dla mojej miłości - odpowiedziała, 
siadając znowu.
- Dzisiaj znów jesteś u niego? - zapytała Checchina z wahaniem. 
- Znów, zawsze gdy mogę. Kiedy tylko mam trochę czasu, pół godziny 
wolności, uciekam do niego. Dzisiaj mój mąż miał wyjść około  piątej, 
więc dałam znać Giorgiowi, że przyjdę między piątą a szóstą. Wiesz, są to 
godziny najlepsze na spotkania. A tu niespodzianka, mój mąż wyszedł o 
wpół do czwartej, przez co tracę półtorej godziny, bo Giorgio nie pojawi 
się w swoim domu wcześniej niż pięć minut przed piątą. Pomyślałam: 
pójdę teraz do Checchiny i trochę z nią pobędę, gdyż będzie mi potrzebne 
alibi, jeśli mąż mnie spyta, gdzie byłam. Gdybyś go spotkała, powiedz mu, 
że byłam tu aż do szóstej. Między przyjaciółkami, wiesz...
- Powiem mu - Checchina uśmiechnęła się lekko. - Ten kapelusz jest nowy, 
prawda? 
- Tak, nowy. Wyobraź sobie, że jeszcze nie zapłaciłam za niego. Ale Coppi 
mnie zna, zaczeka. Pieniądze miałam, ale musiałam kupić buciki. 
- Te lakierowane i złocone, które masz na nogach? 
- Właśnie te, serce moje: kosztują u Carducci, ni mniej ni więcej, 
szesnaście lirów, cena horrendalna, ale widzisz ten  obcas, te szwy 
finezyjne? 
- Są piękne. 
- Giorgio uwielbia nogi dobrze obute. Gdybyś wiedziała, jak dziwni są 
amanci! Na przykład miałam chusteczki z białego płótna, proste, z

 
wyhaftowanym inicjałem, pochodziły jeszcze z mojej wyprawki. Nic z 
tego, Giorgio chce, żebym miała chusteczki batystowe z koronką wokół, 
jak ta. 
- Jest cudowna. 
- Kosztuje pięć lirów. On, wiesz, lubi żartować, że wkłada mi dłonie do 
mufki, a więc musiałam kupić jeszcze tę, za dziewięć lirów. Podoba ci się? 
- Jest piękna. 
- Nie możesz wiedzieć, ile się wydaje pieniędzy, prawdziwa ruina, 
dziecinko moja. Robię małe szachrajstwa, zaciągam długi, po prostu 
można zwariować. Na wszystkie te rzeczy, które mi były potrzebne, 
wzięłam ostatnio sześćdziesiąt lirów pożyczki od lichwiarki, którą zna 
Teresa. Zamiast sześćdziesiąt, muszę zwrócić sto dwadzieścia, podwójnie, 
sześć lirów w każdą sobotę. Okropne jest to, że jak tylko nie zapłacisz, ta 
wiedźma przychodzi, siada sobie w przedpokoju i czeka. Ja w pierwszym 
tygodniu nie mogłam zapłacić. Co za wysiłek, by ją odesłać! Musiałam ją 
błagać, a ona krzyczała... 
- Biedna Isolina! 
- Nieważne! Dla Giorgia zrobiłabym wszystko. 
- Mówiłaś, że ta kobieta pożycza pieniądze? 
- Są ci może potrzebne? - zapytała Isolina, podnosząc bystro oczy. 
- Nie, nie... tak po prostu spytałam. 
- Myślałam... Ale jest bardzo trudno je dostać. I grozi, że powie mężowi, 
nikczemna.    
- Czy widzę dobrze? Również ta szpilka jest nowa? 
- Tak, kupiłam ją wczoraj. Teraz nosi się w kształcie podkowy, są bardzo 
modne. Arystokratki mają brylantowe, ja ją mam srebrną. Nieważne, nie 
muszę mieć  brylantów, ale chciałabym mieć  przynajmniej złoty zegarek, 
jeden z tych małych, wiesz, jak medalik. Nie możesz wiedzieć, co to za 
udręka nie mieć zegarka, gdy się ma amanta! Trudno odgadnąć godzinę. 
Przybywasz zbyt wcześnie - jeszcze go nie ma, i jest to powolna śmierć. 
Przychodzisz późno - minął już kwadrans i przez następny on się dąsa, bo 
mężczyźni nie lubią czekać. Jesteś u niego - co pięć minut go pytasz: która 
jest godzina? Irytujesz go tym pytaniem. Do domu wracasz zawsze 
spóźniona i blada ze strachu. Cud, że to uchodzi na sucho. Boże mój, co 
bym zrobiła, żeby mieć zegarek! Teraz na przykład, która będzie godzina? 
Jest czy jeszcze nie - godzina piąta? 
- Ja nie wiem, też nie mam zegarka. 

- Widzisz, nie wiem, czy już iść, czy nie. No wystarczy, kochana, lepiej że 
już pójdę. Odwiedzisz mnie któregoś dnia? 
- Oczywiście, przyjdę.
- Daj mi znać przynajmniej. Ale ci nie wierzę. Zostajesz tutaj teraz sama? 
- Sama
- I co będziesz robić? 
- Nic. 
- Dobrze stracony czas! Całus, dziecinko. 
Gdy Checchina została sama, zaczęła płakać. Ona nie miała butów 
pozłacanych ani chusteczek batystowych, nie miała mufki ani szpilki w 
kształcie podkowy, ani też zegarka. Płakała, bo nie miała nic z tych rzeczy, 
które pomagają w miłości. 
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Czekając, aż wróci Susanna, Checchina - z twarzą ukrytą w bukiecie róż - 
myślała o tym, co napisać markizowi. Opanował ją wstyd, że nie umie 
pisać dobrze, oraz niepokój, że może popełnić jakiś ciężki błąd 
ortograficzny. Upłynęło sporo czasu od momentu kiedy nie napisała 
żadnego listu, a markiz z pewnością otrzymywał zachwycające bileciki od 
tych fantastycznych księżnych. One na pewno pisały na wyszukanym 
eleganckim papierze, pachnącym i podobnym do atłasu. Ona, Checchina, 
nie miała papieru, oprócz szerokich blankietów swego męża  opatrzonych 
nagłówkiem: Antonio Primicerio, lekarz-chirurg, godziny przyjęć od 13 do 
15, via del Bufalo; emanowały zapachem fenolu, jak wszystkie rzeczy, 
których dotykał Toto, i również ona. Co jakiś czas wąchała rękawy ubrań, 
żeby znaleźć ślad tej przykrej woni. 
- Nie ma koperty - powiedziała Susanna, powracając. 
- I co ja teraz zrobię? 
- Wystarczy złożyć duży arkusz papieru na cztery części i zamknąć go 
klejem z mąki. 
- Nie, rezygnuję. Powiedz temu młodzianowi, żeby podziękował 
markizowi w moim imieniu, ale.... posłuchaj... czy mu trzeba coś dać? 
Służąca zrobiła grymas, jakby nie chciała się wtrącać. 
- Czy masz jednego lira, Susanna? - spytała Checchina wymownie. 
- Jak mogę mieć, skoro mam od pani  wyliczone każdego ranka pieniądze! 
W dodatku wszystko jest drogie: rzeźnik nie boi się Boga, a do warzyw 
nawet nie można się zbliżyć, żeby nie zgrzeszyć od gniewu. Nic mi prawie 
nie zostało w kieszeni.
- Policz, Susanna, może uzbiera się lir - drżał jej głos i miała łzy w oczach. 
- Zaledwie osiem soldów, a muszę jeszcze kupić sól do zupy i ser do 
flaczków. 
- To, co ci zostało, daj młodzianowi. Niech podziękuje swemu panu oraz 
przeprosi w moim imieniu, że nie odpisałam... No idź, Susanna, o soli 
pomyślimy potem... 
- Pani wie, że właściciel sklepu nie udziela kredytu. 
Checchina skinęła głową. Rumieniła się z upokorzenia z powodu tych 
ośmiu nędznych soldów, którymi służący markiza, przyzwyczajony do 
napiwków książęcych, mógł pogardzić. Gdy usłyszała, że zamykają się 
drzwi, odetchnęła z ulgą. 
- Wziął je? 
- Jakby śmiał ich nie wziąć! - odpowiedziała służąca, powracając do

 

przeczesywania gęstych i ciemnych włosów Checchiny, która wpatrywała 
się w bukiet owinięty w dekoracyjny papier. 
- Gdzie chce pani postawić te kwiaty? 
- Tutaj.
- Proszę uważać, bo ich zapach może  wywołać ból głowy. Pewna osoba, u 
której służyłam, cierpiała z tego powodu na silną migrenę. 
- A więc ustawmy je w pokoju gościnnym. 
- A do czego je pani włoży? Nie ma wazonów. 
- Do szklanki... 
- Są wszystkie zbyt małe.
- To prawda - burknęła Checchina urażona - są zbyt małe.
- Proszę posłuchać - rzekła Susanna - dam pani dobrą radę. Najlepsze co 
można zrobić to wysłać te kwiaty Niepokalanej Dziewicy do Sant'Andrea 
delle Fratte. Niech je pani da z sercem, jak mówi kaznodzieja, zyskując 
tym sobie podwójną przychylność Świętej Panny. Tak, nigdy nie 
wiadomo... Kwiaty, słodycze, klejnoty, są dziełem diabła i wiodą do 
pokusy. Lepiej unikać niebezpieczeństw, niech pani wyśle ten bukiet 
Madonnie. 
- Przynajmniej zaczekajmy na Tota, żeby go  zobaczył. Sprawi mu 
przyjemność - powiedziała Checchina niskim lękliwym głosem. 
- Dobre sobie! To on przecież mówi, że kwiaty kosztują zbyt dużo i nie 
służą do niczego, z wyjątkiem kwiatów lipy na pocenie się i kwiatów 
rumianka na ból brzucha! 
- A więc zanieś te kwiaty Madonnie. 
Popatrzyła jeszcze na róże - białe z różowymi brzegami, i na łagodną 
wanilię, po czym postanowiła wyrwać się z tego odrętwienia. Nałożyła 
swój brzydki domowy żakiet z wymiętym kołnierzem z białą koronką i 
poszła usiąść do jadalni. Zmęczenie odebrało jej chęć do porannego 
obrzucenia wzrokiem mieszkania:  sprawdzenia, czy jest kurz na meblach, 
czy kąty pokoi są dobrze wymiecione, czy piec jest umyty... Rzuciłaby się 
na łóżko, nawet w ubraniu, i spałaby, gdyby nie ta chłodna kołdra. Zaczęła 
wyszywać na nowych ścierkach do naczyń, które już wcześniej obrąbiła, 
czerwone inicjały oraz numery. Pracowała przez pół godziny, starając się 
przezwyciężyć senność, ale powieki jej bezustannie drgały. 
Jedna ze ścierek upadła na podłogę, pozostawiając na jej czarnej sukni 
nitkę czerwoną jak krew. Checchina położyła swe bierne i bezwładne 
dłonie na kolanach. Odczuwała zimne dreszcze i ciążyła jej głowa. Stopy 

odziane w wełniane buty sztywniały na kaflowej podłodze, więc - by je 
oprzeć o coś cieplejszego - przyciągnęła do siebie krzesło. Marzyła o tym, 
aby usiąść w dużym i wygodnym fotelu, z gładką i mile trzeszczącą 
jedwabną tapicerką, i  zanurzyć stopy w ciepłym i miękkim dywanie. O 
tych właśnie miękkościach on jej opowiadał. I teraz w półśnie - opatulona 
w swą wełnianą suknię, z dłońmi ukrytymi w szerokich rękawach, aby nie 
czuć zimna - myślała, jak przyjemne byłoby ciepłe, zaciemnione i 
pachnące gniazdko, gdzie zapadałoby się w miękkościach i nie słyszało 
żadnego hałasu. W uszach brzmiał jej jego głos - łagodny i pieszczący, gdy 
się do niej zwracał, nadający słowom miłej uchu melodii. Wydawało jej 
się, że go słyszy i że oddycha zapachem świeżych fiołków.
Wzdrygnęła się i otworzyła oczy. Trzęsła się z zimna w tym ponurym 
pokoju jadalnym wypełnionym wilgocią listopada. Pobolewały ją ręce i 
ramiona, a w nodze czuła mrowienie, jakby ukłucia szpilek. Przeszła do 
swego pokoju, kulejąc i szczękając zębami, i owinęła się starym weł-
nianym szalem w szaro-niebieską kratkę. Och, gdyby miała przynajmniej 
futro! Jak te szczęśliwe kobiety spotykane na deptaku; wszystkie 
roześmiane i otulone w swe futerka, spod których wychodził tylko brzeg 
sukni. Ale z Totem nie mogła o tym rozmawiać. Futra, te mniej drogie, 
kosztowały czterdzieści pięć lirów - suma ogromna. Byłoby jej marzeniem 
wyjść w futrze, a nie w tym starym czarnym płaszczu, który stracił na 
wypustkach wszystkie perełki. Ogarnęła ją wielka melancholia oraz 
pragnienie posiadania rzeczy kosztownych i eleganckich, które pomagają 
błyszczeć kobiecej urodzie. 
Otworzyła szafę z ubraniami i z nieszczęsną miną dokładnie je oglądała: ta 
letnia suknia w żółto-zieloną szachownicę zbyt rzucała się w oczy i ją 
pogrubiała, była też zbyt lekka, nie można jej było brać pod uwagę; ta z 
czarnego jedwabiu, którą nosiła już od czterech lat, była zużyta w szwach, 
zwłaszcza w tułowiu, gdzie fiszbiny poprzecierały materiał; prezentowała 
się zbyt nędznie, nie mogła jej założyć. Nie pozostawało jej nic innego, jak 
tylko znów ubrać suknię z wełny w kolorze zgniłej zieleni - tę samą, którą 
miała na sobie poprzedniego wieczoru; tę samą, tę jedyną. Nie miała nic 
innego, musiała ją znów założyć; jak jakaś biedaczka, którą mąż trzyma w 
ryzach. Och, ten Toto! Tak nieludzko skąpy i do tego stopnia podejrzliwy 
wobec żony i służącej, że je wciąż kontrolował i patrzył na nie z 
przebiegłym uśmiechem mężczyzny, którego nie sposób oszukać. Często 
pojawiał się niespodzianie za ich plecami, gdy rozmawiały po cichu w 

kuchni, co złościło Susannę i raniło Checchinę. Dlaczego nie pozwalał jej 
sprawić sobie sukni z czarnego kaszmiru, który leży bosko na każdej 
sylwetce, jest miękki jak rękawiczka oraz wyszczupla? Potrzeba by 
przynajmniej dwunastu metrów materiału w cenie pięć lirów za metr, 
razem sześćdziesiąt lirów, i jeszcze dwadzieścia lirów dla krawcowej, 
minimum osiemdziesiąt lirów. Ale taką suknię nosi się ciągle i jest zawsze 
elegancka, trwa przez wieki. Od dwóch lat, co trzy miesiące, kłóciła się z 
Totem na ten temat. 
- Przepraszam, dlaczego bym ci miał ją sprawić? Nie wystarcza ci ubiór, 
który posiadasz? Masz tyle wszystkiego! Chcesz się zrobić dla mnie ładna? 
Checco moja, już cię znam, wiem wszystko o tobie, więc ta zalotność nie 
jest wcale potrzebna. 
- A więc mam chodzić jak nędzarka, tak? Ludzie wokół powiedzą, że jesteś 
lekarzem bez pacjentów i bez pieniędzy. 
Ale na koniec Checchina poddawała się z rezygnacją i odświeżała swe 
stare ubrania, farbując je i czyszcząc. Jednakże teraz to pragnienie czarnej 
sukni było zbyt duże. Byłoby jej w niej tak dobrze: prosta z czarnymi 
guzikami, do tego cienka biała chustka przy szyi, jak koloratka, i jedna z 
tych srebrnych szpilek z literkami imienia - imienia Fanny - które Suscipi 
sprzedaje w dobrej cenie. A na wierzchu futro i kapelusz... Och, jaki 
brzydki był kapelusz, który posiadała! Był z czarnej słomki bez połysku, z 
aksamitną czarną podszewką, z dwiema fałdkami oraz z czarnym piórkiem 
- małym, niepokaźnym, które straciło już  formę i wisiało postrzępione, jak 
gdyby się zmoczyło. Kapelusz na głowie, na pierwszy rzut oka, nie 
wyglądał źle, ale patrząc na niego z tyłu budził litość. A więc potrzebny 
byłby aksamitny czepiec przyozdobiony kokardą i z szarfami, również z 
aksamitu, do wiązania pod szyją. Sprzedawały je wszystkie modystki w 
cenie od dwudziestu do dwudziestu pięciu lirów. Z czarną sukienką i z 
futrem byłaby to rzecz cudowna. Ale ona nie miała nic z tych rzeczy. 
Wszystko było daremne, wszystko niemożliwe.  
Pochłonęła ją pustka. Monotonny hałas dochodzący z kuchni, gdzie 
Susanna zeskrobywała nożem tłuszcz ze stołu, otrząsnął ją z zamyślenia. 
Coś należało zrobić. Zaczęła grzebać w szufladzie szafy wśród kawałków 
materiału i sztucznych kwiatów z wygniecionymi płatkami. Tu powinien 
być czepiec z czarnego atłasu sprzed dwóch lat. Forma była zbyt wysoka, 
brakowało kwiatów, nie było ani kokardy, ani pióra. Ale rozpruwając go i 

modyfikując - ukrywając zużyte fałdki, umieszczając pióro z drugiego 
kapelusza, które by można podmarszczyć nożyczkami - mógł wyjść na 
koniec wcale niezły kapelusik. Szybko zabrała się do roboty, przerabiając z 
niecierpliwością ten mały kawałek atłasu. Wyszła, niestety, rzecz 
bezkształtna. Tylko pióro mogłoby uratować całość. Zdjęła je z aktualnego 
kapelusza i przyczepiła dla próby do tego nowego. Spojrzała w lustro i 
zrozumiała, że przeróbka nie wyszła dobrze: kapelusik był zbyt mały na 
głowie, a pióro było przekrzywione. 
- Co tu robisz? - zapytał mąż, zachodząc ją od tyłu.
Checchina, przestraszona i zakłopotana, obróciła się gwałtownie, jak 
gdyby uczyniła zbrodnię. 
- Co tu robisz? - powtórzył mąż. 
- Nic. Próbowałam odnowić kapelusz, bo nie mam, jak wiesz. 
- Ach, znowu zaczynamy, Checco moja? Byłoby lepiej, gdybyś pomyślała 
o zupie z cykorii, do której Susanna nie włożyła skórki wieprzowej. A 
wiesz jak ją lubię! 
- Jak ci się podoba ten kapelusz? - zapytała. 
- Nie znam się na tych waszych kobiecych sprawach. 
- Mimo wszystko powiedz mi, Toto - poprosiła Checca. 
- Wyglądasz źle; to wszystko, skoro chcesz usłyszeć prawdę. Był lepszy 
ten poprzedni.
Checchina zdjęła powoli z głowy to dziwaczne nakrycie głowy i odczepiła 
pióro. 
- Teraz nie jest pora na te rzeczy, Checco - wykrzyknął doktor swym 
potężnym głosem. - Teraz się je. 
Przy stole, gdy Toto kroił gotowane mięso, Checchina mimochodem 
wspomniała o bukiecie kwiatów, patrząc się w talerz. 
- Wspaniałomyślny gest arystokraty - powiedział Toto. - Dajecie mu obiad, 
który was kosztuje mniej więcej trzydzieści pięć lirów, czyli tyle, że wy 
jedlibyście przez dziesięć dni, wypruwacie sobie żyły, bo pracujecie ciężko 
od rana do wieczora, wreszcie staracie się zrobić dobre wrażenie przy 
stole, a on przychodzi, zjada obiad, jak gdyby nigdy nic, i na następny 
dzień posyła bukiet kwiatów dla pani! 
- Taki jest może zwyczaj - powiedziała Checchina, patrząc się w kieliszek 
z kilkoma kroplami stołowego wina. 
- Zwyczaj, zwyczaj! Nie mów mi o zwyczajach tych arystokratów. Daj mi 
raczej  te flaczki, Checco; są ze słoniną? Popełniają wiele głupot ci 

panowie. Kwiaty kosztują dużo pieniędzy i nie służą do niczego. Brakuje 
startego sera do tych flaczków. Zapomniałaś, Susanno, o pecorino. 
- Nie miałam już pieniędzy, aby go kupić - krzyknęła służąca z kuchni, 
wśród zgiełku widelców i noży. 
- Wydałyście wszystko? 
- Wszystko.
- Jak zwykle, wciąż ta sama śpiewka! Żeby raz się zdarzyło, że macie jakiś 
pieniądz do zwrócenia! 
- Był napiwek dla służącego markiza - odpowiedziała Susanna ożywiona. 
- Również napiwek?!
Checchina wypiła w pośpiechu całą szklankę wody.
- Również napiwek... oto do czego służą kwiaty: do podania mi na obiad  
niekompletnych flaczków. Ale jeśli pan markiz myśli, że w ten sposób 
spłacił dług... O nie, muszą być interesy, muszą znaleźć się pacjenci po tym 
ponad trzydziestolirowym obiedzie, który on sobie zjadł! Zobaczymy, czy 
jest dżentelmenem pan markiz. Owoce z wczorajszego dnia pozostały? 
- Nie - odpowiedziała żona. 
- Susanna, przynieś więc pieczone kasztany - wykrzyknął doktor. 
Po obiedzie Toto zasiadł przy swym biurku, czekając na wizyty pacjentów, 
które miały się odbywać od pierwszej do trzeciej, ale niestety zdarzały się 
rzadko: jedna - co trzy lub cztery dni. Przeważnie doktor otwierał książkę 
medyczną i nad nią zasypiał na swym skórzanym fotelowym krześle. 
Checchina, zamyślona, pozostała przy stole, łamiąc łupinki kasztanów na 
drobne kawałki. W pokoju unosił się zapach cykorii i duszonych flaków. 
- Czy wystarczy na kolację pieczeń z jagnięcia z ziemniakami? - zapytała 
Suzanna, przyciągając do siebie obrus, by wyeliminować okruchy chleba. 
- Wystarczy - odpowiedziała Checchina, pozostając jeszcze na swym 
miejscu, niezdolna do niczego. Była wciąż pod wrażeniem porannych 
wydarzeń.
- Dziś rano rozmawiałam z ojcem Filenem w  Sant'Andrea delle Fratte - 
odezwała się poufale służąca. - Ten święty ksiądz narzeka, że pani nie 
chodzi tam zbyt często. 
- Mogłaś mu powiedzieć, że Toto nam dokucza i krzyczy na mnie. 
- Powiedziałam mu, że pan Toto nie wierzy, bo wie, jak jest zrobiony w 
środku człowiek oraz widzi, jak umiera wielu chrześcijan, dla których św. 
Andrzej z Awelinu jest patronem dobrej śmierci. Ale mężczyźni są 
wszyscy jednakowi: gdy czują się dobrze, śmieją się z religii i grzeszą,

 
potem, gdy są chorzy, wzywają Boga i Madonnę... Powiedziałam ojcu 
Filenowi, że przyjdę dzisiaj wyspowiadać się. Czy da mi pani dwie 
godziny, gdy doktor uda się do szpitala? 
- Czy nie mogłabyś iść innego dnia, w piątek? - zapytała Checchina, jakby 
od niechcenia. 
- Nie, nie, powiedziałam mu, że dzisiaj. Dlaczego chciałaby pani wysłać 
mnie w piątek?
- Idź dzisiaj, rób jak chcesz - i wzruszyła ramionami jak osoba, która 
zrobiła wszystko, co mogła. 
Potem Checchina powróciła do swego okrągłego kapelusza, porządkując 
kilka detali i przyszywając do niego odczepione wcześniej pióro. Nie 
ośmieliłaby się już  prosić męża o pieniądze. Zawsze godziła się z sytuacją, 
cierpiąc w milczeniu, żeby tylko nie słyszeć tego potężnego głosu, który 
wyliczał jej pieniądze i wciąż coś  wypominał. 
I by nie słyszeć również podejrzliwych pytań Susanny. Po kapeluszu zajęła 
się znów  haftowaniem czerwonych inicjałów na ścierkach. Nie chciała już 
myśleć o tym, czego jej brakowało, aby być dobrze ubraną. Nie chciała się 
już więcej zadręczać. Tylko na moment w ciągu dwóch godzin podniosła 
się, żeby zobaczyć, co robi jej mąż. Spał i chrapał nad dużą książką; miał 
rozpiętą kamizelką, spod której wychodziła biała koszula. W kuchni 
Susanna nacierała przyprawami mięso jagnięcia. Potem, o wpół do 
czwartej, Toto obudził się w złym humorze, nałożył na siebie ciężki 
płaszcz i - przeklinając zawód lekarza oraz tych, co go wybrali i wybierają 
- wyszedł na dyżur do Santo Spirito, trzaskając drzwiami. Checchina jak 
zawsze milczała, słysząc go krzyczącego. Potem Susanna ubrała się w 
brązową suknię przypominającą habit zakonny, założyła czarny welon na 
głowę, szal na plecy i przyszła przed wyjściem pozdrowić swą panią.
- Poleć mnie Bogu - powiedziała Checchina, wzdychając.
- Ot tak, niezasłużenie? - odparła opryskliwie Susanna. 
Nareszcie Checchina została sama, wolna przez dwie godziny. I znów 
zaczęły ją nurtować nieznośne myśli dotyczące jej garderoby. Nawet 
służące tych księżnych ubierały się z większą elegancją niż ona. Nie 
mówiąc o samych księżnych, które zmieniały ubiór trzy razy na dzień i 
odwiedzały oczywiście markiza d'Aragonę. A ona, w tych starych 
rzeczach, których się wstydziła, miała tam iść jak żebraczka? 
Nagle u drzwi zabrzmiał dzwonek. Była zaskoczona. Rozglądała się wokół 
i nie miała odwagi otworzyć. Kto to mógł być? Zadzwoniło znowu, ale 

silniej. Musiała  otworzyć. Zapytała drżącym głosem:
- Kto tam?
- Otwórz, Checco, to jestem ja, Isolina.
- Ach, to ty - odpowiedziała Checchina, jak gdyby zawiedziona, i 
otworzyła.
- Jesteś sama, co? Cieszę się! Buziak na przywitanie, a raczej dwa, w tę 
ładną bladą twarzyczkę. Co ci jest, serce moje?
- Nic, nic mi nie jest.
- Bałaś się, że to złodzieje? Słychać wokół  tyle brzydkich opowieści, że ja 
mojej Teresie każę zawsze się pytać "kto to". Teresa, niestety, ma ten 
brzydki zwyczaj, że musi wciąż z kimś plotkować przed wejściowymi  
drzwiami: raz z dzieckiem, raz ze staruszkiem, prawdziwa desperacja.
- Jaka jesteś dziś piękna, Isolino!
- Widzisz? - i na moment podniosła się, żeby pokazać się lepiej.
- Wszystko dla Giorgia, wszystko dla mojej miłości - odpowiedziała, 
siadając znowu.
- Dzisiaj znów jesteś u niego? - zapytała Checchina z wahaniem. 
- Znów, zawsze gdy mogę. Kiedy tylko mam trochę czasu, pół godziny 
wolności, uciekam do niego. Dzisiaj mój mąż miał wyjść około  piątej, 
więc dałam znać Giorgiowi, że przyjdę między piątą a szóstą. Wiesz, są to 
godziny najlepsze na spotkania. A tu niespodzianka, mój mąż wyszedł o 
wpół do czwartej, przez co tracę półtorej godziny, bo Giorgio nie pojawi 
się w swoim domu wcześniej niż pięć minut przed piątą. Pomyślałam: 
pójdę teraz do Checchiny i trochę z nią pobędę, gdyż będzie mi potrzebne 
alibi, jeśli mąż mnie spyta, gdzie byłam. Gdybyś go spotkała, powiedz mu, 
że byłam tu aż do szóstej. Między przyjaciółkami, wiesz...
- Powiem mu - Checchina uśmiechnęła się lekko. - Ten kapelusz jest nowy, 
prawda? 
- Tak, nowy. Wyobraź sobie, że jeszcze nie zapłaciłam za niego. Ale Coppi 
mnie zna, zaczeka. Pieniądze miałam, ale musiałam kupić buciki. 
- Te lakierowane i złocone, które masz na nogach? 
- Właśnie te, serce moje: kosztują u Carducci, ni mniej ni więcej, 
szesnaście lirów, cena horrendalna, ale widzisz ten  obcas, te szwy 
finezyjne? 
- Są piękne. 
- Giorgio uwielbia nogi dobrze obute. Gdybyś wiedziała, jak dziwni są 
amanci! Na przykład miałam chusteczki z białego płótna, proste, z

 
wyhaftowanym inicjałem, pochodziły jeszcze z mojej wyprawki. Nic z 
tego, Giorgio chce, żebym miała chusteczki batystowe z koronką wokół, 
jak ta. 
- Jest cudowna. 
- Kosztuje pięć lirów. On, wiesz, lubi żartować, że wkłada mi dłonie do 
mufki, a więc musiałam kupić jeszcze tę, za dziewięć lirów. Podoba ci się? 
- Jest piękna. 
- Nie możesz wiedzieć, ile się wydaje pieniędzy, prawdziwa ruina, 
dziecinko moja. Robię małe szachrajstwa, zaciągam długi, po prostu 
można zwariować. Na wszystkie te rzeczy, które mi były potrzebne, 
wzięłam ostatnio sześćdziesiąt lirów pożyczki od lichwiarki, którą zna 
Teresa. Zamiast sześćdziesiąt, muszę zwrócić sto dwadzieścia, podwójnie, 
sześć lirów w każdą sobotę. Okropne jest to, że jak tylko nie zapłacisz, ta 
wiedźma przychodzi, siada sobie w przedpokoju i czeka. Ja w pierwszym 
tygodniu nie mogłam zapłacić. Co za wysiłek, by ją odesłać! Musiałam ją 
błagać, a ona krzyczała... 
- Biedna Isolina! 
- Nieważne! Dla Giorgia zrobiłabym wszystko. 
- Mówiłaś, że ta kobieta pożycza pieniądze? 
- Są ci może potrzebne? - zapytała Isolina, podnosząc bystro oczy. 
- Nie, nie... tak po prostu spytałam. 
- Myślałam... Ale jest bardzo trudno je dostać. I grozi, że powie mężowi, 
nikczemna.    
- Czy widzę dobrze? Również ta szpilka jest nowa? 
- Tak, kupiłam ją wczoraj. Teraz nosi się w kształcie podkowy, są bardzo 
modne. Arystokratki mają brylantowe, ja ją mam srebrną. Nieważne, nie 
muszę mieć  brylantów, ale chciałabym mieć  przynajmniej złoty zegarek, 
jeden z tych małych, wiesz, jak medalik. Nie możesz wiedzieć, co to za 
udręka nie mieć zegarka, gdy się ma amanta! Trudno odgadnąć godzinę. 
Przybywasz zbyt wcześnie - jeszcze go nie ma, i jest to powolna śmierć. 
Przychodzisz późno - minął już kwadrans i przez następny on się dąsa, bo 
mężczyźni nie lubią czekać. Jesteś u niego - co pięć minut go pytasz: która 
jest godzina? Irytujesz go tym pytaniem. Do domu wracasz zawsze 
spóźniona i blada ze strachu. Cud, że to uchodzi na sucho. Boże mój, co 
bym zrobiła, żeby mieć zegarek! Teraz na przykład, która będzie godzina? 
Jest czy jeszcze nie - godzina piąta? 
- Ja nie wiem, też nie mam zegarka. 

- Widzisz, nie wiem, czy już iść, czy nie. No wystarczy, kochana, lepiej że 
już pójdę. Odwiedzisz mnie któregoś dnia? 
- Oczywiście, przyjdę.
- Daj mi znać przynajmniej. Ale ci nie wierzę. Zostajesz tutaj teraz sama? 
- Sama
- I co będziesz robić? 
- Nic. 
- Dobrze stracony czas! Całus, dziecinko. 
Gdy Checchina została sama, zaczęła płakać. Ona nie miała butów 
pozłacanych ani chusteczek batystowych, nie miała mufki ani szpilki w 
kształcie podkowy, ani też zegarka. Płakała, bo nie miała nic z tych rzeczy, 
które pomagają w miłości. 
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Czekając, aż wróci Susanna, Checchina - z twarzą ukrytą w bukiecie róż - 
myślała o tym, co napisać markizowi. Opanował ją wstyd, że nie umie 
pisać dobrze, oraz niepokój, że może popełnić jakiś ciężki błąd 
ortograficzny. Upłynęło sporo czasu od momentu kiedy nie napisała 
żadnego listu, a markiz z pewnością otrzymywał zachwycające bileciki od 
tych fantastycznych księżnych. One na pewno pisały na wyszukanym 
eleganckim papierze, pachnącym i podobnym do atłasu. Ona, Checchina, 
nie miała papieru, oprócz szerokich blankietów swego męża  opatrzonych 
nagłówkiem: Antonio Primicerio, lekarz-chirurg, godziny przyjęć od 13 do 
15, via del Bufalo; emanowały zapachem fenolu, jak wszystkie rzeczy, 
których dotykał Toto, i również ona. Co jakiś czas wąchała rękawy ubrań, 
żeby znaleźć ślad tej przykrej woni. 
- Nie ma koperty - powiedziała Susanna, powracając. 
- I co ja teraz zrobię? 
- Wystarczy złożyć duży arkusz papieru na cztery części i zamknąć go 
klejem z mąki. 
- Nie, rezygnuję. Powiedz temu młodzianowi, żeby podziękował 
markizowi w moim imieniu, ale.... posłuchaj... czy mu trzeba coś dać? 
Służąca zrobiła grymas, jakby nie chciała się wtrącać. 
- Czy masz jednego lira, Susanna? - spytała Checchina wymownie. 
- Jak mogę mieć, skoro mam od pani  wyliczone każdego ranka pieniądze! 
W dodatku wszystko jest drogie: rzeźnik nie boi się Boga, a do warzyw 
nawet nie można się zbliżyć, żeby nie zgrzeszyć od gniewu. Nic mi prawie 
nie zostało w kieszeni.
- Policz, Susanna, może uzbiera się lir - drżał jej głos i miała łzy w oczach. 
- Zaledwie osiem soldów, a muszę jeszcze kupić sól do zupy i ser do 
flaczków. 
- To, co ci zostało, daj młodzianowi. Niech podziękuje swemu panu oraz 
przeprosi w moim imieniu, że nie odpisałam... No idź, Susanna, o soli 
pomyślimy potem... 
- Pani wie, że właściciel sklepu nie udziela kredytu. 
Checchina skinęła głową. Rumieniła się z upokorzenia z powodu tych 
ośmiu nędznych soldów, którymi służący markiza, przyzwyczajony do 
napiwków książęcych, mógł pogardzić. Gdy usłyszała, że zamykają się 
drzwi, odetchnęła z ulgą. 
- Wziął je? 
- Jakby śmiał ich nie wziąć! - odpowiedziała służąca, powracając do

 

przeczesywania gęstych i ciemnych włosów Checchiny, która wpatrywała 
się w bukiet owinięty w dekoracyjny papier. 
- Gdzie chce pani postawić te kwiaty? 
- Tutaj.
- Proszę uważać, bo ich zapach może  wywołać ból głowy. Pewna osoba, u 
której służyłam, cierpiała z tego powodu na silną migrenę. 
- A więc ustawmy je w pokoju gościnnym. 
- A do czego je pani włoży? Nie ma wazonów. 
- Do szklanki... 
- Są wszystkie zbyt małe.
- To prawda - burknęła Checchina urażona - są zbyt małe.
- Proszę posłuchać - rzekła Susanna - dam pani dobrą radę. Najlepsze co 
można zrobić to wysłać te kwiaty Niepokalanej Dziewicy do Sant'Andrea 
delle Fratte. Niech je pani da z sercem, jak mówi kaznodzieja, zyskując 
tym sobie podwójną przychylność Świętej Panny. Tak, nigdy nie 
wiadomo... Kwiaty, słodycze, klejnoty, są dziełem diabła i wiodą do 
pokusy. Lepiej unikać niebezpieczeństw, niech pani wyśle ten bukiet 
Madonnie. 
- Przynajmniej zaczekajmy na Tota, żeby go  zobaczył. Sprawi mu 
przyjemność - powiedziała Checchina niskim lękliwym głosem. 
- Dobre sobie! To on przecież mówi, że kwiaty kosztują zbyt dużo i nie 
służą do niczego, z wyjątkiem kwiatów lipy na pocenie się i kwiatów 
rumianka na ból brzucha! 
- A więc zanieś te kwiaty Madonnie. 
Popatrzyła jeszcze na róże - białe z różowymi brzegami, i na łagodną 
wanilię, po czym postanowiła wyrwać się z tego odrętwienia. Nałożyła 
swój brzydki domowy żakiet z wymiętym kołnierzem z białą koronką i 
poszła usiąść do jadalni. Zmęczenie odebrało jej chęć do porannego 
obrzucenia wzrokiem mieszkania:  sprawdzenia, czy jest kurz na meblach, 
czy kąty pokoi są dobrze wymiecione, czy piec jest umyty... Rzuciłaby się 
na łóżko, nawet w ubraniu, i spałaby, gdyby nie ta chłodna kołdra. Zaczęła 
wyszywać na nowych ścierkach do naczyń, które już wcześniej obrąbiła, 
czerwone inicjały oraz numery. Pracowała przez pół godziny, starając się 
przezwyciężyć senność, ale powieki jej bezustannie drgały. 
Jedna ze ścierek upadła na podłogę, pozostawiając na jej czarnej sukni 
nitkę czerwoną jak krew. Checchina położyła swe bierne i bezwładne 
dłonie na kolanach. Odczuwała zimne dreszcze i ciążyła jej głowa. Stopy 

odziane w wełniane buty sztywniały na kaflowej podłodze, więc - by je 
oprzeć o coś cieplejszego - przyciągnęła do siebie krzesło. Marzyła o tym, 
aby usiąść w dużym i wygodnym fotelu, z gładką i mile trzeszczącą 
jedwabną tapicerką, i  zanurzyć stopy w ciepłym i miękkim dywanie. O 
tych właśnie miękkościach on jej opowiadał. I teraz w półśnie - opatulona 
w swą wełnianą suknię, z dłońmi ukrytymi w szerokich rękawach, aby nie 
czuć zimna - myślała, jak przyjemne byłoby ciepłe, zaciemnione i 
pachnące gniazdko, gdzie zapadałoby się w miękkościach i nie słyszało 
żadnego hałasu. W uszach brzmiał jej jego głos - łagodny i pieszczący, gdy 
się do niej zwracał, nadający słowom miłej uchu melodii. Wydawało jej 
się, że go słyszy i że oddycha zapachem świeżych fiołków.
Wzdrygnęła się i otworzyła oczy. Trzęsła się z zimna w tym ponurym 
pokoju jadalnym wypełnionym wilgocią listopada. Pobolewały ją ręce i 
ramiona, a w nodze czuła mrowienie, jakby ukłucia szpilek. Przeszła do 
swego pokoju, kulejąc i szczękając zębami, i owinęła się starym weł-
nianym szalem w szaro-niebieską kratkę. Och, gdyby miała przynajmniej 
futro! Jak te szczęśliwe kobiety spotykane na deptaku; wszystkie 
roześmiane i otulone w swe futerka, spod których wychodził tylko brzeg 
sukni. Ale z Totem nie mogła o tym rozmawiać. Futra, te mniej drogie, 
kosztowały czterdzieści pięć lirów - suma ogromna. Byłoby jej marzeniem 
wyjść w futrze, a nie w tym starym czarnym płaszczu, który stracił na 
wypustkach wszystkie perełki. Ogarnęła ją wielka melancholia oraz 
pragnienie posiadania rzeczy kosztownych i eleganckich, które pomagają 
błyszczeć kobiecej urodzie. 
Otworzyła szafę z ubraniami i z nieszczęsną miną dokładnie je oglądała: ta 
letnia suknia w żółto-zieloną szachownicę zbyt rzucała się w oczy i ją 
pogrubiała, była też zbyt lekka, nie można jej było brać pod uwagę; ta z 
czarnego jedwabiu, którą nosiła już od czterech lat, była zużyta w szwach, 
zwłaszcza w tułowiu, gdzie fiszbiny poprzecierały materiał; prezentowała 
się zbyt nędznie, nie mogła jej założyć. Nie pozostawało jej nic innego, jak 
tylko znów ubrać suknię z wełny w kolorze zgniłej zieleni - tę samą, którą 
miała na sobie poprzedniego wieczoru; tę samą, tę jedyną. Nie miała nic 
innego, musiała ją znów założyć; jak jakaś biedaczka, którą mąż trzyma w 
ryzach. Och, ten Toto! Tak nieludzko skąpy i do tego stopnia podejrzliwy 
wobec żony i służącej, że je wciąż kontrolował i patrzył na nie z 
przebiegłym uśmiechem mężczyzny, którego nie sposób oszukać. Często 
pojawiał się niespodzianie za ich plecami, gdy rozmawiały po cichu w 

kuchni, co złościło Susannę i raniło Checchinę. Dlaczego nie pozwalał jej 
sprawić sobie sukni z czarnego kaszmiru, który leży bosko na każdej 
sylwetce, jest miękki jak rękawiczka oraz wyszczupla? Potrzeba by 
przynajmniej dwunastu metrów materiału w cenie pięć lirów za metr, 
razem sześćdziesiąt lirów, i jeszcze dwadzieścia lirów dla krawcowej, 
minimum osiemdziesiąt lirów. Ale taką suknię nosi się ciągle i jest zawsze 
elegancka, trwa przez wieki. Od dwóch lat, co trzy miesiące, kłóciła się z 
Totem na ten temat. 
- Przepraszam, dlaczego bym ci miał ją sprawić? Nie wystarcza ci ubiór, 
który posiadasz? Masz tyle wszystkiego! Chcesz się zrobić dla mnie ładna? 
Checco moja, już cię znam, wiem wszystko o tobie, więc ta zalotność nie 
jest wcale potrzebna. 
- A więc mam chodzić jak nędzarka, tak? Ludzie wokół powiedzą, że jesteś 
lekarzem bez pacjentów i bez pieniędzy. 
Ale na koniec Checchina poddawała się z rezygnacją i odświeżała swe 
stare ubrania, farbując je i czyszcząc. Jednakże teraz to pragnienie czarnej 
sukni było zbyt duże. Byłoby jej w niej tak dobrze: prosta z czarnymi 
guzikami, do tego cienka biała chustka przy szyi, jak koloratka, i jedna z 
tych srebrnych szpilek z literkami imienia - imienia Fanny - które Suscipi 
sprzedaje w dobrej cenie. A na wierzchu futro i kapelusz... Och, jaki 
brzydki był kapelusz, który posiadała! Był z czarnej słomki bez połysku, z 
aksamitną czarną podszewką, z dwiema fałdkami oraz z czarnym piórkiem 
- małym, niepokaźnym, które straciło już  formę i wisiało postrzępione, jak 
gdyby się zmoczyło. Kapelusz na głowie, na pierwszy rzut oka, nie 
wyglądał źle, ale patrząc na niego z tyłu budził litość. A więc potrzebny 
byłby aksamitny czepiec przyozdobiony kokardą i z szarfami, również z 
aksamitu, do wiązania pod szyją. Sprzedawały je wszystkie modystki w 
cenie od dwudziestu do dwudziestu pięciu lirów. Z czarną sukienką i z 
futrem byłaby to rzecz cudowna. Ale ona nie miała nic z tych rzeczy. 
Wszystko było daremne, wszystko niemożliwe.  
Pochłonęła ją pustka. Monotonny hałas dochodzący z kuchni, gdzie 
Susanna zeskrobywała nożem tłuszcz ze stołu, otrząsnął ją z zamyślenia. 
Coś należało zrobić. Zaczęła grzebać w szufladzie szafy wśród kawałków 
materiału i sztucznych kwiatów z wygniecionymi płatkami. Tu powinien 
być czepiec z czarnego atłasu sprzed dwóch lat. Forma była zbyt wysoka, 
brakowało kwiatów, nie było ani kokardy, ani pióra. Ale rozpruwając go i 

modyfikując - ukrywając zużyte fałdki, umieszczając pióro z drugiego 
kapelusza, które by można podmarszczyć nożyczkami - mógł wyjść na 
koniec wcale niezły kapelusik. Szybko zabrała się do roboty, przerabiając z 
niecierpliwością ten mały kawałek atłasu. Wyszła, niestety, rzecz 
bezkształtna. Tylko pióro mogłoby uratować całość. Zdjęła je z aktualnego 
kapelusza i przyczepiła dla próby do tego nowego. Spojrzała w lustro i 
zrozumiała, że przeróbka nie wyszła dobrze: kapelusik był zbyt mały na 
głowie, a pióro było przekrzywione. 
- Co tu robisz? - zapytał mąż, zachodząc ją od tyłu.
Checchina, przestraszona i zakłopotana, obróciła się gwałtownie, jak 
gdyby uczyniła zbrodnię. 
- Co tu robisz? - powtórzył mąż. 
- Nic. Próbowałam odnowić kapelusz, bo nie mam, jak wiesz. 
- Ach, znowu zaczynamy, Checco moja? Byłoby lepiej, gdybyś pomyślała 
o zupie z cykorii, do której Susanna nie włożyła skórki wieprzowej. A 
wiesz jak ją lubię! 
- Jak ci się podoba ten kapelusz? - zapytała. 
- Nie znam się na tych waszych kobiecych sprawach. 
- Mimo wszystko powiedz mi, Toto - poprosiła Checca. 
- Wyglądasz źle; to wszystko, skoro chcesz usłyszeć prawdę. Był lepszy 
ten poprzedni.
Checchina zdjęła powoli z głowy to dziwaczne nakrycie głowy i odczepiła 
pióro. 
- Teraz nie jest pora na te rzeczy, Checco - wykrzyknął doktor swym 
potężnym głosem. - Teraz się je. 
Przy stole, gdy Toto kroił gotowane mięso, Checchina mimochodem 
wspomniała o bukiecie kwiatów, patrząc się w talerz. 
- Wspaniałomyślny gest arystokraty - powiedział Toto. - Dajecie mu obiad, 
który was kosztuje mniej więcej trzydzieści pięć lirów, czyli tyle, że wy 
jedlibyście przez dziesięć dni, wypruwacie sobie żyły, bo pracujecie ciężko 
od rana do wieczora, wreszcie staracie się zrobić dobre wrażenie przy 
stole, a on przychodzi, zjada obiad, jak gdyby nigdy nic, i na następny 
dzień posyła bukiet kwiatów dla pani! 
- Taki jest może zwyczaj - powiedziała Checchina, patrząc się w kieliszek 
z kilkoma kroplami stołowego wina. 
- Zwyczaj, zwyczaj! Nie mów mi o zwyczajach tych arystokratów. Daj mi 
raczej  te flaczki, Checco; są ze słoniną? Popełniają wiele głupot ci 

panowie. Kwiaty kosztują dużo pieniędzy i nie służą do niczego. Brakuje 
startego sera do tych flaczków. Zapomniałaś, Susanno, o pecorino. 
- Nie miałam już pieniędzy, aby go kupić - krzyknęła służąca z kuchni, 
wśród zgiełku widelców i noży. 
- Wydałyście wszystko? 
- Wszystko.
- Jak zwykle, wciąż ta sama śpiewka! Żeby raz się zdarzyło, że macie jakiś 
pieniądz do zwrócenia! 
- Był napiwek dla służącego markiza - odpowiedziała Susanna ożywiona. 
- Również napiwek?!
Checchina wypiła w pośpiechu całą szklankę wody.
- Również napiwek... oto do czego służą kwiaty: do podania mi na obiad  
niekompletnych flaczków. Ale jeśli pan markiz myśli, że w ten sposób 
spłacił dług... O nie, muszą być interesy, muszą znaleźć się pacjenci po tym 
ponad trzydziestolirowym obiedzie, który on sobie zjadł! Zobaczymy, czy 
jest dżentelmenem pan markiz. Owoce z wczorajszego dnia pozostały? 
- Nie - odpowiedziała żona. 
- Susanna, przynieś więc pieczone kasztany - wykrzyknął doktor. 
Po obiedzie Toto zasiadł przy swym biurku, czekając na wizyty pacjentów, 
które miały się odbywać od pierwszej do trzeciej, ale niestety zdarzały się 
rzadko: jedna - co trzy lub cztery dni. Przeważnie doktor otwierał książkę 
medyczną i nad nią zasypiał na swym skórzanym fotelowym krześle. 
Checchina, zamyślona, pozostała przy stole, łamiąc łupinki kasztanów na 
drobne kawałki. W pokoju unosił się zapach cykorii i duszonych flaków. 
- Czy wystarczy na kolację pieczeń z jagnięcia z ziemniakami? - zapytała 
Suzanna, przyciągając do siebie obrus, by wyeliminować okruchy chleba. 
- Wystarczy - odpowiedziała Checchina, pozostając jeszcze na swym 
miejscu, niezdolna do niczego. Była wciąż pod wrażeniem porannych 
wydarzeń.
- Dziś rano rozmawiałam z ojcem Filenem w  Sant'Andrea delle Fratte - 
odezwała się poufale służąca. - Ten święty ksiądz narzeka, że pani nie 
chodzi tam zbyt często. 
- Mogłaś mu powiedzieć, że Toto nam dokucza i krzyczy na mnie. 
- Powiedziałam mu, że pan Toto nie wierzy, bo wie, jak jest zrobiony w 
środku człowiek oraz widzi, jak umiera wielu chrześcijan, dla których św. 
Andrzej z Awelinu jest patronem dobrej śmierci. Ale mężczyźni są 
wszyscy jednakowi: gdy czują się dobrze, śmieją się z religii i grzeszą,

 
potem, gdy są chorzy, wzywają Boga i Madonnę... Powiedziałam ojcu 
Filenowi, że przyjdę dzisiaj wyspowiadać się. Czy da mi pani dwie 
godziny, gdy doktor uda się do szpitala? 
- Czy nie mogłabyś iść innego dnia, w piątek? - zapytała Checchina, jakby 
od niechcenia. 
- Nie, nie, powiedziałam mu, że dzisiaj. Dlaczego chciałaby pani wysłać 
mnie w piątek?
- Idź dzisiaj, rób jak chcesz - i wzruszyła ramionami jak osoba, która 
zrobiła wszystko, co mogła. 
Potem Checchina powróciła do swego okrągłego kapelusza, porządkując 
kilka detali i przyszywając do niego odczepione wcześniej pióro. Nie 
ośmieliłaby się już  prosić męża o pieniądze. Zawsze godziła się z sytuacją, 
cierpiąc w milczeniu, żeby tylko nie słyszeć tego potężnego głosu, który 
wyliczał jej pieniądze i wciąż coś  wypominał. 
I by nie słyszeć również podejrzliwych pytań Susanny. Po kapeluszu zajęła 
się znów  haftowaniem czerwonych inicjałów na ścierkach. Nie chciała już 
myśleć o tym, czego jej brakowało, aby być dobrze ubraną. Nie chciała się 
już więcej zadręczać. Tylko na moment w ciągu dwóch godzin podniosła 
się, żeby zobaczyć, co robi jej mąż. Spał i chrapał nad dużą książką; miał 
rozpiętą kamizelką, spod której wychodziła biała koszula. W kuchni 
Susanna nacierała przyprawami mięso jagnięcia. Potem, o wpół do 
czwartej, Toto obudził się w złym humorze, nałożył na siebie ciężki 
płaszcz i - przeklinając zawód lekarza oraz tych, co go wybrali i wybierają 
- wyszedł na dyżur do Santo Spirito, trzaskając drzwiami. Checchina jak 
zawsze milczała, słysząc go krzyczącego. Potem Susanna ubrała się w 
brązową suknię przypominającą habit zakonny, założyła czarny welon na 
głowę, szal na plecy i przyszła przed wyjściem pozdrowić swą panią.
- Poleć mnie Bogu - powiedziała Checchina, wzdychając.
- Ot tak, niezasłużenie? - odparła opryskliwie Susanna. 
Nareszcie Checchina została sama, wolna przez dwie godziny. I znów 
zaczęły ją nurtować nieznośne myśli dotyczące jej garderoby. Nawet 
służące tych księżnych ubierały się z większą elegancją niż ona. Nie 
mówiąc o samych księżnych, które zmieniały ubiór trzy razy na dzień i 
odwiedzały oczywiście markiza d'Aragonę. A ona, w tych starych 
rzeczach, których się wstydziła, miała tam iść jak żebraczka? 
Nagle u drzwi zabrzmiał dzwonek. Była zaskoczona. Rozglądała się wokół 
i nie miała odwagi otworzyć. Kto to mógł być? Zadzwoniło znowu, ale 

silniej. Musiała  otworzyć. Zapytała drżącym głosem:
- Kto tam?
- Otwórz, Checco, to jestem ja, Isolina.
- Ach, to ty - odpowiedziała Checchina, jak gdyby zawiedziona, i 
otworzyła.
- Jesteś sama, co? Cieszę się! Buziak na przywitanie, a raczej dwa, w tę 
ładną bladą twarzyczkę. Co ci jest, serce moje?
- Nic, nic mi nie jest.
- Bałaś się, że to złodzieje? Słychać wokół  tyle brzydkich opowieści, że ja 
mojej Teresie każę zawsze się pytać "kto to". Teresa, niestety, ma ten 
brzydki zwyczaj, że musi wciąż z kimś plotkować przed wejściowymi  
drzwiami: raz z dzieckiem, raz ze staruszkiem, prawdziwa desperacja.
- Jaka jesteś dziś piękna, Isolino!
- Widzisz? - i na moment podniosła się, żeby pokazać się lepiej.
- Wszystko dla Giorgia, wszystko dla mojej miłości - odpowiedziała, 
siadając znowu.
- Dzisiaj znów jesteś u niego? - zapytała Checchina z wahaniem. 
- Znów, zawsze gdy mogę. Kiedy tylko mam trochę czasu, pół godziny 
wolności, uciekam do niego. Dzisiaj mój mąż miał wyjść około  piątej, 
więc dałam znać Giorgiowi, że przyjdę między piątą a szóstą. Wiesz, są to 
godziny najlepsze na spotkania. A tu niespodzianka, mój mąż wyszedł o 
wpół do czwartej, przez co tracę półtorej godziny, bo Giorgio nie pojawi 
się w swoim domu wcześniej niż pięć minut przed piątą. Pomyślałam: 
pójdę teraz do Checchiny i trochę z nią pobędę, gdyż będzie mi potrzebne 
alibi, jeśli mąż mnie spyta, gdzie byłam. Gdybyś go spotkała, powiedz mu, 
że byłam tu aż do szóstej. Między przyjaciółkami, wiesz...
- Powiem mu - Checchina uśmiechnęła się lekko. - Ten kapelusz jest nowy, 
prawda? 
- Tak, nowy. Wyobraź sobie, że jeszcze nie zapłaciłam za niego. Ale Coppi 
mnie zna, zaczeka. Pieniądze miałam, ale musiałam kupić buciki. 
- Te lakierowane i złocone, które masz na nogach? 
- Właśnie te, serce moje: kosztują u Carducci, ni mniej ni więcej, 
szesnaście lirów, cena horrendalna, ale widzisz ten  obcas, te szwy 
finezyjne? 
- Są piękne. 
- Giorgio uwielbia nogi dobrze obute. Gdybyś wiedziała, jak dziwni są 
amanci! Na przykład miałam chusteczki z białego płótna, proste, z

 
wyhaftowanym inicjałem, pochodziły jeszcze z mojej wyprawki. Nic z 
tego, Giorgio chce, żebym miała chusteczki batystowe z koronką wokół, 
jak ta. 
- Jest cudowna. 
- Kosztuje pięć lirów. On, wiesz, lubi żartować, że wkłada mi dłonie do 
mufki, a więc musiałam kupić jeszcze tę, za dziewięć lirów. Podoba ci się? 
- Jest piękna. 
- Nie możesz wiedzieć, ile się wydaje pieniędzy, prawdziwa ruina, 
dziecinko moja. Robię małe szachrajstwa, zaciągam długi, po prostu 
można zwariować. Na wszystkie te rzeczy, które mi były potrzebne, 
wzięłam ostatnio sześćdziesiąt lirów pożyczki od lichwiarki, którą zna 
Teresa. Zamiast sześćdziesiąt, muszę zwrócić sto dwadzieścia, podwójnie, 
sześć lirów w każdą sobotę. Okropne jest to, że jak tylko nie zapłacisz, ta 
wiedźma przychodzi, siada sobie w przedpokoju i czeka. Ja w pierwszym 
tygodniu nie mogłam zapłacić. Co za wysiłek, by ją odesłać! Musiałam ją 
błagać, a ona krzyczała... 
- Biedna Isolina! 
- Nieważne! Dla Giorgia zrobiłabym wszystko. 
- Mówiłaś, że ta kobieta pożycza pieniądze? 
- Są ci może potrzebne? - zapytała Isolina, podnosząc bystro oczy. 
- Nie, nie... tak po prostu spytałam. 
- Myślałam... Ale jest bardzo trudno je dostać. I grozi, że powie mężowi, 
nikczemna.    
- Czy widzę dobrze? Również ta szpilka jest nowa? 
- Tak, kupiłam ją wczoraj. Teraz nosi się w kształcie podkowy, są bardzo 
modne. Arystokratki mają brylantowe, ja ją mam srebrną. Nieważne, nie 
muszę mieć  brylantów, ale chciałabym mieć  przynajmniej złoty zegarek, 
jeden z tych małych, wiesz, jak medalik. Nie możesz wiedzieć, co to za 
udręka nie mieć zegarka, gdy się ma amanta! Trudno odgadnąć godzinę. 
Przybywasz zbyt wcześnie - jeszcze go nie ma, i jest to powolna śmierć. 
Przychodzisz późno - minął już kwadrans i przez następny on się dąsa, bo 
mężczyźni nie lubią czekać. Jesteś u niego - co pięć minut go pytasz: która 
jest godzina? Irytujesz go tym pytaniem. Do domu wracasz zawsze 
spóźniona i blada ze strachu. Cud, że to uchodzi na sucho. Boże mój, co 
bym zrobiła, żeby mieć zegarek! Teraz na przykład, która będzie godzina? 
Jest czy jeszcze nie - godzina piąta? 
- Ja nie wiem, też nie mam zegarka. 

- Widzisz, nie wiem, czy już iść, czy nie. No wystarczy, kochana, lepiej że 
już pójdę. Odwiedzisz mnie któregoś dnia? 
- Oczywiście, przyjdę.
- Daj mi znać przynajmniej. Ale ci nie wierzę. Zostajesz tutaj teraz sama? 
- Sama
- I co będziesz robić? 
- Nic. 
- Dobrze stracony czas! Całus, dziecinko. 
Gdy Checchina została sama, zaczęła płakać. Ona nie miała butów 
pozłacanych ani chusteczek batystowych, nie miała mufki ani szpilki w 
kształcie podkowy, ani też zegarka. Płakała, bo nie miała nic z tych rzeczy, 
które pomagają w miłości. 
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Czekając, aż wróci Susanna, Checchina - z twarzą ukrytą w bukiecie róż - 
myślała o tym, co napisać markizowi. Opanował ją wstyd, że nie umie 
pisać dobrze, oraz niepokój, że może popełnić jakiś ciężki błąd 
ortograficzny. Upłynęło sporo czasu od momentu kiedy nie napisała 
żadnego listu, a markiz z pewnością otrzymywał zachwycające bileciki od 
tych fantastycznych księżnych. One na pewno pisały na wyszukanym 
eleganckim papierze, pachnącym i podobnym do atłasu. Ona, Checchina, 
nie miała papieru, oprócz szerokich blankietów swego męża  opatrzonych 
nagłówkiem: Antonio Primicerio, lekarz-chirurg, godziny przyjęć od 13 do 
15, via del Bufalo; emanowały zapachem fenolu, jak wszystkie rzeczy, 
których dotykał Toto, i również ona. Co jakiś czas wąchała rękawy ubrań, 
żeby znaleźć ślad tej przykrej woni. 
- Nie ma koperty - powiedziała Susanna, powracając. 
- I co ja teraz zrobię? 
- Wystarczy złożyć duży arkusz papieru na cztery części i zamknąć go 
klejem z mąki. 
- Nie, rezygnuję. Powiedz temu młodzianowi, żeby podziękował 
markizowi w moim imieniu, ale.... posłuchaj... czy mu trzeba coś dać? 
Służąca zrobiła grymas, jakby nie chciała się wtrącać. 
- Czy masz jednego lira, Susanna? - spytała Checchina wymownie. 
- Jak mogę mieć, skoro mam od pani  wyliczone każdego ranka pieniądze! 
W dodatku wszystko jest drogie: rzeźnik nie boi się Boga, a do warzyw 
nawet nie można się zbliżyć, żeby nie zgrzeszyć od gniewu. Nic mi prawie 
nie zostało w kieszeni.
- Policz, Susanna, może uzbiera się lir - drżał jej głos i miała łzy w oczach. 
- Zaledwie osiem soldów, a muszę jeszcze kupić sól do zupy i ser do 
flaczków. 
- To, co ci zostało, daj młodzianowi. Niech podziękuje swemu panu oraz 
przeprosi w moim imieniu, że nie odpisałam... No idź, Susanna, o soli 
pomyślimy potem... 
- Pani wie, że właściciel sklepu nie udziela kredytu. 
Checchina skinęła głową. Rumieniła się z upokorzenia z powodu tych 
ośmiu nędznych soldów, którymi służący markiza, przyzwyczajony do 
napiwków książęcych, mógł pogardzić. Gdy usłyszała, że zamykają się 
drzwi, odetchnęła z ulgą. 
- Wziął je? 
- Jakby śmiał ich nie wziąć! - odpowiedziała służąca, powracając do

 

przeczesywania gęstych i ciemnych włosów Checchiny, która wpatrywała 
się w bukiet owinięty w dekoracyjny papier. 
- Gdzie chce pani postawić te kwiaty? 
- Tutaj.
- Proszę uważać, bo ich zapach może  wywołać ból głowy. Pewna osoba, u 
której służyłam, cierpiała z tego powodu na silną migrenę. 
- A więc ustawmy je w pokoju gościnnym. 
- A do czego je pani włoży? Nie ma wazonów. 
- Do szklanki... 
- Są wszystkie zbyt małe.
- To prawda - burknęła Checchina urażona - są zbyt małe.
- Proszę posłuchać - rzekła Susanna - dam pani dobrą radę. Najlepsze co 
można zrobić to wysłać te kwiaty Niepokalanej Dziewicy do Sant'Andrea 
delle Fratte. Niech je pani da z sercem, jak mówi kaznodzieja, zyskując 
tym sobie podwójną przychylność Świętej Panny. Tak, nigdy nie 
wiadomo... Kwiaty, słodycze, klejnoty, są dziełem diabła i wiodą do 
pokusy. Lepiej unikać niebezpieczeństw, niech pani wyśle ten bukiet 
Madonnie. 
- Przynajmniej zaczekajmy na Tota, żeby go  zobaczył. Sprawi mu 
przyjemność - powiedziała Checchina niskim lękliwym głosem. 
- Dobre sobie! To on przecież mówi, że kwiaty kosztują zbyt dużo i nie 
służą do niczego, z wyjątkiem kwiatów lipy na pocenie się i kwiatów 
rumianka na ból brzucha! 
- A więc zanieś te kwiaty Madonnie. 
Popatrzyła jeszcze na róże - białe z różowymi brzegami, i na łagodną 
wanilię, po czym postanowiła wyrwać się z tego odrętwienia. Nałożyła 
swój brzydki domowy żakiet z wymiętym kołnierzem z białą koronką i 
poszła usiąść do jadalni. Zmęczenie odebrało jej chęć do porannego 
obrzucenia wzrokiem mieszkania:  sprawdzenia, czy jest kurz na meblach, 
czy kąty pokoi są dobrze wymiecione, czy piec jest umyty... Rzuciłaby się 
na łóżko, nawet w ubraniu, i spałaby, gdyby nie ta chłodna kołdra. Zaczęła 
wyszywać na nowych ścierkach do naczyń, które już wcześniej obrąbiła, 
czerwone inicjały oraz numery. Pracowała przez pół godziny, starając się 
przezwyciężyć senność, ale powieki jej bezustannie drgały. 
Jedna ze ścierek upadła na podłogę, pozostawiając na jej czarnej sukni 
nitkę czerwoną jak krew. Checchina położyła swe bierne i bezwładne 
dłonie na kolanach. Odczuwała zimne dreszcze i ciążyła jej głowa. Stopy 

odziane w wełniane buty sztywniały na kaflowej podłodze, więc - by je 
oprzeć o coś cieplejszego - przyciągnęła do siebie krzesło. Marzyła o tym, 
aby usiąść w dużym i wygodnym fotelu, z gładką i mile trzeszczącą 
jedwabną tapicerką, i  zanurzyć stopy w ciepłym i miękkim dywanie. O 
tych właśnie miękkościach on jej opowiadał. I teraz w półśnie - opatulona 
w swą wełnianą suknię, z dłońmi ukrytymi w szerokich rękawach, aby nie 
czuć zimna - myślała, jak przyjemne byłoby ciepłe, zaciemnione i 
pachnące gniazdko, gdzie zapadałoby się w miękkościach i nie słyszało 
żadnego hałasu. W uszach brzmiał jej jego głos - łagodny i pieszczący, gdy 
się do niej zwracał, nadający słowom miłej uchu melodii. Wydawało jej 
się, że go słyszy i że oddycha zapachem świeżych fiołków.
Wzdrygnęła się i otworzyła oczy. Trzęsła się z zimna w tym ponurym 
pokoju jadalnym wypełnionym wilgocią listopada. Pobolewały ją ręce i 
ramiona, a w nodze czuła mrowienie, jakby ukłucia szpilek. Przeszła do 
swego pokoju, kulejąc i szczękając zębami, i owinęła się starym weł-
nianym szalem w szaro-niebieską kratkę. Och, gdyby miała przynajmniej 
futro! Jak te szczęśliwe kobiety spotykane na deptaku; wszystkie 
roześmiane i otulone w swe futerka, spod których wychodził tylko brzeg 
sukni. Ale z Totem nie mogła o tym rozmawiać. Futra, te mniej drogie, 
kosztowały czterdzieści pięć lirów - suma ogromna. Byłoby jej marzeniem 
wyjść w futrze, a nie w tym starym czarnym płaszczu, który stracił na 
wypustkach wszystkie perełki. Ogarnęła ją wielka melancholia oraz 
pragnienie posiadania rzeczy kosztownych i eleganckich, które pomagają 
błyszczeć kobiecej urodzie. 
Otworzyła szafę z ubraniami i z nieszczęsną miną dokładnie je oglądała: ta 
letnia suknia w żółto-zieloną szachownicę zbyt rzucała się w oczy i ją 
pogrubiała, była też zbyt lekka, nie można jej było brać pod uwagę; ta z 
czarnego jedwabiu, którą nosiła już od czterech lat, była zużyta w szwach, 
zwłaszcza w tułowiu, gdzie fiszbiny poprzecierały materiał; prezentowała 
się zbyt nędznie, nie mogła jej założyć. Nie pozostawało jej nic innego, jak 
tylko znów ubrać suknię z wełny w kolorze zgniłej zieleni - tę samą, którą 
miała na sobie poprzedniego wieczoru; tę samą, tę jedyną. Nie miała nic 
innego, musiała ją znów założyć; jak jakaś biedaczka, którą mąż trzyma w 
ryzach. Och, ten Toto! Tak nieludzko skąpy i do tego stopnia podejrzliwy 
wobec żony i służącej, że je wciąż kontrolował i patrzył na nie z 
przebiegłym uśmiechem mężczyzny, którego nie sposób oszukać. Często 
pojawiał się niespodzianie za ich plecami, gdy rozmawiały po cichu w 

kuchni, co złościło Susannę i raniło Checchinę. Dlaczego nie pozwalał jej 
sprawić sobie sukni z czarnego kaszmiru, który leży bosko na każdej 
sylwetce, jest miękki jak rękawiczka oraz wyszczupla? Potrzeba by 
przynajmniej dwunastu metrów materiału w cenie pięć lirów za metr, 
razem sześćdziesiąt lirów, i jeszcze dwadzieścia lirów dla krawcowej, 
minimum osiemdziesiąt lirów. Ale taką suknię nosi się ciągle i jest zawsze 
elegancka, trwa przez wieki. Od dwóch lat, co trzy miesiące, kłóciła się z 
Totem na ten temat. 
- Przepraszam, dlaczego bym ci miał ją sprawić? Nie wystarcza ci ubiór, 
który posiadasz? Masz tyle wszystkiego! Chcesz się zrobić dla mnie ładna? 
Checco moja, już cię znam, wiem wszystko o tobie, więc ta zalotność nie 
jest wcale potrzebna. 
- A więc mam chodzić jak nędzarka, tak? Ludzie wokół powiedzą, że jesteś 
lekarzem bez pacjentów i bez pieniędzy. 
Ale na koniec Checchina poddawała się z rezygnacją i odświeżała swe 
stare ubrania, farbując je i czyszcząc. Jednakże teraz to pragnienie czarnej 
sukni było zbyt duże. Byłoby jej w niej tak dobrze: prosta z czarnymi 
guzikami, do tego cienka biała chustka przy szyi, jak koloratka, i jedna z 
tych srebrnych szpilek z literkami imienia - imienia Fanny - które Suscipi 
sprzedaje w dobrej cenie. A na wierzchu futro i kapelusz... Och, jaki 
brzydki był kapelusz, który posiadała! Był z czarnej słomki bez połysku, z 
aksamitną czarną podszewką, z dwiema fałdkami oraz z czarnym piórkiem 
- małym, niepokaźnym, które straciło już  formę i wisiało postrzępione, jak 
gdyby się zmoczyło. Kapelusz na głowie, na pierwszy rzut oka, nie 
wyglądał źle, ale patrząc na niego z tyłu budził litość. A więc potrzebny 
byłby aksamitny czepiec przyozdobiony kokardą i z szarfami, również z 
aksamitu, do wiązania pod szyją. Sprzedawały je wszystkie modystki w 
cenie od dwudziestu do dwudziestu pięciu lirów. Z czarną sukienką i z 
futrem byłaby to rzecz cudowna. Ale ona nie miała nic z tych rzeczy. 
Wszystko było daremne, wszystko niemożliwe.  
Pochłonęła ją pustka. Monotonny hałas dochodzący z kuchni, gdzie 
Susanna zeskrobywała nożem tłuszcz ze stołu, otrząsnął ją z zamyślenia. 
Coś należało zrobić. Zaczęła grzebać w szufladzie szafy wśród kawałków 
materiału i sztucznych kwiatów z wygniecionymi płatkami. Tu powinien 
być czepiec z czarnego atłasu sprzed dwóch lat. Forma była zbyt wysoka, 
brakowało kwiatów, nie było ani kokardy, ani pióra. Ale rozpruwając go i 

modyfikując - ukrywając zużyte fałdki, umieszczając pióro z drugiego 
kapelusza, które by można podmarszczyć nożyczkami - mógł wyjść na 
koniec wcale niezły kapelusik. Szybko zabrała się do roboty, przerabiając z 
niecierpliwością ten mały kawałek atłasu. Wyszła, niestety, rzecz 
bezkształtna. Tylko pióro mogłoby uratować całość. Zdjęła je z aktualnego 
kapelusza i przyczepiła dla próby do tego nowego. Spojrzała w lustro i 
zrozumiała, że przeróbka nie wyszła dobrze: kapelusik był zbyt mały na 
głowie, a pióro było przekrzywione. 
- Co tu robisz? - zapytał mąż, zachodząc ją od tyłu.
Checchina, przestraszona i zakłopotana, obróciła się gwałtownie, jak 
gdyby uczyniła zbrodnię. 
- Co tu robisz? - powtórzył mąż. 
- Nic. Próbowałam odnowić kapelusz, bo nie mam, jak wiesz. 
- Ach, znowu zaczynamy, Checco moja? Byłoby lepiej, gdybyś pomyślała 
o zupie z cykorii, do której Susanna nie włożyła skórki wieprzowej. A 
wiesz jak ją lubię! 
- Jak ci się podoba ten kapelusz? - zapytała. 
- Nie znam się na tych waszych kobiecych sprawach. 
- Mimo wszystko powiedz mi, Toto - poprosiła Checca. 
- Wyglądasz źle; to wszystko, skoro chcesz usłyszeć prawdę. Był lepszy 
ten poprzedni.
Checchina zdjęła powoli z głowy to dziwaczne nakrycie głowy i odczepiła 
pióro. 
- Teraz nie jest pora na te rzeczy, Checco - wykrzyknął doktor swym 
potężnym głosem. - Teraz się je. 
Przy stole, gdy Toto kroił gotowane mięso, Checchina mimochodem 
wspomniała o bukiecie kwiatów, patrząc się w talerz. 
- Wspaniałomyślny gest arystokraty - powiedział Toto. - Dajecie mu obiad, 
który was kosztuje mniej więcej trzydzieści pięć lirów, czyli tyle, że wy 
jedlibyście przez dziesięć dni, wypruwacie sobie żyły, bo pracujecie ciężko 
od rana do wieczora, wreszcie staracie się zrobić dobre wrażenie przy 
stole, a on przychodzi, zjada obiad, jak gdyby nigdy nic, i na następny 
dzień posyła bukiet kwiatów dla pani! 
- Taki jest może zwyczaj - powiedziała Checchina, patrząc się w kieliszek 
z kilkoma kroplami stołowego wina. 
- Zwyczaj, zwyczaj! Nie mów mi o zwyczajach tych arystokratów. Daj mi 
raczej  te flaczki, Checco; są ze słoniną? Popełniają wiele głupot ci 

panowie. Kwiaty kosztują dużo pieniędzy i nie służą do niczego. Brakuje 
startego sera do tych flaczków. Zapomniałaś, Susanno, o pecorino. 
- Nie miałam już pieniędzy, aby go kupić - krzyknęła służąca z kuchni, 
wśród zgiełku widelców i noży. 
- Wydałyście wszystko? 
- Wszystko.
- Jak zwykle, wciąż ta sama śpiewka! Żeby raz się zdarzyło, że macie jakiś 
pieniądz do zwrócenia! 
- Był napiwek dla służącego markiza - odpowiedziała Susanna ożywiona. 
- Również napiwek?!
Checchina wypiła w pośpiechu całą szklankę wody.
- Również napiwek... oto do czego służą kwiaty: do podania mi na obiad  
niekompletnych flaczków. Ale jeśli pan markiz myśli, że w ten sposób 
spłacił dług... O nie, muszą być interesy, muszą znaleźć się pacjenci po tym 
ponad trzydziestolirowym obiedzie, który on sobie zjadł! Zobaczymy, czy 
jest dżentelmenem pan markiz. Owoce z wczorajszego dnia pozostały? 
- Nie - odpowiedziała żona. 
- Susanna, przynieś więc pieczone kasztany - wykrzyknął doktor. 
Po obiedzie Toto zasiadł przy swym biurku, czekając na wizyty pacjentów, 
które miały się odbywać od pierwszej do trzeciej, ale niestety zdarzały się 
rzadko: jedna - co trzy lub cztery dni. Przeważnie doktor otwierał książkę 
medyczną i nad nią zasypiał na swym skórzanym fotelowym krześle. 
Checchina, zamyślona, pozostała przy stole, łamiąc łupinki kasztanów na 
drobne kawałki. W pokoju unosił się zapach cykorii i duszonych flaków. 
- Czy wystarczy na kolację pieczeń z jagnięcia z ziemniakami? - zapytała 
Suzanna, przyciągając do siebie obrus, by wyeliminować okruchy chleba. 
- Wystarczy - odpowiedziała Checchina, pozostając jeszcze na swym 
miejscu, niezdolna do niczego. Była wciąż pod wrażeniem porannych 
wydarzeń.
- Dziś rano rozmawiałam z ojcem Filenem w  Sant'Andrea delle Fratte - 
odezwała się poufale służąca. - Ten święty ksiądz narzeka, że pani nie 
chodzi tam zbyt często. 
- Mogłaś mu powiedzieć, że Toto nam dokucza i krzyczy na mnie. 
- Powiedziałam mu, że pan Toto nie wierzy, bo wie, jak jest zrobiony w 
środku człowiek oraz widzi, jak umiera wielu chrześcijan, dla których św. 
Andrzej z Awelinu jest patronem dobrej śmierci. Ale mężczyźni są 
wszyscy jednakowi: gdy czują się dobrze, śmieją się z religii i grzeszą,

 
potem, gdy są chorzy, wzywają Boga i Madonnę... Powiedziałam ojcu 
Filenowi, że przyjdę dzisiaj wyspowiadać się. Czy da mi pani dwie 
godziny, gdy doktor uda się do szpitala? 
- Czy nie mogłabyś iść innego dnia, w piątek? - zapytała Checchina, jakby 
od niechcenia. 
- Nie, nie, powiedziałam mu, że dzisiaj. Dlaczego chciałaby pani wysłać 
mnie w piątek?
- Idź dzisiaj, rób jak chcesz - i wzruszyła ramionami jak osoba, która 
zrobiła wszystko, co mogła. 
Potem Checchina powróciła do swego okrągłego kapelusza, porządkując 
kilka detali i przyszywając do niego odczepione wcześniej pióro. Nie 
ośmieliłaby się już  prosić męża o pieniądze. Zawsze godziła się z sytuacją, 
cierpiąc w milczeniu, żeby tylko nie słyszeć tego potężnego głosu, który 
wyliczał jej pieniądze i wciąż coś  wypominał. 
I by nie słyszeć również podejrzliwych pytań Susanny. Po kapeluszu zajęła 
się znów  haftowaniem czerwonych inicjałów na ścierkach. Nie chciała już 
myśleć o tym, czego jej brakowało, aby być dobrze ubraną. Nie chciała się 
już więcej zadręczać. Tylko na moment w ciągu dwóch godzin podniosła 
się, żeby zobaczyć, co robi jej mąż. Spał i chrapał nad dużą książką; miał 
rozpiętą kamizelką, spod której wychodziła biała koszula. W kuchni 
Susanna nacierała przyprawami mięso jagnięcia. Potem, o wpół do 
czwartej, Toto obudził się w złym humorze, nałożył na siebie ciężki 
płaszcz i - przeklinając zawód lekarza oraz tych, co go wybrali i wybierają 
- wyszedł na dyżur do Santo Spirito, trzaskając drzwiami. Checchina jak 
zawsze milczała, słysząc go krzyczącego. Potem Susanna ubrała się w 
brązową suknię przypominającą habit zakonny, założyła czarny welon na 
głowę, szal na plecy i przyszła przed wyjściem pozdrowić swą panią.
- Poleć mnie Bogu - powiedziała Checchina, wzdychając.
- Ot tak, niezasłużenie? - odparła opryskliwie Susanna. 
Nareszcie Checchina została sama, wolna przez dwie godziny. I znów 
zaczęły ją nurtować nieznośne myśli dotyczące jej garderoby. Nawet 
służące tych księżnych ubierały się z większą elegancją niż ona. Nie 
mówiąc o samych księżnych, które zmieniały ubiór trzy razy na dzień i 
odwiedzały oczywiście markiza d'Aragonę. A ona, w tych starych 
rzeczach, których się wstydziła, miała tam iść jak żebraczka? 
Nagle u drzwi zabrzmiał dzwonek. Była zaskoczona. Rozglądała się wokół 
i nie miała odwagi otworzyć. Kto to mógł być? Zadzwoniło znowu, ale 

silniej. Musiała  otworzyć. Zapytała drżącym głosem:
- Kto tam?
- Otwórz, Checco, to jestem ja, Isolina.
- Ach, to ty - odpowiedziała Checchina, jak gdyby zawiedziona, i 
otworzyła.
- Jesteś sama, co? Cieszę się! Buziak na przywitanie, a raczej dwa, w tę 
ładną bladą twarzyczkę. Co ci jest, serce moje?
- Nic, nic mi nie jest.
- Bałaś się, że to złodzieje? Słychać wokół  tyle brzydkich opowieści, że ja 
mojej Teresie każę zawsze się pytać "kto to". Teresa, niestety, ma ten 
brzydki zwyczaj, że musi wciąż z kimś plotkować przed wejściowymi  
drzwiami: raz z dzieckiem, raz ze staruszkiem, prawdziwa desperacja.
- Jaka jesteś dziś piękna, Isolino!
- Widzisz? - i na moment podniosła się, żeby pokazać się lepiej.
- Wszystko dla Giorgia, wszystko dla mojej miłości - odpowiedziała, 
siadając znowu.
- Dzisiaj znów jesteś u niego? - zapytała Checchina z wahaniem. 
- Znów, zawsze gdy mogę. Kiedy tylko mam trochę czasu, pół godziny 
wolności, uciekam do niego. Dzisiaj mój mąż miał wyjść około  piątej, 
więc dałam znać Giorgiowi, że przyjdę między piątą a szóstą. Wiesz, są to 
godziny najlepsze na spotkania. A tu niespodzianka, mój mąż wyszedł o 
wpół do czwartej, przez co tracę półtorej godziny, bo Giorgio nie pojawi 
się w swoim domu wcześniej niż pięć minut przed piątą. Pomyślałam: 
pójdę teraz do Checchiny i trochę z nią pobędę, gdyż będzie mi potrzebne 
alibi, jeśli mąż mnie spyta, gdzie byłam. Gdybyś go spotkała, powiedz mu, 
że byłam tu aż do szóstej. Między przyjaciółkami, wiesz...
- Powiem mu - Checchina uśmiechnęła się lekko. - Ten kapelusz jest nowy, 
prawda? 
- Tak, nowy. Wyobraź sobie, że jeszcze nie zapłaciłam za niego. Ale Coppi 
mnie zna, zaczeka. Pieniądze miałam, ale musiałam kupić buciki. 
- Te lakierowane i złocone, które masz na nogach? 
- Właśnie te, serce moje: kosztują u Carducci, ni mniej ni więcej, 
szesnaście lirów, cena horrendalna, ale widzisz ten  obcas, te szwy 
finezyjne? 
- Są piękne. 
- Giorgio uwielbia nogi dobrze obute. Gdybyś wiedziała, jak dziwni są 
amanci! Na przykład miałam chusteczki z białego płótna, proste, z

 
wyhaftowanym inicjałem, pochodziły jeszcze z mojej wyprawki. Nic z 
tego, Giorgio chce, żebym miała chusteczki batystowe z koronką wokół, 
jak ta. 
- Jest cudowna. 
- Kosztuje pięć lirów. On, wiesz, lubi żartować, że wkłada mi dłonie do 
mufki, a więc musiałam kupić jeszcze tę, za dziewięć lirów. Podoba ci się? 
- Jest piękna. 
- Nie możesz wiedzieć, ile się wydaje pieniędzy, prawdziwa ruina, 
dziecinko moja. Robię małe szachrajstwa, zaciągam długi, po prostu 
można zwariować. Na wszystkie te rzeczy, które mi były potrzebne, 
wzięłam ostatnio sześćdziesiąt lirów pożyczki od lichwiarki, którą zna 
Teresa. Zamiast sześćdziesiąt, muszę zwrócić sto dwadzieścia, podwójnie, 
sześć lirów w każdą sobotę. Okropne jest to, że jak tylko nie zapłacisz, ta 
wiedźma przychodzi, siada sobie w przedpokoju i czeka. Ja w pierwszym 
tygodniu nie mogłam zapłacić. Co za wysiłek, by ją odesłać! Musiałam ją 
błagać, a ona krzyczała... 
- Biedna Isolina! 
- Nieważne! Dla Giorgia zrobiłabym wszystko. 
- Mówiłaś, że ta kobieta pożycza pieniądze? 
- Są ci może potrzebne? - zapytała Isolina, podnosząc bystro oczy. 
- Nie, nie... tak po prostu spytałam. 
- Myślałam... Ale jest bardzo trudno je dostać. I grozi, że powie mężowi, 
nikczemna.    
- Czy widzę dobrze? Również ta szpilka jest nowa? 
- Tak, kupiłam ją wczoraj. Teraz nosi się w kształcie podkowy, są bardzo 
modne. Arystokratki mają brylantowe, ja ją mam srebrną. Nieważne, nie 
muszę mieć  brylantów, ale chciałabym mieć  przynajmniej złoty zegarek, 
jeden z tych małych, wiesz, jak medalik. Nie możesz wiedzieć, co to za 
udręka nie mieć zegarka, gdy się ma amanta! Trudno odgadnąć godzinę. 
Przybywasz zbyt wcześnie - jeszcze go nie ma, i jest to powolna śmierć. 
Przychodzisz późno - minął już kwadrans i przez następny on się dąsa, bo 
mężczyźni nie lubią czekać. Jesteś u niego - co pięć minut go pytasz: która 
jest godzina? Irytujesz go tym pytaniem. Do domu wracasz zawsze 
spóźniona i blada ze strachu. Cud, że to uchodzi na sucho. Boże mój, co 
bym zrobiła, żeby mieć zegarek! Teraz na przykład, która będzie godzina? 
Jest czy jeszcze nie - godzina piąta? 
- Ja nie wiem, też nie mam zegarka. 

- Widzisz, nie wiem, czy już iść, czy nie. No wystarczy, kochana, lepiej że 
już pójdę. Odwiedzisz mnie któregoś dnia? 
- Oczywiście, przyjdę.
- Daj mi znać przynajmniej. Ale ci nie wierzę. Zostajesz tutaj teraz sama? 
- Sama
- I co będziesz robić? 
- Nic. 
- Dobrze stracony czas! Całus, dziecinko. 
Gdy Checchina została sama, zaczęła płakać. Ona nie miała butów 
pozłacanych ani chusteczek batystowych, nie miała mufki ani szpilki w 
kształcie podkowy, ani też zegarka. Płakała, bo nie miała nic z tych rzeczy, 
które pomagają w miłości. 
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  V
Ale w ciszy nocy, w czasie długich bezsennych godzin, Checchina - leżąc 
obok chrapiącego Tota i patrząc na smugę światła wchodzącego przez 
niedomknięte okiennice - czuła, że rośnie w niej znowu pragnienie, aby 
pójść w piątek, między czwartą a szóstą, do mieszkania przy via dei Santi 
Apostoli. Nabierała dużej odwagi w nocy i patrzyła przed siebie płonącymi 
oczami, które bezsenność otwierała jej w ciemności. Ten gruby mężczyzna 
obok, który chrapał we wszystkich tonach i obracał się co jakiś czas pod 
kołdrą jak na sprężynie, nie czynił jej już strachu. Pomimo że wytężała 
słuch, nie słyszała oddechu Susanny, która spała w służbówce obok kuchni. 
Jej dwaj wrogowie nie byli już tak groźni. Bezwzględnie musiała pójść, 
gdyż obiecała tamtego wieczoru, gdy on ją pocałował. I w końcu nie jest 
daleko z via del Bufalo na via dei Santi Apostoli. Będzie może dziesięć 
minut na nogach. Nie, więcej, może dwanaście. Zresztą można iść na 
skróty: via del Nazareno, via della Stamperia, Fontanna di Trevi, via di San 
Vincenzo e Anastasio, potem jeszcze kawałek via dell'Umiltà i 
dell'Archetto, i już się jest na via dei Santi Apostoli. Może zabierze to 
kwadrans, idąc powoli, żeby nie rzucać się w oczy. Obierając drogę 
dłuższą - przez via del Pozzetto, via del Corso i via di San Marcello - 
potrzeba by pół godziny. Tyle ludzi jest zawsze na via del Corso, że trudno 
się czasami przecisnąć, więc spóźnienie gotowe. Wyobrażała sobie, z 
jasnością umysłu wyostrzoną przez bezsenność, jak o godzinie czwartej 
wychodzi z domu, zadowolona z żartu, który zrobiła Totowi i Susannie 
chwalącej się zawsze swym sprytem. Wyobrażała sobie, jak przechodzi 
powolutku obok sklepów, obok cukierni Pesoli przy via della Stamperia i 
Fontanny di Trevi z gruchającymi na niej gołębiami. Potem - wciąż w 
wyobraźni - przyspieszała kroku, bo była już daleko od swego domu, i 
skręcała na via dei Santi Apostoli, odczytując z roztargnieniem numery 
domów. Do jednego z nich, w którym on na nią czekał, zbliżała się powoli 
i... wszystkie jej nerwy zaczynały szaleńczo wibrować, więc chowała twarz 
w poduszkę. 
Tak, wszystko w nocy wydawało jej się łatwe i możliwe. Ciemność 
pobudza nawet flegmatyków. Odważnie planowała: jutro zrobię wielką 
awanturę Totowi i wymuszę od niego pieniądze. Kupię przynajmniej 
rękawiczki, buty i mufkę. Lub też pójdę jutro do Isoliny i dam się przez nią 

zaprowadzić do Coppi, która udzieli mi kredytu, za który sprawię sobie 
kapelusz. Toto, gdy będzie trzeba zapłacić, będzie oczywiście krzyczał, ale 
będzie musiał dać pieniądze. Albo pójdę do Isoliny, rzucę się jej w ramiona 
i opowiem jej wszystko. Poproszę ją, aby pożyczyła dla mnie pieniądze u 
tej kobiety, a potem pomyślę, w jaki sposób zapłacić. A może Isolina w 
przypływie dobroci pożyczy mi na jeden dzień swoje rzeczy? To prawda, 
jestem grubsza od niej, ale w ramionach jesteśmy jednakowe. Wystarczy 
rozluźnić ubranie tylko w pasie i w biodrach. Stopę mamy chyba 
jednakową, może moja jest trochę mniejsza, ale jej buciki mi z pewnością 
pasują. Jutro do niej pójdę i opowiem jej wszystko. 
Checchina czuła w sobie siłę, jakiej nigdy wcześniej nie miała: wielką 
odwagę do pokonania każdej przeszkody oraz upór, którego nikt nie potrafi 
złamać. Uśmiechała się dumnie w nocy i unosiła w górę plecy, jak gdyby 
próbowała podnieść cały ciężar ciała, chcąc zademonstrować swą energię. 
Pod koniec swych nocnych marzeń docierała do punktu, gdy przybywa do 
domu markiza, który na nią czeka, i wszystko zaczynało się cudownie 
kręcić na karuzeli marzeń, wśród głębokiej i pieszczotliwej nocnej ciszy. 
Ale o świcie zapadała w ołowiany sen, z którego nadaremnie usiłował ją 
wydostać krzykliwy głos męża. Wstawała zmęczona, wyczerpana z 
powodu bezsenności, z nieprzyjemnym posmakiem w ustach. Każdego 
ranka Toto wymyślał coś nowego:
- Pewnie kotlet schabowy ci zaszkodził, Checco moja.
- Skoro źle się czujesz, zażyj musujący cytrynian magnezu. Ma przyjemny 
smak i wyczyści ci żołądek.
- Im dłużej na ciebie patrzę, tym bardziej wydaje mi się, że chodzi o 
zaparcie. Dlaczego się nie zdecydujesz na trochę oleju z migdałów? Na ten 
od Garneri; nie ma nic lepszego.
- Tak, tak, wezmę go - mówiła Checchina ściszonym głosem, kiwając 
głową. 
W ten sposób od rana zanikała jej powoli  chęć, siła i odwaga. Nadaremnie 
usiłowała odnaleźć swą śmiałość z nocy. Pomysł, aby prosić Tota o 
pieniądze, był dla niej nieznośny. Nie wiedziałaby od czego zacząć. I 
zresztą wiadomo, jakby się to skończyło: on nie dałby jej ani jednego 
solda. Starała się wziąć w garść, żeby porozmawiać, ale słowa nie 
wychodziły jej z ust, więc nic nie mówiła. Susanna wydawała jej się 
następną przeszkodą nie do pokonania. Była pewna, że nie może oszukać 
tej nieufnej i podejrzliwej służącej o spojrzeniu obłudnego detektywa. 

Co do Isoliny, wstydziłaby się tych wyznań, bo jest brzydko opowiadać o 
swej biedzie, niemożności i niedoświadczeniu. I przecież nie miałaby 
odwagi, aby udać się do Coppi po pieniądze na kapelusz z aksamitu! Bo 
gdyby ona odmówiła, byłoby to upokorzenie nie do zniesienia. W życiu nie 
zaciągnęła żadnego długu: ani u modystki, ani u krawcowej; zawsze 
kierował nią  instynktowny, i charakterystyczny dla spokojnych mieszczan, 
lęk przed zadłużeniem. A ta inna kobieta, lichwiarka... Isolina powiedziała, 
że to jest wiedźma, nie można od niej oczekiwać niczego dobrego. Chec-
china niszczyła w milczeniu wszystkie swe plany. Postrzegała je teraz jako  
szaleństwo. Zamierzenia, które były łatwe nocą, w dzień wydawały się 
konfuzją i pozorem. Gdy nadchodzil wieczór, wszystkie projekty upadały. 
A ona nie miała odwagi, aby zadziałać w ich obronie. Dręczyła ją własna 
bezsilność, czuła gorycz haniebnej porażki w batalii, w której nie miała 
odwagi ani atakować, ani bronić się. Żaliła się w głębi ducha na wszystko: 
na sytuacje, które jej się zdarzały, na rzeczy, które ją otaczały, na osoby, 
między którymi żyła, wreszcie na siebie samą - bezsilną wobec 
wszystkiego. 
No i nadszedł piątek. Checchina jeszcze nie zadecydowała, czy pójdzie, 
pomimo że zgodziła się, gdy on ją pocałował. Tego ranka Toto wydawał jej 
się bardziej krzykliwy i skąpy niż kiedykolwiek; chciał zostawić tylko dwa 
i pół lira na zakupy, pod pretekstem, że nie ma więcej drobnych. Gdy 
Susanna przypomniała, że jest piątek i musi zapłacić dwadzieścia pięć 
soldów praczce, wybuchła kłótnia. Toto był niezadowolony z tych ciągłych 
nadzwyczajnych wydatków. Uważał, że trzeba zacząć prać w domu: 
wystarczy poprosić panią z trzeciego piętra o pozwolenie na korzystanie z 
tarasu, na którym jest fontanna i miejsce na rozwieszenie prania. Susanna 
nie przystawała na tę propozycję, tłumacząc, że nie może stać przez cały 
dzień z rękami w zimnej wodzie. I że za osiem lirów na miesiąc już zbyt 
naraża swe zdrowie. 
- Osiem lirów z utrzymaniem - krzyczał bez opamiętania Toto. 
- Ładne mi utrzymanie! 
Gdy poszedł, po wyłożeniu dwudziestu pięciu soldów, jednego po drugim, 
Susanna oznajmiła: 
- Dzisiaj jest piątek, trzynastego: dzień ukrzyżowania Chrystusa za nasze 
grzechy. 
Checchina, która nie otwarła dotąd ust, przestraszyła się. Dochodzi jeszcze 
data, o której nie pomyślała: feralna kombinacja numeru i dnia. Ogarnął ją 

strach przed niewiadomym: to spotkanie wypada akurat w piątek 13-go, 
który przyjmuje się za dzień śmierci Zbawiciela; gdy nikt nie bierze ślubu i 
nie wyjeżdża. Poszła do kuchni, snując się po niej przez moment. 
- Brzydki dzień dzisiaj - rzekła. 
- Bóg niech nas chroni przed pokusą - odpowiedziała służąca. - A 
gdybyśmy odmówiły mały różaniec za dusze w czyśćcu cierpiące, ku czci 
trzynastu cnót Maryi, zamiast Chwała Ojcu? 
- Odmówmy.
I uniosły się w powietrzu dwa monotonne głosy: Susanny, która 
odmawiając różaniec przebierała soczewicę i usuwała z niej 
zanieczyszczenia oraz Checchiny, która umieszczała w płóciennym 
woreczku sodę oczyszczoną mającą przyspieszyć gotowanie nasion. Na 
koniec Checchina westchnęła z ulgą, i strach przed przesądem prawie jej 
zniknął. Odmówiła różaniec; Chrystus powinien jej we wszystkim pomóc 
w ten piątek. To wewnętrzne przekonanie dodało jej odwagi.
- Wyczyść dzisiaj lampy sama - zwróciła się do Susanny. 
Mierziło ją dziś dotykanie brudnych  szmatek i obracanie szczotką przez 
pół godziny wewnątrz rurki. Susanna zgodziła się bez słowa, więc 
Checchina, jakby od niechcenia, powiedziała:
- Chcę pójść dzisiaj do Isoliny. Ona odwiedziła mnie już trzy lub cztery 
razy. 
Susanna, zajęta płukaniem naczyń, nie odpowiedziała. 
- Mogłabym pójść, gdy Toto wychodzi do Santo Spirito na popołudniowe 
wizyty, około czwartej. 
- Na miejscu pani nie poszłabym - powiedziała służąca, obracając się 
niespodzianie. 
- A dlaczego? 
- Ponieważ tamta... wszyscy wiedzą, że jest wielką grzesznicą. 
- Ależ nie... biedna Isolina... 
- O tak, bardzo biedna! Od rana do wieczora pogrążona w grzechu! Jakby 
się nie wiedziało o wszystkich bezeceństwach, które popełnia! Tylko jej 
mąż, ten głupiec, nic nie wie. Ale powinna się w końcu znaleźć jakaś 
chrześcijańska dusza, która by go o tym powiadomiła. 
Checchina popatrzyła na służącą przestraszona. 
- Odwiedziła mnie trzy lub cztery razy - powtórzyła z uporem - choć raz 
powinnam  ja. 
- No cóż, niech pani idzie, jeśli to sprawia pani przyjemność. Założę się, że 

gdyby ojciec Fileno wiedział o przyjaźni z panią Isoliną, zabroniłby pani 
tej znajomości, nawet pod groźbą nieudzielenia rozgrzeszenia. 
- Dzisiaj tylko... - powiedziała Checchina, rozstrzygając. 
Po obiedzie było małe poruszenie. Przyszedł pacjent z gorączką, a wysyłał 
go markiz d'Aragona. Toto z miejsca się nim zajął:  zamknął drzwi 
gabinetu, przesłuchał go dokładnie, zapisał mu długą receptę. Trzymał go 
przez godzinę. Checchina chodziła tam i z powrotem, umierając z 
niecierpliwości. Pacjent zostawił pięć lirów, sumę, której doktor Primicerio 
się nie spodziewał. Zazwyczaj płacono mu dwa liry. Toto wyszedł z 
gabinetu rozentuzjazmowany z pięciolirowym banknotem w ręku. 
- Checco moja! Ten markiz jest naprawdę dobrą osobą. Zobaczysz, przyjdą 
jeszcze inni klienci z takimi banknotami. Mówiłem ci, że arystokraci nie są 
zdolni do powstrzymywania swej uprzejmości. Jest już godzina trzecia, 
lepiej że się ubiorę i pójdę do szpitala. Widzisz, to satysfakcja być 
lekarzem. 
Podczas gdy Toto się ubierał i przygotowywał do wyjścia, Checchina 
śledziła go krok za krokiem, jakby chciała mu pomóc. 
- Jesteś zadowolona? 
- Zadowolona. 
- Postaram się spotkać tego markiza, żeby mu podziękować. Kto wie, gdzie 
mieszka! W końcu jest dżentelmenem. Nie wydaje ci się? 
- Wydaje mi się. 
- Jeśli go spotkam, powiem mu, aby znów nas odwiedził któregoś 
wieczoru, po kolacji. 
- Tak, powiedz mu.
Doktor wyszedł, szczęśliwy i dumny z zawodu, który obrał, czując się w 
tym momencie ważniejszy od adwokatów, inżynierów i profesorów. 
Checchina wyciągnęła swą zgniłozieloną suknię, kapelusik, płaszcz i 
rękawiczki; rozłożyła wszystko na łóżku. 
Ponieważ Susanna uczesała ją już rano, nie miała odwagi jej prosić o 
ponowne ułożenie włosów. Zaczęła się powoli ubierać, wpatrując się w 
swe odbicie w lustrze. Odkryła, że ma trzy piegi pod lewym okiem, ale nie 
były zbyt widoczne. Checchina nienawidziła tych wszystkich brzydkich 
rzeczy, które nakładała na siebie. Suknia była za luźna w pasie, ale za 
ciasna w biuście; nigdy wcześniej się nie spostrzegła, dopiero dzisiaj. 
Rękawiczka była rozpruta, więc musiała ją zszyć, ale nitką szarą, bo 
czarnych nici nie miała. Mogła już iść. Spróbowała kilkakrotnie założyć

 kapelusz w nowy sposób, inaczej, ale skończyło się na tym, że założyła go 
tak jak zawsze. Po raz ostatni popatrzyła się w lustro, dochodząc do 
wniosku, że robi wrażenie bardzo mizerne, ale cóż więcej mogła zrobić? 
Owinięta w płaszcz weszła do kuchni.
- Wychodzi pani? 
- Idę do Isoliny.
- Pada - odpowiedziała Susanna obcesowo.
- Jak to?
- Nie spostrzegła się pani? Pada od pół godziny.
Checchina podeszła do okna w pokoju jadalnym; dziedziniec był mokry, 
ale mogła to być woda z fontanny. Przemieściła się więc do pokoju 
gościnnego, który miał widok na ulicę. Padało, wprawdzie niemocno, ale 
bezustannie. Otworzyła okno i wystawiła na zewnątrz rękę, która zmoczyła 
się kroplami wody. Usiadła na moment, jak gdyby zabrakło jej sił, ale 
zaraz się podniosła:
- Wezmę parasol - powiedziała do służącej.
I obydwie zaczęły go szukać. 
- Stał za szafą - powtarzała Checchina jak papuga. 
- Był, był, ale go nie ma.
I szukały dalej, zaglądając wszędzie; również tam, gdzie nie powinno go 
być: pod łóżko, do kredensu, do szuflady w szafie. Niestety, nie było go.
- Popatrzmy dobrze - nalegała Checchina. 
- To daremne. Może go wziął pan Toto, widząc że zanosi się na deszcz. Nie  
przypomina sobie pani, czy miał go w ręku? 
- Niestety nie, nie patrzyłam na niego.
- Z pewnością wziął go on, daremnie teraz tracimy głowę.
I wróciła do kuchni podirytowana; zdenerwowana jak ktoś, kto chce 
odnaleźć za wszelką cenę zagubiony przedmiot. Checchina wciąż szukała, 
wodząc oczami po wszystkich kątach. Niestety... Powróciła więc do okna; 
padało teraz mocniej. U dołu przemieszczały się parasole błyszczące od 
deszczu, pod którymi poruszały się nogi w podwiniętych spodniach i w 
zabłoconych butach. Nie można było wyjść bez parasola, a dorożka 
kosztowałaby nie wiadomo ile, bo w tych brzydkich czasach rzymscy 
dorożkarze oszukiwali. Szyby pociły się od wilgoci; już nie widziała, co 
działo się na ulicy. 
- Może Maddalena mogłaby mi pożyczyć parasol? - powiedziała 
Checchina, wchodząc do kuchni. 
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  V
Ale w ciszy nocy, w czasie długich bezsennych godzin, Checchina - leżąc 
obok chrapiącego Tota i patrząc na smugę światła wchodzącego przez 
niedomknięte okiennice - czuła, że rośnie w niej znowu pragnienie, aby 
pójść w piątek, między czwartą a szóstą, do mieszkania przy via dei Santi 
Apostoli. Nabierała dużej odwagi w nocy i patrzyła przed siebie płonącymi 
oczami, które bezsenność otwierała jej w ciemności. Ten gruby mężczyzna 
obok, który chrapał we wszystkich tonach i obracał się co jakiś czas pod 
kołdrą jak na sprężynie, nie czynił jej już strachu. Pomimo że wytężała 
słuch, nie słyszała oddechu Susanny, która spała w służbówce obok kuchni. 
Jej dwaj wrogowie nie byli już tak groźni. Bezwzględnie musiała pójść, 
gdyż obiecała tamtego wieczoru, gdy on ją pocałował. I w końcu nie jest 
daleko z via del Bufalo na via dei Santi Apostoli. Będzie może dziesięć 
minut na nogach. Nie, więcej, może dwanaście. Zresztą można iść na 
skróty: via del Nazareno, via della Stamperia, Fontanna di Trevi, via di San 
Vincenzo e Anastasio, potem jeszcze kawałek via dell'Umiltà i 
dell'Archetto, i już się jest na via dei Santi Apostoli. Może zabierze to 
kwadrans, idąc powoli, żeby nie rzucać się w oczy. Obierając drogę 
dłuższą - przez via del Pozzetto, via del Corso i via di San Marcello - 
potrzeba by pół godziny. Tyle ludzi jest zawsze na via del Corso, że trudno 
się czasami przecisnąć, więc spóźnienie gotowe. Wyobrażała sobie, z 
jasnością umysłu wyostrzoną przez bezsenność, jak o godzinie czwartej 
wychodzi z domu, zadowolona z żartu, który zrobiła Totowi i Susannie 
chwalącej się zawsze swym sprytem. Wyobrażała sobie, jak przechodzi 
powolutku obok sklepów, obok cukierni Pesoli przy via della Stamperia i 
Fontanny di Trevi z gruchającymi na niej gołębiami. Potem - wciąż w 
wyobraźni - przyspieszała kroku, bo była już daleko od swego domu, i 
skręcała na via dei Santi Apostoli, odczytując z roztargnieniem numery 
domów. Do jednego z nich, w którym on na nią czekał, zbliżała się powoli 
i... wszystkie jej nerwy zaczynały szaleńczo wibrować, więc chowała twarz 
w poduszkę. 
Tak, wszystko w nocy wydawało jej się łatwe i możliwe. Ciemność 
pobudza nawet flegmatyków. Odważnie planowała: jutro zrobię wielką 
awanturę Totowi i wymuszę od niego pieniądze. Kupię przynajmniej 
rękawiczki, buty i mufkę. Lub też pójdę jutro do Isoliny i dam się przez nią 

zaprowadzić do Coppi, która udzieli mi kredytu, za który sprawię sobie 
kapelusz. Toto, gdy będzie trzeba zapłacić, będzie oczywiście krzyczał, ale 
będzie musiał dać pieniądze. Albo pójdę do Isoliny, rzucę się jej w ramiona 
i opowiem jej wszystko. Poproszę ją, aby pożyczyła dla mnie pieniądze u 
tej kobiety, a potem pomyślę, w jaki sposób zapłacić. A może Isolina w 
przypływie dobroci pożyczy mi na jeden dzień swoje rzeczy? To prawda, 
jestem grubsza od niej, ale w ramionach jesteśmy jednakowe. Wystarczy 
rozluźnić ubranie tylko w pasie i w biodrach. Stopę mamy chyba 
jednakową, może moja jest trochę mniejsza, ale jej buciki mi z pewnością 
pasują. Jutro do niej pójdę i opowiem jej wszystko. 
Checchina czuła w sobie siłę, jakiej nigdy wcześniej nie miała: wielką 
odwagę do pokonania każdej przeszkody oraz upór, którego nikt nie potrafi 
złamać. Uśmiechała się dumnie w nocy i unosiła w górę plecy, jak gdyby 
próbowała podnieść cały ciężar ciała, chcąc zademonstrować swą energię. 
Pod koniec swych nocnych marzeń docierała do punktu, gdy przybywa do 
domu markiza, który na nią czeka, i wszystko zaczynało się cudownie 
kręcić na karuzeli marzeń, wśród głębokiej i pieszczotliwej nocnej ciszy. 
Ale o świcie zapadała w ołowiany sen, z którego nadaremnie usiłował ją 
wydostać krzykliwy głos męża. Wstawała zmęczona, wyczerpana z 
powodu bezsenności, z nieprzyjemnym posmakiem w ustach. Każdego 
ranka Toto wymyślał coś nowego:
- Pewnie kotlet schabowy ci zaszkodził, Checco moja.
- Skoro źle się czujesz, zażyj musujący cytrynian magnezu. Ma przyjemny 
smak i wyczyści ci żołądek.
- Im dłużej na ciebie patrzę, tym bardziej wydaje mi się, że chodzi o 
zaparcie. Dlaczego się nie zdecydujesz na trochę oleju z migdałów? Na ten 
od Garneri; nie ma nic lepszego.
- Tak, tak, wezmę go - mówiła Checchina ściszonym głosem, kiwając 
głową. 
W ten sposób od rana zanikała jej powoli  chęć, siła i odwaga. Nadaremnie 
usiłowała odnaleźć swą śmiałość z nocy. Pomysł, aby prosić Tota o 
pieniądze, był dla niej nieznośny. Nie wiedziałaby od czego zacząć. I 
zresztą wiadomo, jakby się to skończyło: on nie dałby jej ani jednego 
solda. Starała się wziąć w garść, żeby porozmawiać, ale słowa nie 
wychodziły jej z ust, więc nic nie mówiła. Susanna wydawała jej się 
następną przeszkodą nie do pokonania. Była pewna, że nie może oszukać 
tej nieufnej i podejrzliwej służącej o spojrzeniu obłudnego detektywa. 

Co do Isoliny, wstydziłaby się tych wyznań, bo jest brzydko opowiadać o 
swej biedzie, niemożności i niedoświadczeniu. I przecież nie miałaby 
odwagi, aby udać się do Coppi po pieniądze na kapelusz z aksamitu! Bo 
gdyby ona odmówiła, byłoby to upokorzenie nie do zniesienia. W życiu nie 
zaciągnęła żadnego długu: ani u modystki, ani u krawcowej; zawsze 
kierował nią  instynktowny, i charakterystyczny dla spokojnych mieszczan, 
lęk przed zadłużeniem. A ta inna kobieta, lichwiarka... Isolina powiedziała, 
że to jest wiedźma, nie można od niej oczekiwać niczego dobrego. Chec-
china niszczyła w milczeniu wszystkie swe plany. Postrzegała je teraz jako  
szaleństwo. Zamierzenia, które były łatwe nocą, w dzień wydawały się 
konfuzją i pozorem. Gdy nadchodzil wieczór, wszystkie projekty upadały. 
A ona nie miała odwagi, aby zadziałać w ich obronie. Dręczyła ją własna 
bezsilność, czuła gorycz haniebnej porażki w batalii, w której nie miała 
odwagi ani atakować, ani bronić się. Żaliła się w głębi ducha na wszystko: 
na sytuacje, które jej się zdarzały, na rzeczy, które ją otaczały, na osoby, 
między którymi żyła, wreszcie na siebie samą - bezsilną wobec 
wszystkiego. 
No i nadszedł piątek. Checchina jeszcze nie zadecydowała, czy pójdzie, 
pomimo że zgodziła się, gdy on ją pocałował. Tego ranka Toto wydawał jej 
się bardziej krzykliwy i skąpy niż kiedykolwiek; chciał zostawić tylko dwa 
i pół lira na zakupy, pod pretekstem, że nie ma więcej drobnych. Gdy 
Susanna przypomniała, że jest piątek i musi zapłacić dwadzieścia pięć 
soldów praczce, wybuchła kłótnia. Toto był niezadowolony z tych ciągłych 
nadzwyczajnych wydatków. Uważał, że trzeba zacząć prać w domu: 
wystarczy poprosić panią z trzeciego piętra o pozwolenie na korzystanie z 
tarasu, na którym jest fontanna i miejsce na rozwieszenie prania. Susanna 
nie przystawała na tę propozycję, tłumacząc, że nie może stać przez cały 
dzień z rękami w zimnej wodzie. I że za osiem lirów na miesiąc już zbyt 
naraża swe zdrowie. 
- Osiem lirów z utrzymaniem - krzyczał bez opamiętania Toto. 
- Ładne mi utrzymanie! 
Gdy poszedł, po wyłożeniu dwudziestu pięciu soldów, jednego po drugim, 
Susanna oznajmiła: 
- Dzisiaj jest piątek, trzynastego: dzień ukrzyżowania Chrystusa za nasze 
grzechy. 
Checchina, która nie otwarła dotąd ust, przestraszyła się. Dochodzi jeszcze 
data, o której nie pomyślała: feralna kombinacja numeru i dnia. Ogarnął ją 

strach przed niewiadomym: to spotkanie wypada akurat w piątek 13-go, 
który przyjmuje się za dzień śmierci Zbawiciela; gdy nikt nie bierze ślubu i 
nie wyjeżdża. Poszła do kuchni, snując się po niej przez moment. 
- Brzydki dzień dzisiaj - rzekła. 
- Bóg niech nas chroni przed pokusą - odpowiedziała służąca. - A 
gdybyśmy odmówiły mały różaniec za dusze w czyśćcu cierpiące, ku czci 
trzynastu cnót Maryi, zamiast Chwała Ojcu? 
- Odmówmy.
I uniosły się w powietrzu dwa monotonne głosy: Susanny, która 
odmawiając różaniec przebierała soczewicę i usuwała z niej 
zanieczyszczenia oraz Checchiny, która umieszczała w płóciennym 
woreczku sodę oczyszczoną mającą przyspieszyć gotowanie nasion. Na 
koniec Checchina westchnęła z ulgą, i strach przed przesądem prawie jej 
zniknął. Odmówiła różaniec; Chrystus powinien jej we wszystkim pomóc 
w ten piątek. To wewnętrzne przekonanie dodało jej odwagi.
- Wyczyść dzisiaj lampy sama - zwróciła się do Susanny. 
Mierziło ją dziś dotykanie brudnych  szmatek i obracanie szczotką przez 
pół godziny wewnątrz rurki. Susanna zgodziła się bez słowa, więc 
Checchina, jakby od niechcenia, powiedziała:
- Chcę pójść dzisiaj do Isoliny. Ona odwiedziła mnie już trzy lub cztery 
razy. 
Susanna, zajęta płukaniem naczyń, nie odpowiedziała. 
- Mogłabym pójść, gdy Toto wychodzi do Santo Spirito na popołudniowe 
wizyty, około czwartej. 
- Na miejscu pani nie poszłabym - powiedziała służąca, obracając się 
niespodzianie. 
- A dlaczego? 
- Ponieważ tamta... wszyscy wiedzą, że jest wielką grzesznicą. 
- Ależ nie... biedna Isolina... 
- O tak, bardzo biedna! Od rana do wieczora pogrążona w grzechu! Jakby 
się nie wiedziało o wszystkich bezeceństwach, które popełnia! Tylko jej 
mąż, ten głupiec, nic nie wie. Ale powinna się w końcu znaleźć jakaś 
chrześcijańska dusza, która by go o tym powiadomiła. 
Checchina popatrzyła na służącą przestraszona. 
- Odwiedziła mnie trzy lub cztery razy - powtórzyła z uporem - choć raz 
powinnam  ja. 
- No cóż, niech pani idzie, jeśli to sprawia pani przyjemność. Założę się, że 

gdyby ojciec Fileno wiedział o przyjaźni z panią Isoliną, zabroniłby pani 
tej znajomości, nawet pod groźbą nieudzielenia rozgrzeszenia. 
- Dzisiaj tylko... - powiedziała Checchina, rozstrzygając. 
Po obiedzie było małe poruszenie. Przyszedł pacjent z gorączką, a wysyłał 
go markiz d'Aragona. Toto z miejsca się nim zajął:  zamknął drzwi 
gabinetu, przesłuchał go dokładnie, zapisał mu długą receptę. Trzymał go 
przez godzinę. Checchina chodziła tam i z powrotem, umierając z 
niecierpliwości. Pacjent zostawił pięć lirów, sumę, której doktor Primicerio 
się nie spodziewał. Zazwyczaj płacono mu dwa liry. Toto wyszedł z 
gabinetu rozentuzjazmowany z pięciolirowym banknotem w ręku. 
- Checco moja! Ten markiz jest naprawdę dobrą osobą. Zobaczysz, przyjdą 
jeszcze inni klienci z takimi banknotami. Mówiłem ci, że arystokraci nie są 
zdolni do powstrzymywania swej uprzejmości. Jest już godzina trzecia, 
lepiej że się ubiorę i pójdę do szpitala. Widzisz, to satysfakcja być 
lekarzem. 
Podczas gdy Toto się ubierał i przygotowywał do wyjścia, Checchina 
śledziła go krok za krokiem, jakby chciała mu pomóc. 
- Jesteś zadowolona? 
- Zadowolona. 
- Postaram się spotkać tego markiza, żeby mu podziękować. Kto wie, gdzie 
mieszka! W końcu jest dżentelmenem. Nie wydaje ci się? 
- Wydaje mi się. 
- Jeśli go spotkam, powiem mu, aby znów nas odwiedził któregoś 
wieczoru, po kolacji. 
- Tak, powiedz mu.
Doktor wyszedł, szczęśliwy i dumny z zawodu, który obrał, czując się w 
tym momencie ważniejszy od adwokatów, inżynierów i profesorów. 
Checchina wyciągnęła swą zgniłozieloną suknię, kapelusik, płaszcz i 
rękawiczki; rozłożyła wszystko na łóżku. 
Ponieważ Susanna uczesała ją już rano, nie miała odwagi jej prosić o 
ponowne ułożenie włosów. Zaczęła się powoli ubierać, wpatrując się w 
swe odbicie w lustrze. Odkryła, że ma trzy piegi pod lewym okiem, ale nie 
były zbyt widoczne. Checchina nienawidziła tych wszystkich brzydkich 
rzeczy, które nakładała na siebie. Suknia była za luźna w pasie, ale za 
ciasna w biuście; nigdy wcześniej się nie spostrzegła, dopiero dzisiaj. 
Rękawiczka była rozpruta, więc musiała ją zszyć, ale nitką szarą, bo 
czarnych nici nie miała. Mogła już iść. Spróbowała kilkakrotnie założyć

 kapelusz w nowy sposób, inaczej, ale skończyło się na tym, że założyła go 
tak jak zawsze. Po raz ostatni popatrzyła się w lustro, dochodząc do 
wniosku, że robi wrażenie bardzo mizerne, ale cóż więcej mogła zrobić? 
Owinięta w płaszcz weszła do kuchni.
- Wychodzi pani? 
- Idę do Isoliny.
- Pada - odpowiedziała Susanna obcesowo.
- Jak to?
- Nie spostrzegła się pani? Pada od pół godziny.
Checchina podeszła do okna w pokoju jadalnym; dziedziniec był mokry, 
ale mogła to być woda z fontanny. Przemieściła się więc do pokoju 
gościnnego, który miał widok na ulicę. Padało, wprawdzie niemocno, ale 
bezustannie. Otworzyła okno i wystawiła na zewnątrz rękę, która zmoczyła 
się kroplami wody. Usiadła na moment, jak gdyby zabrakło jej sił, ale 
zaraz się podniosła:
- Wezmę parasol - powiedziała do służącej.
I obydwie zaczęły go szukać. 
- Stał za szafą - powtarzała Checchina jak papuga. 
- Był, był, ale go nie ma.
I szukały dalej, zaglądając wszędzie; również tam, gdzie nie powinno go 
być: pod łóżko, do kredensu, do szuflady w szafie. Niestety, nie było go.
- Popatrzmy dobrze - nalegała Checchina. 
- To daremne. Może go wziął pan Toto, widząc że zanosi się na deszcz. Nie  
przypomina sobie pani, czy miał go w ręku? 
- Niestety nie, nie patrzyłam na niego.
- Z pewnością wziął go on, daremnie teraz tracimy głowę.
I wróciła do kuchni podirytowana; zdenerwowana jak ktoś, kto chce 
odnaleźć za wszelką cenę zagubiony przedmiot. Checchina wciąż szukała, 
wodząc oczami po wszystkich kątach. Niestety... Powróciła więc do okna; 
padało teraz mocniej. U dołu przemieszczały się parasole błyszczące od 
deszczu, pod którymi poruszały się nogi w podwiniętych spodniach i w 
zabłoconych butach. Nie można było wyjść bez parasola, a dorożka 
kosztowałaby nie wiadomo ile, bo w tych brzydkich czasach rzymscy 
dorożkarze oszukiwali. Szyby pociły się od wilgoci; już nie widziała, co 
działo się na ulicy. 
- Może Maddalena mogłaby mi pożyczyć parasol? - powiedziała 
Checchina, wchodząc do kuchni. 
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  V
Ale w ciszy nocy, w czasie długich bezsennych godzin, Checchina - leżąc 
obok chrapiącego Tota i patrząc na smugę światła wchodzącego przez 
niedomknięte okiennice - czuła, że rośnie w niej znowu pragnienie, aby 
pójść w piątek, między czwartą a szóstą, do mieszkania przy via dei Santi 
Apostoli. Nabierała dużej odwagi w nocy i patrzyła przed siebie płonącymi 
oczami, które bezsenność otwierała jej w ciemności. Ten gruby mężczyzna 
obok, który chrapał we wszystkich tonach i obracał się co jakiś czas pod 
kołdrą jak na sprężynie, nie czynił jej już strachu. Pomimo że wytężała 
słuch, nie słyszała oddechu Susanny, która spała w służbówce obok kuchni. 
Jej dwaj wrogowie nie byli już tak groźni. Bezwzględnie musiała pójść, 
gdyż obiecała tamtego wieczoru, gdy on ją pocałował. I w końcu nie jest 
daleko z via del Bufalo na via dei Santi Apostoli. Będzie może dziesięć 
minut na nogach. Nie, więcej, może dwanaście. Zresztą można iść na 
skróty: via del Nazareno, via della Stamperia, Fontanna di Trevi, via di San 
Vincenzo e Anastasio, potem jeszcze kawałek via dell'Umiltà i 
dell'Archetto, i już się jest na via dei Santi Apostoli. Może zabierze to 
kwadrans, idąc powoli, żeby nie rzucać się w oczy. Obierając drogę 
dłuższą - przez via del Pozzetto, via del Corso i via di San Marcello - 
potrzeba by pół godziny. Tyle ludzi jest zawsze na via del Corso, że trudno 
się czasami przecisnąć, więc spóźnienie gotowe. Wyobrażała sobie, z 
jasnością umysłu wyostrzoną przez bezsenność, jak o godzinie czwartej 
wychodzi z domu, zadowolona z żartu, który zrobiła Totowi i Susannie 
chwalącej się zawsze swym sprytem. Wyobrażała sobie, jak przechodzi 
powolutku obok sklepów, obok cukierni Pesoli przy via della Stamperia i 
Fontanny di Trevi z gruchającymi na niej gołębiami. Potem - wciąż w 
wyobraźni - przyspieszała kroku, bo była już daleko od swego domu, i 
skręcała na via dei Santi Apostoli, odczytując z roztargnieniem numery 
domów. Do jednego z nich, w którym on na nią czekał, zbliżała się powoli 
i... wszystkie jej nerwy zaczynały szaleńczo wibrować, więc chowała twarz 
w poduszkę. 
Tak, wszystko w nocy wydawało jej się łatwe i możliwe. Ciemność 
pobudza nawet flegmatyków. Odważnie planowała: jutro zrobię wielką 
awanturę Totowi i wymuszę od niego pieniądze. Kupię przynajmniej 
rękawiczki, buty i mufkę. Lub też pójdę jutro do Isoliny i dam się przez nią 

zaprowadzić do Coppi, która udzieli mi kredytu, za który sprawię sobie 
kapelusz. Toto, gdy będzie trzeba zapłacić, będzie oczywiście krzyczał, ale 
będzie musiał dać pieniądze. Albo pójdę do Isoliny, rzucę się jej w ramiona 
i opowiem jej wszystko. Poproszę ją, aby pożyczyła dla mnie pieniądze u 
tej kobiety, a potem pomyślę, w jaki sposób zapłacić. A może Isolina w 
przypływie dobroci pożyczy mi na jeden dzień swoje rzeczy? To prawda, 
jestem grubsza od niej, ale w ramionach jesteśmy jednakowe. Wystarczy 
rozluźnić ubranie tylko w pasie i w biodrach. Stopę mamy chyba 
jednakową, może moja jest trochę mniejsza, ale jej buciki mi z pewnością 
pasują. Jutro do niej pójdę i opowiem jej wszystko. 
Checchina czuła w sobie siłę, jakiej nigdy wcześniej nie miała: wielką 
odwagę do pokonania każdej przeszkody oraz upór, którego nikt nie potrafi 
złamać. Uśmiechała się dumnie w nocy i unosiła w górę plecy, jak gdyby 
próbowała podnieść cały ciężar ciała, chcąc zademonstrować swą energię. 
Pod koniec swych nocnych marzeń docierała do punktu, gdy przybywa do 
domu markiza, który na nią czeka, i wszystko zaczynało się cudownie 
kręcić na karuzeli marzeń, wśród głębokiej i pieszczotliwej nocnej ciszy. 
Ale o świcie zapadała w ołowiany sen, z którego nadaremnie usiłował ją 
wydostać krzykliwy głos męża. Wstawała zmęczona, wyczerpana z 
powodu bezsenności, z nieprzyjemnym posmakiem w ustach. Każdego 
ranka Toto wymyślał coś nowego:
- Pewnie kotlet schabowy ci zaszkodził, Checco moja.
- Skoro źle się czujesz, zażyj musujący cytrynian magnezu. Ma przyjemny 
smak i wyczyści ci żołądek.
- Im dłużej na ciebie patrzę, tym bardziej wydaje mi się, że chodzi o 
zaparcie. Dlaczego się nie zdecydujesz na trochę oleju z migdałów? Na ten 
od Garneri; nie ma nic lepszego.
- Tak, tak, wezmę go - mówiła Checchina ściszonym głosem, kiwając 
głową. 
W ten sposób od rana zanikała jej powoli  chęć, siła i odwaga. Nadaremnie 
usiłowała odnaleźć swą śmiałość z nocy. Pomysł, aby prosić Tota o 
pieniądze, był dla niej nieznośny. Nie wiedziałaby od czego zacząć. I 
zresztą wiadomo, jakby się to skończyło: on nie dałby jej ani jednego 
solda. Starała się wziąć w garść, żeby porozmawiać, ale słowa nie 
wychodziły jej z ust, więc nic nie mówiła. Susanna wydawała jej się 
następną przeszkodą nie do pokonania. Była pewna, że nie może oszukać 
tej nieufnej i podejrzliwej służącej o spojrzeniu obłudnego detektywa. 

Co do Isoliny, wstydziłaby się tych wyznań, bo jest brzydko opowiadać o 
swej biedzie, niemożności i niedoświadczeniu. I przecież nie miałaby 
odwagi, aby udać się do Coppi po pieniądze na kapelusz z aksamitu! Bo 
gdyby ona odmówiła, byłoby to upokorzenie nie do zniesienia. W życiu nie 
zaciągnęła żadnego długu: ani u modystki, ani u krawcowej; zawsze 
kierował nią  instynktowny, i charakterystyczny dla spokojnych mieszczan, 
lęk przed zadłużeniem. A ta inna kobieta, lichwiarka... Isolina powiedziała, 
że to jest wiedźma, nie można od niej oczekiwać niczego dobrego. Chec-
china niszczyła w milczeniu wszystkie swe plany. Postrzegała je teraz jako  
szaleństwo. Zamierzenia, które były łatwe nocą, w dzień wydawały się 
konfuzją i pozorem. Gdy nadchodzil wieczór, wszystkie projekty upadały. 
A ona nie miała odwagi, aby zadziałać w ich obronie. Dręczyła ją własna 
bezsilność, czuła gorycz haniebnej porażki w batalii, w której nie miała 
odwagi ani atakować, ani bronić się. Żaliła się w głębi ducha na wszystko: 
na sytuacje, które jej się zdarzały, na rzeczy, które ją otaczały, na osoby, 
między którymi żyła, wreszcie na siebie samą - bezsilną wobec 
wszystkiego. 
No i nadszedł piątek. Checchina jeszcze nie zadecydowała, czy pójdzie, 
pomimo że zgodziła się, gdy on ją pocałował. Tego ranka Toto wydawał jej 
się bardziej krzykliwy i skąpy niż kiedykolwiek; chciał zostawić tylko dwa 
i pół lira na zakupy, pod pretekstem, że nie ma więcej drobnych. Gdy 
Susanna przypomniała, że jest piątek i musi zapłacić dwadzieścia pięć 
soldów praczce, wybuchła kłótnia. Toto był niezadowolony z tych ciągłych 
nadzwyczajnych wydatków. Uważał, że trzeba zacząć prać w domu: 
wystarczy poprosić panią z trzeciego piętra o pozwolenie na korzystanie z 
tarasu, na którym jest fontanna i miejsce na rozwieszenie prania. Susanna 
nie przystawała na tę propozycję, tłumacząc, że nie może stać przez cały 
dzień z rękami w zimnej wodzie. I że za osiem lirów na miesiąc już zbyt 
naraża swe zdrowie. 
- Osiem lirów z utrzymaniem - krzyczał bez opamiętania Toto. 
- Ładne mi utrzymanie! 
Gdy poszedł, po wyłożeniu dwudziestu pięciu soldów, jednego po drugim, 
Susanna oznajmiła: 
- Dzisiaj jest piątek, trzynastego: dzień ukrzyżowania Chrystusa za nasze 
grzechy. 
Checchina, która nie otwarła dotąd ust, przestraszyła się. Dochodzi jeszcze 
data, o której nie pomyślała: feralna kombinacja numeru i dnia. Ogarnął ją 

strach przed niewiadomym: to spotkanie wypada akurat w piątek 13-go, 
który przyjmuje się za dzień śmierci Zbawiciela; gdy nikt nie bierze ślubu i 
nie wyjeżdża. Poszła do kuchni, snując się po niej przez moment. 
- Brzydki dzień dzisiaj - rzekła. 
- Bóg niech nas chroni przed pokusą - odpowiedziała służąca. - A 
gdybyśmy odmówiły mały różaniec za dusze w czyśćcu cierpiące, ku czci 
trzynastu cnót Maryi, zamiast Chwała Ojcu? 
- Odmówmy.
I uniosły się w powietrzu dwa monotonne głosy: Susanny, która 
odmawiając różaniec przebierała soczewicę i usuwała z niej 
zanieczyszczenia oraz Checchiny, która umieszczała w płóciennym 
woreczku sodę oczyszczoną mającą przyspieszyć gotowanie nasion. Na 
koniec Checchina westchnęła z ulgą, i strach przed przesądem prawie jej 
zniknął. Odmówiła różaniec; Chrystus powinien jej we wszystkim pomóc 
w ten piątek. To wewnętrzne przekonanie dodało jej odwagi.
- Wyczyść dzisiaj lampy sama - zwróciła się do Susanny. 
Mierziło ją dziś dotykanie brudnych  szmatek i obracanie szczotką przez 
pół godziny wewnątrz rurki. Susanna zgodziła się bez słowa, więc 
Checchina, jakby od niechcenia, powiedziała:
- Chcę pójść dzisiaj do Isoliny. Ona odwiedziła mnie już trzy lub cztery 
razy. 
Susanna, zajęta płukaniem naczyń, nie odpowiedziała. 
- Mogłabym pójść, gdy Toto wychodzi do Santo Spirito na popołudniowe 
wizyty, około czwartej. 
- Na miejscu pani nie poszłabym - powiedziała służąca, obracając się 
niespodzianie. 
- A dlaczego? 
- Ponieważ tamta... wszyscy wiedzą, że jest wielką grzesznicą. 
- Ależ nie... biedna Isolina... 
- O tak, bardzo biedna! Od rana do wieczora pogrążona w grzechu! Jakby 
się nie wiedziało o wszystkich bezeceństwach, które popełnia! Tylko jej 
mąż, ten głupiec, nic nie wie. Ale powinna się w końcu znaleźć jakaś 
chrześcijańska dusza, która by go o tym powiadomiła. 
Checchina popatrzyła na służącą przestraszona. 
- Odwiedziła mnie trzy lub cztery razy - powtórzyła z uporem - choć raz 
powinnam  ja. 
- No cóż, niech pani idzie, jeśli to sprawia pani przyjemność. Założę się, że 

gdyby ojciec Fileno wiedział o przyjaźni z panią Isoliną, zabroniłby pani 
tej znajomości, nawet pod groźbą nieudzielenia rozgrzeszenia. 
- Dzisiaj tylko... - powiedziała Checchina, rozstrzygając. 
Po obiedzie było małe poruszenie. Przyszedł pacjent z gorączką, a wysyłał 
go markiz d'Aragona. Toto z miejsca się nim zajął:  zamknął drzwi 
gabinetu, przesłuchał go dokładnie, zapisał mu długą receptę. Trzymał go 
przez godzinę. Checchina chodziła tam i z powrotem, umierając z 
niecierpliwości. Pacjent zostawił pięć lirów, sumę, której doktor Primicerio 
się nie spodziewał. Zazwyczaj płacono mu dwa liry. Toto wyszedł z 
gabinetu rozentuzjazmowany z pięciolirowym banknotem w ręku. 
- Checco moja! Ten markiz jest naprawdę dobrą osobą. Zobaczysz, przyjdą 
jeszcze inni klienci z takimi banknotami. Mówiłem ci, że arystokraci nie są 
zdolni do powstrzymywania swej uprzejmości. Jest już godzina trzecia, 
lepiej że się ubiorę i pójdę do szpitala. Widzisz, to satysfakcja być 
lekarzem. 
Podczas gdy Toto się ubierał i przygotowywał do wyjścia, Checchina 
śledziła go krok za krokiem, jakby chciała mu pomóc. 
- Jesteś zadowolona? 
- Zadowolona. 
- Postaram się spotkać tego markiza, żeby mu podziękować. Kto wie, gdzie 
mieszka! W końcu jest dżentelmenem. Nie wydaje ci się? 
- Wydaje mi się. 
- Jeśli go spotkam, powiem mu, aby znów nas odwiedził któregoś 
wieczoru, po kolacji. 
- Tak, powiedz mu.
Doktor wyszedł, szczęśliwy i dumny z zawodu, który obrał, czując się w 
tym momencie ważniejszy od adwokatów, inżynierów i profesorów. 
Checchina wyciągnęła swą zgniłozieloną suknię, kapelusik, płaszcz i 
rękawiczki; rozłożyła wszystko na łóżku. 
Ponieważ Susanna uczesała ją już rano, nie miała odwagi jej prosić o 
ponowne ułożenie włosów. Zaczęła się powoli ubierać, wpatrując się w 
swe odbicie w lustrze. Odkryła, że ma trzy piegi pod lewym okiem, ale nie 
były zbyt widoczne. Checchina nienawidziła tych wszystkich brzydkich 
rzeczy, które nakładała na siebie. Suknia była za luźna w pasie, ale za 
ciasna w biuście; nigdy wcześniej się nie spostrzegła, dopiero dzisiaj. 
Rękawiczka była rozpruta, więc musiała ją zszyć, ale nitką szarą, bo 
czarnych nici nie miała. Mogła już iść. Spróbowała kilkakrotnie założyć

 kapelusz w nowy sposób, inaczej, ale skończyło się na tym, że założyła go 
tak jak zawsze. Po raz ostatni popatrzyła się w lustro, dochodząc do 
wniosku, że robi wrażenie bardzo mizerne, ale cóż więcej mogła zrobić? 
Owinięta w płaszcz weszła do kuchni.
- Wychodzi pani? 
- Idę do Isoliny.
- Pada - odpowiedziała Susanna obcesowo.
- Jak to?
- Nie spostrzegła się pani? Pada od pół godziny.
Checchina podeszła do okna w pokoju jadalnym; dziedziniec był mokry, 
ale mogła to być woda z fontanny. Przemieściła się więc do pokoju 
gościnnego, który miał widok na ulicę. Padało, wprawdzie niemocno, ale 
bezustannie. Otworzyła okno i wystawiła na zewnątrz rękę, która zmoczyła 
się kroplami wody. Usiadła na moment, jak gdyby zabrakło jej sił, ale 
zaraz się podniosła:
- Wezmę parasol - powiedziała do służącej.
I obydwie zaczęły go szukać. 
- Stał za szafą - powtarzała Checchina jak papuga. 
- Był, był, ale go nie ma.
I szukały dalej, zaglądając wszędzie; również tam, gdzie nie powinno go 
być: pod łóżko, do kredensu, do szuflady w szafie. Niestety, nie było go.
- Popatrzmy dobrze - nalegała Checchina. 
- To daremne. Może go wziął pan Toto, widząc że zanosi się na deszcz. Nie  
przypomina sobie pani, czy miał go w ręku? 
- Niestety nie, nie patrzyłam na niego.
- Z pewnością wziął go on, daremnie teraz tracimy głowę.
I wróciła do kuchni podirytowana; zdenerwowana jak ktoś, kto chce 
odnaleźć za wszelką cenę zagubiony przedmiot. Checchina wciąż szukała, 
wodząc oczami po wszystkich kątach. Niestety... Powróciła więc do okna; 
padało teraz mocniej. U dołu przemieszczały się parasole błyszczące od 
deszczu, pod którymi poruszały się nogi w podwiniętych spodniach i w 
zabłoconych butach. Nie można było wyjść bez parasola, a dorożka 
kosztowałaby nie wiadomo ile, bo w tych brzydkich czasach rzymscy 
dorożkarze oszukiwali. Szyby pociły się od wilgoci; już nie widziała, co 
działo się na ulicy. 
- Może Maddalena mogłaby mi pożyczyć parasol? - powiedziała 
Checchina, wchodząc do kuchni. 
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  V
Ale w ciszy nocy, w czasie długich bezsennych godzin, Checchina - leżąc 
obok chrapiącego Tota i patrząc na smugę światła wchodzącego przez 
niedomknięte okiennice - czuła, że rośnie w niej znowu pragnienie, aby 
pójść w piątek, między czwartą a szóstą, do mieszkania przy via dei Santi 
Apostoli. Nabierała dużej odwagi w nocy i patrzyła przed siebie płonącymi 
oczami, które bezsenność otwierała jej w ciemności. Ten gruby mężczyzna 
obok, który chrapał we wszystkich tonach i obracał się co jakiś czas pod 
kołdrą jak na sprężynie, nie czynił jej już strachu. Pomimo że wytężała 
słuch, nie słyszała oddechu Susanny, która spała w służbówce obok kuchni. 
Jej dwaj wrogowie nie byli już tak groźni. Bezwzględnie musiała pójść, 
gdyż obiecała tamtego wieczoru, gdy on ją pocałował. I w końcu nie jest 
daleko z via del Bufalo na via dei Santi Apostoli. Będzie może dziesięć 
minut na nogach. Nie, więcej, może dwanaście. Zresztą można iść na 
skróty: via del Nazareno, via della Stamperia, Fontanna di Trevi, via di San 
Vincenzo e Anastasio, potem jeszcze kawałek via dell'Umiltà i 
dell'Archetto, i już się jest na via dei Santi Apostoli. Może zabierze to 
kwadrans, idąc powoli, żeby nie rzucać się w oczy. Obierając drogę 
dłuższą - przez via del Pozzetto, via del Corso i via di San Marcello - 
potrzeba by pół godziny. Tyle ludzi jest zawsze na via del Corso, że trudno 
się czasami przecisnąć, więc spóźnienie gotowe. Wyobrażała sobie, z 
jasnością umysłu wyostrzoną przez bezsenność, jak o godzinie czwartej 
wychodzi z domu, zadowolona z żartu, który zrobiła Totowi i Susannie 
chwalącej się zawsze swym sprytem. Wyobrażała sobie, jak przechodzi 
powolutku obok sklepów, obok cukierni Pesoli przy via della Stamperia i 
Fontanny di Trevi z gruchającymi na niej gołębiami. Potem - wciąż w 
wyobraźni - przyspieszała kroku, bo była już daleko od swego domu, i 
skręcała na via dei Santi Apostoli, odczytując z roztargnieniem numery 
domów. Do jednego z nich, w którym on na nią czekał, zbliżała się powoli 
i... wszystkie jej nerwy zaczynały szaleńczo wibrować, więc chowała twarz 
w poduszkę. 
Tak, wszystko w nocy wydawało jej się łatwe i możliwe. Ciemność 
pobudza nawet flegmatyków. Odważnie planowała: jutro zrobię wielką 
awanturę Totowi i wymuszę od niego pieniądze. Kupię przynajmniej 
rękawiczki, buty i mufkę. Lub też pójdę jutro do Isoliny i dam się przez nią 

zaprowadzić do Coppi, która udzieli mi kredytu, za który sprawię sobie 
kapelusz. Toto, gdy będzie trzeba zapłacić, będzie oczywiście krzyczał, ale 
będzie musiał dać pieniądze. Albo pójdę do Isoliny, rzucę się jej w ramiona 
i opowiem jej wszystko. Poproszę ją, aby pożyczyła dla mnie pieniądze u 
tej kobiety, a potem pomyślę, w jaki sposób zapłacić. A może Isolina w 
przypływie dobroci pożyczy mi na jeden dzień swoje rzeczy? To prawda, 
jestem grubsza od niej, ale w ramionach jesteśmy jednakowe. Wystarczy 
rozluźnić ubranie tylko w pasie i w biodrach. Stopę mamy chyba 
jednakową, może moja jest trochę mniejsza, ale jej buciki mi z pewnością 
pasują. Jutro do niej pójdę i opowiem jej wszystko. 
Checchina czuła w sobie siłę, jakiej nigdy wcześniej nie miała: wielką 
odwagę do pokonania każdej przeszkody oraz upór, którego nikt nie potrafi 
złamać. Uśmiechała się dumnie w nocy i unosiła w górę plecy, jak gdyby 
próbowała podnieść cały ciężar ciała, chcąc zademonstrować swą energię. 
Pod koniec swych nocnych marzeń docierała do punktu, gdy przybywa do 
domu markiza, który na nią czeka, i wszystko zaczynało się cudownie 
kręcić na karuzeli marzeń, wśród głębokiej i pieszczotliwej nocnej ciszy. 
Ale o świcie zapadała w ołowiany sen, z którego nadaremnie usiłował ją 
wydostać krzykliwy głos męża. Wstawała zmęczona, wyczerpana z 
powodu bezsenności, z nieprzyjemnym posmakiem w ustach. Każdego 
ranka Toto wymyślał coś nowego:
- Pewnie kotlet schabowy ci zaszkodził, Checco moja.
- Skoro źle się czujesz, zażyj musujący cytrynian magnezu. Ma przyjemny 
smak i wyczyści ci żołądek.
- Im dłużej na ciebie patrzę, tym bardziej wydaje mi się, że chodzi o 
zaparcie. Dlaczego się nie zdecydujesz na trochę oleju z migdałów? Na ten 
od Garneri; nie ma nic lepszego.
- Tak, tak, wezmę go - mówiła Checchina ściszonym głosem, kiwając 
głową. 
W ten sposób od rana zanikała jej powoli  chęć, siła i odwaga. Nadaremnie 
usiłowała odnaleźć swą śmiałość z nocy. Pomysł, aby prosić Tota o 
pieniądze, był dla niej nieznośny. Nie wiedziałaby od czego zacząć. I 
zresztą wiadomo, jakby się to skończyło: on nie dałby jej ani jednego 
solda. Starała się wziąć w garść, żeby porozmawiać, ale słowa nie 
wychodziły jej z ust, więc nic nie mówiła. Susanna wydawała jej się 
następną przeszkodą nie do pokonania. Była pewna, że nie może oszukać 
tej nieufnej i podejrzliwej służącej o spojrzeniu obłudnego detektywa. 

Co do Isoliny, wstydziłaby się tych wyznań, bo jest brzydko opowiadać o 
swej biedzie, niemożności i niedoświadczeniu. I przecież nie miałaby 
odwagi, aby udać się do Coppi po pieniądze na kapelusz z aksamitu! Bo 
gdyby ona odmówiła, byłoby to upokorzenie nie do zniesienia. W życiu nie 
zaciągnęła żadnego długu: ani u modystki, ani u krawcowej; zawsze 
kierował nią  instynktowny, i charakterystyczny dla spokojnych mieszczan, 
lęk przed zadłużeniem. A ta inna kobieta, lichwiarka... Isolina powiedziała, 
że to jest wiedźma, nie można od niej oczekiwać niczego dobrego. Chec-
china niszczyła w milczeniu wszystkie swe plany. Postrzegała je teraz jako  
szaleństwo. Zamierzenia, które były łatwe nocą, w dzień wydawały się 
konfuzją i pozorem. Gdy nadchodzil wieczór, wszystkie projekty upadały. 
A ona nie miała odwagi, aby zadziałać w ich obronie. Dręczyła ją własna 
bezsilność, czuła gorycz haniebnej porażki w batalii, w której nie miała 
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na sytuacje, które jej się zdarzały, na rzeczy, które ją otaczały, na osoby, 
między którymi żyła, wreszcie na siebie samą - bezsilną wobec 
wszystkiego. 
No i nadszedł piątek. Checchina jeszcze nie zadecydowała, czy pójdzie, 
pomimo że zgodziła się, gdy on ją pocałował. Tego ranka Toto wydawał jej 
się bardziej krzykliwy i skąpy niż kiedykolwiek; chciał zostawić tylko dwa 
i pół lira na zakupy, pod pretekstem, że nie ma więcej drobnych. Gdy 
Susanna przypomniała, że jest piątek i musi zapłacić dwadzieścia pięć 
soldów praczce, wybuchła kłótnia. Toto był niezadowolony z tych ciągłych 
nadzwyczajnych wydatków. Uważał, że trzeba zacząć prać w domu: 
wystarczy poprosić panią z trzeciego piętra o pozwolenie na korzystanie z 
tarasu, na którym jest fontanna i miejsce na rozwieszenie prania. Susanna 
nie przystawała na tę propozycję, tłumacząc, że nie może stać przez cały 
dzień z rękami w zimnej wodzie. I że za osiem lirów na miesiąc już zbyt 
naraża swe zdrowie. 
- Osiem lirów z utrzymaniem - krzyczał bez opamiętania Toto. 
- Ładne mi utrzymanie! 
Gdy poszedł, po wyłożeniu dwudziestu pięciu soldów, jednego po drugim, 
Susanna oznajmiła: 
- Dzisiaj jest piątek, trzynastego: dzień ukrzyżowania Chrystusa za nasze 
grzechy. 
Checchina, która nie otwarła dotąd ust, przestraszyła się. Dochodzi jeszcze 
data, o której nie pomyślała: feralna kombinacja numeru i dnia. Ogarnął ją 

strach przed niewiadomym: to spotkanie wypada akurat w piątek 13-go, 
który przyjmuje się za dzień śmierci Zbawiciela; gdy nikt nie bierze ślubu i 
nie wyjeżdża. Poszła do kuchni, snując się po niej przez moment. 
- Brzydki dzień dzisiaj - rzekła. 
- Bóg niech nas chroni przed pokusą - odpowiedziała służąca. - A 
gdybyśmy odmówiły mały różaniec za dusze w czyśćcu cierpiące, ku czci 
trzynastu cnót Maryi, zamiast Chwała Ojcu? 
- Odmówmy.
I uniosły się w powietrzu dwa monotonne głosy: Susanny, która 
odmawiając różaniec przebierała soczewicę i usuwała z niej 
zanieczyszczenia oraz Checchiny, która umieszczała w płóciennym 
woreczku sodę oczyszczoną mającą przyspieszyć gotowanie nasion. Na 
koniec Checchina westchnęła z ulgą, i strach przed przesądem prawie jej 
zniknął. Odmówiła różaniec; Chrystus powinien jej we wszystkim pomóc 
w ten piątek. To wewnętrzne przekonanie dodało jej odwagi.
- Wyczyść dzisiaj lampy sama - zwróciła się do Susanny. 
Mierziło ją dziś dotykanie brudnych  szmatek i obracanie szczotką przez 
pół godziny wewnątrz rurki. Susanna zgodziła się bez słowa, więc 
Checchina, jakby od niechcenia, powiedziała:
- Chcę pójść dzisiaj do Isoliny. Ona odwiedziła mnie już trzy lub cztery 
razy. 
Susanna, zajęta płukaniem naczyń, nie odpowiedziała. 
- Mogłabym pójść, gdy Toto wychodzi do Santo Spirito na popołudniowe 
wizyty, około czwartej. 
- Na miejscu pani nie poszłabym - powiedziała służąca, obracając się 
niespodzianie. 
- A dlaczego? 
- Ponieważ tamta... wszyscy wiedzą, że jest wielką grzesznicą. 
- Ależ nie... biedna Isolina... 
- O tak, bardzo biedna! Od rana do wieczora pogrążona w grzechu! Jakby 
się nie wiedziało o wszystkich bezeceństwach, które popełnia! Tylko jej 
mąż, ten głupiec, nic nie wie. Ale powinna się w końcu znaleźć jakaś 
chrześcijańska dusza, która by go o tym powiadomiła. 
Checchina popatrzyła na służącą przestraszona. 
- Odwiedziła mnie trzy lub cztery razy - powtórzyła z uporem - choć raz 
powinnam  ja. 
- No cóż, niech pani idzie, jeśli to sprawia pani przyjemność. Założę się, że 

gdyby ojciec Fileno wiedział o przyjaźni z panią Isoliną, zabroniłby pani 
tej znajomości, nawet pod groźbą nieudzielenia rozgrzeszenia. 
- Dzisiaj tylko... - powiedziała Checchina, rozstrzygając. 
Po obiedzie było małe poruszenie. Przyszedł pacjent z gorączką, a wysyłał 
go markiz d'Aragona. Toto z miejsca się nim zajął:  zamknął drzwi 
gabinetu, przesłuchał go dokładnie, zapisał mu długą receptę. Trzymał go 
przez godzinę. Checchina chodziła tam i z powrotem, umierając z 
niecierpliwości. Pacjent zostawił pięć lirów, sumę, której doktor Primicerio 
się nie spodziewał. Zazwyczaj płacono mu dwa liry. Toto wyszedł z 
gabinetu rozentuzjazmowany z pięciolirowym banknotem w ręku. 
- Checco moja! Ten markiz jest naprawdę dobrą osobą. Zobaczysz, przyjdą 
jeszcze inni klienci z takimi banknotami. Mówiłem ci, że arystokraci nie są 
zdolni do powstrzymywania swej uprzejmości. Jest już godzina trzecia, 
lepiej że się ubiorę i pójdę do szpitala. Widzisz, to satysfakcja być 
lekarzem. 
Podczas gdy Toto się ubierał i przygotowywał do wyjścia, Checchina 
śledziła go krok za krokiem, jakby chciała mu pomóc. 
- Jesteś zadowolona? 
- Zadowolona. 
- Postaram się spotkać tego markiza, żeby mu podziękować. Kto wie, gdzie 
mieszka! W końcu jest dżentelmenem. Nie wydaje ci się? 
- Wydaje mi się. 
- Jeśli go spotkam, powiem mu, aby znów nas odwiedził któregoś 
wieczoru, po kolacji. 
- Tak, powiedz mu.
Doktor wyszedł, szczęśliwy i dumny z zawodu, który obrał, czując się w 
tym momencie ważniejszy od adwokatów, inżynierów i profesorów. 
Checchina wyciągnęła swą zgniłozieloną suknię, kapelusik, płaszcz i 
rękawiczki; rozłożyła wszystko na łóżku. 
Ponieważ Susanna uczesała ją już rano, nie miała odwagi jej prosić o 
ponowne ułożenie włosów. Zaczęła się powoli ubierać, wpatrując się w 
swe odbicie w lustrze. Odkryła, że ma trzy piegi pod lewym okiem, ale nie 
były zbyt widoczne. Checchina nienawidziła tych wszystkich brzydkich 
rzeczy, które nakładała na siebie. Suknia była za luźna w pasie, ale za 
ciasna w biuście; nigdy wcześniej się nie spostrzegła, dopiero dzisiaj. 
Rękawiczka była rozpruta, więc musiała ją zszyć, ale nitką szarą, bo 
czarnych nici nie miała. Mogła już iść. Spróbowała kilkakrotnie założyć

 kapelusz w nowy sposób, inaczej, ale skończyło się na tym, że założyła go 
tak jak zawsze. Po raz ostatni popatrzyła się w lustro, dochodząc do 
wniosku, że robi wrażenie bardzo mizerne, ale cóż więcej mogła zrobić? 
Owinięta w płaszcz weszła do kuchni.
- Wychodzi pani? 
- Idę do Isoliny.
- Pada - odpowiedziała Susanna obcesowo.
- Jak to?
- Nie spostrzegła się pani? Pada od pół godziny.
Checchina podeszła do okna w pokoju jadalnym; dziedziniec był mokry, 
ale mogła to być woda z fontanny. Przemieściła się więc do pokoju 
gościnnego, który miał widok na ulicę. Padało, wprawdzie niemocno, ale 
bezustannie. Otworzyła okno i wystawiła na zewnątrz rękę, która zmoczyła 
się kroplami wody. Usiadła na moment, jak gdyby zabrakło jej sił, ale 
zaraz się podniosła:
- Wezmę parasol - powiedziała do służącej.
I obydwie zaczęły go szukać. 
- Stał za szafą - powtarzała Checchina jak papuga. 
- Był, był, ale go nie ma.
I szukały dalej, zaglądając wszędzie; również tam, gdzie nie powinno go 
być: pod łóżko, do kredensu, do szuflady w szafie. Niestety, nie było go.
- Popatrzmy dobrze - nalegała Checchina. 
- To daremne. Może go wziął pan Toto, widząc że zanosi się na deszcz. Nie  
przypomina sobie pani, czy miał go w ręku? 
- Niestety nie, nie patrzyłam na niego.
- Z pewnością wziął go on, daremnie teraz tracimy głowę.
I wróciła do kuchni podirytowana; zdenerwowana jak ktoś, kto chce 
odnaleźć za wszelką cenę zagubiony przedmiot. Checchina wciąż szukała, 
wodząc oczami po wszystkich kątach. Niestety... Powróciła więc do okna; 
padało teraz mocniej. U dołu przemieszczały się parasole błyszczące od 
deszczu, pod którymi poruszały się nogi w podwiniętych spodniach i w 
zabłoconych butach. Nie można było wyjść bez parasola, a dorożka 
kosztowałaby nie wiadomo ile, bo w tych brzydkich czasach rzymscy 
dorożkarze oszukiwali. Szyby pociły się od wilgoci; już nie widziała, co 
działo się na ulicy. 
- Może Maddalena mogłaby mi pożyczyć parasol? - powiedziała 
Checchina, wchodząc do kuchni. 
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  V
Ale w ciszy nocy, w czasie długich bezsennych godzin, Checchina - leżąc 
obok chrapiącego Tota i patrząc na smugę światła wchodzącego przez 
niedomknięte okiennice - czuła, że rośnie w niej znowu pragnienie, aby 
pójść w piątek, między czwartą a szóstą, do mieszkania przy via dei Santi 
Apostoli. Nabierała dużej odwagi w nocy i patrzyła przed siebie płonącymi 
oczami, które bezsenność otwierała jej w ciemności. Ten gruby mężczyzna 
obok, który chrapał we wszystkich tonach i obracał się co jakiś czas pod 
kołdrą jak na sprężynie, nie czynił jej już strachu. Pomimo że wytężała 
słuch, nie słyszała oddechu Susanny, która spała w służbówce obok kuchni. 
Jej dwaj wrogowie nie byli już tak groźni. Bezwzględnie musiała pójść, 
gdyż obiecała tamtego wieczoru, gdy on ją pocałował. I w końcu nie jest 
daleko z via del Bufalo na via dei Santi Apostoli. Będzie może dziesięć 
minut na nogach. Nie, więcej, może dwanaście. Zresztą można iść na 
skróty: via del Nazareno, via della Stamperia, Fontanna di Trevi, via di San 
Vincenzo e Anastasio, potem jeszcze kawałek via dell'Umiltà i 
dell'Archetto, i już się jest na via dei Santi Apostoli. Może zabierze to 
kwadrans, idąc powoli, żeby nie rzucać się w oczy. Obierając drogę 
dłuższą - przez via del Pozzetto, via del Corso i via di San Marcello - 
potrzeba by pół godziny. Tyle ludzi jest zawsze na via del Corso, że trudno 
się czasami przecisnąć, więc spóźnienie gotowe. Wyobrażała sobie, z 
jasnością umysłu wyostrzoną przez bezsenność, jak o godzinie czwartej 
wychodzi z domu, zadowolona z żartu, który zrobiła Totowi i Susannie 
chwalącej się zawsze swym sprytem. Wyobrażała sobie, jak przechodzi 
powolutku obok sklepów, obok cukierni Pesoli przy via della Stamperia i 
Fontanny di Trevi z gruchającymi na niej gołębiami. Potem - wciąż w 
wyobraźni - przyspieszała kroku, bo była już daleko od swego domu, i 
skręcała na via dei Santi Apostoli, odczytując z roztargnieniem numery 
domów. Do jednego z nich, w którym on na nią czekał, zbliżała się powoli 
i... wszystkie jej nerwy zaczynały szaleńczo wibrować, więc chowała twarz 
w poduszkę. 
Tak, wszystko w nocy wydawało jej się łatwe i możliwe. Ciemność 
pobudza nawet flegmatyków. Odważnie planowała: jutro zrobię wielką 
awanturę Totowi i wymuszę od niego pieniądze. Kupię przynajmniej 
rękawiczki, buty i mufkę. Lub też pójdę jutro do Isoliny i dam się przez nią 

zaprowadzić do Coppi, która udzieli mi kredytu, za który sprawię sobie 
kapelusz. Toto, gdy będzie trzeba zapłacić, będzie oczywiście krzyczał, ale 
będzie musiał dać pieniądze. Albo pójdę do Isoliny, rzucę się jej w ramiona 
i opowiem jej wszystko. Poproszę ją, aby pożyczyła dla mnie pieniądze u 
tej kobiety, a potem pomyślę, w jaki sposób zapłacić. A może Isolina w 
przypływie dobroci pożyczy mi na jeden dzień swoje rzeczy? To prawda, 
jestem grubsza od niej, ale w ramionach jesteśmy jednakowe. Wystarczy 
rozluźnić ubranie tylko w pasie i w biodrach. Stopę mamy chyba 
jednakową, może moja jest trochę mniejsza, ale jej buciki mi z pewnością 
pasują. Jutro do niej pójdę i opowiem jej wszystko. 
Checchina czuła w sobie siłę, jakiej nigdy wcześniej nie miała: wielką 
odwagę do pokonania każdej przeszkody oraz upór, którego nikt nie potrafi 
złamać. Uśmiechała się dumnie w nocy i unosiła w górę plecy, jak gdyby 
próbowała podnieść cały ciężar ciała, chcąc zademonstrować swą energię. 
Pod koniec swych nocnych marzeń docierała do punktu, gdy przybywa do 
domu markiza, który na nią czeka, i wszystko zaczynało się cudownie 
kręcić na karuzeli marzeń, wśród głębokiej i pieszczotliwej nocnej ciszy. 
Ale o świcie zapadała w ołowiany sen, z którego nadaremnie usiłował ją 
wydostać krzykliwy głos męża. Wstawała zmęczona, wyczerpana z 
powodu bezsenności, z nieprzyjemnym posmakiem w ustach. Każdego 
ranka Toto wymyślał coś nowego:
- Pewnie kotlet schabowy ci zaszkodził, Checco moja.
- Skoro źle się czujesz, zażyj musujący cytrynian magnezu. Ma przyjemny 
smak i wyczyści ci żołądek.
- Im dłużej na ciebie patrzę, tym bardziej wydaje mi się, że chodzi o 
zaparcie. Dlaczego się nie zdecydujesz na trochę oleju z migdałów? Na ten 
od Garneri; nie ma nic lepszego.
- Tak, tak, wezmę go - mówiła Checchina ściszonym głosem, kiwając 
głową. 
W ten sposób od rana zanikała jej powoli  chęć, siła i odwaga. Nadaremnie 
usiłowała odnaleźć swą śmiałość z nocy. Pomysł, aby prosić Tota o 
pieniądze, był dla niej nieznośny. Nie wiedziałaby od czego zacząć. I 
zresztą wiadomo, jakby się to skończyło: on nie dałby jej ani jednego 
solda. Starała się wziąć w garść, żeby porozmawiać, ale słowa nie 
wychodziły jej z ust, więc nic nie mówiła. Susanna wydawała jej się 
następną przeszkodą nie do pokonania. Była pewna, że nie może oszukać 
tej nieufnej i podejrzliwej służącej o spojrzeniu obłudnego detektywa. 

Co do Isoliny, wstydziłaby się tych wyznań, bo jest brzydko opowiadać o 
swej biedzie, niemożności i niedoświadczeniu. I przecież nie miałaby 
odwagi, aby udać się do Coppi po pieniądze na kapelusz z aksamitu! Bo 
gdyby ona odmówiła, byłoby to upokorzenie nie do zniesienia. W życiu nie 
zaciągnęła żadnego długu: ani u modystki, ani u krawcowej; zawsze 
kierował nią  instynktowny, i charakterystyczny dla spokojnych mieszczan, 
lęk przed zadłużeniem. A ta inna kobieta, lichwiarka... Isolina powiedziała, 
że to jest wiedźma, nie można od niej oczekiwać niczego dobrego. Chec-
china niszczyła w milczeniu wszystkie swe plany. Postrzegała je teraz jako  
szaleństwo. Zamierzenia, które były łatwe nocą, w dzień wydawały się 
konfuzją i pozorem. Gdy nadchodzil wieczór, wszystkie projekty upadały. 
A ona nie miała odwagi, aby zadziałać w ich obronie. Dręczyła ją własna 
bezsilność, czuła gorycz haniebnej porażki w batalii, w której nie miała 
odwagi ani atakować, ani bronić się. Żaliła się w głębi ducha na wszystko: 
na sytuacje, które jej się zdarzały, na rzeczy, które ją otaczały, na osoby, 
między którymi żyła, wreszcie na siebie samą - bezsilną wobec 
wszystkiego. 
No i nadszedł piątek. Checchina jeszcze nie zadecydowała, czy pójdzie, 
pomimo że zgodziła się, gdy on ją pocałował. Tego ranka Toto wydawał jej 
się bardziej krzykliwy i skąpy niż kiedykolwiek; chciał zostawić tylko dwa 
i pół lira na zakupy, pod pretekstem, że nie ma więcej drobnych. Gdy 
Susanna przypomniała, że jest piątek i musi zapłacić dwadzieścia pięć 
soldów praczce, wybuchła kłótnia. Toto był niezadowolony z tych ciągłych 
nadzwyczajnych wydatków. Uważał, że trzeba zacząć prać w domu: 
wystarczy poprosić panią z trzeciego piętra o pozwolenie na korzystanie z 
tarasu, na którym jest fontanna i miejsce na rozwieszenie prania. Susanna 
nie przystawała na tę propozycję, tłumacząc, że nie może stać przez cały 
dzień z rękami w zimnej wodzie. I że za osiem lirów na miesiąc już zbyt 
naraża swe zdrowie. 
- Osiem lirów z utrzymaniem - krzyczał bez opamiętania Toto. 
- Ładne mi utrzymanie! 
Gdy poszedł, po wyłożeniu dwudziestu pięciu soldów, jednego po drugim, 
Susanna oznajmiła: 
- Dzisiaj jest piątek, trzynastego: dzień ukrzyżowania Chrystusa za nasze 
grzechy. 
Checchina, która nie otwarła dotąd ust, przestraszyła się. Dochodzi jeszcze 
data, o której nie pomyślała: feralna kombinacja numeru i dnia. Ogarnął ją 

strach przed niewiadomym: to spotkanie wypada akurat w piątek 13-go, 
który przyjmuje się za dzień śmierci Zbawiciela; gdy nikt nie bierze ślubu i 
nie wyjeżdża. Poszła do kuchni, snując się po niej przez moment. 
- Brzydki dzień dzisiaj - rzekła. 
- Bóg niech nas chroni przed pokusą - odpowiedziała służąca. - A 
gdybyśmy odmówiły mały różaniec za dusze w czyśćcu cierpiące, ku czci 
trzynastu cnót Maryi, zamiast Chwała Ojcu? 
- Odmówmy.
I uniosły się w powietrzu dwa monotonne głosy: Susanny, która 
odmawiając różaniec przebierała soczewicę i usuwała z niej 
zanieczyszczenia oraz Checchiny, która umieszczała w płóciennym 
woreczku sodę oczyszczoną mającą przyspieszyć gotowanie nasion. Na 
koniec Checchina westchnęła z ulgą, i strach przed przesądem prawie jej 
zniknął. Odmówiła różaniec; Chrystus powinien jej we wszystkim pomóc 
w ten piątek. To wewnętrzne przekonanie dodało jej odwagi.
- Wyczyść dzisiaj lampy sama - zwróciła się do Susanny. 
Mierziło ją dziś dotykanie brudnych  szmatek i obracanie szczotką przez 
pół godziny wewnątrz rurki. Susanna zgodziła się bez słowa, więc 
Checchina, jakby od niechcenia, powiedziała:
- Chcę pójść dzisiaj do Isoliny. Ona odwiedziła mnie już trzy lub cztery 
razy. 
Susanna, zajęta płukaniem naczyń, nie odpowiedziała. 
- Mogłabym pójść, gdy Toto wychodzi do Santo Spirito na popołudniowe 
wizyty, około czwartej. 
- Na miejscu pani nie poszłabym - powiedziała służąca, obracając się 
niespodzianie. 
- A dlaczego? 
- Ponieważ tamta... wszyscy wiedzą, że jest wielką grzesznicą. 
- Ależ nie... biedna Isolina... 
- O tak, bardzo biedna! Od rana do wieczora pogrążona w grzechu! Jakby 
się nie wiedziało o wszystkich bezeceństwach, które popełnia! Tylko jej 
mąż, ten głupiec, nic nie wie. Ale powinna się w końcu znaleźć jakaś 
chrześcijańska dusza, która by go o tym powiadomiła. 
Checchina popatrzyła na służącą przestraszona. 
- Odwiedziła mnie trzy lub cztery razy - powtórzyła z uporem - choć raz 
powinnam  ja. 
- No cóż, niech pani idzie, jeśli to sprawia pani przyjemność. Założę się, że 

gdyby ojciec Fileno wiedział o przyjaźni z panią Isoliną, zabroniłby pani 
tej znajomości, nawet pod groźbą nieudzielenia rozgrzeszenia. 
- Dzisiaj tylko... - powiedziała Checchina, rozstrzygając. 
Po obiedzie było małe poruszenie. Przyszedł pacjent z gorączką, a wysyłał 
go markiz d'Aragona. Toto z miejsca się nim zajął:  zamknął drzwi 
gabinetu, przesłuchał go dokładnie, zapisał mu długą receptę. Trzymał go 
przez godzinę. Checchina chodziła tam i z powrotem, umierając z 
niecierpliwości. Pacjent zostawił pięć lirów, sumę, której doktor Primicerio 
się nie spodziewał. Zazwyczaj płacono mu dwa liry. Toto wyszedł z 
gabinetu rozentuzjazmowany z pięciolirowym banknotem w ręku. 
- Checco moja! Ten markiz jest naprawdę dobrą osobą. Zobaczysz, przyjdą 
jeszcze inni klienci z takimi banknotami. Mówiłem ci, że arystokraci nie są 
zdolni do powstrzymywania swej uprzejmości. Jest już godzina trzecia, 
lepiej że się ubiorę i pójdę do szpitala. Widzisz, to satysfakcja być 
lekarzem. 
Podczas gdy Toto się ubierał i przygotowywał do wyjścia, Checchina 
śledziła go krok za krokiem, jakby chciała mu pomóc. 
- Jesteś zadowolona? 
- Zadowolona. 
- Postaram się spotkać tego markiza, żeby mu podziękować. Kto wie, gdzie 
mieszka! W końcu jest dżentelmenem. Nie wydaje ci się? 
- Wydaje mi się. 
- Jeśli go spotkam, powiem mu, aby znów nas odwiedził któregoś 
wieczoru, po kolacji. 
- Tak, powiedz mu.
Doktor wyszedł, szczęśliwy i dumny z zawodu, który obrał, czując się w 
tym momencie ważniejszy od adwokatów, inżynierów i profesorów. 
Checchina wyciągnęła swą zgniłozieloną suknię, kapelusik, płaszcz i 
rękawiczki; rozłożyła wszystko na łóżku. 
Ponieważ Susanna uczesała ją już rano, nie miała odwagi jej prosić o 
ponowne ułożenie włosów. Zaczęła się powoli ubierać, wpatrując się w 
swe odbicie w lustrze. Odkryła, że ma trzy piegi pod lewym okiem, ale nie 
były zbyt widoczne. Checchina nienawidziła tych wszystkich brzydkich 
rzeczy, które nakładała na siebie. Suknia była za luźna w pasie, ale za 
ciasna w biuście; nigdy wcześniej się nie spostrzegła, dopiero dzisiaj. 
Rękawiczka była rozpruta, więc musiała ją zszyć, ale nitką szarą, bo 
czarnych nici nie miała. Mogła już iść. Spróbowała kilkakrotnie założyć

 kapelusz w nowy sposób, inaczej, ale skończyło się na tym, że założyła go 
tak jak zawsze. Po raz ostatni popatrzyła się w lustro, dochodząc do 
wniosku, że robi wrażenie bardzo mizerne, ale cóż więcej mogła zrobić? 
Owinięta w płaszcz weszła do kuchni.
- Wychodzi pani? 
- Idę do Isoliny.
- Pada - odpowiedziała Susanna obcesowo.
- Jak to?
- Nie spostrzegła się pani? Pada od pół godziny.
Checchina podeszła do okna w pokoju jadalnym; dziedziniec był mokry, 
ale mogła to być woda z fontanny. Przemieściła się więc do pokoju 
gościnnego, który miał widok na ulicę. Padało, wprawdzie niemocno, ale 
bezustannie. Otworzyła okno i wystawiła na zewnątrz rękę, która zmoczyła 
się kroplami wody. Usiadła na moment, jak gdyby zabrakło jej sił, ale 
zaraz się podniosła:
- Wezmę parasol - powiedziała do służącej.
I obydwie zaczęły go szukać. 
- Stał za szafą - powtarzała Checchina jak papuga. 
- Był, był, ale go nie ma.
I szukały dalej, zaglądając wszędzie; również tam, gdzie nie powinno go 
być: pod łóżko, do kredensu, do szuflady w szafie. Niestety, nie było go.
- Popatrzmy dobrze - nalegała Checchina. 
- To daremne. Może go wziął pan Toto, widząc że zanosi się na deszcz. Nie  
przypomina sobie pani, czy miał go w ręku? 
- Niestety nie, nie patrzyłam na niego.
- Z pewnością wziął go on, daremnie teraz tracimy głowę.
I wróciła do kuchni podirytowana; zdenerwowana jak ktoś, kto chce 
odnaleźć za wszelką cenę zagubiony przedmiot. Checchina wciąż szukała, 
wodząc oczami po wszystkich kątach. Niestety... Powróciła więc do okna; 
padało teraz mocniej. U dołu przemieszczały się parasole błyszczące od 
deszczu, pod którymi poruszały się nogi w podwiniętych spodniach i w 
zabłoconych butach. Nie można było wyjść bez parasola, a dorożka 
kosztowałaby nie wiadomo ile, bo w tych brzydkich czasach rzymscy 
dorożkarze oszukiwali. Szyby pociły się od wilgoci; już nie widziała, co 
działo się na ulicy. 
- Może Maddalena mogłaby mi pożyczyć parasol? - powiedziała 
Checchina, wchodząc do kuchni. 
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  V
Ale w ciszy nocy, w czasie długich bezsennych godzin, Checchina - leżąc 
obok chrapiącego Tota i patrząc na smugę światła wchodzącego przez 
niedomknięte okiennice - czuła, że rośnie w niej znowu pragnienie, aby 
pójść w piątek, między czwartą a szóstą, do mieszkania przy via dei Santi 
Apostoli. Nabierała dużej odwagi w nocy i patrzyła przed siebie płonącymi 
oczami, które bezsenność otwierała jej w ciemności. Ten gruby mężczyzna 
obok, który chrapał we wszystkich tonach i obracał się co jakiś czas pod 
kołdrą jak na sprężynie, nie czynił jej już strachu. Pomimo że wytężała 
słuch, nie słyszała oddechu Susanny, która spała w służbówce obok kuchni. 
Jej dwaj wrogowie nie byli już tak groźni. Bezwzględnie musiała pójść, 
gdyż obiecała tamtego wieczoru, gdy on ją pocałował. I w końcu nie jest 
daleko z via del Bufalo na via dei Santi Apostoli. Będzie może dziesięć 
minut na nogach. Nie, więcej, może dwanaście. Zresztą można iść na 
skróty: via del Nazareno, via della Stamperia, Fontanna di Trevi, via di San 
Vincenzo e Anastasio, potem jeszcze kawałek via dell'Umiltà i 
dell'Archetto, i już się jest na via dei Santi Apostoli. Może zabierze to 
kwadrans, idąc powoli, żeby nie rzucać się w oczy. Obierając drogę 
dłuższą - przez via del Pozzetto, via del Corso i via di San Marcello - 
potrzeba by pół godziny. Tyle ludzi jest zawsze na via del Corso, że trudno 
się czasami przecisnąć, więc spóźnienie gotowe. Wyobrażała sobie, z 
jasnością umysłu wyostrzoną przez bezsenność, jak o godzinie czwartej 
wychodzi z domu, zadowolona z żartu, który zrobiła Totowi i Susannie 
chwalącej się zawsze swym sprytem. Wyobrażała sobie, jak przechodzi 
powolutku obok sklepów, obok cukierni Pesoli przy via della Stamperia i 
Fontanny di Trevi z gruchającymi na niej gołębiami. Potem - wciąż w 
wyobraźni - przyspieszała kroku, bo była już daleko od swego domu, i 
skręcała na via dei Santi Apostoli, odczytując z roztargnieniem numery 
domów. Do jednego z nich, w którym on na nią czekał, zbliżała się powoli 
i... wszystkie jej nerwy zaczynały szaleńczo wibrować, więc chowała twarz 
w poduszkę. 
Tak, wszystko w nocy wydawało jej się łatwe i możliwe. Ciemność 
pobudza nawet flegmatyków. Odważnie planowała: jutro zrobię wielką 
awanturę Totowi i wymuszę od niego pieniądze. Kupię przynajmniej 
rękawiczki, buty i mufkę. Lub też pójdę jutro do Isoliny i dam się przez nią 

zaprowadzić do Coppi, która udzieli mi kredytu, za który sprawię sobie 
kapelusz. Toto, gdy będzie trzeba zapłacić, będzie oczywiście krzyczał, ale 
będzie musiał dać pieniądze. Albo pójdę do Isoliny, rzucę się jej w ramiona 
i opowiem jej wszystko. Poproszę ją, aby pożyczyła dla mnie pieniądze u 
tej kobiety, a potem pomyślę, w jaki sposób zapłacić. A może Isolina w 
przypływie dobroci pożyczy mi na jeden dzień swoje rzeczy? To prawda, 
jestem grubsza od niej, ale w ramionach jesteśmy jednakowe. Wystarczy 
rozluźnić ubranie tylko w pasie i w biodrach. Stopę mamy chyba 
jednakową, może moja jest trochę mniejsza, ale jej buciki mi z pewnością 
pasują. Jutro do niej pójdę i opowiem jej wszystko. 
Checchina czuła w sobie siłę, jakiej nigdy wcześniej nie miała: wielką 
odwagę do pokonania każdej przeszkody oraz upór, którego nikt nie potrafi 
złamać. Uśmiechała się dumnie w nocy i unosiła w górę plecy, jak gdyby 
próbowała podnieść cały ciężar ciała, chcąc zademonstrować swą energię. 
Pod koniec swych nocnych marzeń docierała do punktu, gdy przybywa do 
domu markiza, który na nią czeka, i wszystko zaczynało się cudownie 
kręcić na karuzeli marzeń, wśród głębokiej i pieszczotliwej nocnej ciszy. 
Ale o świcie zapadała w ołowiany sen, z którego nadaremnie usiłował ją 
wydostać krzykliwy głos męża. Wstawała zmęczona, wyczerpana z 
powodu bezsenności, z nieprzyjemnym posmakiem w ustach. Każdego 
ranka Toto wymyślał coś nowego:
- Pewnie kotlet schabowy ci zaszkodził, Checco moja.
- Skoro źle się czujesz, zażyj musujący cytrynian magnezu. Ma przyjemny 
smak i wyczyści ci żołądek.
- Im dłużej na ciebie patrzę, tym bardziej wydaje mi się, że chodzi o 
zaparcie. Dlaczego się nie zdecydujesz na trochę oleju z migdałów? Na ten 
od Garneri; nie ma nic lepszego.
- Tak, tak, wezmę go - mówiła Checchina ściszonym głosem, kiwając 
głową. 
W ten sposób od rana zanikała jej powoli  chęć, siła i odwaga. Nadaremnie 
usiłowała odnaleźć swą śmiałość z nocy. Pomysł, aby prosić Tota o 
pieniądze, był dla niej nieznośny. Nie wiedziałaby od czego zacząć. I 
zresztą wiadomo, jakby się to skończyło: on nie dałby jej ani jednego 
solda. Starała się wziąć w garść, żeby porozmawiać, ale słowa nie 
wychodziły jej z ust, więc nic nie mówiła. Susanna wydawała jej się 
następną przeszkodą nie do pokonania. Była pewna, że nie może oszukać 
tej nieufnej i podejrzliwej służącej o spojrzeniu obłudnego detektywa. 

Co do Isoliny, wstydziłaby się tych wyznań, bo jest brzydko opowiadać o 
swej biedzie, niemożności i niedoświadczeniu. I przecież nie miałaby 
odwagi, aby udać się do Coppi po pieniądze na kapelusz z aksamitu! Bo 
gdyby ona odmówiła, byłoby to upokorzenie nie do zniesienia. W życiu nie 
zaciągnęła żadnego długu: ani u modystki, ani u krawcowej; zawsze 
kierował nią  instynktowny, i charakterystyczny dla spokojnych mieszczan, 
lęk przed zadłużeniem. A ta inna kobieta, lichwiarka... Isolina powiedziała, 
że to jest wiedźma, nie można od niej oczekiwać niczego dobrego. Chec-
china niszczyła w milczeniu wszystkie swe plany. Postrzegała je teraz jako  
szaleństwo. Zamierzenia, które były łatwe nocą, w dzień wydawały się 
konfuzją i pozorem. Gdy nadchodzil wieczór, wszystkie projekty upadały. 
A ona nie miała odwagi, aby zadziałać w ich obronie. Dręczyła ją własna 
bezsilność, czuła gorycz haniebnej porażki w batalii, w której nie miała 
odwagi ani atakować, ani bronić się. Żaliła się w głębi ducha na wszystko: 
na sytuacje, które jej się zdarzały, na rzeczy, które ją otaczały, na osoby, 
między którymi żyła, wreszcie na siebie samą - bezsilną wobec 
wszystkiego. 
No i nadszedł piątek. Checchina jeszcze nie zadecydowała, czy pójdzie, 
pomimo że zgodziła się, gdy on ją pocałował. Tego ranka Toto wydawał jej 
się bardziej krzykliwy i skąpy niż kiedykolwiek; chciał zostawić tylko dwa 
i pół lira na zakupy, pod pretekstem, że nie ma więcej drobnych. Gdy 
Susanna przypomniała, że jest piątek i musi zapłacić dwadzieścia pięć 
soldów praczce, wybuchła kłótnia. Toto był niezadowolony z tych ciągłych 
nadzwyczajnych wydatków. Uważał, że trzeba zacząć prać w domu: 
wystarczy poprosić panią z trzeciego piętra o pozwolenie na korzystanie z 
tarasu, na którym jest fontanna i miejsce na rozwieszenie prania. Susanna 
nie przystawała na tę propozycję, tłumacząc, że nie może stać przez cały 
dzień z rękami w zimnej wodzie. I że za osiem lirów na miesiąc już zbyt 
naraża swe zdrowie. 
- Osiem lirów z utrzymaniem - krzyczał bez opamiętania Toto. 
- Ładne mi utrzymanie! 
Gdy poszedł, po wyłożeniu dwudziestu pięciu soldów, jednego po drugim, 
Susanna oznajmiła: 
- Dzisiaj jest piątek, trzynastego: dzień ukrzyżowania Chrystusa za nasze 
grzechy. 
Checchina, która nie otwarła dotąd ust, przestraszyła się. Dochodzi jeszcze 
data, o której nie pomyślała: feralna kombinacja numeru i dnia. Ogarnął ją 

strach przed niewiadomym: to spotkanie wypada akurat w piątek 13-go, 
który przyjmuje się za dzień śmierci Zbawiciela; gdy nikt nie bierze ślubu i 
nie wyjeżdża. Poszła do kuchni, snując się po niej przez moment. 
- Brzydki dzień dzisiaj - rzekła. 
- Bóg niech nas chroni przed pokusą - odpowiedziała służąca. - A 
gdybyśmy odmówiły mały różaniec za dusze w czyśćcu cierpiące, ku czci 
trzynastu cnót Maryi, zamiast Chwała Ojcu? 
- Odmówmy.
I uniosły się w powietrzu dwa monotonne głosy: Susanny, która 
odmawiając różaniec przebierała soczewicę i usuwała z niej 
zanieczyszczenia oraz Checchiny, która umieszczała w płóciennym 
woreczku sodę oczyszczoną mającą przyspieszyć gotowanie nasion. Na 
koniec Checchina westchnęła z ulgą, i strach przed przesądem prawie jej 
zniknął. Odmówiła różaniec; Chrystus powinien jej we wszystkim pomóc 
w ten piątek. To wewnętrzne przekonanie dodało jej odwagi.
- Wyczyść dzisiaj lampy sama - zwróciła się do Susanny. 
Mierziło ją dziś dotykanie brudnych  szmatek i obracanie szczotką przez 
pół godziny wewnątrz rurki. Susanna zgodziła się bez słowa, więc 
Checchina, jakby od niechcenia, powiedziała:
- Chcę pójść dzisiaj do Isoliny. Ona odwiedziła mnie już trzy lub cztery 
razy. 
Susanna, zajęta płukaniem naczyń, nie odpowiedziała. 
- Mogłabym pójść, gdy Toto wychodzi do Santo Spirito na popołudniowe 
wizyty, około czwartej. 
- Na miejscu pani nie poszłabym - powiedziała służąca, obracając się 
niespodzianie. 
- A dlaczego? 
- Ponieważ tamta... wszyscy wiedzą, że jest wielką grzesznicą. 
- Ależ nie... biedna Isolina... 
- O tak, bardzo biedna! Od rana do wieczora pogrążona w grzechu! Jakby 
się nie wiedziało o wszystkich bezeceństwach, które popełnia! Tylko jej 
mąż, ten głupiec, nic nie wie. Ale powinna się w końcu znaleźć jakaś 
chrześcijańska dusza, która by go o tym powiadomiła. 
Checchina popatrzyła na służącą przestraszona. 
- Odwiedziła mnie trzy lub cztery razy - powtórzyła z uporem - choć raz 
powinnam  ja. 
- No cóż, niech pani idzie, jeśli to sprawia pani przyjemność. Założę się, że 

gdyby ojciec Fileno wiedział o przyjaźni z panią Isoliną, zabroniłby pani 
tej znajomości, nawet pod groźbą nieudzielenia rozgrzeszenia. 
- Dzisiaj tylko... - powiedziała Checchina, rozstrzygając. 
Po obiedzie było małe poruszenie. Przyszedł pacjent z gorączką, a wysyłał 
go markiz d'Aragona. Toto z miejsca się nim zajął:  zamknął drzwi 
gabinetu, przesłuchał go dokładnie, zapisał mu długą receptę. Trzymał go 
przez godzinę. Checchina chodziła tam i z powrotem, umierając z 
niecierpliwości. Pacjent zostawił pięć lirów, sumę, której doktor Primicerio 
się nie spodziewał. Zazwyczaj płacono mu dwa liry. Toto wyszedł z 
gabinetu rozentuzjazmowany z pięciolirowym banknotem w ręku. 
- Checco moja! Ten markiz jest naprawdę dobrą osobą. Zobaczysz, przyjdą 
jeszcze inni klienci z takimi banknotami. Mówiłem ci, że arystokraci nie są 
zdolni do powstrzymywania swej uprzejmości. Jest już godzina trzecia, 
lepiej że się ubiorę i pójdę do szpitala. Widzisz, to satysfakcja być 
lekarzem. 
Podczas gdy Toto się ubierał i przygotowywał do wyjścia, Checchina 
śledziła go krok za krokiem, jakby chciała mu pomóc. 
- Jesteś zadowolona? 
- Zadowolona. 
- Postaram się spotkać tego markiza, żeby mu podziękować. Kto wie, gdzie 
mieszka! W końcu jest dżentelmenem. Nie wydaje ci się? 
- Wydaje mi się. 
- Jeśli go spotkam, powiem mu, aby znów nas odwiedził któregoś 
wieczoru, po kolacji. 
- Tak, powiedz mu.
Doktor wyszedł, szczęśliwy i dumny z zawodu, który obrał, czując się w 
tym momencie ważniejszy od adwokatów, inżynierów i profesorów. 
Checchina wyciągnęła swą zgniłozieloną suknię, kapelusik, płaszcz i 
rękawiczki; rozłożyła wszystko na łóżku. 
Ponieważ Susanna uczesała ją już rano, nie miała odwagi jej prosić o 
ponowne ułożenie włosów. Zaczęła się powoli ubierać, wpatrując się w 
swe odbicie w lustrze. Odkryła, że ma trzy piegi pod lewym okiem, ale nie 
były zbyt widoczne. Checchina nienawidziła tych wszystkich brzydkich 
rzeczy, które nakładała na siebie. Suknia była za luźna w pasie, ale za 
ciasna w biuście; nigdy wcześniej się nie spostrzegła, dopiero dzisiaj. 
Rękawiczka była rozpruta, więc musiała ją zszyć, ale nitką szarą, bo 
czarnych nici nie miała. Mogła już iść. Spróbowała kilkakrotnie założyć

 kapelusz w nowy sposób, inaczej, ale skończyło się na tym, że założyła go 
tak jak zawsze. Po raz ostatni popatrzyła się w lustro, dochodząc do 
wniosku, że robi wrażenie bardzo mizerne, ale cóż więcej mogła zrobić? 
Owinięta w płaszcz weszła do kuchni.
- Wychodzi pani? 
- Idę do Isoliny.
- Pada - odpowiedziała Susanna obcesowo.
- Jak to?
- Nie spostrzegła się pani? Pada od pół godziny.
Checchina podeszła do okna w pokoju jadalnym; dziedziniec był mokry, 
ale mogła to być woda z fontanny. Przemieściła się więc do pokoju 
gościnnego, który miał widok na ulicę. Padało, wprawdzie niemocno, ale 
bezustannie. Otworzyła okno i wystawiła na zewnątrz rękę, która zmoczyła 
się kroplami wody. Usiadła na moment, jak gdyby zabrakło jej sił, ale 
zaraz się podniosła:
- Wezmę parasol - powiedziała do służącej.
I obydwie zaczęły go szukać. 
- Stał za szafą - powtarzała Checchina jak papuga. 
- Był, był, ale go nie ma.
I szukały dalej, zaglądając wszędzie; również tam, gdzie nie powinno go 
być: pod łóżko, do kredensu, do szuflady w szafie. Niestety, nie było go.
- Popatrzmy dobrze - nalegała Checchina. 
- To daremne. Może go wziął pan Toto, widząc że zanosi się na deszcz. Nie  
przypomina sobie pani, czy miał go w ręku? 
- Niestety nie, nie patrzyłam na niego.
- Z pewnością wziął go on, daremnie teraz tracimy głowę.
I wróciła do kuchni podirytowana; zdenerwowana jak ktoś, kto chce 
odnaleźć za wszelką cenę zagubiony przedmiot. Checchina wciąż szukała, 
wodząc oczami po wszystkich kątach. Niestety... Powróciła więc do okna; 
padało teraz mocniej. U dołu przemieszczały się parasole błyszczące od 
deszczu, pod którymi poruszały się nogi w podwiniętych spodniach i w 
zabłoconych butach. Nie można było wyjść bez parasola, a dorożka 
kosztowałaby nie wiadomo ile, bo w tych brzydkich czasach rzymscy 
dorożkarze oszukiwali. Szyby pociły się od wilgoci; już nie widziała, co 
działo się na ulicy. 
- Może Maddalena mogłaby mi pożyczyć parasol? - powiedziała 
Checchina, wchodząc do kuchni. 
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- Maddalena? Z pewnością tak, ale ja jej nie zapytam. Ta brzydka wiedźma 
od dwóch dni mnie nie pozdrawia. 
Checchina bez słowa otworzyła drzwi i mechanicznie zeszła po schodach. 
Spływaly jej łzy do oczu z poniżenia, ale starała się nie płakać. 
- Droga Maddaleno, muszę wyjść na spotkanie z przyjaciółką, panią 
Isoliną, w pilnej sprawie. Pada deszcz, a Toto zabrał ze sobą parasol, czy...
- Pożyczyłabym wam mojego, z całego serca! I wyznam wam też, że tej 
obłudnej Susannie powiedziałabym "nie", bo ona nie podałaby kropli wody 
umierającemu. Ale dla was, droga pani...! Tylko że, widzicie, nie mam, bo 
mój mąż wziął go ze sobą dziś rano. Również ja miałam wyjść i nie 
mogłam. Jeśli zaczekacie, aż wróci...
- Dziękuję, Maddaleno, nie szkodzi. 
- Ale mało brakuje, jakieś pół godziny.
- Nie szkodzi, nie szkodzi.
- To jest wszystko, co mogę zrobić, droga pani, dobre intencje mam... 
Checchina spojrzała na ulicę. Wciąż padało, ale mniej niż wcześniej. 
Wróciła powoli do mieszkania. Zadecydowała, że będzie czekać, aż 
przestanie padać. W końcu nie powinno być zbyt późno, a on powiedział 
od czwartej do szóstej. Ale nie miała zegarka. Patrzyła w okno, czy deszcz 
ustaje. W końcu powoli przestało padać, więc mogła już  wyjść. Nagle 
zadzwonił dzwonek do drzwi. 
- To jest praczka - oznajmiła Susanna. 
- Ale ja teraz muszę wyjść - wymamrotała  Checchina. 
- Ile czasu wam zajmie przeczytanie spisu rzeczy? To dla was chwila! 
Wiecie, że ja nie umiem czytać, a ona sobie nie pójdzie!
Podczas gdy praczka, narzekając na złą pogodę, przy której nie suszyło się 
pranie, grupowała oddzielnie prześcieradła, koszule, obrusy, chusteczki i 
skarpety,  Checchina szukała w zeszycie drżącymi rękami listy z praniem. 
Z pośpiechu pomyliła kartkę, więc przy sprawdzaniu coś się nie zgadzało. 
Brakowało prześcieradła i chustka była nie ta. Wybuchła więc kłótnia 
między praczką i Susanną. Pierwsza twierdziła, że tego prześcieradła nigdy 
nie otrzymała, a druga - że je wręczyła osobiście. 
- Jest tu napisane? - pytała podniesionym głosem Susanna. 
- Jest napisane - odpowiadała Checchina machinalnie.
- Tak jak myślałam, jest napisane. 
Praczka kręciła głową, mało przekonana. Ona nigdy nie gubiła niczego. 
Miała pod sobą cztery rodziny i wszyscy byli zawsze zadowoleni z jej 
dokładności.

- Popatrzcie dobrze w szafie, prześcieradło musi tam być, ja go nie 
dostałam - upierała się. 
Nareszcie, sprawdzając dobrze, prześcieradło znalazło się, przygotowane z 
innymi rzeczami do prasowania. 
- Jak to jest, że je pani wpisała? - zapytała służąca. 
- Nie wiem. 
Potem była jeszcze kwestia zamienionej chusteczki. Checchina nigdy nie 
miała chusteczek z literą R. Trudno było przekonać praczkę, aby wzięła 
sobie chusteczkę i sprawdziła, czy tę od pani nie dała komuś innemu. Ona 
nigdy niczego nie gubiła i nie myliła się; wyszło to przy prześcieradle, gdy 
po tylu kłótniach okazało się, że było ono w domu. Z pewnością i przy 
chusteczce miała rację. Moment z pieniędzmi był trudny: na liście 
widniało trzydzieści rzeczy, a Susanna miała ich mniej - dwadzieścia trzy. 
Praczka żądała oczywiście zapłaty za całość. Musiała kupić mydło i było 
ciężko prać zimą, w lodowatej wodzie. Checchina bezwiednie słuchała 
rozmowy, zastanawiając się, która mogła być godzina. W końcu praczka 
sobie poszła, mrucząc coś jeszcze pod nosem, a Susanna wygarnęła 
Checchinie, że zostawia ją zawsze samą w kwestiach dotyczących interesu 
domu, a w końcu jej, służącej, nie powinno to obchodzić. Checchina nie 
słuchała i poszła zobaczyć, czy jeszcze pada. Nie padało, ale było już 
ciemno, zaświecały się lampiony. Zawahała się przez chwilę, ale się 
zdecydowała. Nie powinno przecież być znów tak późno, zimą dni są 
krótkie! Mogła jeszcze pójść. 
- Idzie pani sama? - zapytała Susanna. 
- Sama. 
- O tej godzinie? 
- Nie jest późno. 
- Może nie jest późno, ale jest ciemno. 
- Nie szkodzi! Via di Propaganda jest tak blisko! 
- Przepraszam, ale nie wypada uczciwej kobiecie chodzić samotnie o tej 
godzinie. Tyle złych ludzi krąży po mieście. I ponadto o tej porze mogą 
panią potraktować jak  jedną z tych...
- Gdy się idzie swą wytyczoną drogą, nic się nie przydarzy. 
- Wiem, ale gdyby doktor wiedział, że pani wyszła sama o tej godzinie, 
wpadłby w gniew, a wina byłaby oczywiście moja, że pozwoliłam pani 
wyjść. 
- Obiecałam Isolinie... 

- A więc zróbmy tak: ja teraz szybko się ubiorę i pójdziemy razem do pani 
Isoliny. W dwójkę nic nam nie zrobią i ponadto ja potrafię odpowiadać 
bezczelniakom. 
- A w kuchni kto zostanie? 
- Jest wszystko gotowe, zasypię ogień popiołem i już jestem przy pani. 
Potem, u pani Isoliny, zaczekam w przedpokoju, gdzie odprawię jeszcze 
różaniec, żeby nie rozmawiać z tą niegodziwą Teresą, którą niech 
Madonna ma w opiece. 
Checchina, zagubiona, usiadła w pokoju jadalnym, nie wiedząc co robić. 
Słyszała jak Susanna przebierała się pospiesznie w swą wełnianą suknię. 
Nie można już było przeszkodzić jej w planie. Teraz musiała naprawdę iść 
do Isoliny, aż na via di Propaganda, i złożyć jej wizytę. Wpadła w pułapkę. 
Nie sposób uwolnić się od Susanny. Wyszły, zamykając za sobą drzwi. 
Checchina szła bezwładnie, jakby jej coś stawiało opór. Przed kościołem 
Sant'Andrea delle Fratte Susanna się przeżegnała. Nie zastały Isoliny w 
domu, więc Checchina odetchnęła z ulgą. 
- Lepiej chodźmy stąd - mruknęła służąca. 
Wracały w milczeniu. W bramie zatrzymała Chcecchinę Maddalena. 
- Chciała pani parasol. Nino wrócił z fabryki.
- Nie jest mi już potrzebny, dziękuję - odpowiedziała Checchina uprzejmie. 
- Zresztą wrócił też już pani mąż. 
- Aaa tak? - powiedziała Susanna. 
Weszły na górę w pośpiechu. Toto wrócił, otwierając drzwi swoim 
kluczem, i właśnie zmieniał buty. 
- Wyszłaś przy tej pogodzie, Checca? 
- Nie padało, gdy wychodziłam. 
- Gdzie byłaś? 
- U Isoliny. 
- Co porabia? 
- Nic, nie było jej. 
- Będzie następnym razem. 
- No właśnie. 
- Ja byłem w szpitalu, ale nie było dużo pracy: zwichnięcie, złamana noga, 
nic więcej. Wykorzystałem to, żeby pójść aż do Caffè di Roma i zobaczyć, 
czy jest tam markiz d'Aragona. 
- Poszedłeś mimo deszczu? 
- Miałem parasol. Przypomniałem sobie, że markiz d'Aragona powiedział 

mi, że czasami tam się udaje. Wypiłem kawę; kosztuje, do diabła, aż pięć 
soldów plus jeden sold napiwku dla kelnera, który zrobił nawet dziwną 
minę. Nie znalazłem markiza... 
Zapanowała cisza. Checchina rozbierała się, układając powoli swe rzeczy. 
Gdy zapinała guziki domowego żakietu, zapytała: 
- Która jest godzina, Toto? 
- Szósta. 
Obróciła na chwilę twarz w kierunku ściany. 
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- Maddalena? Z pewnością tak, ale ja jej nie zapytam. Ta brzydka wiedźma 
od dwóch dni mnie nie pozdrawia. 
Checchina bez słowa otworzyła drzwi i mechanicznie zeszła po schodach. 
Spływaly jej łzy do oczu z poniżenia, ale starała się nie płakać. 
- Droga Maddaleno, muszę wyjść na spotkanie z przyjaciółką, panią 
Isoliną, w pilnej sprawie. Pada deszcz, a Toto zabrał ze sobą parasol, czy...
- Pożyczyłabym wam mojego, z całego serca! I wyznam wam też, że tej 
obłudnej Susannie powiedziałabym "nie", bo ona nie podałaby kropli wody 
umierającemu. Ale dla was, droga pani...! Tylko że, widzicie, nie mam, bo 
mój mąż wziął go ze sobą dziś rano. Również ja miałam wyjść i nie 
mogłam. Jeśli zaczekacie, aż wróci...
- Dziękuję, Maddaleno, nie szkodzi. 
- Ale mało brakuje, jakieś pół godziny.
- Nie szkodzi, nie szkodzi.
- To jest wszystko, co mogę zrobić, droga pani, dobre intencje mam... 
Checchina spojrzała na ulicę. Wciąż padało, ale mniej niż wcześniej. 
Wróciła powoli do mieszkania. Zadecydowała, że będzie czekać, aż 
przestanie padać. W końcu nie powinno być zbyt późno, a on powiedział 
od czwartej do szóstej. Ale nie miała zegarka. Patrzyła w okno, czy deszcz 
ustaje. W końcu powoli przestało padać, więc mogła już  wyjść. Nagle 
zadzwonił dzwonek do drzwi. 
- To jest praczka - oznajmiła Susanna. 
- Ale ja teraz muszę wyjść - wymamrotała  Checchina. 
- Ile czasu wam zajmie przeczytanie spisu rzeczy? To dla was chwila! 
Wiecie, że ja nie umiem czytać, a ona sobie nie pójdzie!
Podczas gdy praczka, narzekając na złą pogodę, przy której nie suszyło się 
pranie, grupowała oddzielnie prześcieradła, koszule, obrusy, chusteczki i 
skarpety,  Checchina szukała w zeszycie drżącymi rękami listy z praniem. 
Z pośpiechu pomyliła kartkę, więc przy sprawdzaniu coś się nie zgadzało. 
Brakowało prześcieradła i chustka była nie ta. Wybuchła więc kłótnia 
między praczką i Susanną. Pierwsza twierdziła, że tego prześcieradła nigdy 
nie otrzymała, a druga - że je wręczyła osobiście. 
- Jest tu napisane? - pytała podniesionym głosem Susanna. 
- Jest napisane - odpowiadała Checchina machinalnie.
- Tak jak myślałam, jest napisane. 
Praczka kręciła głową, mało przekonana. Ona nigdy nie gubiła niczego. 
Miała pod sobą cztery rodziny i wszyscy byli zawsze zadowoleni z jej 
dokładności.

- Popatrzcie dobrze w szafie, prześcieradło musi tam być, ja go nie 
dostałam - upierała się. 
Nareszcie, sprawdzając dobrze, prześcieradło znalazło się, przygotowane z 
innymi rzeczami do prasowania. 
- Jak to jest, że je pani wpisała? - zapytała służąca. 
- Nie wiem. 
Potem była jeszcze kwestia zamienionej chusteczki. Checchina nigdy nie 
miała chusteczek z literą R. Trudno było przekonać praczkę, aby wzięła 
sobie chusteczkę i sprawdziła, czy tę od pani nie dała komuś innemu. Ona 
nigdy niczego nie gubiła i nie myliła się; wyszło to przy prześcieradle, gdy 
po tylu kłótniach okazało się, że było ono w domu. Z pewnością i przy 
chusteczce miała rację. Moment z pieniędzmi był trudny: na liście 
widniało trzydzieści rzeczy, a Susanna miała ich mniej - dwadzieścia trzy. 
Praczka żądała oczywiście zapłaty za całość. Musiała kupić mydło i było 
ciężko prać zimą, w lodowatej wodzie. Checchina bezwiednie słuchała 
rozmowy, zastanawiając się, która mogła być godzina. W końcu praczka 
sobie poszła, mrucząc coś jeszcze pod nosem, a Susanna wygarnęła 
Checchinie, że zostawia ją zawsze samą w kwestiach dotyczących interesu 
domu, a w końcu jej, służącej, nie powinno to obchodzić. Checchina nie 
słuchała i poszła zobaczyć, czy jeszcze pada. Nie padało, ale było już 
ciemno, zaświecały się lampiony. Zawahała się przez chwilę, ale się 
zdecydowała. Nie powinno przecież być znów tak późno, zimą dni są 
krótkie! Mogła jeszcze pójść. 
- Idzie pani sama? - zapytała Susanna. 
- Sama. 
- O tej godzinie? 
- Nie jest późno. 
- Może nie jest późno, ale jest ciemno. 
- Nie szkodzi! Via di Propaganda jest tak blisko! 
- Przepraszam, ale nie wypada uczciwej kobiecie chodzić samotnie o tej 
godzinie. Tyle złych ludzi krąży po mieście. I ponadto o tej porze mogą 
panią potraktować jak  jedną z tych...
- Gdy się idzie swą wytyczoną drogą, nic się nie przydarzy. 
- Wiem, ale gdyby doktor wiedział, że pani wyszła sama o tej godzinie, 
wpadłby w gniew, a wina byłaby oczywiście moja, że pozwoliłam pani 
wyjść. 
- Obiecałam Isolinie... 

- A więc zróbmy tak: ja teraz szybko się ubiorę i pójdziemy razem do pani 
Isoliny. W dwójkę nic nam nie zrobią i ponadto ja potrafię odpowiadać 
bezczelniakom. 
- A w kuchni kto zostanie? 
- Jest wszystko gotowe, zasypię ogień popiołem i już jestem przy pani. 
Potem, u pani Isoliny, zaczekam w przedpokoju, gdzie odprawię jeszcze 
różaniec, żeby nie rozmawiać z tą niegodziwą Teresą, którą niech 
Madonna ma w opiece. 
Checchina, zagubiona, usiadła w pokoju jadalnym, nie wiedząc co robić. 
Słyszała jak Susanna przebierała się pospiesznie w swą wełnianą suknię. 
Nie można już było przeszkodzić jej w planie. Teraz musiała naprawdę iść 
do Isoliny, aż na via di Propaganda, i złożyć jej wizytę. Wpadła w pułapkę. 
Nie sposób uwolnić się od Susanny. Wyszły, zamykając za sobą drzwi. 
Checchina szła bezwładnie, jakby jej coś stawiało opór. Przed kościołem 
Sant'Andrea delle Fratte Susanna się przeżegnała. Nie zastały Isoliny w 
domu, więc Checchina odetchnęła z ulgą. 
- Lepiej chodźmy stąd - mruknęła służąca. 
Wracały w milczeniu. W bramie zatrzymała Chcecchinę Maddalena. 
- Chciała pani parasol. Nino wrócił z fabryki.
- Nie jest mi już potrzebny, dziękuję - odpowiedziała Checchina uprzejmie. 
- Zresztą wrócił też już pani mąż. 
- Aaa tak? - powiedziała Susanna. 
Weszły na górę w pośpiechu. Toto wrócił, otwierając drzwi swoim 
kluczem, i właśnie zmieniał buty. 
- Wyszłaś przy tej pogodzie, Checca? 
- Nie padało, gdy wychodziłam. 
- Gdzie byłaś? 
- U Isoliny. 
- Co porabia? 
- Nic, nie było jej. 
- Będzie następnym razem. 
- No właśnie. 
- Ja byłem w szpitalu, ale nie było dużo pracy: zwichnięcie, złamana noga, 
nic więcej. Wykorzystałem to, żeby pójść aż do Caffè di Roma i zobaczyć, 
czy jest tam markiz d'Aragona. 
- Poszedłeś mimo deszczu? 
- Miałem parasol. Przypomniałem sobie, że markiz d'Aragona powiedział 

mi, że czasami tam się udaje. Wypiłem kawę; kosztuje, do diabła, aż pięć 
soldów plus jeden sold napiwku dla kelnera, który zrobił nawet dziwną 
minę. Nie znalazłem markiza... 
Zapanowała cisza. Checchina rozbierała się, układając powoli swe rzeczy. 
Gdy zapinała guziki domowego żakietu, zapytała: 
- Która jest godzina, Toto? 
- Szósta. 
Obróciła na chwilę twarz w kierunku ściany. 
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- Maddalena? Z pewnością tak, ale ja jej nie zapytam. Ta brzydka wiedźma 
od dwóch dni mnie nie pozdrawia. 
Checchina bez słowa otworzyła drzwi i mechanicznie zeszła po schodach. 
Spływaly jej łzy do oczu z poniżenia, ale starała się nie płakać. 
- Droga Maddaleno, muszę wyjść na spotkanie z przyjaciółką, panią 
Isoliną, w pilnej sprawie. Pada deszcz, a Toto zabrał ze sobą parasol, czy...
- Pożyczyłabym wam mojego, z całego serca! I wyznam wam też, że tej 
obłudnej Susannie powiedziałabym "nie", bo ona nie podałaby kropli wody 
umierającemu. Ale dla was, droga pani...! Tylko że, widzicie, nie mam, bo 
mój mąż wziął go ze sobą dziś rano. Również ja miałam wyjść i nie 
mogłam. Jeśli zaczekacie, aż wróci...
- Dziękuję, Maddaleno, nie szkodzi. 
- Ale mało brakuje, jakieś pół godziny.
- Nie szkodzi, nie szkodzi.
- To jest wszystko, co mogę zrobić, droga pani, dobre intencje mam... 
Checchina spojrzała na ulicę. Wciąż padało, ale mniej niż wcześniej. 
Wróciła powoli do mieszkania. Zadecydowała, że będzie czekać, aż 
przestanie padać. W końcu nie powinno być zbyt późno, a on powiedział 
od czwartej do szóstej. Ale nie miała zegarka. Patrzyła w okno, czy deszcz 
ustaje. W końcu powoli przestało padać, więc mogła już  wyjść. Nagle 
zadzwonił dzwonek do drzwi. 
- To jest praczka - oznajmiła Susanna. 
- Ale ja teraz muszę wyjść - wymamrotała  Checchina. 
- Ile czasu wam zajmie przeczytanie spisu rzeczy? To dla was chwila! 
Wiecie, że ja nie umiem czytać, a ona sobie nie pójdzie!
Podczas gdy praczka, narzekając na złą pogodę, przy której nie suszyło się 
pranie, grupowała oddzielnie prześcieradła, koszule, obrusy, chusteczki i 
skarpety,  Checchina szukała w zeszycie drżącymi rękami listy z praniem. 
Z pośpiechu pomyliła kartkę, więc przy sprawdzaniu coś się nie zgadzało. 
Brakowało prześcieradła i chustka była nie ta. Wybuchła więc kłótnia 
między praczką i Susanną. Pierwsza twierdziła, że tego prześcieradła nigdy 
nie otrzymała, a druga - że je wręczyła osobiście. 
- Jest tu napisane? - pytała podniesionym głosem Susanna. 
- Jest napisane - odpowiadała Checchina machinalnie.
- Tak jak myślałam, jest napisane. 
Praczka kręciła głową, mało przekonana. Ona nigdy nie gubiła niczego. 
Miała pod sobą cztery rodziny i wszyscy byli zawsze zadowoleni z jej 
dokładności.

- Popatrzcie dobrze w szafie, prześcieradło musi tam być, ja go nie 
dostałam - upierała się. 
Nareszcie, sprawdzając dobrze, prześcieradło znalazło się, przygotowane z 
innymi rzeczami do prasowania. 
- Jak to jest, że je pani wpisała? - zapytała służąca. 
- Nie wiem. 
Potem była jeszcze kwestia zamienionej chusteczki. Checchina nigdy nie 
miała chusteczek z literą R. Trudno było przekonać praczkę, aby wzięła 
sobie chusteczkę i sprawdziła, czy tę od pani nie dała komuś innemu. Ona 
nigdy niczego nie gubiła i nie myliła się; wyszło to przy prześcieradle, gdy 
po tylu kłótniach okazało się, że było ono w domu. Z pewnością i przy 
chusteczce miała rację. Moment z pieniędzmi był trudny: na liście 
widniało trzydzieści rzeczy, a Susanna miała ich mniej - dwadzieścia trzy. 
Praczka żądała oczywiście zapłaty za całość. Musiała kupić mydło i było 
ciężko prać zimą, w lodowatej wodzie. Checchina bezwiednie słuchała 
rozmowy, zastanawiając się, która mogła być godzina. W końcu praczka 
sobie poszła, mrucząc coś jeszcze pod nosem, a Susanna wygarnęła 
Checchinie, że zostawia ją zawsze samą w kwestiach dotyczących interesu 
domu, a w końcu jej, służącej, nie powinno to obchodzić. Checchina nie 
słuchała i poszła zobaczyć, czy jeszcze pada. Nie padało, ale było już 
ciemno, zaświecały się lampiony. Zawahała się przez chwilę, ale się 
zdecydowała. Nie powinno przecież być znów tak późno, zimą dni są 
krótkie! Mogła jeszcze pójść. 
- Idzie pani sama? - zapytała Susanna. 
- Sama. 
- O tej godzinie? 
- Nie jest późno. 
- Może nie jest późno, ale jest ciemno. 
- Nie szkodzi! Via di Propaganda jest tak blisko! 
- Przepraszam, ale nie wypada uczciwej kobiecie chodzić samotnie o tej 
godzinie. Tyle złych ludzi krąży po mieście. I ponadto o tej porze mogą 
panią potraktować jak  jedną z tych...
- Gdy się idzie swą wytyczoną drogą, nic się nie przydarzy. 
- Wiem, ale gdyby doktor wiedział, że pani wyszła sama o tej godzinie, 
wpadłby w gniew, a wina byłaby oczywiście moja, że pozwoliłam pani 
wyjść. 
- Obiecałam Isolinie... 

- A więc zróbmy tak: ja teraz szybko się ubiorę i pójdziemy razem do pani 
Isoliny. W dwójkę nic nam nie zrobią i ponadto ja potrafię odpowiadać 
bezczelniakom. 
- A w kuchni kto zostanie? 
- Jest wszystko gotowe, zasypię ogień popiołem i już jestem przy pani. 
Potem, u pani Isoliny, zaczekam w przedpokoju, gdzie odprawię jeszcze 
różaniec, żeby nie rozmawiać z tą niegodziwą Teresą, którą niech 
Madonna ma w opiece. 
Checchina, zagubiona, usiadła w pokoju jadalnym, nie wiedząc co robić. 
Słyszała jak Susanna przebierała się pospiesznie w swą wełnianą suknię. 
Nie można już było przeszkodzić jej w planie. Teraz musiała naprawdę iść 
do Isoliny, aż na via di Propaganda, i złożyć jej wizytę. Wpadła w pułapkę. 
Nie sposób uwolnić się od Susanny. Wyszły, zamykając za sobą drzwi. 
Checchina szła bezwładnie, jakby jej coś stawiało opór. Przed kościołem 
Sant'Andrea delle Fratte Susanna się przeżegnała. Nie zastały Isoliny w 
domu, więc Checchina odetchnęła z ulgą. 
- Lepiej chodźmy stąd - mruknęła służąca. 
Wracały w milczeniu. W bramie zatrzymała Chcecchinę Maddalena. 
- Chciała pani parasol. Nino wrócił z fabryki.
- Nie jest mi już potrzebny, dziękuję - odpowiedziała Checchina uprzejmie. 
- Zresztą wrócił też już pani mąż. 
- Aaa tak? - powiedziała Susanna. 
Weszły na górę w pośpiechu. Toto wrócił, otwierając drzwi swoim 
kluczem, i właśnie zmieniał buty. 
- Wyszłaś przy tej pogodzie, Checca? 
- Nie padało, gdy wychodziłam. 
- Gdzie byłaś? 
- U Isoliny. 
- Co porabia? 
- Nic, nie było jej. 
- Będzie następnym razem. 
- No właśnie. 
- Ja byłem w szpitalu, ale nie było dużo pracy: zwichnięcie, złamana noga, 
nic więcej. Wykorzystałem to, żeby pójść aż do Caffè di Roma i zobaczyć, 
czy jest tam markiz d'Aragona. 
- Poszedłeś mimo deszczu? 
- Miałem parasol. Przypomniałem sobie, że markiz d'Aragona powiedział 

mi, że czasami tam się udaje. Wypiłem kawę; kosztuje, do diabła, aż pięć 
soldów plus jeden sold napiwku dla kelnera, który zrobił nawet dziwną 
minę. Nie znalazłem markiza... 
Zapanowała cisza. Checchina rozbierała się, układając powoli swe rzeczy. 
Gdy zapinała guziki domowego żakietu, zapytała: 
- Która jest godzina, Toto? 
- Szósta. 
Obróciła na chwilę twarz w kierunku ściany. 
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- Maddalena? Z pewnością tak, ale ja jej nie zapytam. Ta brzydka wiedźma 
od dwóch dni mnie nie pozdrawia. 
Checchina bez słowa otworzyła drzwi i mechanicznie zeszła po schodach. 
Spływaly jej łzy do oczu z poniżenia, ale starała się nie płakać. 
- Droga Maddaleno, muszę wyjść na spotkanie z przyjaciółką, panią 
Isoliną, w pilnej sprawie. Pada deszcz, a Toto zabrał ze sobą parasol, czy...
- Pożyczyłabym wam mojego, z całego serca! I wyznam wam też, że tej 
obłudnej Susannie powiedziałabym "nie", bo ona nie podałaby kropli wody 
umierającemu. Ale dla was, droga pani...! Tylko że, widzicie, nie mam, bo 
mój mąż wziął go ze sobą dziś rano. Również ja miałam wyjść i nie 
mogłam. Jeśli zaczekacie, aż wróci...
- Dziękuję, Maddaleno, nie szkodzi. 
- Ale mało brakuje, jakieś pół godziny.
- Nie szkodzi, nie szkodzi.
- To jest wszystko, co mogę zrobić, droga pani, dobre intencje mam... 
Checchina spojrzała na ulicę. Wciąż padało, ale mniej niż wcześniej. 
Wróciła powoli do mieszkania. Zadecydowała, że będzie czekać, aż 
przestanie padać. W końcu nie powinno być zbyt późno, a on powiedział 
od czwartej do szóstej. Ale nie miała zegarka. Patrzyła w okno, czy deszcz 
ustaje. W końcu powoli przestało padać, więc mogła już  wyjść. Nagle 
zadzwonił dzwonek do drzwi. 
- To jest praczka - oznajmiła Susanna. 
- Ale ja teraz muszę wyjść - wymamrotała  Checchina. 
- Ile czasu wam zajmie przeczytanie spisu rzeczy? To dla was chwila! 
Wiecie, że ja nie umiem czytać, a ona sobie nie pójdzie!
Podczas gdy praczka, narzekając na złą pogodę, przy której nie suszyło się 
pranie, grupowała oddzielnie prześcieradła, koszule, obrusy, chusteczki i 
skarpety,  Checchina szukała w zeszycie drżącymi rękami listy z praniem. 
Z pośpiechu pomyliła kartkę, więc przy sprawdzaniu coś się nie zgadzało. 
Brakowało prześcieradła i chustka była nie ta. Wybuchła więc kłótnia 
między praczką i Susanną. Pierwsza twierdziła, że tego prześcieradła nigdy 
nie otrzymała, a druga - że je wręczyła osobiście. 
- Jest tu napisane? - pytała podniesionym głosem Susanna. 
- Jest napisane - odpowiadała Checchina machinalnie.
- Tak jak myślałam, jest napisane. 
Praczka kręciła głową, mało przekonana. Ona nigdy nie gubiła niczego. 
Miała pod sobą cztery rodziny i wszyscy byli zawsze zadowoleni z jej 
dokładności.

- Popatrzcie dobrze w szafie, prześcieradło musi tam być, ja go nie 
dostałam - upierała się. 
Nareszcie, sprawdzając dobrze, prześcieradło znalazło się, przygotowane z 
innymi rzeczami do prasowania. 
- Jak to jest, że je pani wpisała? - zapytała służąca. 
- Nie wiem. 
Potem była jeszcze kwestia zamienionej chusteczki. Checchina nigdy nie 
miała chusteczek z literą R. Trudno było przekonać praczkę, aby wzięła 
sobie chusteczkę i sprawdziła, czy tę od pani nie dała komuś innemu. Ona 
nigdy niczego nie gubiła i nie myliła się; wyszło to przy prześcieradle, gdy 
po tylu kłótniach okazało się, że było ono w domu. Z pewnością i przy 
chusteczce miała rację. Moment z pieniędzmi był trudny: na liście 
widniało trzydzieści rzeczy, a Susanna miała ich mniej - dwadzieścia trzy. 
Praczka żądała oczywiście zapłaty za całość. Musiała kupić mydło i było 
ciężko prać zimą, w lodowatej wodzie. Checchina bezwiednie słuchała 
rozmowy, zastanawiając się, która mogła być godzina. W końcu praczka 
sobie poszła, mrucząc coś jeszcze pod nosem, a Susanna wygarnęła 
Checchinie, że zostawia ją zawsze samą w kwestiach dotyczących interesu 
domu, a w końcu jej, służącej, nie powinno to obchodzić. Checchina nie 
słuchała i poszła zobaczyć, czy jeszcze pada. Nie padało, ale było już 
ciemno, zaświecały się lampiony. Zawahała się przez chwilę, ale się 
zdecydowała. Nie powinno przecież być znów tak późno, zimą dni są 
krótkie! Mogła jeszcze pójść. 
- Idzie pani sama? - zapytała Susanna. 
- Sama. 
- O tej godzinie? 
- Nie jest późno. 
- Może nie jest późno, ale jest ciemno. 
- Nie szkodzi! Via di Propaganda jest tak blisko! 
- Przepraszam, ale nie wypada uczciwej kobiecie chodzić samotnie o tej 
godzinie. Tyle złych ludzi krąży po mieście. I ponadto o tej porze mogą 
panią potraktować jak  jedną z tych...
- Gdy się idzie swą wytyczoną drogą, nic się nie przydarzy. 
- Wiem, ale gdyby doktor wiedział, że pani wyszła sama o tej godzinie, 
wpadłby w gniew, a wina byłaby oczywiście moja, że pozwoliłam pani 
wyjść. 
- Obiecałam Isolinie... 

- A więc zróbmy tak: ja teraz szybko się ubiorę i pójdziemy razem do pani 
Isoliny. W dwójkę nic nam nie zrobią i ponadto ja potrafię odpowiadać 
bezczelniakom. 
- A w kuchni kto zostanie? 
- Jest wszystko gotowe, zasypię ogień popiołem i już jestem przy pani. 
Potem, u pani Isoliny, zaczekam w przedpokoju, gdzie odprawię jeszcze 
różaniec, żeby nie rozmawiać z tą niegodziwą Teresą, którą niech 
Madonna ma w opiece. 
Checchina, zagubiona, usiadła w pokoju jadalnym, nie wiedząc co robić. 
Słyszała jak Susanna przebierała się pospiesznie w swą wełnianą suknię. 
Nie można już było przeszkodzić jej w planie. Teraz musiała naprawdę iść 
do Isoliny, aż na via di Propaganda, i złożyć jej wizytę. Wpadła w pułapkę. 
Nie sposób uwolnić się od Susanny. Wyszły, zamykając za sobą drzwi. 
Checchina szła bezwładnie, jakby jej coś stawiało opór. Przed kościołem 
Sant'Andrea delle Fratte Susanna się przeżegnała. Nie zastały Isoliny w 
domu, więc Checchina odetchnęła z ulgą. 
- Lepiej chodźmy stąd - mruknęła służąca. 
Wracały w milczeniu. W bramie zatrzymała Chcecchinę Maddalena. 
- Chciała pani parasol. Nino wrócił z fabryki.
- Nie jest mi już potrzebny, dziękuję - odpowiedziała Checchina uprzejmie. 
- Zresztą wrócił też już pani mąż. 
- Aaa tak? - powiedziała Susanna. 
Weszły na górę w pośpiechu. Toto wrócił, otwierając drzwi swoim 
kluczem, i właśnie zmieniał buty. 
- Wyszłaś przy tej pogodzie, Checca? 
- Nie padało, gdy wychodziłam. 
- Gdzie byłaś? 
- U Isoliny. 
- Co porabia? 
- Nic, nie było jej. 
- Będzie następnym razem. 
- No właśnie. 
- Ja byłem w szpitalu, ale nie było dużo pracy: zwichnięcie, złamana noga, 
nic więcej. Wykorzystałem to, żeby pójść aż do Caffè di Roma i zobaczyć, 
czy jest tam markiz d'Aragona. 
- Poszedłeś mimo deszczu? 
- Miałem parasol. Przypomniałem sobie, że markiz d'Aragona powiedział 

mi, że czasami tam się udaje. Wypiłem kawę; kosztuje, do diabła, aż pięć 
soldów plus jeden sold napiwku dla kelnera, który zrobił nawet dziwną 
minę. Nie znalazłem markiza... 
Zapanowała cisza. Checchina rozbierała się, układając powoli swe rzeczy. 
Gdy zapinała guziki domowego żakietu, zapytała: 
- Która jest godzina, Toto? 
- Szósta. 
Obróciła na chwilę twarz w kierunku ściany. 
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  VI
Susanna wyciągała z wielkiego czerwonego worka wszystko co kupiła na 
obiad:
- To są cannelloni, około kilo, jak mi powiedzieliście; to są sardynki do 
przyrządzenia w oleju; bułka tarta i oregano. Musiałam się kłócić, żeby 
mieć w lepszej cenie. A to są pomidory na sos do cannelloni.
- A to, co to jest? - zapytała nagle Checchina, tak blada, że wydawała się 
żółta. 
Susanna wyciągnęła coś białego - papier, a może list, który się zmoczył i 
splamił, znajdując się między pomidorami i czosnkiem. 
- To jest list - powiedziała służąca. - Dał mi go listonosz dla pani. 
Na ozdobnej kopercie widniało: Signora Fanny Primicerio. Plama była 
dokładnie na imieniu i prawie je zamazała. W liście było napisane: "Jak 
bardzo byliście okrutna dzisiaj! Co Wam zrobiłem, że zadajecie mi tyle 
cierpienia? Czekałem na Was od trzeciej do siódmej, tęskniąc za Wami. 
Przyjdziecie jutro? Bądźcie dobra dla mnie, nieszczęśliwego. Obiecaliście 
mi, że przyjdziecie, a więc przyjdźcie. Będę na Ciebie czekał znowu, 
piękna istoto, przeznaczona do miłości. Och, nie odmawiajcie, na 
klęczkach Was zaklinam - Ugo d'Aragona".
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Po przeczytaniu listu Checchinie wydawało się, że widzi w swej wilgotnej 
i ciemnej kuchni klęczącego przed nią przystojnego markiza d'Aragonę. 
Zaczęła drżeć. Wszystko wokół niej wirowało: rondel na palenisku, ruszt 
kuchenny zawieszony na murze, żelazka oparte na brzegach kominka;  
natomiast hałas wody tryskającej z kranu wydawał się silną burzą. 
- Teraz upadnę na ziemię - przemknęło jej przez głowę, więc oparła się o 
stół. 
- Jest pani zimno? - powiedziała służąca, słysząc jak szczęka zębami. 
- Tak, jest mi zimno - powiedziała, chowając instynktownie list do kiesze-
ni. 
- Na zewnątrz nie jest znów tak chłodno, jest ciepły wiatr. A nie jest to 
przypadkiem ból żołądka? Czy chce pani, żebym usmażyła szybko dwie 
sardynki? 
- Nie, nie, dziękuję. 
I poszła powoli do swego pokoju, trzymając ciągle rękę w kieszeni, na 
liście. Ale przez dłuższy czas nie odważyła się go ponownie przeczytać, 
obawiając się, że pojawi się Susanna i ją zaskoczy. Pomimo że służąca 
zamiatała w pokoju obok, Checchina bała się, że usłyszy trzask papieru. 
Potem przyszedł jej pomysł: wzięła modlitewnik i włożyła do niego list, po 
czym - obracając kartki książki z modlitwami - przeczytała go, jak gdyby 
był modlitwą. Och, ten piękny list z tarczą herbową markiza, napisany 
niebieskim atramentem osuszonym ziarnami kwarcowymi piasku, 
uwodzący finezyjnym charakterem pisma. Wszystkie słowa listu 
wydłużały się przed oczami zmysłowo, a pod nimi malował się wielki 
podpis: jasny i szeroki, sugestywny i dobitny, który niemalże dźwięczał w 
powietrzu. Dwa lub trzy razy Checchina powtórzyła szeptem: Ugo 
d'Aragona. Potem słowa zamieszczone w liście zamieniły się w smutną 
muzykę, która pogrążyła ją w empatii. Nagle wydało jej się, że słyszy głos 
z jego ust; te melancholijne słowa wypowiedziane z wielkim smutkiem. 
Cisnęły jej się łzy do oczu. Ale potem żar myśli przygasł, ustępując 
miejsca kwestii godzin: on na nią czekał od trzeciej do siódmej. 
Susanna czesała ją w milczeniu, choć miała w zwyczaju rozmawiać. Co jej 
jest? Checchina bała się tych dąsów. 
- Napisała do mnie Isolina - rzuciła od niechcenia. 
Susanna nie odpowiedziała. 
- Żeby powiedzieć mi, że wczoraj jej nie było, bo zachorowała jej ciotka. 
Checchina odetchnęła z ulgą po tym kłamstwie.

  
- To była pewnie ciotka-mężczyzna - odpowiedziała służąca. 
Ale nie przestawała się dąsać. Nadaremnie Checchina chodziła potem za 
nią krok w krok, ogarnięta niepokojem, jakiego nigdy dotychczas nie 
doświadczyła. Susanna nie miała chęci do rozmowy. Niepokój Checchiny 
jeszcze wzrósł: a jeśli ona powiedziała o liście Totowi? Nie chciała nawet 
myśleć, co by się stało. I konwulsyjnie ściskała list w dłoni zanurzonej 
głęboko w kieszeni, jakby chciała go podrzeć na kawałki, choć nie miała 
odwagi. Przeczytała go po raz trzeci, rozkładając go w szufladzie komody 
na stosie serwetek. Wpadła na pomysł, aby go zniszczyć po nauczeniu się 
treści na pamięć, lecz zdania jej się mąciły i miała zamieszanie w głowie. 
A może go schować w jakimś miejscu? Tylko gdzie? W komodzie i szafie - 
nie, bo Toto ciągle prosił ją o klucze, aby sobie coś wyciągnąć. Stół 
kuchenny miał szuflady bez zamków, a stolik do gry w pokoju gościnnym 
nie miał szuflad. Lepiej już było trzymać go w kieszeni; był pewniejszy. 
Na obiad Checchina zjadła bardzo mało, widząc Susannę przekornie 
milczącą i z twarzą wciąż naburmuszoną. Co jakiś czas nerwowo wkładała 
rękę do kieszeni, aby sprawdzić, czy jest tam list; i nie wyciągała nigdy 
chusteczki, ze strachu, że mógłby  niechcący wypaść. Służąca nic nie 
mówiła, a Toto cudem nie kłócił się. Była zmęczona jak tragarz, który 
przenosił ciężkie wory w porcie, i po obiedzie zasnęła w ubraniu, chrapiąc 
głośno na łóżku. Musieli pomóc jej w przebudzeniu. 
- Idziesz dziś znowu do Isoliny? 
- Tak - odpowiedziała Checchina zdecydowanie. 
Ale po wyjściu męża, gdy się ubierała, myślała jeszcze z niepokojem o 
Susannie. Może coś podejrzewała? Tylko tego brakowało. Powoli zapinała 
swą suknię. Była bardzo słaba, ale melancholijne słowa  z listu markiza, 
które tak głęboko zapadły jej w serce, popychały ją do wyjścia z domu.  
- Do zobaczenia, Susanna. 
- Do zobaczenia - odpowiedziała szorstko służąca. I nie dodała już - jak 
miała w zwyczaju - "niech Bóg ma panią w opiece".
Checchinę na schodach znów napadł lęk, lecz wolna przed nią droga i 
światło szybko dodały jej animuszu. Skierowała się powoli na via del 
Nazareno. Było jeszcze dość wcześnie, nie musiała się spieszyć. 
Przechodząc obok sklepu papierniczego na Placu di Trevi, zlodowaciała 
nagle ze strachu. Przypomniała sobie, że zostawiła list markiza d'Aragony 
w kieszeni domowej sukni, a Susanna potrafiła przeczytać krótki rękopis. 
Pogrzebała machinalnie w kieszeni, prosząc Boga, żeby pozwolił jej go

znaleźć. Choć wierzyła jeszcze w jakiś cud, to jednak wracała już do 
domu, szepcząc:
- Matko Boża, pomóż mi! Nie pozwól jej przeczytać! 
Wydawało jej się, że ten powrót trwa bez końca. Nie przestawała się 
modlić. 
- Otwórz, Susanna, to jestem ja! 
- Ach, to pani - odpowiedziała oschle służąca. 
I otworzyła drzwi z zarzuconą na ramieniu suknią Checchiny, która na ten 
widok osłupiała z przerażenia. 
- Wróciłam szybko - powiedziała - bo zapomniałam listu od Isoliny, a w 
nim była ważna rzecz do wyjaśnienia; czy jest w kieszeni? 
Susanna rozciągnęła suknię. 
- Szczotkowałam ją - powiedziała. 
Checchina wzięła list i wyszła szargana wątpliwościami: przeczytała czy 
nie przeczytała? Gdy wchodziła znowu na via del Nazareno, podniosła 
głowę i ujrzała w oknie Susannę, która patrzyła na nią z oddali. 
- Och, Boże - pomyślała Checchina - teraz widziała, że nie skręciłam w 
kierunku via di Sant'Andrea. Jednakże szła dalej, sparaliżowana myślą, że 
Susanna przeczytała list. Na via di San Vincenzo zatrzymała ją osoba:
- Och, Checca, witam, gdzie się pani udaje? 
To był Alessandro Pontacchini, przyjaciel domu, który prowadził sklep z 
wyrobami tytoniowymi. 
- Idę załatwić pewną sprawę, panie Sandro - odpowiedziała Checchina 
zmieszana tym niespodzianym spotkaniem.  
- Ma pani jakieś interesy, Checco? Powiem to panu Totowi, żeby był 
uważny - rzekł ze swym rzymskim poczuciem humoru. 
Checchina uśmiechnęła się lekko. 
- Idę do pralni po ubranie - wyjaśniła. - Na via di San Marcello... 
- Zawsze dokładna, zawsze nienaganna, pani Checca. Ech, takich kobiet 
jest mało! I dlatego ja rezygnuję z małżeństwa. Gdy pomyślałem o nim, 
było zbyt późno. Pan Toto był szybszy ode mnie. 
I zaśmiał się. Checchina była wciąż zmieszana i nic nie odpowiedziała.
- Któregoś z tych wieczorów, gdy będę mógł zostawić samego w sklepie 
Cencia, mojego bratanka, przyjdę do was na pogaduszki. Ja przyniosę 
pieczone kasztany, a pani, Checco, zaoferuje białe wino. Zgoda? 
- Zgoda. 
- Niech pani to przekaże mężowi, temu szczęśliwemu łajdakowi, i go 

pozdrowi serdecznie. 
Checchina ruszyła przed siebie coraz bardziej poruszona. Teraz dochodził 
również Sandro, który do nich przyjdzie i opowie wszystko, nie 
wspominając już o Susannie, która być może przeczytała list i ponadto 
widziała ją z okna kierującą się na via del Nazareno, zamiast na via di 
Sant'Andrea. I kto wie, ile jeszcze znajomych osób widziało ją na ulicy, a 
ona się nie spostrzegła! A jeśli ktoś, kto ją zauważył, poszedł o tym 
powiedzieć do szpitala Totowi, i on, z podejrzeniem, udał się do Isoliny, 
gdzie jej nie znalazł? A potem jeszcze służąca dorzuciła resztę? O liście, o 
jej powrocie do domu i ponownym wyjściu, o dziwnym wyborze ulicy? 
Mimo to Checchina szła naprzód, nie patrząc na nikogo.
- Gdzie idziesz? - usłyszała znajomy głos. 
Była to Isolina; stała przy piwiarni Teatru Quirino, opierając się o 
drewnianą balustradę. Była źle ubrana, w starym kapeluszu i w 
zacerowanych rękawiczkach. 
- Gdzie idziesz, droga Checchino? 
- Szłam... do ciebie - wyjąkała Checchina, nie wiedząc co powiedzieć. 
- Do mnie? W tych stronach? Jak ci to przyszło do głowy? Co ci jest, moja 
droga? Czujesz się może źle? 
Wzięła ją za rękę i pociągnęła do wejścia ogromnej Galerii Sciarra będącej 
jeszcze w budowie; pełnej murarzy i stosów belek zagradzających 
przejście. 
- Nic mi nie jest - odpowiedziała Checchina, starając się cofnąć - ale od 
kilku dni mam różne dolegliwości, nie wiem dlaczego... 
- Może jesteś w ciąży, Checco moja. 
- Ależ gdzie! Jednak nie wiem, co mi jest... chwyta mnie co jakiś czas. 
- O dziecinko moja droga, ja też nie czuję się dobrze, powinnam być w 
łóżku. Co za pieskie życie! Ileż to przykrości mamy do przełknięcia! 
Gdybyś wiedziała... ten nikczemny Giorgio, moja miłość, co mi robi.
- Co ci robi? 
- Rzeczy niesłychane, które wyciskają mi wszystkie łzy, które posiadam, 
Checco moja. Wiem z pewnością, że on zabiega o względy młodej kelnerki 
z tutejszej piwiarni i że jest tutaj każdego wieczoru na grzańcu. 
Rozumiesz, co za bezeceństwo, nie do uwierzenia! 
- Może to nieprawda... 
- Nieprawda?! Ten, kto to powiedział, nie może kłamać; to jest porządny i 
sympatyczny młodzieniec. Znam go, bo mieszka obok nas. Jest studentem 

literatury i pisze również poezje w niedzielnej gazetce. Przychodzi tu 
wieczorami, żeby zbierać materiał do swych przyszłych książek. To tutaj 
właśnie spotyka często Giorgia... 
- Uwierzyłaś? 
- Chciałabym nie wierzyć, droga moja, ale ten Giorgio był zawsze wielkim 
niewdzięcznikiem! Nie bez powodu się mówi: zmienny i kapryśny jak 
oficer. Dzisiaj z przekory nie idę do niego, za to przyszłam tutaj, żeby 
zobaczyć, czy uda mi się zidentyfikować tę kelnerkę, brunetkę silnie  
wymalowaną, jak sobie wyobrażam. Ale to niemożliwe, bo jest zbyt duża 
odległość, żeby coś zobaczyć, i do tego szyby rzucają refleksy. Boże, jak tu 
wewnątrz jest zimno! Idziemy, odprowadzę cię, opowiem ci resztę na 
ulicy. 
- Nie - powiedziała Checchina. 
- Nie chcesz żebym ci towarzyszyła? 
- Nie. 
- Ach! - odpowiedziała tylko Isolina. 
Płomienie wstydu paliły policzki Checchiny, a głos był uwięziony w 
gardle. 
- Spieszysz się, ponieważ... tak? - zapytała powoli Isolina. 
- Tak. 
- Po raz pierwszy idziesz? 
- Tak. 
- Jest przystojny? 
- Tak.
Stały jedna przy drugiej na via dell'Archetto, ustępując miejsca 
przejeżdżającym ciągle wózkom wypełnionym cegłami. 
- No dobrze, Checchino! I już mi nic nie mów! Widać, że mnie nie lubisz i 
nie masz do mnie zaufania. Ja zawsze ci opowiadałam wszystko, a ty nie 
jesteś szczera.
- Och, Isolina! 
- Bądź spokojna. To jest kwestia temperamentu. Ja cię nie osądzam, bo gdy 
się kocha, ma się stracha. Ale być może  mogłabym ci pomóc, dać ci jakąś 
radę. Gdzie on mieszka? 
- Tu... tu blisko.
- Gdzie? 
- Na via dei Santi Apostoli. 
- Brzydka ulica, niebezpieczna - odpowiedziała Isolina doświadczonym 

tonem. - Powiedz mu, żeby zmienił dom, żeby wynajął pokój w lepszej 
dzielnicy.
- To jest markiz... 
- Markiz? Co za markiz? 
- Markiz d'Aragona - Checchina bardziej wydusiła niż wypowiedziała jego 
imię. 
- Aragona? Obiło mi się o uszy, to wielki pan. Zrobił ci hojne prezenty? 
Bransolety? 
- Nie, wysłał mi kwiaty. 
- Napisał ci piękne listy? 
- Jeden tylko. 
- Masz go oczywiście w kieszeni? Pokaż mi go. 
Checchina wyciągnęła list. Jak zawsze poddawała się woli osoby, którą 
miała u boku. 
- Jest piękny - rzekła marzycielsko Isolina. - Szczęściara z ciebie, że jesteś 
wielbiona. Ale popatrz, popatrz na tę mniszkę, która nigdy mi nic nie 
mówiła! 
- Powiedziałam ci wszystko.
- Idź, droga, idź, niech Bóg cię błogosławi. Ale bądź uważna; ty jesteś 
nowa w tych rzeczach i drobnostka cię może zdradzić. Nie wiesz, na jakie 
niebezpieczeństwo się wystawiasz. Ja wiem, co to są palpitacje serca. Idź, 
nie zatrzymuję cię, szczęśliwa ty. Jak zobaczę Tota, powiem mu, że 
byłyśmy przez dwie godziny razem. Dwie godziny wystarczą, co? Ooo... 
potrzebujesz więcej? 
- Och, Isolina! 
- Nie skandalizuj się, nie ma w tym nic złego. Daj mi całusa, droga, 
jesteśmy więcej niż przyjaciółkami, teraz jesteśmy siostrami. 
I Isolina odeszła kokieteryjnym krokiem. Checchina szła powoli, 
przytłoczona myślą, że musiała wyjawić fakty. Wydawało jej się, że 
zepsuła wszystko, bo przy swej słabości ujawniła jego imię. Gdy skręciła 
na via dei Santi Apostoli, spojrzała na kościół i, przechodząc obok niego, 
popchnęła drzwi wejściowe, ale były zamknięte. Przed wielkim pałacem 
Odescalchi stała karoca z godłem. Była pusta, czekała na kogoś. 
Z  przeciwnego chodnika Checchina ujrzała kamienny łuk, zaraz za nim 
dwa sklepy, no i wreszcie drzwi frontowe ze stopniem. Ale na progu, 
zagradzając połowę wejścia, stał - oparty o mur - stróż: mężczyzna wysoki 
i gruby, o wulgarnej twarzy i z siwymi kudłatymi włosami. Miał czerwoną 

wełnianą chustkę wokół szyi i czapkę z daszkiem założoną na bakier. Palił 
fajkę, patrząc w dal. Checchina wstrzymała się przed przejściem przez 
ulicę. Aby wejść do budynku, trzeba było zwrócić się do stróża: spytać go, 
czy markiz d'Aragona jest u siebie, i poprosić o otwarcie. Zebrała 
wszystkie swoje siły, aby podjąć tę próbę, ale coś ją wciąż  hamowało. 
Twarz stróża była brzydka i brutalna: jedna z tych, które odstraszają  osoby 
nieśmiałe. Checchina doszła aż do tapicera Reanda, próbując zdobyć się na 
odwagę, i przeszła przez ulicę. Zbliżyła się do wejścia, nie podnosząc oczu 
na stróża, a mimo to czuła, że on ją mierzy bezczelnie wzrokiem. Doszła 
znowu aż do kościoła i obróciła się, patrząc w okna, jak gdyby desperacyj-
nie szukała pomocy. Zielone okiennice były zamknięte. 
Markiz jej powiedział, że kocha cień. Powtórnie przeszła kawałek drogi, 
od pałacu Odescalchi aż do kawiarni na rogu via Nazionale, przechodząc 
wolno przed frontowymi drzwiami. Stróż odczytywał z wściekłym 
wyrazem twarzy kupon lotto i nie ruszał się. Checchina nie weszła. 
Po raz trzeci, zawracając w kierunku pałacu Odescalchi, przeszła obok. 
On napełniał swą fajkę, ubijając tytoń kciukiem; nie podnosił się z miejsca. 
A więc Checchina spuściła głowę i - rezygnując - zawróciła do domu. 

Rzym, grudzień 1883

40



Po przeczytaniu listu Checchinie wydawało się, że widzi w swej wilgotnej 
i ciemnej kuchni klęczącego przed nią przystojnego markiza d'Aragonę. 
Zaczęła drżeć. Wszystko wokół niej wirowało: rondel na palenisku, ruszt 
kuchenny zawieszony na murze, żelazka oparte na brzegach kominka;  
natomiast hałas wody tryskającej z kranu wydawał się silną burzą. 
- Teraz upadnę na ziemię - przemknęło jej przez głowę, więc oparła się o 
stół. 
- Jest pani zimno? - powiedziała służąca, słysząc jak szczęka zębami. 
- Tak, jest mi zimno - powiedziała, chowając instynktownie list do kiesze-
ni. 
- Na zewnątrz nie jest znów tak chłodno, jest ciepły wiatr. A nie jest to 
przypadkiem ból żołądka? Czy chce pani, żebym usmażyła szybko dwie 
sardynki? 
- Nie, nie, dziękuję. 
I poszła powoli do swego pokoju, trzymając ciągle rękę w kieszeni, na 
liście. Ale przez dłuższy czas nie odważyła się go ponownie przeczytać, 
obawiając się, że pojawi się Susanna i ją zaskoczy. Pomimo że służąca 
zamiatała w pokoju obok, Checchina bała się, że usłyszy trzask papieru. 
Potem przyszedł jej pomysł: wzięła modlitewnik i włożyła do niego list, po 
czym - obracając kartki książki z modlitwami - przeczytała go, jak gdyby 
był modlitwą. Och, ten piękny list z tarczą herbową markiza, napisany 
niebieskim atramentem osuszonym ziarnami kwarcowymi piasku, 
uwodzący finezyjnym charakterem pisma. Wszystkie słowa listu 
wydłużały się przed oczami zmysłowo, a pod nimi malował się wielki 
podpis: jasny i szeroki, sugestywny i dobitny, który niemalże dźwięczał w 
powietrzu. Dwa lub trzy razy Checchina powtórzyła szeptem: Ugo 
d'Aragona. Potem słowa zamieszczone w liście zamieniły się w smutną 
muzykę, która pogrążyła ją w empatii. Nagle wydało jej się, że słyszy głos 
z jego ust; te melancholijne słowa wypowiedziane z wielkim smutkiem. 
Cisnęły jej się łzy do oczu. Ale potem żar myśli przygasł, ustępując 
miejsca kwestii godzin: on na nią czekał od trzeciej do siódmej. 
Susanna czesała ją w milczeniu, choć miała w zwyczaju rozmawiać. Co jej 
jest? Checchina bała się tych dąsów. 
- Napisała do mnie Isolina - rzuciła od niechcenia. 
Susanna nie odpowiedziała. 
- Żeby powiedzieć mi, że wczoraj jej nie było, bo zachorowała jej ciotka. 
Checchina odetchnęła z ulgą po tym kłamstwie.

  
- To była pewnie ciotka-mężczyzna - odpowiedziała służąca. 
Ale nie przestawała się dąsać. Nadaremnie Checchina chodziła potem za 
nią krok w krok, ogarnięta niepokojem, jakiego nigdy dotychczas nie 
doświadczyła. Susanna nie miała chęci do rozmowy. Niepokój Checchiny 
jeszcze wzrósł: a jeśli ona powiedziała o liście Totowi? Nie chciała nawet 
myśleć, co by się stało. I konwulsyjnie ściskała list w dłoni zanurzonej 
głęboko w kieszeni, jakby chciała go podrzeć na kawałki, choć nie miała 
odwagi. Przeczytała go po raz trzeci, rozkładając go w szufladzie komody 
na stosie serwetek. Wpadła na pomysł, aby go zniszczyć po nauczeniu się 
treści na pamięć, lecz zdania jej się mąciły i miała zamieszanie w głowie. 
A może go schować w jakimś miejscu? Tylko gdzie? W komodzie i szafie - 
nie, bo Toto ciągle prosił ją o klucze, aby sobie coś wyciągnąć. Stół 
kuchenny miał szuflady bez zamków, a stolik do gry w pokoju gościnnym 
nie miał szuflad. Lepiej już było trzymać go w kieszeni; był pewniejszy. 
Na obiad Checchina zjadła bardzo mało, widząc Susannę przekornie 
milczącą i z twarzą wciąż naburmuszoną. Co jakiś czas nerwowo wkładała 
rękę do kieszeni, aby sprawdzić, czy jest tam list; i nie wyciągała nigdy 
chusteczki, ze strachu, że mógłby  niechcący wypaść. Służąca nic nie 
mówiła, a Toto cudem nie kłócił się. Była zmęczona jak tragarz, który 
przenosił ciężkie wory w porcie, i po obiedzie zasnęła w ubraniu, chrapiąc 
głośno na łóżku. Musieli pomóc jej w przebudzeniu. 
- Idziesz dziś znowu do Isoliny? 
- Tak - odpowiedziała Checchina zdecydowanie. 
Ale po wyjściu męża, gdy się ubierała, myślała jeszcze z niepokojem o 
Susannie. Może coś podejrzewała? Tylko tego brakowało. Powoli zapinała 
swą suknię. Była bardzo słaba, ale melancholijne słowa  z listu markiza, 
które tak głęboko zapadły jej w serce, popychały ją do wyjścia z domu.  
- Do zobaczenia, Susanna. 
- Do zobaczenia - odpowiedziała szorstko służąca. I nie dodała już - jak 
miała w zwyczaju - "niech Bóg ma panią w opiece".
Checchinę na schodach znów napadł lęk, lecz wolna przed nią droga i 
światło szybko dodały jej animuszu. Skierowała się powoli na via del 
Nazareno. Było jeszcze dość wcześnie, nie musiała się spieszyć. 
Przechodząc obok sklepu papierniczego na Placu di Trevi, zlodowaciała 
nagle ze strachu. Przypomniała sobie, że zostawiła list markiza d'Aragony 
w kieszeni domowej sukni, a Susanna potrafiła przeczytać krótki rękopis. 
Pogrzebała machinalnie w kieszeni, prosząc Boga, żeby pozwolił jej go

znaleźć. Choć wierzyła jeszcze w jakiś cud, to jednak wracała już do 
domu, szepcząc:
- Matko Boża, pomóż mi! Nie pozwól jej przeczytać! 
Wydawało jej się, że ten powrót trwa bez końca. Nie przestawała się 
modlić. 
- Otwórz, Susanna, to jestem ja! 
- Ach, to pani - odpowiedziała oschle służąca. 
I otworzyła drzwi z zarzuconą na ramieniu suknią Checchiny, która na ten 
widok osłupiała z przerażenia. 
- Wróciłam szybko - powiedziała - bo zapomniałam listu od Isoliny, a w 
nim była ważna rzecz do wyjaśnienia; czy jest w kieszeni? 
Susanna rozciągnęła suknię. 
- Szczotkowałam ją - powiedziała. 
Checchina wzięła list i wyszła szargana wątpliwościami: przeczytała czy 
nie przeczytała? Gdy wchodziła znowu na via del Nazareno, podniosła 
głowę i ujrzała w oknie Susannę, która patrzyła na nią z oddali. 
- Och, Boże - pomyślała Checchina - teraz widziała, że nie skręciłam w 
kierunku via di Sant'Andrea. Jednakże szła dalej, sparaliżowana myślą, że 
Susanna przeczytała list. Na via di San Vincenzo zatrzymała ją osoba:
- Och, Checca, witam, gdzie się pani udaje? 
To był Alessandro Pontacchini, przyjaciel domu, który prowadził sklep z 
wyrobami tytoniowymi. 
- Idę załatwić pewną sprawę, panie Sandro - odpowiedziała Checchina 
zmieszana tym niespodzianym spotkaniem.  
- Ma pani jakieś interesy, Checco? Powiem to panu Totowi, żeby był 
uważny - rzekł ze swym rzymskim poczuciem humoru. 
Checchina uśmiechnęła się lekko. 
- Idę do pralni po ubranie - wyjaśniła. - Na via di San Marcello... 
- Zawsze dokładna, zawsze nienaganna, pani Checca. Ech, takich kobiet 
jest mało! I dlatego ja rezygnuję z małżeństwa. Gdy pomyślałem o nim, 
było zbyt późno. Pan Toto był szybszy ode mnie. 
I zaśmiał się. Checchina była wciąż zmieszana i nic nie odpowiedziała.
- Któregoś z tych wieczorów, gdy będę mógł zostawić samego w sklepie 
Cencia, mojego bratanka, przyjdę do was na pogaduszki. Ja przyniosę 
pieczone kasztany, a pani, Checco, zaoferuje białe wino. Zgoda? 
- Zgoda. 
- Niech pani to przekaże mężowi, temu szczęśliwemu łajdakowi, i go 

pozdrowi serdecznie. 
Checchina ruszyła przed siebie coraz bardziej poruszona. Teraz dochodził 
również Sandro, który do nich przyjdzie i opowie wszystko, nie 
wspominając już o Susannie, która być może przeczytała list i ponadto 
widziała ją z okna kierującą się na via del Nazareno, zamiast na via di 
Sant'Andrea. I kto wie, ile jeszcze znajomych osób widziało ją na ulicy, a 
ona się nie spostrzegła! A jeśli ktoś, kto ją zauważył, poszedł o tym 
powiedzieć do szpitala Totowi, i on, z podejrzeniem, udał się do Isoliny, 
gdzie jej nie znalazł? A potem jeszcze służąca dorzuciła resztę? O liście, o 
jej powrocie do domu i ponownym wyjściu, o dziwnym wyborze ulicy? 
Mimo to Checchina szła naprzód, nie patrząc na nikogo.
- Gdzie idziesz? - usłyszała znajomy głos. 
Była to Isolina; stała przy piwiarni Teatru Quirino, opierając się o 
drewnianą balustradę. Była źle ubrana, w starym kapeluszu i w 
zacerowanych rękawiczkach. 
- Gdzie idziesz, droga Checchino? 
- Szłam... do ciebie - wyjąkała Checchina, nie wiedząc co powiedzieć. 
- Do mnie? W tych stronach? Jak ci to przyszło do głowy? Co ci jest, moja 
droga? Czujesz się może źle? 
Wzięła ją za rękę i pociągnęła do wejścia ogromnej Galerii Sciarra będącej 
jeszcze w budowie; pełnej murarzy i stosów belek zagradzających 
przejście. 
- Nic mi nie jest - odpowiedziała Checchina, starając się cofnąć - ale od 
kilku dni mam różne dolegliwości, nie wiem dlaczego... 
- Może jesteś w ciąży, Checco moja. 
- Ależ gdzie! Jednak nie wiem, co mi jest... chwyta mnie co jakiś czas. 
- O dziecinko moja droga, ja też nie czuję się dobrze, powinnam być w 
łóżku. Co za pieskie życie! Ileż to przykrości mamy do przełknięcia! 
Gdybyś wiedziała... ten nikczemny Giorgio, moja miłość, co mi robi.
- Co ci robi? 
- Rzeczy niesłychane, które wyciskają mi wszystkie łzy, które posiadam, 
Checco moja. Wiem z pewnością, że on zabiega o względy młodej kelnerki 
z tutejszej piwiarni i że jest tutaj każdego wieczoru na grzańcu. 
Rozumiesz, co za bezeceństwo, nie do uwierzenia! 
- Może to nieprawda... 
- Nieprawda?! Ten, kto to powiedział, nie może kłamać; to jest porządny i 
sympatyczny młodzieniec. Znam go, bo mieszka obok nas. Jest studentem 

literatury i pisze również poezje w niedzielnej gazetce. Przychodzi tu 
wieczorami, żeby zbierać materiał do swych przyszłych książek. To tutaj 
właśnie spotyka często Giorgia... 
- Uwierzyłaś? 
- Chciałabym nie wierzyć, droga moja, ale ten Giorgio był zawsze wielkim 
niewdzięcznikiem! Nie bez powodu się mówi: zmienny i kapryśny jak 
oficer. Dzisiaj z przekory nie idę do niego, za to przyszłam tutaj, żeby 
zobaczyć, czy uda mi się zidentyfikować tę kelnerkę, brunetkę silnie  
wymalowaną, jak sobie wyobrażam. Ale to niemożliwe, bo jest zbyt duża 
odległość, żeby coś zobaczyć, i do tego szyby rzucają refleksy. Boże, jak tu 
wewnątrz jest zimno! Idziemy, odprowadzę cię, opowiem ci resztę na 
ulicy. 
- Nie - powiedziała Checchina. 
- Nie chcesz żebym ci towarzyszyła? 
- Nie. 
- Ach! - odpowiedziała tylko Isolina. 
Płomienie wstydu paliły policzki Checchiny, a głos był uwięziony w 
gardle. 
- Spieszysz się, ponieważ... tak? - zapytała powoli Isolina. 
- Tak. 
- Po raz pierwszy idziesz? 
- Tak. 
- Jest przystojny? 
- Tak.
Stały jedna przy drugiej na via dell'Archetto, ustępując miejsca 
przejeżdżającym ciągle wózkom wypełnionym cegłami. 
- No dobrze, Checchino! I już mi nic nie mów! Widać, że mnie nie lubisz i 
nie masz do mnie zaufania. Ja zawsze ci opowiadałam wszystko, a ty nie 
jesteś szczera.
- Och, Isolina! 
- Bądź spokojna. To jest kwestia temperamentu. Ja cię nie osądzam, bo gdy 
się kocha, ma się stracha. Ale być może  mogłabym ci pomóc, dać ci jakąś 
radę. Gdzie on mieszka? 
- Tu... tu blisko.
- Gdzie? 
- Na via dei Santi Apostoli. 
- Brzydka ulica, niebezpieczna - odpowiedziała Isolina doświadczonym 

tonem. - Powiedz mu, żeby zmienił dom, żeby wynajął pokój w lepszej 
dzielnicy.
- To jest markiz... 
- Markiz? Co za markiz? 
- Markiz d'Aragona - Checchina bardziej wydusiła niż wypowiedziała jego 
imię. 
- Aragona? Obiło mi się o uszy, to wielki pan. Zrobił ci hojne prezenty? 
Bransolety? 
- Nie, wysłał mi kwiaty. 
- Napisał ci piękne listy? 
- Jeden tylko. 
- Masz go oczywiście w kieszeni? Pokaż mi go. 
Checchina wyciągnęła list. Jak zawsze poddawała się woli osoby, którą 
miała u boku. 
- Jest piękny - rzekła marzycielsko Isolina. - Szczęściara z ciebie, że jesteś 
wielbiona. Ale popatrz, popatrz na tę mniszkę, która nigdy mi nic nie 
mówiła! 
- Powiedziałam ci wszystko.
- Idź, droga, idź, niech Bóg cię błogosławi. Ale bądź uważna; ty jesteś 
nowa w tych rzeczach i drobnostka cię może zdradzić. Nie wiesz, na jakie 
niebezpieczeństwo się wystawiasz. Ja wiem, co to są palpitacje serca. Idź, 
nie zatrzymuję cię, szczęśliwa ty. Jak zobaczę Tota, powiem mu, że 
byłyśmy przez dwie godziny razem. Dwie godziny wystarczą, co? Ooo... 
potrzebujesz więcej? 
- Och, Isolina! 
- Nie skandalizuj się, nie ma w tym nic złego. Daj mi całusa, droga, 
jesteśmy więcej niż przyjaciółkami, teraz jesteśmy siostrami. 
I Isolina odeszła kokieteryjnym krokiem. Checchina szła powoli, 
przytłoczona myślą, że musiała wyjawić fakty. Wydawało jej się, że 
zepsuła wszystko, bo przy swej słabości ujawniła jego imię. Gdy skręciła 
na via dei Santi Apostoli, spojrzała na kościół i, przechodząc obok niego, 
popchnęła drzwi wejściowe, ale były zamknięte. Przed wielkim pałacem 
Odescalchi stała karoca z godłem. Była pusta, czekała na kogoś. 
Z  przeciwnego chodnika Checchina ujrzała kamienny łuk, zaraz za nim 
dwa sklepy, no i wreszcie drzwi frontowe ze stopniem. Ale na progu, 
zagradzając połowę wejścia, stał - oparty o mur - stróż: mężczyzna wysoki 
i gruby, o wulgarnej twarzy i z siwymi kudłatymi włosami. Miał czerwoną 

wełnianą chustkę wokół szyi i czapkę z daszkiem założoną na bakier. Palił 
fajkę, patrząc w dal. Checchina wstrzymała się przed przejściem przez 
ulicę. Aby wejść do budynku, trzeba było zwrócić się do stróża: spytać go, 
czy markiz d'Aragona jest u siebie, i poprosić o otwarcie. Zebrała 
wszystkie swoje siły, aby podjąć tę próbę, ale coś ją wciąż  hamowało. 
Twarz stróża była brzydka i brutalna: jedna z tych, które odstraszają  osoby 
nieśmiałe. Checchina doszła aż do tapicera Reanda, próbując zdobyć się na 
odwagę, i przeszła przez ulicę. Zbliżyła się do wejścia, nie podnosząc oczu 
na stróża, a mimo to czuła, że on ją mierzy bezczelnie wzrokiem. Doszła 
znowu aż do kościoła i obróciła się, patrząc w okna, jak gdyby desperacyj-
nie szukała pomocy. Zielone okiennice były zamknięte. 
Markiz jej powiedział, że kocha cień. Powtórnie przeszła kawałek drogi, 
od pałacu Odescalchi aż do kawiarni na rogu via Nazionale, przechodząc 
wolno przed frontowymi drzwiami. Stróż odczytywał z wściekłym 
wyrazem twarzy kupon lotto i nie ruszał się. Checchina nie weszła. 
Po raz trzeci, zawracając w kierunku pałacu Odescalchi, przeszła obok. 
On napełniał swą fajkę, ubijając tytoń kciukiem; nie podnosił się z miejsca. 
A więc Checchina spuściła głowę i - rezygnując - zawróciła do domu. 
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Po przeczytaniu listu Checchinie wydawało się, że widzi w swej wilgotnej 
i ciemnej kuchni klęczącego przed nią przystojnego markiza d'Aragonę. 
Zaczęła drżeć. Wszystko wokół niej wirowało: rondel na palenisku, ruszt 
kuchenny zawieszony na murze, żelazka oparte na brzegach kominka;  
natomiast hałas wody tryskającej z kranu wydawał się silną burzą. 
- Teraz upadnę na ziemię - przemknęło jej przez głowę, więc oparła się o 
stół. 
- Jest pani zimno? - powiedziała służąca, słysząc jak szczęka zębami. 
- Tak, jest mi zimno - powiedziała, chowając instynktownie list do kiesze-
ni. 
- Na zewnątrz nie jest znów tak chłodno, jest ciepły wiatr. A nie jest to 
przypadkiem ból żołądka? Czy chce pani, żebym usmażyła szybko dwie 
sardynki? 
- Nie, nie, dziękuję. 
I poszła powoli do swego pokoju, trzymając ciągle rękę w kieszeni, na 
liście. Ale przez dłuższy czas nie odważyła się go ponownie przeczytać, 
obawiając się, że pojawi się Susanna i ją zaskoczy. Pomimo że służąca 
zamiatała w pokoju obok, Checchina bała się, że usłyszy trzask papieru. 
Potem przyszedł jej pomysł: wzięła modlitewnik i włożyła do niego list, po 
czym - obracając kartki książki z modlitwami - przeczytała go, jak gdyby 
był modlitwą. Och, ten piękny list z tarczą herbową markiza, napisany 
niebieskim atramentem osuszonym ziarnami kwarcowymi piasku, 
uwodzący finezyjnym charakterem pisma. Wszystkie słowa listu 
wydłużały się przed oczami zmysłowo, a pod nimi malował się wielki 
podpis: jasny i szeroki, sugestywny i dobitny, który niemalże dźwięczał w 
powietrzu. Dwa lub trzy razy Checchina powtórzyła szeptem: Ugo 
d'Aragona. Potem słowa zamieszczone w liście zamieniły się w smutną 
muzykę, która pogrążyła ją w empatii. Nagle wydało jej się, że słyszy głos 
z jego ust; te melancholijne słowa wypowiedziane z wielkim smutkiem. 
Cisnęły jej się łzy do oczu. Ale potem żar myśli przygasł, ustępując 
miejsca kwestii godzin: on na nią czekał od trzeciej do siódmej. 
Susanna czesała ją w milczeniu, choć miała w zwyczaju rozmawiać. Co jej 
jest? Checchina bała się tych dąsów. 
- Napisała do mnie Isolina - rzuciła od niechcenia. 
Susanna nie odpowiedziała. 
- Żeby powiedzieć mi, że wczoraj jej nie było, bo zachorowała jej ciotka. 
Checchina odetchnęła z ulgą po tym kłamstwie.

  
- To była pewnie ciotka-mężczyzna - odpowiedziała służąca. 
Ale nie przestawała się dąsać. Nadaremnie Checchina chodziła potem za 
nią krok w krok, ogarnięta niepokojem, jakiego nigdy dotychczas nie 
doświadczyła. Susanna nie miała chęci do rozmowy. Niepokój Checchiny 
jeszcze wzrósł: a jeśli ona powiedziała o liście Totowi? Nie chciała nawet 
myśleć, co by się stało. I konwulsyjnie ściskała list w dłoni zanurzonej 
głęboko w kieszeni, jakby chciała go podrzeć na kawałki, choć nie miała 
odwagi. Przeczytała go po raz trzeci, rozkładając go w szufladzie komody 
na stosie serwetek. Wpadła na pomysł, aby go zniszczyć po nauczeniu się 
treści na pamięć, lecz zdania jej się mąciły i miała zamieszanie w głowie. 
A może go schować w jakimś miejscu? Tylko gdzie? W komodzie i szafie - 
nie, bo Toto ciągle prosił ją o klucze, aby sobie coś wyciągnąć. Stół 
kuchenny miał szuflady bez zamków, a stolik do gry w pokoju gościnnym 
nie miał szuflad. Lepiej już było trzymać go w kieszeni; był pewniejszy. 
Na obiad Checchina zjadła bardzo mało, widząc Susannę przekornie 
milczącą i z twarzą wciąż naburmuszoną. Co jakiś czas nerwowo wkładała 
rękę do kieszeni, aby sprawdzić, czy jest tam list; i nie wyciągała nigdy 
chusteczki, ze strachu, że mógłby  niechcący wypaść. Służąca nic nie 
mówiła, a Toto cudem nie kłócił się. Była zmęczona jak tragarz, który 
przenosił ciężkie wory w porcie, i po obiedzie zasnęła w ubraniu, chrapiąc 
głośno na łóżku. Musieli pomóc jej w przebudzeniu. 
- Idziesz dziś znowu do Isoliny? 
- Tak - odpowiedziała Checchina zdecydowanie. 
Ale po wyjściu męża, gdy się ubierała, myślała jeszcze z niepokojem o 
Susannie. Może coś podejrzewała? Tylko tego brakowało. Powoli zapinała 
swą suknię. Była bardzo słaba, ale melancholijne słowa  z listu markiza, 
które tak głęboko zapadły jej w serce, popychały ją do wyjścia z domu.  
- Do zobaczenia, Susanna. 
- Do zobaczenia - odpowiedziała szorstko służąca. I nie dodała już - jak 
miała w zwyczaju - "niech Bóg ma panią w opiece".
Checchinę na schodach znów napadł lęk, lecz wolna przed nią droga i 
światło szybko dodały jej animuszu. Skierowała się powoli na via del 
Nazareno. Było jeszcze dość wcześnie, nie musiała się spieszyć. 
Przechodząc obok sklepu papierniczego na Placu di Trevi, zlodowaciała 
nagle ze strachu. Przypomniała sobie, że zostawiła list markiza d'Aragony 
w kieszeni domowej sukni, a Susanna potrafiła przeczytać krótki rękopis. 
Pogrzebała machinalnie w kieszeni, prosząc Boga, żeby pozwolił jej go

znaleźć. Choć wierzyła jeszcze w jakiś cud, to jednak wracała już do 
domu, szepcząc:
- Matko Boża, pomóż mi! Nie pozwól jej przeczytać! 
Wydawało jej się, że ten powrót trwa bez końca. Nie przestawała się 
modlić. 
- Otwórz, Susanna, to jestem ja! 
- Ach, to pani - odpowiedziała oschle służąca. 
I otworzyła drzwi z zarzuconą na ramieniu suknią Checchiny, która na ten 
widok osłupiała z przerażenia. 
- Wróciłam szybko - powiedziała - bo zapomniałam listu od Isoliny, a w 
nim była ważna rzecz do wyjaśnienia; czy jest w kieszeni? 
Susanna rozciągnęła suknię. 
- Szczotkowałam ją - powiedziała. 
Checchina wzięła list i wyszła szargana wątpliwościami: przeczytała czy 
nie przeczytała? Gdy wchodziła znowu na via del Nazareno, podniosła 
głowę i ujrzała w oknie Susannę, która patrzyła na nią z oddali. 
- Och, Boże - pomyślała Checchina - teraz widziała, że nie skręciłam w 
kierunku via di Sant'Andrea. Jednakże szła dalej, sparaliżowana myślą, że 
Susanna przeczytała list. Na via di San Vincenzo zatrzymała ją osoba:
- Och, Checca, witam, gdzie się pani udaje? 
To był Alessandro Pontacchini, przyjaciel domu, który prowadził sklep z 
wyrobami tytoniowymi. 
- Idę załatwić pewną sprawę, panie Sandro - odpowiedziała Checchina 
zmieszana tym niespodzianym spotkaniem.  
- Ma pani jakieś interesy, Checco? Powiem to panu Totowi, żeby był 
uważny - rzekł ze swym rzymskim poczuciem humoru. 
Checchina uśmiechnęła się lekko. 
- Idę do pralni po ubranie - wyjaśniła. - Na via di San Marcello... 
- Zawsze dokładna, zawsze nienaganna, pani Checca. Ech, takich kobiet 
jest mało! I dlatego ja rezygnuję z małżeństwa. Gdy pomyślałem o nim, 
było zbyt późno. Pan Toto był szybszy ode mnie. 
I zaśmiał się. Checchina była wciąż zmieszana i nic nie odpowiedziała.
- Któregoś z tych wieczorów, gdy będę mógł zostawić samego w sklepie 
Cencia, mojego bratanka, przyjdę do was na pogaduszki. Ja przyniosę 
pieczone kasztany, a pani, Checco, zaoferuje białe wino. Zgoda? 
- Zgoda. 
- Niech pani to przekaże mężowi, temu szczęśliwemu łajdakowi, i go 

pozdrowi serdecznie. 
Checchina ruszyła przed siebie coraz bardziej poruszona. Teraz dochodził 
również Sandro, który do nich przyjdzie i opowie wszystko, nie 
wspominając już o Susannie, która być może przeczytała list i ponadto 
widziała ją z okna kierującą się na via del Nazareno, zamiast na via di 
Sant'Andrea. I kto wie, ile jeszcze znajomych osób widziało ją na ulicy, a 
ona się nie spostrzegła! A jeśli ktoś, kto ją zauważył, poszedł o tym 
powiedzieć do szpitala Totowi, i on, z podejrzeniem, udał się do Isoliny, 
gdzie jej nie znalazł? A potem jeszcze służąca dorzuciła resztę? O liście, o 
jej powrocie do domu i ponownym wyjściu, o dziwnym wyborze ulicy? 
Mimo to Checchina szła naprzód, nie patrząc na nikogo.
- Gdzie idziesz? - usłyszała znajomy głos. 
Była to Isolina; stała przy piwiarni Teatru Quirino, opierając się o 
drewnianą balustradę. Była źle ubrana, w starym kapeluszu i w 
zacerowanych rękawiczkach. 
- Gdzie idziesz, droga Checchino? 
- Szłam... do ciebie - wyjąkała Checchina, nie wiedząc co powiedzieć. 
- Do mnie? W tych stronach? Jak ci to przyszło do głowy? Co ci jest, moja 
droga? Czujesz się może źle? 
Wzięła ją za rękę i pociągnęła do wejścia ogromnej Galerii Sciarra będącej 
jeszcze w budowie; pełnej murarzy i stosów belek zagradzających 
przejście. 
- Nic mi nie jest - odpowiedziała Checchina, starając się cofnąć - ale od 
kilku dni mam różne dolegliwości, nie wiem dlaczego... 
- Może jesteś w ciąży, Checco moja. 
- Ależ gdzie! Jednak nie wiem, co mi jest... chwyta mnie co jakiś czas. 
- O dziecinko moja droga, ja też nie czuję się dobrze, powinnam być w 
łóżku. Co za pieskie życie! Ileż to przykrości mamy do przełknięcia! 
Gdybyś wiedziała... ten nikczemny Giorgio, moja miłość, co mi robi.
- Co ci robi? 
- Rzeczy niesłychane, które wyciskają mi wszystkie łzy, które posiadam, 
Checco moja. Wiem z pewnością, że on zabiega o względy młodej kelnerki 
z tutejszej piwiarni i że jest tutaj każdego wieczoru na grzańcu. 
Rozumiesz, co za bezeceństwo, nie do uwierzenia! 
- Może to nieprawda... 
- Nieprawda?! Ten, kto to powiedział, nie może kłamać; to jest porządny i 
sympatyczny młodzieniec. Znam go, bo mieszka obok nas. Jest studentem 

literatury i pisze również poezje w niedzielnej gazetce. Przychodzi tu 
wieczorami, żeby zbierać materiał do swych przyszłych książek. To tutaj 
właśnie spotyka często Giorgia... 
- Uwierzyłaś? 
- Chciałabym nie wierzyć, droga moja, ale ten Giorgio był zawsze wielkim 
niewdzięcznikiem! Nie bez powodu się mówi: zmienny i kapryśny jak 
oficer. Dzisiaj z przekory nie idę do niego, za to przyszłam tutaj, żeby 
zobaczyć, czy uda mi się zidentyfikować tę kelnerkę, brunetkę silnie  
wymalowaną, jak sobie wyobrażam. Ale to niemożliwe, bo jest zbyt duża 
odległość, żeby coś zobaczyć, i do tego szyby rzucają refleksy. Boże, jak tu 
wewnątrz jest zimno! Idziemy, odprowadzę cię, opowiem ci resztę na 
ulicy. 
- Nie - powiedziała Checchina. 
- Nie chcesz żebym ci towarzyszyła? 
- Nie. 
- Ach! - odpowiedziała tylko Isolina. 
Płomienie wstydu paliły policzki Checchiny, a głos był uwięziony w 
gardle. 
- Spieszysz się, ponieważ... tak? - zapytała powoli Isolina. 
- Tak. 
- Po raz pierwszy idziesz? 
- Tak. 
- Jest przystojny? 
- Tak.
Stały jedna przy drugiej na via dell'Archetto, ustępując miejsca 
przejeżdżającym ciągle wózkom wypełnionym cegłami. 
- No dobrze, Checchino! I już mi nic nie mów! Widać, że mnie nie lubisz i 
nie masz do mnie zaufania. Ja zawsze ci opowiadałam wszystko, a ty nie 
jesteś szczera.
- Och, Isolina! 
- Bądź spokojna. To jest kwestia temperamentu. Ja cię nie osądzam, bo gdy 
się kocha, ma się stracha. Ale być może  mogłabym ci pomóc, dać ci jakąś 
radę. Gdzie on mieszka? 
- Tu... tu blisko.
- Gdzie? 
- Na via dei Santi Apostoli. 
- Brzydka ulica, niebezpieczna - odpowiedziała Isolina doświadczonym 

tonem. - Powiedz mu, żeby zmienił dom, żeby wynajął pokój w lepszej 
dzielnicy.
- To jest markiz... 
- Markiz? Co za markiz? 
- Markiz d'Aragona - Checchina bardziej wydusiła niż wypowiedziała jego 
imię. 
- Aragona? Obiło mi się o uszy, to wielki pan. Zrobił ci hojne prezenty? 
Bransolety? 
- Nie, wysłał mi kwiaty. 
- Napisał ci piękne listy? 
- Jeden tylko. 
- Masz go oczywiście w kieszeni? Pokaż mi go. 
Checchina wyciągnęła list. Jak zawsze poddawała się woli osoby, którą 
miała u boku. 
- Jest piękny - rzekła marzycielsko Isolina. - Szczęściara z ciebie, że jesteś 
wielbiona. Ale popatrz, popatrz na tę mniszkę, która nigdy mi nic nie 
mówiła! 
- Powiedziałam ci wszystko.
- Idź, droga, idź, niech Bóg cię błogosławi. Ale bądź uważna; ty jesteś 
nowa w tych rzeczach i drobnostka cię może zdradzić. Nie wiesz, na jakie 
niebezpieczeństwo się wystawiasz. Ja wiem, co to są palpitacje serca. Idź, 
nie zatrzymuję cię, szczęśliwa ty. Jak zobaczę Tota, powiem mu, że 
byłyśmy przez dwie godziny razem. Dwie godziny wystarczą, co? Ooo... 
potrzebujesz więcej? 
- Och, Isolina! 
- Nie skandalizuj się, nie ma w tym nic złego. Daj mi całusa, droga, 
jesteśmy więcej niż przyjaciółkami, teraz jesteśmy siostrami. 
I Isolina odeszła kokieteryjnym krokiem. Checchina szła powoli, 
przytłoczona myślą, że musiała wyjawić fakty. Wydawało jej się, że 
zepsuła wszystko, bo przy swej słabości ujawniła jego imię. Gdy skręciła 
na via dei Santi Apostoli, spojrzała na kościół i, przechodząc obok niego, 
popchnęła drzwi wejściowe, ale były zamknięte. Przed wielkim pałacem 
Odescalchi stała karoca z godłem. Była pusta, czekała na kogoś. 
Z  przeciwnego chodnika Checchina ujrzała kamienny łuk, zaraz za nim 
dwa sklepy, no i wreszcie drzwi frontowe ze stopniem. Ale na progu, 
zagradzając połowę wejścia, stał - oparty o mur - stróż: mężczyzna wysoki 
i gruby, o wulgarnej twarzy i z siwymi kudłatymi włosami. Miał czerwoną 

wełnianą chustkę wokół szyi i czapkę z daszkiem założoną na bakier. Palił 
fajkę, patrząc w dal. Checchina wstrzymała się przed przejściem przez 
ulicę. Aby wejść do budynku, trzeba było zwrócić się do stróża: spytać go, 
czy markiz d'Aragona jest u siebie, i poprosić o otwarcie. Zebrała 
wszystkie swoje siły, aby podjąć tę próbę, ale coś ją wciąż  hamowało. 
Twarz stróża była brzydka i brutalna: jedna z tych, które odstraszają  osoby 
nieśmiałe. Checchina doszła aż do tapicera Reanda, próbując zdobyć się na 
odwagę, i przeszła przez ulicę. Zbliżyła się do wejścia, nie podnosząc oczu 
na stróża, a mimo to czuła, że on ją mierzy bezczelnie wzrokiem. Doszła 
znowu aż do kościoła i obróciła się, patrząc w okna, jak gdyby desperacyj-
nie szukała pomocy. Zielone okiennice były zamknięte. 
Markiz jej powiedział, że kocha cień. Powtórnie przeszła kawałek drogi, 
od pałacu Odescalchi aż do kawiarni na rogu via Nazionale, przechodząc 
wolno przed frontowymi drzwiami. Stróż odczytywał z wściekłym 
wyrazem twarzy kupon lotto i nie ruszał się. Checchina nie weszła. 
Po raz trzeci, zawracając w kierunku pałacu Odescalchi, przeszła obok. 
On napełniał swą fajkę, ubijając tytoń kciukiem; nie podnosił się z miejsca. 
A więc Checchina spuściła głowę i - rezygnując - zawróciła do domu. 
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Po przeczytaniu listu Checchinie wydawało się, że widzi w swej wilgotnej 
i ciemnej kuchni klęczącego przed nią przystojnego markiza d'Aragonę. 
Zaczęła drżeć. Wszystko wokół niej wirowało: rondel na palenisku, ruszt 
kuchenny zawieszony na murze, żelazka oparte na brzegach kominka;  
natomiast hałas wody tryskającej z kranu wydawał się silną burzą. 
- Teraz upadnę na ziemię - przemknęło jej przez głowę, więc oparła się o 
stół. 
- Jest pani zimno? - powiedziała służąca, słysząc jak szczęka zębami. 
- Tak, jest mi zimno - powiedziała, chowając instynktownie list do kiesze-
ni. 
- Na zewnątrz nie jest znów tak chłodno, jest ciepły wiatr. A nie jest to 
przypadkiem ból żołądka? Czy chce pani, żebym usmażyła szybko dwie 
sardynki? 
- Nie, nie, dziękuję. 
I poszła powoli do swego pokoju, trzymając ciągle rękę w kieszeni, na 
liście. Ale przez dłuższy czas nie odważyła się go ponownie przeczytać, 
obawiając się, że pojawi się Susanna i ją zaskoczy. Pomimo że służąca 
zamiatała w pokoju obok, Checchina bała się, że usłyszy trzask papieru. 
Potem przyszedł jej pomysł: wzięła modlitewnik i włożyła do niego list, po 
czym - obracając kartki książki z modlitwami - przeczytała go, jak gdyby 
był modlitwą. Och, ten piękny list z tarczą herbową markiza, napisany 
niebieskim atramentem osuszonym ziarnami kwarcowymi piasku, 
uwodzący finezyjnym charakterem pisma. Wszystkie słowa listu 
wydłużały się przed oczami zmysłowo, a pod nimi malował się wielki 
podpis: jasny i szeroki, sugestywny i dobitny, który niemalże dźwięczał w 
powietrzu. Dwa lub trzy razy Checchina powtórzyła szeptem: Ugo 
d'Aragona. Potem słowa zamieszczone w liście zamieniły się w smutną 
muzykę, która pogrążyła ją w empatii. Nagle wydało jej się, że słyszy głos 
z jego ust; te melancholijne słowa wypowiedziane z wielkim smutkiem. 
Cisnęły jej się łzy do oczu. Ale potem żar myśli przygasł, ustępując 
miejsca kwestii godzin: on na nią czekał od trzeciej do siódmej. 
Susanna czesała ją w milczeniu, choć miała w zwyczaju rozmawiać. Co jej 
jest? Checchina bała się tych dąsów. 
- Napisała do mnie Isolina - rzuciła od niechcenia. 
Susanna nie odpowiedziała. 
- Żeby powiedzieć mi, że wczoraj jej nie było, bo zachorowała jej ciotka. 
Checchina odetchnęła z ulgą po tym kłamstwie.

  
- To była pewnie ciotka-mężczyzna - odpowiedziała służąca. 
Ale nie przestawała się dąsać. Nadaremnie Checchina chodziła potem za 
nią krok w krok, ogarnięta niepokojem, jakiego nigdy dotychczas nie 
doświadczyła. Susanna nie miała chęci do rozmowy. Niepokój Checchiny 
jeszcze wzrósł: a jeśli ona powiedziała o liście Totowi? Nie chciała nawet 
myśleć, co by się stało. I konwulsyjnie ściskała list w dłoni zanurzonej 
głęboko w kieszeni, jakby chciała go podrzeć na kawałki, choć nie miała 
odwagi. Przeczytała go po raz trzeci, rozkładając go w szufladzie komody 
na stosie serwetek. Wpadła na pomysł, aby go zniszczyć po nauczeniu się 
treści na pamięć, lecz zdania jej się mąciły i miała zamieszanie w głowie. 
A może go schować w jakimś miejscu? Tylko gdzie? W komodzie i szafie - 
nie, bo Toto ciągle prosił ją o klucze, aby sobie coś wyciągnąć. Stół 
kuchenny miał szuflady bez zamków, a stolik do gry w pokoju gościnnym 
nie miał szuflad. Lepiej już było trzymać go w kieszeni; był pewniejszy. 
Na obiad Checchina zjadła bardzo mało, widząc Susannę przekornie 
milczącą i z twarzą wciąż naburmuszoną. Co jakiś czas nerwowo wkładała 
rękę do kieszeni, aby sprawdzić, czy jest tam list; i nie wyciągała nigdy 
chusteczki, ze strachu, że mógłby  niechcący wypaść. Służąca nic nie 
mówiła, a Toto cudem nie kłócił się. Była zmęczona jak tragarz, który 
przenosił ciężkie wory w porcie, i po obiedzie zasnęła w ubraniu, chrapiąc 
głośno na łóżku. Musieli pomóc jej w przebudzeniu. 
- Idziesz dziś znowu do Isoliny? 
- Tak - odpowiedziała Checchina zdecydowanie. 
Ale po wyjściu męża, gdy się ubierała, myślała jeszcze z niepokojem o 
Susannie. Może coś podejrzewała? Tylko tego brakowało. Powoli zapinała 
swą suknię. Była bardzo słaba, ale melancholijne słowa  z listu markiza, 
które tak głęboko zapadły jej w serce, popychały ją do wyjścia z domu.  
- Do zobaczenia, Susanna. 
- Do zobaczenia - odpowiedziała szorstko służąca. I nie dodała już - jak 
miała w zwyczaju - "niech Bóg ma panią w opiece".
Checchinę na schodach znów napadł lęk, lecz wolna przed nią droga i 
światło szybko dodały jej animuszu. Skierowała się powoli na via del 
Nazareno. Było jeszcze dość wcześnie, nie musiała się spieszyć. 
Przechodząc obok sklepu papierniczego na Placu di Trevi, zlodowaciała 
nagle ze strachu. Przypomniała sobie, że zostawiła list markiza d'Aragony 
w kieszeni domowej sukni, a Susanna potrafiła przeczytać krótki rękopis. 
Pogrzebała machinalnie w kieszeni, prosząc Boga, żeby pozwolił jej go

znaleźć. Choć wierzyła jeszcze w jakiś cud, to jednak wracała już do 
domu, szepcząc:
- Matko Boża, pomóż mi! Nie pozwól jej przeczytać! 
Wydawało jej się, że ten powrót trwa bez końca. Nie przestawała się 
modlić. 
- Otwórz, Susanna, to jestem ja! 
- Ach, to pani - odpowiedziała oschle służąca. 
I otworzyła drzwi z zarzuconą na ramieniu suknią Checchiny, która na ten 
widok osłupiała z przerażenia. 
- Wróciłam szybko - powiedziała - bo zapomniałam listu od Isoliny, a w 
nim była ważna rzecz do wyjaśnienia; czy jest w kieszeni? 
Susanna rozciągnęła suknię. 
- Szczotkowałam ją - powiedziała. 
Checchina wzięła list i wyszła szargana wątpliwościami: przeczytała czy 
nie przeczytała? Gdy wchodziła znowu na via del Nazareno, podniosła 
głowę i ujrzała w oknie Susannę, która patrzyła na nią z oddali. 
- Och, Boże - pomyślała Checchina - teraz widziała, że nie skręciłam w 
kierunku via di Sant'Andrea. Jednakże szła dalej, sparaliżowana myślą, że 
Susanna przeczytała list. Na via di San Vincenzo zatrzymała ją osoba:
- Och, Checca, witam, gdzie się pani udaje? 
To był Alessandro Pontacchini, przyjaciel domu, który prowadził sklep z 
wyrobami tytoniowymi. 
- Idę załatwić pewną sprawę, panie Sandro - odpowiedziała Checchina 
zmieszana tym niespodzianym spotkaniem.  
- Ma pani jakieś interesy, Checco? Powiem to panu Totowi, żeby był 
uważny - rzekł ze swym rzymskim poczuciem humoru. 
Checchina uśmiechnęła się lekko. 
- Idę do pralni po ubranie - wyjaśniła. - Na via di San Marcello... 
- Zawsze dokładna, zawsze nienaganna, pani Checca. Ech, takich kobiet 
jest mało! I dlatego ja rezygnuję z małżeństwa. Gdy pomyślałem o nim, 
było zbyt późno. Pan Toto był szybszy ode mnie. 
I zaśmiał się. Checchina była wciąż zmieszana i nic nie odpowiedziała.
- Któregoś z tych wieczorów, gdy będę mógł zostawić samego w sklepie 
Cencia, mojego bratanka, przyjdę do was na pogaduszki. Ja przyniosę 
pieczone kasztany, a pani, Checco, zaoferuje białe wino. Zgoda? 
- Zgoda. 
- Niech pani to przekaże mężowi, temu szczęśliwemu łajdakowi, i go 

pozdrowi serdecznie. 
Checchina ruszyła przed siebie coraz bardziej poruszona. Teraz dochodził 
również Sandro, który do nich przyjdzie i opowie wszystko, nie 
wspominając już o Susannie, która być może przeczytała list i ponadto 
widziała ją z okna kierującą się na via del Nazareno, zamiast na via di 
Sant'Andrea. I kto wie, ile jeszcze znajomych osób widziało ją na ulicy, a 
ona się nie spostrzegła! A jeśli ktoś, kto ją zauważył, poszedł o tym 
powiedzieć do szpitala Totowi, i on, z podejrzeniem, udał się do Isoliny, 
gdzie jej nie znalazł? A potem jeszcze służąca dorzuciła resztę? O liście, o 
jej powrocie do domu i ponownym wyjściu, o dziwnym wyborze ulicy? 
Mimo to Checchina szła naprzód, nie patrząc na nikogo.
- Gdzie idziesz? - usłyszała znajomy głos. 
Była to Isolina; stała przy piwiarni Teatru Quirino, opierając się o 
drewnianą balustradę. Była źle ubrana, w starym kapeluszu i w 
zacerowanych rękawiczkach. 
- Gdzie idziesz, droga Checchino? 
- Szłam... do ciebie - wyjąkała Checchina, nie wiedząc co powiedzieć. 
- Do mnie? W tych stronach? Jak ci to przyszło do głowy? Co ci jest, moja 
droga? Czujesz się może źle? 
Wzięła ją za rękę i pociągnęła do wejścia ogromnej Galerii Sciarra będącej 
jeszcze w budowie; pełnej murarzy i stosów belek zagradzających 
przejście. 
- Nic mi nie jest - odpowiedziała Checchina, starając się cofnąć - ale od 
kilku dni mam różne dolegliwości, nie wiem dlaczego... 
- Może jesteś w ciąży, Checco moja. 
- Ależ gdzie! Jednak nie wiem, co mi jest... chwyta mnie co jakiś czas. 
- O dziecinko moja droga, ja też nie czuję się dobrze, powinnam być w 
łóżku. Co za pieskie życie! Ileż to przykrości mamy do przełknięcia! 
Gdybyś wiedziała... ten nikczemny Giorgio, moja miłość, co mi robi.
- Co ci robi? 
- Rzeczy niesłychane, które wyciskają mi wszystkie łzy, które posiadam, 
Checco moja. Wiem z pewnością, że on zabiega o względy młodej kelnerki 
z tutejszej piwiarni i że jest tutaj każdego wieczoru na grzańcu. 
Rozumiesz, co za bezeceństwo, nie do uwierzenia! 
- Może to nieprawda... 
- Nieprawda?! Ten, kto to powiedział, nie może kłamać; to jest porządny i 
sympatyczny młodzieniec. Znam go, bo mieszka obok nas. Jest studentem 

literatury i pisze również poezje w niedzielnej gazetce. Przychodzi tu 
wieczorami, żeby zbierać materiał do swych przyszłych książek. To tutaj 
właśnie spotyka często Giorgia... 
- Uwierzyłaś? 
- Chciałabym nie wierzyć, droga moja, ale ten Giorgio był zawsze wielkim 
niewdzięcznikiem! Nie bez powodu się mówi: zmienny i kapryśny jak 
oficer. Dzisiaj z przekory nie idę do niego, za to przyszłam tutaj, żeby 
zobaczyć, czy uda mi się zidentyfikować tę kelnerkę, brunetkę silnie  
wymalowaną, jak sobie wyobrażam. Ale to niemożliwe, bo jest zbyt duża 
odległość, żeby coś zobaczyć, i do tego szyby rzucają refleksy. Boże, jak tu 
wewnątrz jest zimno! Idziemy, odprowadzę cię, opowiem ci resztę na 
ulicy. 
- Nie - powiedziała Checchina. 
- Nie chcesz żebym ci towarzyszyła? 
- Nie. 
- Ach! - odpowiedziała tylko Isolina. 
Płomienie wstydu paliły policzki Checchiny, a głos był uwięziony w 
gardle. 
- Spieszysz się, ponieważ... tak? - zapytała powoli Isolina. 
- Tak. 
- Po raz pierwszy idziesz? 
- Tak. 
- Jest przystojny? 
- Tak.
Stały jedna przy drugiej na via dell'Archetto, ustępując miejsca 
przejeżdżającym ciągle wózkom wypełnionym cegłami. 
- No dobrze, Checchino! I już mi nic nie mów! Widać, że mnie nie lubisz i 
nie masz do mnie zaufania. Ja zawsze ci opowiadałam wszystko, a ty nie 
jesteś szczera.
- Och, Isolina! 
- Bądź spokojna. To jest kwestia temperamentu. Ja cię nie osądzam, bo gdy 
się kocha, ma się stracha. Ale być może  mogłabym ci pomóc, dać ci jakąś 
radę. Gdzie on mieszka? 
- Tu... tu blisko.
- Gdzie? 
- Na via dei Santi Apostoli. 
- Brzydka ulica, niebezpieczna - odpowiedziała Isolina doświadczonym 

tonem. - Powiedz mu, żeby zmienił dom, żeby wynajął pokój w lepszej 
dzielnicy.
- To jest markiz... 
- Markiz? Co za markiz? 
- Markiz d'Aragona - Checchina bardziej wydusiła niż wypowiedziała jego 
imię. 
- Aragona? Obiło mi się o uszy, to wielki pan. Zrobił ci hojne prezenty? 
Bransolety? 
- Nie, wysłał mi kwiaty. 
- Napisał ci piękne listy? 
- Jeden tylko. 
- Masz go oczywiście w kieszeni? Pokaż mi go. 
Checchina wyciągnęła list. Jak zawsze poddawała się woli osoby, którą 
miała u boku. 
- Jest piękny - rzekła marzycielsko Isolina. - Szczęściara z ciebie, że jesteś 
wielbiona. Ale popatrz, popatrz na tę mniszkę, która nigdy mi nic nie 
mówiła! 
- Powiedziałam ci wszystko.
- Idź, droga, idź, niech Bóg cię błogosławi. Ale bądź uważna; ty jesteś 
nowa w tych rzeczach i drobnostka cię może zdradzić. Nie wiesz, na jakie 
niebezpieczeństwo się wystawiasz. Ja wiem, co to są palpitacje serca. Idź, 
nie zatrzymuję cię, szczęśliwa ty. Jak zobaczę Tota, powiem mu, że 
byłyśmy przez dwie godziny razem. Dwie godziny wystarczą, co? Ooo... 
potrzebujesz więcej? 
- Och, Isolina! 
- Nie skandalizuj się, nie ma w tym nic złego. Daj mi całusa, droga, 
jesteśmy więcej niż przyjaciółkami, teraz jesteśmy siostrami. 
I Isolina odeszła kokieteryjnym krokiem. Checchina szła powoli, 
przytłoczona myślą, że musiała wyjawić fakty. Wydawało jej się, że 
zepsuła wszystko, bo przy swej słabości ujawniła jego imię. Gdy skręciła 
na via dei Santi Apostoli, spojrzała na kościół i, przechodząc obok niego, 
popchnęła drzwi wejściowe, ale były zamknięte. Przed wielkim pałacem 
Odescalchi stała karoca z godłem. Była pusta, czekała na kogoś. 
Z  przeciwnego chodnika Checchina ujrzała kamienny łuk, zaraz za nim 
dwa sklepy, no i wreszcie drzwi frontowe ze stopniem. Ale na progu, 
zagradzając połowę wejścia, stał - oparty o mur - stróż: mężczyzna wysoki 
i gruby, o wulgarnej twarzy i z siwymi kudłatymi włosami. Miał czerwoną 

wełnianą chustkę wokół szyi i czapkę z daszkiem założoną na bakier. Palił 
fajkę, patrząc w dal. Checchina wstrzymała się przed przejściem przez 
ulicę. Aby wejść do budynku, trzeba było zwrócić się do stróża: spytać go, 
czy markiz d'Aragona jest u siebie, i poprosić o otwarcie. Zebrała 
wszystkie swoje siły, aby podjąć tę próbę, ale coś ją wciąż  hamowało. 
Twarz stróża była brzydka i brutalna: jedna z tych, które odstraszają  osoby 
nieśmiałe. Checchina doszła aż do tapicera Reanda, próbując zdobyć się na 
odwagę, i przeszła przez ulicę. Zbliżyła się do wejścia, nie podnosząc oczu 
na stróża, a mimo to czuła, że on ją mierzy bezczelnie wzrokiem. Doszła 
znowu aż do kościoła i obróciła się, patrząc w okna, jak gdyby desperacyj-
nie szukała pomocy. Zielone okiennice były zamknięte. 
Markiz jej powiedział, że kocha cień. Powtórnie przeszła kawałek drogi, 
od pałacu Odescalchi aż do kawiarni na rogu via Nazionale, przechodząc 
wolno przed frontowymi drzwiami. Stróż odczytywał z wściekłym 
wyrazem twarzy kupon lotto i nie ruszał się. Checchina nie weszła. 
Po raz trzeci, zawracając w kierunku pałacu Odescalchi, przeszła obok. 
On napełniał swą fajkę, ubijając tytoń kciukiem; nie podnosił się z miejsca. 
A więc Checchina spuściła głowę i - rezygnując - zawróciła do domu. 
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Po przeczytaniu listu Checchinie wydawało się, że widzi w swej wilgotnej 
i ciemnej kuchni klęczącego przed nią przystojnego markiza d'Aragonę. 
Zaczęła drżeć. Wszystko wokół niej wirowało: rondel na palenisku, ruszt 
kuchenny zawieszony na murze, żelazka oparte na brzegach kominka;  
natomiast hałas wody tryskającej z kranu wydawał się silną burzą. 
- Teraz upadnę na ziemię - przemknęło jej przez głowę, więc oparła się o 
stół. 
- Jest pani zimno? - powiedziała służąca, słysząc jak szczęka zębami. 
- Tak, jest mi zimno - powiedziała, chowając instynktownie list do kiesze-
ni. 
- Na zewnątrz nie jest znów tak chłodno, jest ciepły wiatr. A nie jest to 
przypadkiem ból żołądka? Czy chce pani, żebym usmażyła szybko dwie 
sardynki? 
- Nie, nie, dziękuję. 
I poszła powoli do swego pokoju, trzymając ciągle rękę w kieszeni, na 
liście. Ale przez dłuższy czas nie odważyła się go ponownie przeczytać, 
obawiając się, że pojawi się Susanna i ją zaskoczy. Pomimo że służąca 
zamiatała w pokoju obok, Checchina bała się, że usłyszy trzask papieru. 
Potem przyszedł jej pomysł: wzięła modlitewnik i włożyła do niego list, po 
czym - obracając kartki książki z modlitwami - przeczytała go, jak gdyby 
był modlitwą. Och, ten piękny list z tarczą herbową markiza, napisany 
niebieskim atramentem osuszonym ziarnami kwarcowymi piasku, 
uwodzący finezyjnym charakterem pisma. Wszystkie słowa listu 
wydłużały się przed oczami zmysłowo, a pod nimi malował się wielki 
podpis: jasny i szeroki, sugestywny i dobitny, który niemalże dźwięczał w 
powietrzu. Dwa lub trzy razy Checchina powtórzyła szeptem: Ugo 
d'Aragona. Potem słowa zamieszczone w liście zamieniły się w smutną 
muzykę, która pogrążyła ją w empatii. Nagle wydało jej się, że słyszy głos 
z jego ust; te melancholijne słowa wypowiedziane z wielkim smutkiem. 
Cisnęły jej się łzy do oczu. Ale potem żar myśli przygasł, ustępując 
miejsca kwestii godzin: on na nią czekał od trzeciej do siódmej. 
Susanna czesała ją w milczeniu, choć miała w zwyczaju rozmawiać. Co jej 
jest? Checchina bała się tych dąsów. 
- Napisała do mnie Isolina - rzuciła od niechcenia. 
Susanna nie odpowiedziała. 
- Żeby powiedzieć mi, że wczoraj jej nie było, bo zachorowała jej ciotka. 
Checchina odetchnęła z ulgą po tym kłamstwie.

  
- To była pewnie ciotka-mężczyzna - odpowiedziała służąca. 
Ale nie przestawała się dąsać. Nadaremnie Checchina chodziła potem za 
nią krok w krok, ogarnięta niepokojem, jakiego nigdy dotychczas nie 
doświadczyła. Susanna nie miała chęci do rozmowy. Niepokój Checchiny 
jeszcze wzrósł: a jeśli ona powiedziała o liście Totowi? Nie chciała nawet 
myśleć, co by się stało. I konwulsyjnie ściskała list w dłoni zanurzonej 
głęboko w kieszeni, jakby chciała go podrzeć na kawałki, choć nie miała 
odwagi. Przeczytała go po raz trzeci, rozkładając go w szufladzie komody 
na stosie serwetek. Wpadła na pomysł, aby go zniszczyć po nauczeniu się 
treści na pamięć, lecz zdania jej się mąciły i miała zamieszanie w głowie. 
A może go schować w jakimś miejscu? Tylko gdzie? W komodzie i szafie - 
nie, bo Toto ciągle prosił ją o klucze, aby sobie coś wyciągnąć. Stół 
kuchenny miał szuflady bez zamków, a stolik do gry w pokoju gościnnym 
nie miał szuflad. Lepiej już było trzymać go w kieszeni; był pewniejszy. 
Na obiad Checchina zjadła bardzo mało, widząc Susannę przekornie 
milczącą i z twarzą wciąż naburmuszoną. Co jakiś czas nerwowo wkładała 
rękę do kieszeni, aby sprawdzić, czy jest tam list; i nie wyciągała nigdy 
chusteczki, ze strachu, że mógłby  niechcący wypaść. Służąca nic nie 
mówiła, a Toto cudem nie kłócił się. Była zmęczona jak tragarz, który 
przenosił ciężkie wory w porcie, i po obiedzie zasnęła w ubraniu, chrapiąc 
głośno na łóżku. Musieli pomóc jej w przebudzeniu. 
- Idziesz dziś znowu do Isoliny? 
- Tak - odpowiedziała Checchina zdecydowanie. 
Ale po wyjściu męża, gdy się ubierała, myślała jeszcze z niepokojem o 
Susannie. Może coś podejrzewała? Tylko tego brakowało. Powoli zapinała 
swą suknię. Była bardzo słaba, ale melancholijne słowa  z listu markiza, 
które tak głęboko zapadły jej w serce, popychały ją do wyjścia z domu.  
- Do zobaczenia, Susanna. 
- Do zobaczenia - odpowiedziała szorstko służąca. I nie dodała już - jak 
miała w zwyczaju - "niech Bóg ma panią w opiece".
Checchinę na schodach znów napadł lęk, lecz wolna przed nią droga i 
światło szybko dodały jej animuszu. Skierowała się powoli na via del 
Nazareno. Było jeszcze dość wcześnie, nie musiała się spieszyć. 
Przechodząc obok sklepu papierniczego na Placu di Trevi, zlodowaciała 
nagle ze strachu. Przypomniała sobie, że zostawiła list markiza d'Aragony 
w kieszeni domowej sukni, a Susanna potrafiła przeczytać krótki rękopis. 
Pogrzebała machinalnie w kieszeni, prosząc Boga, żeby pozwolił jej go

znaleźć. Choć wierzyła jeszcze w jakiś cud, to jednak wracała już do 
domu, szepcząc:
- Matko Boża, pomóż mi! Nie pozwól jej przeczytać! 
Wydawało jej się, że ten powrót trwa bez końca. Nie przestawała się 
modlić. 
- Otwórz, Susanna, to jestem ja! 
- Ach, to pani - odpowiedziała oschle służąca. 
I otworzyła drzwi z zarzuconą na ramieniu suknią Checchiny, która na ten 
widok osłupiała z przerażenia. 
- Wróciłam szybko - powiedziała - bo zapomniałam listu od Isoliny, a w 
nim była ważna rzecz do wyjaśnienia; czy jest w kieszeni? 
Susanna rozciągnęła suknię. 
- Szczotkowałam ją - powiedziała. 
Checchina wzięła list i wyszła szargana wątpliwościami: przeczytała czy 
nie przeczytała? Gdy wchodziła znowu na via del Nazareno, podniosła 
głowę i ujrzała w oknie Susannę, która patrzyła na nią z oddali. 
- Och, Boże - pomyślała Checchina - teraz widziała, że nie skręciłam w 
kierunku via di Sant'Andrea. Jednakże szła dalej, sparaliżowana myślą, że 
Susanna przeczytała list. Na via di San Vincenzo zatrzymała ją osoba:
- Och, Checca, witam, gdzie się pani udaje? 
To był Alessandro Pontacchini, przyjaciel domu, który prowadził sklep z 
wyrobami tytoniowymi. 
- Idę załatwić pewną sprawę, panie Sandro - odpowiedziała Checchina 
zmieszana tym niespodzianym spotkaniem.  
- Ma pani jakieś interesy, Checco? Powiem to panu Totowi, żeby był 
uważny - rzekł ze swym rzymskim poczuciem humoru. 
Checchina uśmiechnęła się lekko. 
- Idę do pralni po ubranie - wyjaśniła. - Na via di San Marcello... 
- Zawsze dokładna, zawsze nienaganna, pani Checca. Ech, takich kobiet 
jest mało! I dlatego ja rezygnuję z małżeństwa. Gdy pomyślałem o nim, 
było zbyt późno. Pan Toto był szybszy ode mnie. 
I zaśmiał się. Checchina była wciąż zmieszana i nic nie odpowiedziała.
- Któregoś z tych wieczorów, gdy będę mógł zostawić samego w sklepie 
Cencia, mojego bratanka, przyjdę do was na pogaduszki. Ja przyniosę 
pieczone kasztany, a pani, Checco, zaoferuje białe wino. Zgoda? 
- Zgoda. 
- Niech pani to przekaże mężowi, temu szczęśliwemu łajdakowi, i go 

pozdrowi serdecznie. 
Checchina ruszyła przed siebie coraz bardziej poruszona. Teraz dochodził 
również Sandro, który do nich przyjdzie i opowie wszystko, nie 
wspominając już o Susannie, która być może przeczytała list i ponadto 
widziała ją z okna kierującą się na via del Nazareno, zamiast na via di 
Sant'Andrea. I kto wie, ile jeszcze znajomych osób widziało ją na ulicy, a 
ona się nie spostrzegła! A jeśli ktoś, kto ją zauważył, poszedł o tym 
powiedzieć do szpitala Totowi, i on, z podejrzeniem, udał się do Isoliny, 
gdzie jej nie znalazł? A potem jeszcze służąca dorzuciła resztę? O liście, o 
jej powrocie do domu i ponownym wyjściu, o dziwnym wyborze ulicy? 
Mimo to Checchina szła naprzód, nie patrząc na nikogo.
- Gdzie idziesz? - usłyszała znajomy głos. 
Była to Isolina; stała przy piwiarni Teatru Quirino, opierając się o 
drewnianą balustradę. Była źle ubrana, w starym kapeluszu i w 
zacerowanych rękawiczkach. 
- Gdzie idziesz, droga Checchino? 
- Szłam... do ciebie - wyjąkała Checchina, nie wiedząc co powiedzieć. 
- Do mnie? W tych stronach? Jak ci to przyszło do głowy? Co ci jest, moja 
droga? Czujesz się może źle? 
Wzięła ją za rękę i pociągnęła do wejścia ogromnej Galerii Sciarra będącej 
jeszcze w budowie; pełnej murarzy i stosów belek zagradzających 
przejście. 
- Nic mi nie jest - odpowiedziała Checchina, starając się cofnąć - ale od 
kilku dni mam różne dolegliwości, nie wiem dlaczego... 
- Może jesteś w ciąży, Checco moja. 
- Ależ gdzie! Jednak nie wiem, co mi jest... chwyta mnie co jakiś czas. 
- O dziecinko moja droga, ja też nie czuję się dobrze, powinnam być w 
łóżku. Co za pieskie życie! Ileż to przykrości mamy do przełknięcia! 
Gdybyś wiedziała... ten nikczemny Giorgio, moja miłość, co mi robi.
- Co ci robi? 
- Rzeczy niesłychane, które wyciskają mi wszystkie łzy, które posiadam, 
Checco moja. Wiem z pewnością, że on zabiega o względy młodej kelnerki 
z tutejszej piwiarni i że jest tutaj każdego wieczoru na grzańcu. 
Rozumiesz, co za bezeceństwo, nie do uwierzenia! 
- Może to nieprawda... 
- Nieprawda?! Ten, kto to powiedział, nie może kłamać; to jest porządny i 
sympatyczny młodzieniec. Znam go, bo mieszka obok nas. Jest studentem 

literatury i pisze również poezje w niedzielnej gazetce. Przychodzi tu 
wieczorami, żeby zbierać materiał do swych przyszłych książek. To tutaj 
właśnie spotyka często Giorgia... 
- Uwierzyłaś? 
- Chciałabym nie wierzyć, droga moja, ale ten Giorgio był zawsze wielkim 
niewdzięcznikiem! Nie bez powodu się mówi: zmienny i kapryśny jak 
oficer. Dzisiaj z przekory nie idę do niego, za to przyszłam tutaj, żeby 
zobaczyć, czy uda mi się zidentyfikować tę kelnerkę, brunetkę silnie  
wymalowaną, jak sobie wyobrażam. Ale to niemożliwe, bo jest zbyt duża 
odległość, żeby coś zobaczyć, i do tego szyby rzucają refleksy. Boże, jak tu 
wewnątrz jest zimno! Idziemy, odprowadzę cię, opowiem ci resztę na 
ulicy. 
- Nie - powiedziała Checchina. 
- Nie chcesz żebym ci towarzyszyła? 
- Nie. 
- Ach! - odpowiedziała tylko Isolina. 
Płomienie wstydu paliły policzki Checchiny, a głos był uwięziony w 
gardle. 
- Spieszysz się, ponieważ... tak? - zapytała powoli Isolina. 
- Tak. 
- Po raz pierwszy idziesz? 
- Tak. 
- Jest przystojny? 
- Tak.
Stały jedna przy drugiej na via dell'Archetto, ustępując miejsca 
przejeżdżającym ciągle wózkom wypełnionym cegłami. 
- No dobrze, Checchino! I już mi nic nie mów! Widać, że mnie nie lubisz i 
nie masz do mnie zaufania. Ja zawsze ci opowiadałam wszystko, a ty nie 
jesteś szczera.
- Och, Isolina! 
- Bądź spokojna. To jest kwestia temperamentu. Ja cię nie osądzam, bo gdy 
się kocha, ma się stracha. Ale być może  mogłabym ci pomóc, dać ci jakąś 
radę. Gdzie on mieszka? 
- Tu... tu blisko.
- Gdzie? 
- Na via dei Santi Apostoli. 
- Brzydka ulica, niebezpieczna - odpowiedziała Isolina doświadczonym 

tonem. - Powiedz mu, żeby zmienił dom, żeby wynajął pokój w lepszej 
dzielnicy.
- To jest markiz... 
- Markiz? Co za markiz? 
- Markiz d'Aragona - Checchina bardziej wydusiła niż wypowiedziała jego 
imię. 
- Aragona? Obiło mi się o uszy, to wielki pan. Zrobił ci hojne prezenty? 
Bransolety? 
- Nie, wysłał mi kwiaty. 
- Napisał ci piękne listy? 
- Jeden tylko. 
- Masz go oczywiście w kieszeni? Pokaż mi go. 
Checchina wyciągnęła list. Jak zawsze poddawała się woli osoby, którą 
miała u boku. 
- Jest piękny - rzekła marzycielsko Isolina. - Szczęściara z ciebie, że jesteś 
wielbiona. Ale popatrz, popatrz na tę mniszkę, która nigdy mi nic nie 
mówiła! 
- Powiedziałam ci wszystko.
- Idź, droga, idź, niech Bóg cię błogosławi. Ale bądź uważna; ty jesteś 
nowa w tych rzeczach i drobnostka cię może zdradzić. Nie wiesz, na jakie 
niebezpieczeństwo się wystawiasz. Ja wiem, co to są palpitacje serca. Idź, 
nie zatrzymuję cię, szczęśliwa ty. Jak zobaczę Tota, powiem mu, że 
byłyśmy przez dwie godziny razem. Dwie godziny wystarczą, co? Ooo... 
potrzebujesz więcej? 
- Och, Isolina! 
- Nie skandalizuj się, nie ma w tym nic złego. Daj mi całusa, droga, 
jesteśmy więcej niż przyjaciółkami, teraz jesteśmy siostrami. 
I Isolina odeszła kokieteryjnym krokiem. Checchina szła powoli, 
przytłoczona myślą, że musiała wyjawić fakty. Wydawało jej się, że 
zepsuła wszystko, bo przy swej słabości ujawniła jego imię. Gdy skręciła 
na via dei Santi Apostoli, spojrzała na kościół i, przechodząc obok niego, 
popchnęła drzwi wejściowe, ale były zamknięte. Przed wielkim pałacem 
Odescalchi stała karoca z godłem. Była pusta, czekała na kogoś. 
Z  przeciwnego chodnika Checchina ujrzała kamienny łuk, zaraz za nim 
dwa sklepy, no i wreszcie drzwi frontowe ze stopniem. Ale na progu, 
zagradzając połowę wejścia, stał - oparty o mur - stróż: mężczyzna wysoki 
i gruby, o wulgarnej twarzy i z siwymi kudłatymi włosami. Miał czerwoną 

wełnianą chustkę wokół szyi i czapkę z daszkiem założoną na bakier. Palił 
fajkę, patrząc w dal. Checchina wstrzymała się przed przejściem przez 
ulicę. Aby wejść do budynku, trzeba było zwrócić się do stróża: spytać go, 
czy markiz d'Aragona jest u siebie, i poprosić o otwarcie. Zebrała 
wszystkie swoje siły, aby podjąć tę próbę, ale coś ją wciąż  hamowało. 
Twarz stróża była brzydka i brutalna: jedna z tych, które odstraszają  osoby 
nieśmiałe. Checchina doszła aż do tapicera Reanda, próbując zdobyć się na 
odwagę, i przeszła przez ulicę. Zbliżyła się do wejścia, nie podnosząc oczu 
na stróża, a mimo to czuła, że on ją mierzy bezczelnie wzrokiem. Doszła 
znowu aż do kościoła i obróciła się, patrząc w okna, jak gdyby desperacyj-
nie szukała pomocy. Zielone okiennice były zamknięte. 
Markiz jej powiedział, że kocha cień. Powtórnie przeszła kawałek drogi, 
od pałacu Odescalchi aż do kawiarni na rogu via Nazionale, przechodząc 
wolno przed frontowymi drzwiami. Stróż odczytywał z wściekłym 
wyrazem twarzy kupon lotto i nie ruszał się. Checchina nie weszła. 
Po raz trzeci, zawracając w kierunku pałacu Odescalchi, przeszła obok. 
On napełniał swą fajkę, ubijając tytoń kciukiem; nie podnosił się z miejsca. 
A więc Checchina spuściła głowę i - rezygnując - zawróciła do domu. 
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Po przeczytaniu listu Checchinie wydawało się, że widzi w swej wilgotnej 
i ciemnej kuchni klęczącego przed nią przystojnego markiza d'Aragonę. 
Zaczęła drżeć. Wszystko wokół niej wirowało: rondel na palenisku, ruszt 
kuchenny zawieszony na murze, żelazka oparte na brzegach kominka;  
natomiast hałas wody tryskającej z kranu wydawał się silną burzą. 
- Teraz upadnę na ziemię - przemknęło jej przez głowę, więc oparła się o 
stół. 
- Jest pani zimno? - powiedziała służąca, słysząc jak szczęka zębami. 
- Tak, jest mi zimno - powiedziała, chowając instynktownie list do kiesze-
ni. 
- Na zewnątrz nie jest znów tak chłodno, jest ciepły wiatr. A nie jest to 
przypadkiem ból żołądka? Czy chce pani, żebym usmażyła szybko dwie 
sardynki? 
- Nie, nie, dziękuję. 
I poszła powoli do swego pokoju, trzymając ciągle rękę w kieszeni, na 
liście. Ale przez dłuższy czas nie odważyła się go ponownie przeczytać, 
obawiając się, że pojawi się Susanna i ją zaskoczy. Pomimo że służąca 
zamiatała w pokoju obok, Checchina bała się, że usłyszy trzask papieru. 
Potem przyszedł jej pomysł: wzięła modlitewnik i włożyła do niego list, po 
czym - obracając kartki książki z modlitwami - przeczytała go, jak gdyby 
był modlitwą. Och, ten piękny list z tarczą herbową markiza, napisany 
niebieskim atramentem osuszonym ziarnami kwarcowymi piasku, 
uwodzący finezyjnym charakterem pisma. Wszystkie słowa listu 
wydłużały się przed oczami zmysłowo, a pod nimi malował się wielki 
podpis: jasny i szeroki, sugestywny i dobitny, który niemalże dźwięczał w 
powietrzu. Dwa lub trzy razy Checchina powtórzyła szeptem: Ugo 
d'Aragona. Potem słowa zamieszczone w liście zamieniły się w smutną 
muzykę, która pogrążyła ją w empatii. Nagle wydało jej się, że słyszy głos 
z jego ust; te melancholijne słowa wypowiedziane z wielkim smutkiem. 
Cisnęły jej się łzy do oczu. Ale potem żar myśli przygasł, ustępując 
miejsca kwestii godzin: on na nią czekał od trzeciej do siódmej. 
Susanna czesała ją w milczeniu, choć miała w zwyczaju rozmawiać. Co jej 
jest? Checchina bała się tych dąsów. 
- Napisała do mnie Isolina - rzuciła od niechcenia. 
Susanna nie odpowiedziała. 
- Żeby powiedzieć mi, że wczoraj jej nie było, bo zachorowała jej ciotka. 
Checchina odetchnęła z ulgą po tym kłamstwie.

  
- To była pewnie ciotka-mężczyzna - odpowiedziała służąca. 
Ale nie przestawała się dąsać. Nadaremnie Checchina chodziła potem za 
nią krok w krok, ogarnięta niepokojem, jakiego nigdy dotychczas nie 
doświadczyła. Susanna nie miała chęci do rozmowy. Niepokój Checchiny 
jeszcze wzrósł: a jeśli ona powiedziała o liście Totowi? Nie chciała nawet 
myśleć, co by się stało. I konwulsyjnie ściskała list w dłoni zanurzonej 
głęboko w kieszeni, jakby chciała go podrzeć na kawałki, choć nie miała 
odwagi. Przeczytała go po raz trzeci, rozkładając go w szufladzie komody 
na stosie serwetek. Wpadła na pomysł, aby go zniszczyć po nauczeniu się 
treści na pamięć, lecz zdania jej się mąciły i miała zamieszanie w głowie. 
A może go schować w jakimś miejscu? Tylko gdzie? W komodzie i szafie - 
nie, bo Toto ciągle prosił ją o klucze, aby sobie coś wyciągnąć. Stół 
kuchenny miał szuflady bez zamków, a stolik do gry w pokoju gościnnym 
nie miał szuflad. Lepiej już było trzymać go w kieszeni; był pewniejszy. 
Na obiad Checchina zjadła bardzo mało, widząc Susannę przekornie 
milczącą i z twarzą wciąż naburmuszoną. Co jakiś czas nerwowo wkładała 
rękę do kieszeni, aby sprawdzić, czy jest tam list; i nie wyciągała nigdy 
chusteczki, ze strachu, że mógłby  niechcący wypaść. Służąca nic nie 
mówiła, a Toto cudem nie kłócił się. Była zmęczona jak tragarz, który 
przenosił ciężkie wory w porcie, i po obiedzie zasnęła w ubraniu, chrapiąc 
głośno na łóżku. Musieli pomóc jej w przebudzeniu. 
- Idziesz dziś znowu do Isoliny? 
- Tak - odpowiedziała Checchina zdecydowanie. 
Ale po wyjściu męża, gdy się ubierała, myślała jeszcze z niepokojem o 
Susannie. Może coś podejrzewała? Tylko tego brakowało. Powoli zapinała 
swą suknię. Była bardzo słaba, ale melancholijne słowa  z listu markiza, 
które tak głęboko zapadły jej w serce, popychały ją do wyjścia z domu.  
- Do zobaczenia, Susanna. 
- Do zobaczenia - odpowiedziała szorstko służąca. I nie dodała już - jak 
miała w zwyczaju - "niech Bóg ma panią w opiece".
Checchinę na schodach znów napadł lęk, lecz wolna przed nią droga i 
światło szybko dodały jej animuszu. Skierowała się powoli na via del 
Nazareno. Było jeszcze dość wcześnie, nie musiała się spieszyć. 
Przechodząc obok sklepu papierniczego na Placu di Trevi, zlodowaciała 
nagle ze strachu. Przypomniała sobie, że zostawiła list markiza d'Aragony 
w kieszeni domowej sukni, a Susanna potrafiła przeczytać krótki rękopis. 
Pogrzebała machinalnie w kieszeni, prosząc Boga, żeby pozwolił jej go

znaleźć. Choć wierzyła jeszcze w jakiś cud, to jednak wracała już do 
domu, szepcząc:
- Matko Boża, pomóż mi! Nie pozwól jej przeczytać! 
Wydawało jej się, że ten powrót trwa bez końca. Nie przestawała się 
modlić. 
- Otwórz, Susanna, to jestem ja! 
- Ach, to pani - odpowiedziała oschle służąca. 
I otworzyła drzwi z zarzuconą na ramieniu suknią Checchiny, która na ten 
widok osłupiała z przerażenia. 
- Wróciłam szybko - powiedziała - bo zapomniałam listu od Isoliny, a w 
nim była ważna rzecz do wyjaśnienia; czy jest w kieszeni? 
Susanna rozciągnęła suknię. 
- Szczotkowałam ją - powiedziała. 
Checchina wzięła list i wyszła szargana wątpliwościami: przeczytała czy 
nie przeczytała? Gdy wchodziła znowu na via del Nazareno, podniosła 
głowę i ujrzała w oknie Susannę, która patrzyła na nią z oddali. 
- Och, Boże - pomyślała Checchina - teraz widziała, że nie skręciłam w 
kierunku via di Sant'Andrea. Jednakże szła dalej, sparaliżowana myślą, że 
Susanna przeczytała list. Na via di San Vincenzo zatrzymała ją osoba:
- Och, Checca, witam, gdzie się pani udaje? 
To był Alessandro Pontacchini, przyjaciel domu, który prowadził sklep z 
wyrobami tytoniowymi. 
- Idę załatwić pewną sprawę, panie Sandro - odpowiedziała Checchina 
zmieszana tym niespodzianym spotkaniem.  
- Ma pani jakieś interesy, Checco? Powiem to panu Totowi, żeby był 
uważny - rzekł ze swym rzymskim poczuciem humoru. 
Checchina uśmiechnęła się lekko. 
- Idę do pralni po ubranie - wyjaśniła. - Na via di San Marcello... 
- Zawsze dokładna, zawsze nienaganna, pani Checca. Ech, takich kobiet 
jest mało! I dlatego ja rezygnuję z małżeństwa. Gdy pomyślałem o nim, 
było zbyt późno. Pan Toto był szybszy ode mnie. 
I zaśmiał się. Checchina była wciąż zmieszana i nic nie odpowiedziała.
- Któregoś z tych wieczorów, gdy będę mógł zostawić samego w sklepie 
Cencia, mojego bratanka, przyjdę do was na pogaduszki. Ja przyniosę 
pieczone kasztany, a pani, Checco, zaoferuje białe wino. Zgoda? 
- Zgoda. 
- Niech pani to przekaże mężowi, temu szczęśliwemu łajdakowi, i go 

pozdrowi serdecznie. 
Checchina ruszyła przed siebie coraz bardziej poruszona. Teraz dochodził 
również Sandro, który do nich przyjdzie i opowie wszystko, nie 
wspominając już o Susannie, która być może przeczytała list i ponadto 
widziała ją z okna kierującą się na via del Nazareno, zamiast na via di 
Sant'Andrea. I kto wie, ile jeszcze znajomych osób widziało ją na ulicy, a 
ona się nie spostrzegła! A jeśli ktoś, kto ją zauważył, poszedł o tym 
powiedzieć do szpitala Totowi, i on, z podejrzeniem, udał się do Isoliny, 
gdzie jej nie znalazł? A potem jeszcze służąca dorzuciła resztę? O liście, o 
jej powrocie do domu i ponownym wyjściu, o dziwnym wyborze ulicy? 
Mimo to Checchina szła naprzód, nie patrząc na nikogo.
- Gdzie idziesz? - usłyszała znajomy głos. 
Była to Isolina; stała przy piwiarni Teatru Quirino, opierając się o 
drewnianą balustradę. Była źle ubrana, w starym kapeluszu i w 
zacerowanych rękawiczkach. 
- Gdzie idziesz, droga Checchino? 
- Szłam... do ciebie - wyjąkała Checchina, nie wiedząc co powiedzieć. 
- Do mnie? W tych stronach? Jak ci to przyszło do głowy? Co ci jest, moja 
droga? Czujesz się może źle? 
Wzięła ją za rękę i pociągnęła do wejścia ogromnej Galerii Sciarra będącej 
jeszcze w budowie; pełnej murarzy i stosów belek zagradzających 
przejście. 
- Nic mi nie jest - odpowiedziała Checchina, starając się cofnąć - ale od 
kilku dni mam różne dolegliwości, nie wiem dlaczego... 
- Może jesteś w ciąży, Checco moja. 
- Ależ gdzie! Jednak nie wiem, co mi jest... chwyta mnie co jakiś czas. 
- O dziecinko moja droga, ja też nie czuję się dobrze, powinnam być w 
łóżku. Co za pieskie życie! Ileż to przykrości mamy do przełknięcia! 
Gdybyś wiedziała... ten nikczemny Giorgio, moja miłość, co mi robi.
- Co ci robi? 
- Rzeczy niesłychane, które wyciskają mi wszystkie łzy, które posiadam, 
Checco moja. Wiem z pewnością, że on zabiega o względy młodej kelnerki 
z tutejszej piwiarni i że jest tutaj każdego wieczoru na grzańcu. 
Rozumiesz, co za bezeceństwo, nie do uwierzenia! 
- Może to nieprawda... 
- Nieprawda?! Ten, kto to powiedział, nie może kłamać; to jest porządny i 
sympatyczny młodzieniec. Znam go, bo mieszka obok nas. Jest studentem 

literatury i pisze również poezje w niedzielnej gazetce. Przychodzi tu 
wieczorami, żeby zbierać materiał do swych przyszłych książek. To tutaj 
właśnie spotyka często Giorgia... 
- Uwierzyłaś? 
- Chciałabym nie wierzyć, droga moja, ale ten Giorgio był zawsze wielkim 
niewdzięcznikiem! Nie bez powodu się mówi: zmienny i kapryśny jak 
oficer. Dzisiaj z przekory nie idę do niego, za to przyszłam tutaj, żeby 
zobaczyć, czy uda mi się zidentyfikować tę kelnerkę, brunetkę silnie  
wymalowaną, jak sobie wyobrażam. Ale to niemożliwe, bo jest zbyt duża 
odległość, żeby coś zobaczyć, i do tego szyby rzucają refleksy. Boże, jak tu 
wewnątrz jest zimno! Idziemy, odprowadzę cię, opowiem ci resztę na 
ulicy. 
- Nie - powiedziała Checchina. 
- Nie chcesz żebym ci towarzyszyła? 
- Nie. 
- Ach! - odpowiedziała tylko Isolina. 
Płomienie wstydu paliły policzki Checchiny, a głos był uwięziony w 
gardle. 
- Spieszysz się, ponieważ... tak? - zapytała powoli Isolina. 
- Tak. 
- Po raz pierwszy idziesz? 
- Tak. 
- Jest przystojny? 
- Tak.
Stały jedna przy drugiej na via dell'Archetto, ustępując miejsca 
przejeżdżającym ciągle wózkom wypełnionym cegłami. 
- No dobrze, Checchino! I już mi nic nie mów! Widać, że mnie nie lubisz i 
nie masz do mnie zaufania. Ja zawsze ci opowiadałam wszystko, a ty nie 
jesteś szczera.
- Och, Isolina! 
- Bądź spokojna. To jest kwestia temperamentu. Ja cię nie osądzam, bo gdy 
się kocha, ma się stracha. Ale być może  mogłabym ci pomóc, dać ci jakąś 
radę. Gdzie on mieszka? 
- Tu... tu blisko.
- Gdzie? 
- Na via dei Santi Apostoli. 
- Brzydka ulica, niebezpieczna - odpowiedziała Isolina doświadczonym 

tonem. - Powiedz mu, żeby zmienił dom, żeby wynajął pokój w lepszej 
dzielnicy.
- To jest markiz... 
- Markiz? Co za markiz? 
- Markiz d'Aragona - Checchina bardziej wydusiła niż wypowiedziała jego 
imię. 
- Aragona? Obiło mi się o uszy, to wielki pan. Zrobił ci hojne prezenty? 
Bransolety? 
- Nie, wysłał mi kwiaty. 
- Napisał ci piękne listy? 
- Jeden tylko. 
- Masz go oczywiście w kieszeni? Pokaż mi go. 
Checchina wyciągnęła list. Jak zawsze poddawała się woli osoby, którą 
miała u boku. 
- Jest piękny - rzekła marzycielsko Isolina. - Szczęściara z ciebie, że jesteś 
wielbiona. Ale popatrz, popatrz na tę mniszkę, która nigdy mi nic nie 
mówiła! 
- Powiedziałam ci wszystko.
- Idź, droga, idź, niech Bóg cię błogosławi. Ale bądź uważna; ty jesteś 
nowa w tych rzeczach i drobnostka cię może zdradzić. Nie wiesz, na jakie 
niebezpieczeństwo się wystawiasz. Ja wiem, co to są palpitacje serca. Idź, 
nie zatrzymuję cię, szczęśliwa ty. Jak zobaczę Tota, powiem mu, że 
byłyśmy przez dwie godziny razem. Dwie godziny wystarczą, co? Ooo... 
potrzebujesz więcej? 
- Och, Isolina! 
- Nie skandalizuj się, nie ma w tym nic złego. Daj mi całusa, droga, 
jesteśmy więcej niż przyjaciółkami, teraz jesteśmy siostrami. 
I Isolina odeszła kokieteryjnym krokiem. Checchina szła powoli, 
przytłoczona myślą, że musiała wyjawić fakty. Wydawało jej się, że 
zepsuła wszystko, bo przy swej słabości ujawniła jego imię. Gdy skręciła 
na via dei Santi Apostoli, spojrzała na kościół i, przechodząc obok niego, 
popchnęła drzwi wejściowe, ale były zamknięte. Przed wielkim pałacem 
Odescalchi stała karoca z godłem. Była pusta, czekała na kogoś. 
Z  przeciwnego chodnika Checchina ujrzała kamienny łuk, zaraz za nim 
dwa sklepy, no i wreszcie drzwi frontowe ze stopniem. Ale na progu, 
zagradzając połowę wejścia, stał - oparty o mur - stróż: mężczyzna wysoki 
i gruby, o wulgarnej twarzy i z siwymi kudłatymi włosami. Miał czerwoną 

wełnianą chustkę wokół szyi i czapkę z daszkiem założoną na bakier. Palił 
fajkę, patrząc w dal. Checchina wstrzymała się przed przejściem przez 
ulicę. Aby wejść do budynku, trzeba było zwrócić się do stróża: spytać go, 
czy markiz d'Aragona jest u siebie, i poprosić o otwarcie. Zebrała 
wszystkie swoje siły, aby podjąć tę próbę, ale coś ją wciąż  hamowało. 
Twarz stróża była brzydka i brutalna: jedna z tych, które odstraszają  osoby 
nieśmiałe. Checchina doszła aż do tapicera Reanda, próbując zdobyć się na 
odwagę, i przeszła przez ulicę. Zbliżyła się do wejścia, nie podnosząc oczu 
na stróża, a mimo to czuła, że on ją mierzy bezczelnie wzrokiem. Doszła 
znowu aż do kościoła i obróciła się, patrząc w okna, jak gdyby desperacyj-
nie szukała pomocy. Zielone okiennice były zamknięte. 
Markiz jej powiedział, że kocha cień. Powtórnie przeszła kawałek drogi, 
od pałacu Odescalchi aż do kawiarni na rogu via Nazionale, przechodząc 
wolno przed frontowymi drzwiami. Stróż odczytywał z wściekłym 
wyrazem twarzy kupon lotto i nie ruszał się. Checchina nie weszła. 
Po raz trzeci, zawracając w kierunku pałacu Odescalchi, przeszła obok. 
On napełniał swą fajkę, ubijając tytoń kciukiem; nie podnosił się z miejsca. 
A więc Checchina spuściła głowę i - rezygnując - zawróciła do domu. 

Rzym, grudzień 1883

45



Po przeczytaniu listu Checchinie wydawało się, że widzi w swej wilgotnej 
i ciemnej kuchni klęczącego przed nią przystojnego markiza d'Aragonę. 
Zaczęła drżeć. Wszystko wokół niej wirowało: rondel na palenisku, ruszt 
kuchenny zawieszony na murze, żelazka oparte na brzegach kominka;  
natomiast hałas wody tryskającej z kranu wydawał się silną burzą. 
- Teraz upadnę na ziemię - przemknęło jej przez głowę, więc oparła się o 
stół. 
- Jest pani zimno? - powiedziała służąca, słysząc jak szczęka zębami. 
- Tak, jest mi zimno - powiedziała, chowając instynktownie list do kiesze-
ni. 
- Na zewnątrz nie jest znów tak chłodno, jest ciepły wiatr. A nie jest to 
przypadkiem ból żołądka? Czy chce pani, żebym usmażyła szybko dwie 
sardynki? 
- Nie, nie, dziękuję. 
I poszła powoli do swego pokoju, trzymając ciągle rękę w kieszeni, na 
liście. Ale przez dłuższy czas nie odważyła się go ponownie przeczytać, 
obawiając się, że pojawi się Susanna i ją zaskoczy. Pomimo że służąca 
zamiatała w pokoju obok, Checchina bała się, że usłyszy trzask papieru. 
Potem przyszedł jej pomysł: wzięła modlitewnik i włożyła do niego list, po 
czym - obracając kartki książki z modlitwami - przeczytała go, jak gdyby 
był modlitwą. Och, ten piękny list z tarczą herbową markiza, napisany 
niebieskim atramentem osuszonym ziarnami kwarcowymi piasku, 
uwodzący finezyjnym charakterem pisma. Wszystkie słowa listu 
wydłużały się przed oczami zmysłowo, a pod nimi malował się wielki 
podpis: jasny i szeroki, sugestywny i dobitny, który niemalże dźwięczał w 
powietrzu. Dwa lub trzy razy Checchina powtórzyła szeptem: Ugo 
d'Aragona. Potem słowa zamieszczone w liście zamieniły się w smutną 
muzykę, która pogrążyła ją w empatii. Nagle wydało jej się, że słyszy głos 
z jego ust; te melancholijne słowa wypowiedziane z wielkim smutkiem. 
Cisnęły jej się łzy do oczu. Ale potem żar myśli przygasł, ustępując 
miejsca kwestii godzin: on na nią czekał od trzeciej do siódmej. 
Susanna czesała ją w milczeniu, choć miała w zwyczaju rozmawiać. Co jej 
jest? Checchina bała się tych dąsów. 
- Napisała do mnie Isolina - rzuciła od niechcenia. 
Susanna nie odpowiedziała. 
- Żeby powiedzieć mi, że wczoraj jej nie było, bo zachorowała jej ciotka. 
Checchina odetchnęła z ulgą po tym kłamstwie.

  
- To była pewnie ciotka-mężczyzna - odpowiedziała służąca. 
Ale nie przestawała się dąsać. Nadaremnie Checchina chodziła potem za 
nią krok w krok, ogarnięta niepokojem, jakiego nigdy dotychczas nie 
doświadczyła. Susanna nie miała chęci do rozmowy. Niepokój Checchiny 
jeszcze wzrósł: a jeśli ona powiedziała o liście Totowi? Nie chciała nawet 
myśleć, co by się stało. I konwulsyjnie ściskała list w dłoni zanurzonej 
głęboko w kieszeni, jakby chciała go podrzeć na kawałki, choć nie miała 
odwagi. Przeczytała go po raz trzeci, rozkładając go w szufladzie komody 
na stosie serwetek. Wpadła na pomysł, aby go zniszczyć po nauczeniu się 
treści na pamięć, lecz zdania jej się mąciły i miała zamieszanie w głowie. 
A może go schować w jakimś miejscu? Tylko gdzie? W komodzie i szafie - 
nie, bo Toto ciągle prosił ją o klucze, aby sobie coś wyciągnąć. Stół 
kuchenny miał szuflady bez zamków, a stolik do gry w pokoju gościnnym 
nie miał szuflad. Lepiej już było trzymać go w kieszeni; był pewniejszy. 
Na obiad Checchina zjadła bardzo mało, widząc Susannę przekornie 
milczącą i z twarzą wciąż naburmuszoną. Co jakiś czas nerwowo wkładała 
rękę do kieszeni, aby sprawdzić, czy jest tam list; i nie wyciągała nigdy 
chusteczki, ze strachu, że mógłby  niechcący wypaść. Służąca nic nie 
mówiła, a Toto cudem nie kłócił się. Była zmęczona jak tragarz, który 
przenosił ciężkie wory w porcie, i po obiedzie zasnęła w ubraniu, chrapiąc 
głośno na łóżku. Musieli pomóc jej w przebudzeniu. 
- Idziesz dziś znowu do Isoliny? 
- Tak - odpowiedziała Checchina zdecydowanie. 
Ale po wyjściu męża, gdy się ubierała, myślała jeszcze z niepokojem o 
Susannie. Może coś podejrzewała? Tylko tego brakowało. Powoli zapinała 
swą suknię. Była bardzo słaba, ale melancholijne słowa  z listu markiza, 
które tak głęboko zapadły jej w serce, popychały ją do wyjścia z domu.  
- Do zobaczenia, Susanna. 
- Do zobaczenia - odpowiedziała szorstko służąca. I nie dodała już - jak 
miała w zwyczaju - "niech Bóg ma panią w opiece".
Checchinę na schodach znów napadł lęk, lecz wolna przed nią droga i 
światło szybko dodały jej animuszu. Skierowała się powoli na via del 
Nazareno. Było jeszcze dość wcześnie, nie musiała się spieszyć. 
Przechodząc obok sklepu papierniczego na Placu di Trevi, zlodowaciała 
nagle ze strachu. Przypomniała sobie, że zostawiła list markiza d'Aragony 
w kieszeni domowej sukni, a Susanna potrafiła przeczytać krótki rękopis. 
Pogrzebała machinalnie w kieszeni, prosząc Boga, żeby pozwolił jej go

znaleźć. Choć wierzyła jeszcze w jakiś cud, to jednak wracała już do 
domu, szepcząc:
- Matko Boża, pomóż mi! Nie pozwól jej przeczytać! 
Wydawało jej się, że ten powrót trwa bez końca. Nie przestawała się 
modlić. 
- Otwórz, Susanna, to jestem ja! 
- Ach, to pani - odpowiedziała oschle służąca. 
I otworzyła drzwi z zarzuconą na ramieniu suknią Checchiny, która na ten 
widok osłupiała z przerażenia. 
- Wróciłam szybko - powiedziała - bo zapomniałam listu od Isoliny, a w 
nim była ważna rzecz do wyjaśnienia; czy jest w kieszeni? 
Susanna rozciągnęła suknię. 
- Szczotkowałam ją - powiedziała. 
Checchina wzięła list i wyszła szargana wątpliwościami: przeczytała czy 
nie przeczytała? Gdy wchodziła znowu na via del Nazareno, podniosła 
głowę i ujrzała w oknie Susannę, która patrzyła na nią z oddali. 
- Och, Boże - pomyślała Checchina - teraz widziała, że nie skręciłam w 
kierunku via di Sant'Andrea. Jednakże szła dalej, sparaliżowana myślą, że 
Susanna przeczytała list. Na via di San Vincenzo zatrzymała ją osoba:
- Och, Checca, witam, gdzie się pani udaje? 
To był Alessandro Pontacchini, przyjaciel domu, który prowadził sklep z 
wyrobami tytoniowymi. 
- Idę załatwić pewną sprawę, panie Sandro - odpowiedziała Checchina 
zmieszana tym niespodzianym spotkaniem.  
- Ma pani jakieś interesy, Checco? Powiem to panu Totowi, żeby był 
uważny - rzekł ze swym rzymskim poczuciem humoru. 
Checchina uśmiechnęła się lekko. 
- Idę do pralni po ubranie - wyjaśniła. - Na via di San Marcello... 
- Zawsze dokładna, zawsze nienaganna, pani Checca. Ech, takich kobiet 
jest mało! I dlatego ja rezygnuję z małżeństwa. Gdy pomyślałem o nim, 
było zbyt późno. Pan Toto był szybszy ode mnie. 
I zaśmiał się. Checchina była wciąż zmieszana i nic nie odpowiedziała.
- Któregoś z tych wieczorów, gdy będę mógł zostawić samego w sklepie 
Cencia, mojego bratanka, przyjdę do was na pogaduszki. Ja przyniosę 
pieczone kasztany, a pani, Checco, zaoferuje białe wino. Zgoda? 
- Zgoda. 
- Niech pani to przekaże mężowi, temu szczęśliwemu łajdakowi, i go 

pozdrowi serdecznie. 
Checchina ruszyła przed siebie coraz bardziej poruszona. Teraz dochodził 
również Sandro, który do nich przyjdzie i opowie wszystko, nie 
wspominając już o Susannie, która być może przeczytała list i ponadto 
widziała ją z okna kierującą się na via del Nazareno, zamiast na via di 
Sant'Andrea. I kto wie, ile jeszcze znajomych osób widziało ją na ulicy, a 
ona się nie spostrzegła! A jeśli ktoś, kto ją zauważył, poszedł o tym 
powiedzieć do szpitala Totowi, i on, z podejrzeniem, udał się do Isoliny, 
gdzie jej nie znalazł? A potem jeszcze służąca dorzuciła resztę? O liście, o 
jej powrocie do domu i ponownym wyjściu, o dziwnym wyborze ulicy? 
Mimo to Checchina szła naprzód, nie patrząc na nikogo.
- Gdzie idziesz? - usłyszała znajomy głos. 
Była to Isolina; stała przy piwiarni Teatru Quirino, opierając się o 
drewnianą balustradę. Była źle ubrana, w starym kapeluszu i w 
zacerowanych rękawiczkach. 
- Gdzie idziesz, droga Checchino? 
- Szłam... do ciebie - wyjąkała Checchina, nie wiedząc co powiedzieć. 
- Do mnie? W tych stronach? Jak ci to przyszło do głowy? Co ci jest, moja 
droga? Czujesz się może źle? 
Wzięła ją za rękę i pociągnęła do wejścia ogromnej Galerii Sciarra będącej 
jeszcze w budowie; pełnej murarzy i stosów belek zagradzających 
przejście. 
- Nic mi nie jest - odpowiedziała Checchina, starając się cofnąć - ale od 
kilku dni mam różne dolegliwości, nie wiem dlaczego... 
- Może jesteś w ciąży, Checco moja. 
- Ależ gdzie! Jednak nie wiem, co mi jest... chwyta mnie co jakiś czas. 
- O dziecinko moja droga, ja też nie czuję się dobrze, powinnam być w 
łóżku. Co za pieskie życie! Ileż to przykrości mamy do przełknięcia! 
Gdybyś wiedziała... ten nikczemny Giorgio, moja miłość, co mi robi.
- Co ci robi? 
- Rzeczy niesłychane, które wyciskają mi wszystkie łzy, które posiadam, 
Checco moja. Wiem z pewnością, że on zabiega o względy młodej kelnerki 
z tutejszej piwiarni i że jest tutaj każdego wieczoru na grzańcu. 
Rozumiesz, co za bezeceństwo, nie do uwierzenia! 
- Może to nieprawda... 
- Nieprawda?! Ten, kto to powiedział, nie może kłamać; to jest porządny i 
sympatyczny młodzieniec. Znam go, bo mieszka obok nas. Jest studentem 

literatury i pisze również poezje w niedzielnej gazetce. Przychodzi tu 
wieczorami, żeby zbierać materiał do swych przyszłych książek. To tutaj 
właśnie spotyka często Giorgia... 
- Uwierzyłaś? 
- Chciałabym nie wierzyć, droga moja, ale ten Giorgio był zawsze wielkim 
niewdzięcznikiem! Nie bez powodu się mówi: zmienny i kapryśny jak 
oficer. Dzisiaj z przekory nie idę do niego, za to przyszłam tutaj, żeby 
zobaczyć, czy uda mi się zidentyfikować tę kelnerkę, brunetkę silnie  
wymalowaną, jak sobie wyobrażam. Ale to niemożliwe, bo jest zbyt duża 
odległość, żeby coś zobaczyć, i do tego szyby rzucają refleksy. Boże, jak tu 
wewnątrz jest zimno! Idziemy, odprowadzę cię, opowiem ci resztę na 
ulicy. 
- Nie - powiedziała Checchina. 
- Nie chcesz żebym ci towarzyszyła? 
- Nie. 
- Ach! - odpowiedziała tylko Isolina. 
Płomienie wstydu paliły policzki Checchiny, a głos był uwięziony w 
gardle. 
- Spieszysz się, ponieważ... tak? - zapytała powoli Isolina. 
- Tak. 
- Po raz pierwszy idziesz? 
- Tak. 
- Jest przystojny? 
- Tak.
Stały jedna przy drugiej na via dell'Archetto, ustępując miejsca 
przejeżdżającym ciągle wózkom wypełnionym cegłami. 
- No dobrze, Checchino! I już mi nic nie mów! Widać, że mnie nie lubisz i 
nie masz do mnie zaufania. Ja zawsze ci opowiadałam wszystko, a ty nie 
jesteś szczera.
- Och, Isolina! 
- Bądź spokojna. To jest kwestia temperamentu. Ja cię nie osądzam, bo gdy 
się kocha, ma się stracha. Ale być może  mogłabym ci pomóc, dać ci jakąś 
radę. Gdzie on mieszka? 
- Tu... tu blisko.
- Gdzie? 
- Na via dei Santi Apostoli. 
- Brzydka ulica, niebezpieczna - odpowiedziała Isolina doświadczonym 

tonem. - Powiedz mu, żeby zmienił dom, żeby wynajął pokój w lepszej 
dzielnicy.
- To jest markiz... 
- Markiz? Co za markiz? 
- Markiz d'Aragona - Checchina bardziej wydusiła niż wypowiedziała jego 
imię. 
- Aragona? Obiło mi się o uszy, to wielki pan. Zrobił ci hojne prezenty? 
Bransolety? 
- Nie, wysłał mi kwiaty. 
- Napisał ci piękne listy? 
- Jeden tylko. 
- Masz go oczywiście w kieszeni? Pokaż mi go. 
Checchina wyciągnęła list. Jak zawsze poddawała się woli osoby, którą 
miała u boku. 
- Jest piękny - rzekła marzycielsko Isolina. - Szczęściara z ciebie, że jesteś 
wielbiona. Ale popatrz, popatrz na tę mniszkę, która nigdy mi nic nie 
mówiła! 
- Powiedziałam ci wszystko.
- Idź, droga, idź, niech Bóg cię błogosławi. Ale bądź uważna; ty jesteś 
nowa w tych rzeczach i drobnostka cię może zdradzić. Nie wiesz, na jakie 
niebezpieczeństwo się wystawiasz. Ja wiem, co to są palpitacje serca. Idź, 
nie zatrzymuję cię, szczęśliwa ty. Jak zobaczę Tota, powiem mu, że 
byłyśmy przez dwie godziny razem. Dwie godziny wystarczą, co? Ooo... 
potrzebujesz więcej? 
- Och, Isolina! 
- Nie skandalizuj się, nie ma w tym nic złego. Daj mi całusa, droga, 
jesteśmy więcej niż przyjaciółkami, teraz jesteśmy siostrami. 
I Isolina odeszła kokieteryjnym krokiem. Checchina szła powoli, 
przytłoczona myślą, że musiała wyjawić fakty. Wydawało jej się, że 
zepsuła wszystko, bo przy swej słabości ujawniła jego imię. Gdy skręciła 
na via dei Santi Apostoli, spojrzała na kościół i, przechodząc obok niego, 
popchnęła drzwi wejściowe, ale były zamknięte. Przed wielkim pałacem 
Odescalchi stała karoca z godłem. Była pusta, czekała na kogoś. 
Z  przeciwnego chodnika Checchina ujrzała kamienny łuk, zaraz za nim 
dwa sklepy, no i wreszcie drzwi frontowe ze stopniem. Ale na progu, 
zagradzając połowę wejścia, stał - oparty o mur - stróż: mężczyzna wysoki 
i gruby, o wulgarnej twarzy i z siwymi kudłatymi włosami. Miał czerwoną 

wełnianą chustkę wokół szyi i czapkę z daszkiem założoną na bakier. Palił 
fajkę, patrząc w dal. Checchina wstrzymała się przed przejściem przez 
ulicę. Aby wejść do budynku, trzeba było zwrócić się do stróża: spytać go, 
czy markiz d'Aragona jest u siebie, i poprosić o otwarcie. Zebrała 
wszystkie swoje siły, aby podjąć tę próbę, ale coś ją wciąż  hamowało. 
Twarz stróża była brzydka i brutalna: jedna z tych, które odstraszają  osoby 
nieśmiałe. Checchina doszła aż do tapicera Reanda, próbując zdobyć się na 
odwagę, i przeszła przez ulicę. Zbliżyła się do wejścia, nie podnosząc oczu 
na stróża, a mimo to czuła, że on ją mierzy bezczelnie wzrokiem. Doszła 
znowu aż do kościoła i obróciła się, patrząc w okna, jak gdyby desperacyj-
nie szukała pomocy. Zielone okiennice były zamknięte. 
Markiz jej powiedział, że kocha cień. Powtórnie przeszła kawałek drogi, 
od pałacu Odescalchi aż do kawiarni na rogu via Nazionale, przechodząc 
wolno przed frontowymi drzwiami. Stróż odczytywał z wściekłym 
wyrazem twarzy kupon lotto i nie ruszał się. Checchina nie weszła. 
Po raz trzeci, zawracając w kierunku pałacu Odescalchi, przeszła obok. 
On napełniał swą fajkę, ubijając tytoń kciukiem; nie podnosił się z miejsca. 
A więc Checchina spuściła głowę i - rezygnując - zawróciła do domu. 
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