
Michałko. 
Na niebrukowanej ulicy, gdzie stało le- 

dwie kilka domów, kręcili się strwożeni lu- 
dzie. Krzyczeli i pokazywali rękami niewy- 
kończoną budowlę, przed którą leżały deski, 
połamane słupy i świeże gruzy. Nad wszyst- 
kiem unosił się czerwony pył cegły. 

Michałko przybiegł bliżej. Tam już zo- 

baczył, co się zdarzyło. Oto — nowy dom u- 

padł. 
Cała jedna ściana rozsypała się od góry 

do dołu, a druga w większej swej części. 
W poszczerbionych murach wisiały fu- 

tryny, a dwie belki, przeznaczone do dźwiga- 
nia sufitów, opadły, pogięły się i potrzaskały 
jak wióry. W oknach sąsiednich domów uka- 
zały się zalęknione kobiety. Ale na ulicy, o- 

prócz robotników, było ledwie kilka osób. 
Wieść o wypadku nie zdążyła jeszcze do środ- 
ka miatsa. 

Pierwszy oprzytomniał główny majster. 
— Czy nie zginął kto? — pytał drżący. 
— Zdaje się, że nie. W szyscy byli na 

śniadaniu. 
iviajsier rozpoczął rachować swoich, ale 

miomo wszystko pomylił się. 
* — Czeladnicy są? 

— Jesteśmy. 
— A pomocnicy? 
— Jesteśwa..; 
— Jędrzeja nie ma!.. — odezwał się je- 

den głos. 
Obecni na chwilę zaniemieli. 
— Tak, on był we środku. 
— Trzeba go szukać! — rzekł majster o- 

clirypłym głosem. 
I poszedł ku przewróconemu domowi, a 

za nim kilku śmielszych. 
Michałko machinalnie zbliżył się także. 
— Jędrzeju!.. Jędrzeju!.. — wołał maj- 

ster. 
— Usuń się pan — ostrzegli go— ta śc ia- 

na ledwie wisi. 
— Jędrzeju!.. Jędrzeju!.. 
Z wnętrza domu odpowiedział jęk. 
W jednem miejscu ściana była rozdarta 

na szerokość drzwi. 

Majster zabiegł z tamtej strony, zajrzał 
i schwycił się oburącz za głowę. Potem, jak 
szalony popędził do miasta. 

Za ścianą wił się w boleściach człowiek. 
Obie nogi zdruzgotała i przycisnęła mu belka. 
Nad nim wisiało urwisko muru, który pękał 
coraz mocniej i lada chwila mógł się oberwać. 

Jeden z cieślów począł oglądać miejsco- 
wość, skamienieli z trwogi robotnicy patrzyli 
mu wr oczy, gejowi pójść, jeżeli ratunek jest 
możliwy. 

Ranny konwulsyjnie wrykręcił się i stanął 
na dwu rękach. 

Patrzał na ludzi, stojących o kilkanaście 
kroków od niego, jęczał, ale w'zywać o ratu- 

nek nie śmiał. Mówił tylko: 
— Boże mój!.. Boże miłosierny!.. 
— Tu nie można wejść! — rzekł głucho 

VIC9I«. 

Gromada cofnęła się w tył. 
Między nimi stał Michałko, przerażony 

może więcej, niż inni. 
Strach, co się z nim działo... Czuł wszy- 

stek ból rannego, jego bojaźń, rozpacz, a je- 
dnocześnie czuł jakąś siłę, która popychała 
go naprzód. Zdawało mu się, że w tłumie nikt 
tylko on jeden ma obowiązek i musi ratować 
człowieka, który przyszedł tu ze wsi na zaro- 
bek. I w tej chwili, kiedy inni mówili sobie: 
“pójdę”, on myślał: 

— Nie pójdę! Nie chcę! 
Obejrzał się hojaźliwie. Stał sam jeden 

przed gromadą, bilżej muru, niż inni. 
— Nie pójdę... — szeptał, i... podniósł 

drąg, który leżał mu prawie na nogach. 

Między ludźmi zaszemrano: 
— Patrzcie!.. Co on robi? 
— Cicho! 
— Boże miłosierny, zmiłuj się! — wołał 

ranny, szlochając z bólu. 
— Idę!.. Idę!.. — rzekł Michałko i 

wszedł między gruzy. 
— Zginiecie obaj! — krzyknął cieśla. 
Michałko już był przy nieszczęśliwym. 

Zobaczył jego zdruzgotane nogi, kałużę krwi 
i pociemniało mu w oczach. 

— Bracie mój! bracie!.. — szeptał ran- 

ny i objął go za kolana. 
Chłop podsunął drąg pod .belkę i rozpacz- 

liwym ruchem podważył ją. Rozległo się 
trzeszczenie, a z wysokości drugiego piętra 
spadło kilka kawałków cegły. 

— Wali się! — krzyknęli robotnicy, roz- 

biegając się. Ale Michałko nie słyszał, nie 
myślał, nie czuł nic. Silnem ramieniem pod- 
parł znowu drąg i już całkiem usunął belkę 
ze zmiażdżonych nóg leżącego człowieka. 

Z góry posypały się gruzy. Czerwony pył 
zakłębił się, zgęstniał i wypełnił wnętrze bu- 
dynku. Za ścianą słychać było jakieś szamota- 
nie się. Ranny jęknął głośno i nagle ucichł. 

W otworze rozdartej ściany ukazał się 
Michałko zgięty, z trudnością dźwigający 
rannego. Powoli przeszedł niebezpieczną gra- 
nicę, i stanąwszy przed tłumem, zawołał z na- 

iwną radością: 
— Jedzie!.. Jedzie!.. Jeno mu tam je- 

den but ostał. 

Robotnicy schwycili rannego, który o- 

mdlał, i ostrożnie zanieśli do najbliższej bra- 
my'. 

— Wody!.. — wołali. 
— Octu!.. 
— Po doktora!.. 
lYiicnafKo powłoki się za niemi, myśląc: 
— To ci dobry naród w tej Warszawie! 
Zobaczył, że ma ręce zakrwawione, więc 

umył je w kałuży i stanął pod bramą, gdzie 
leżał ranny. Do środka nie pchał się. Alboż 
on doktór? czy mu co poradzi? 

Tymczasem ulica poczęła się bardzo za- 

ludniać. Biegli ciekawi, pędziły dorożki, a na- 

wet zdaleka było słychać. dzwonki -straży o- 

gniowej, którą także ktoś zaalarmował. No- 
wy tłum, już takich, którzy byli chciwi wra- 

żeń, skupił się przed bramą, a gorętsi pięścia- 
mi torowali sobie drogę dla zobaczenia krwa- 
wej hecy. 

Jednemu z nich stojący przy furtce Mi- 
chałko zawadzał. 

— Usuń się, gapiu jakiś! krzyknął jego- 
mość, widząc, że bosy chłop nie bardzo u- 

stęptije pod naciskiem jego ręki. 
— A bo co? — spytał Michałko, zdziwio- 

ny tym zapędem. 
— Coś ty za jeden, zuchwalcze jakiś? — 

wrzasnął ciekawy. — Co to nie ma policyi, 
żeby takich próżniaków rozpędzała?.. 

— Oj! na złe idzie! — pomyślał chłop i 
zląkł się, żeby go za taki występek nie wsa- 

dzono do kozy. I nie chcąc budzić licha, wci- 
snął się między gromadę. 

W kilka minut później zaczęto z bramy 
wołać tego, który biedaka'wyniósł z pod gru- 
zów. 

Nie odezwał się nikt. 
— Jak on wygląda? — pytano. 
— To chłop. Miał białą sukmanę, okrągłą 

czapkę i był bosy... 
— Nie ma tain takiego na ulicy? 
Poczęto szukać. f 
— Był tu taki, — krzyknął ktoś — ale już 

poszedł! 
Rozbiegła się polieya, rozbiegli się robo- 

tnicy i — nic znaleźli Michałka. 

Na głębszych fundamentach wyższy mur 
stać może; 

A głębszy rozum na wielkiej pokorze. 

Niewiasty polskie w powstaniach narodowych 
* dąlszy). 

25 czerwca, po bitwie pod Wilnem, Mo- 
skale zbliżyli się do Kow na. Dov\ ódzca pol- 
skiego garnizonu, pułkownik Kichicrnicki, po- 
mimo rozkazu, otrzymanego od generała Dem- 
bińskiego, aby za zbliżeniem się nieprzyjacie- 
la ustąpił z miasta, przeszedł na prawy brzeg V\ ilii i zniszczył most, postanowił bronić się 
w mieśćie i tyłko kawalcryę Prozora i kompa- 
nię 25 pułku wysłał za rzekę. Moskale, do- 
szedłszy do miasta, zajęli artyleryą wyżyny le- 
wego brzegu Wilii, aby ogniem dział prze- 
szkodzić zniszczeniu mostu, a jednocześnie 
wysłali znaczny oddział kozakow, aby szybko 
przejechawszy przez miasto i nv»st, odciąć Po- 
lakom linię odwrotu. 

1 u hrabiankę Platerownę, jadącą z pan- 
ną Rosząnowiczówną, spotkała przygoda, któ- 
ra mogła kosztować ją życie lub swobodę. 
Spiesząc, aby prędzej dopędzić swoją kompa- 
nię, która pi zeszła na drugą stronę rzeki i 
przejeżdżając mimo jakiejś chałupy, zaczepia 
się o drzwi otwarte nogą i spadła z konia. Wi- 
dząc to kilku kozaków już nadjeżdżających, 
rzuciło się naprzód, aby zabić, lub wziąć do 
niewoli leżącą na ziemi,*ale pierwszego, który 
się zbliżył, p. Roszanowiczówna wystrzałem z 

pistoletu położyła trupem, a major Macewicz, 
jadąc za ustępującą piechotą, obejrzawszy się 
i widząc co się d-zicje, skoczył na pomoc, zło- 
wił rumaka Platerówny, dopomógł jej dosiąść 
konia i uprowadził do swoich. Wojciech Kos- 
sak chwilę tę przedstawił w bardzo pięknym 
obrazie. 

ł\Y kilka dni później Emilia Platerówna 
wzięła udział w gorącej bitwie pod Szawlami, 
gdzie jeden z batalionów Rolanda został pra- 
wie zniszczony. Giełgud składając raport o tej 
bitwie głównodowodzącemu, zaznaczył, “że w 

tej bitwie szczególnera męstwem i odwagą od- 
znaczył się kapitan Emilia Platerówna*'. 

Była to ostatnia bitwa, w której brała u- 

dział. 
Zaraz potem wojsko polskie rozdzieliło 

się na trzy części, nad któremi przyjęli do- 
wództwo: Dembiński, Chłapowski i Roland. 
Platerówna przeszła do oddziału Chłapow- 
skiego, licząc najwięcej na jego męstwo i u- 

zdolnienie wojenne, spodziewając się, że z nim 
dostanie się do Królestwa, co było jej naj- 
większem pragnieniem. Zawiodły ją te na- 

dzieje. Chłapowski nie o Warszawie ale o Pru- 
sach myślał, bo tam zostawała jego żona. — 

Zaniepokojona kierunkiem, który obrał gie- 
nerał, udała się do niego i spytała wprost: 

— Dokąd nas wiedziesz, jenerale? 
Dowiedziawszy się prawdy, rzuciła ironi- 

czne pożegnanie: "Szczęśliwej drogi, jedź 
sam! Co do mnie, dopóki iskrę życia czuję w 

piersiach, bić się będę za ojczyznę!”... 
Tegoż dnia Platerówna opuściła małodu- 

sznego wodza i w towarzystwie wiernej przy- 
jaciółki Raszanowiczówny i brata Cezarego, 
bocznemi drogami w przebraniu wieśniaczem 
skierowała się ku granicy Królestwa. 

Przez dziesięć dni ta trójka bohaterska o 

chłodzie i głodzie odbywała męczącą drogę 
przez lasy i błota, krzepiąc się myślą, że przed 
nią Warszawa, wojsko polskie i rząd narodo- 
wy. 

Nocowano w lasach, żywiono się suchym 
chichem, w ciągłej ohawie, ahy ich nie odkry- 
ły podjazdy kozacze, myszkujące po nieszczę- 
śliwym kraju. Z ust Emilii ani razu nie wy- 
biegła skarga. Nagłe jedenastego dnia drogi 
— padła zemdlona. Brat i przyjaciółka wzięli 
ją na ręce i do najbliższej chaty zanieśli. Z 
trudem orzeźwiona, zaledwie wróciła do przy- 
tomności, rzekła: “Zycie moje kończy się, Zo- 
stawcie mnie tu, a sami idźcie służyć ojczy- 
źnie, której możecie być jeszcze pożyteczni!" 

(Cią dalszy nastąpi.) 


