
Rozdział X 
 
 
  - Och, pani L, tak bardzo mi przykro – rzekł drżącym głosem. – Nigdy nie zdołałabym wyrazić 
całego mojego żalu, nawet gdybym skorzystała z pomocy słownika. Niech pani tylko pomyśli. 
Zachowałam się strasznie wobec pani i skompromitowałam moich jedynych przyjaciół, Mat i 
Mar, którzy pozwolili mi zostać [u nich], chociaż nie jestem chłopcem. Jestem potwornie złą i 
niewdzięczną dziewczyną, zasługuje na karę i wieczne wygnanie ze świata porządnych ludzi. 
Wstrętnie, że wpadłam w furię, usłyszawszy prawdę z pani ust. Bo to była prawda. Każde pani 
słowo było szczerą prawdą. Moje włosy są rude, jestem piegowata, chuda i brzydka. To, co 
powiedziałam pani, było także prawdą, ale nie miałam prawa tego powiedzieć. Och, pani L, 
proszę, proszę mi wybaczyć. Jeśli odmówi pani, wpędzi mnie to bezdenną rozpacz na całe życie. 
A nie chciałaby chyba pani powodować takiego smutku u biednej sieroty, prawda, że nie? Nawet 
jeśli ma tak wstrętny temperament. Och, jestem pewna, że nie chciałaby pani. Och, proszę, pani 
L, proszę powiedzieć, że mi pani wybacza. 
 An złożyła ręce, schyliła głowę i czekała na słowa sądu. Nie można było zarzucić jej 
słowom braku szczerości – słychać ją było w każdym tonie jej głosu. Zarówno Mar, jak i pani L 
rozpoznały jej brzmienie. Jednakże Mar z rozczarowaniem zdała sobie sprawę, że An rozkoszuje 
się swoim upokorzeniem, delektuje się poniżeniem. Gdzież była doskonała kara, którą puszyła się 
Mar? An zdołała ją przekształcić w przyjemność i czerpać z niej satysfakcję.  
 Dobra pani L, nieprzeciążona zbytnią domyślnością, nie zauważyła tego. 
 
 
 
 
Rozdział X 
 
 
  - Ach, pani L, jest mi tak bardzo, bardzo przykro – zawołała drżącym głosem. – Nie 
potrafiłabym wyrazić całego mojego żalu, nawet gdybym użyła do tego słownika, więc musi pani 
sobie to po prostu wyobrazić. Zachowałam się okropnie, a przy tym okryłam hańbą moich 
kochanych opiekunów, Mat i Mar, którzy pozwolili mi zostać [u nich], chociaż nie jestem 
chłopcem. Jestem wstrętną niewdzięcznicą, zasługuję na karę, a ludzie godni szacunku powinni 
wyrzec się mnie na zawsze. Bardzo źle postąpiłam, wpadając w złość tylko dlatego, że 
powiedziała pani prawdę. Bo przecież każde pani słowo było prawdziwe: mam rude włosy, 
jestem piegowata, koścista i brzydka. Ja także powiedziałam pani prawdę, ale nie powinnam tego 
robić. Och, błagam panią na wszystko, proszę, proszę mi wybaczyć! Jeśli mi pani odmówi, pewna 
biedna sierota nie zazna spokoju już do końca życia. Czy każe jej pani tak cierpieć, nawet jeśli ma 
okropny charakter? Proszę, błagam, niech pani powie, że mi wybacza! 
 An splotła przed sobą dłonie i z pochyloną głową czekała na wyrok. 
 Niewątpliwie mówiła szczerze. W każdym słowie, każdym tonie jej głosu dźwięczał żal, 
na czym poznała się zarówno Mar, jak i pani R. Ta pierwsza jednak uświadomiła sobie z 
niesmakiem, że An najwyraźniej świetnie się czuje w swojej roli pokutnicy, wręcz rozkoszuje się 
swoim upokorzeniem. Więc co to za kara, skoro An zamieniła ją w źródło przyjemności? 
 Poczciwa pani L, która nie grzeszyła zbytnią spostrzegawczością, nic takiego nie 
zauważyła. 
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