
wyrównania tej przepaści, która ludzi dzieli 
na pokrzywdzonych i krzywdzicieli**. Więc 
przez całe życie tęskniła i zrywała się napróż- 
no i próżno tężyła wzrok, czy nie widać na go- 
ścińcu w tumanach kurzu zwycięskiego pro- 
porca, i próżno tężyła słuch, czy nie słychać 
grania złotego rogu. Łkaniem bolesnem były 
jej piosenki wśród szarych, nieskończonych 
pasem trudu wśród przewlekłej choroby spo- 
łeczeństwa, żyjącego na bagnie zatrutcm. Sły- 
szała, jak wśród faryzeuszowych pobrzękiwań 
złota fałszywie brzmi słowo “braterstwo** i z 

rozdzierającym żalem otaczała girlandą pieśni 
samotnego człowieka, o którego się nikt nie 

troszczy. Samotny jego trud nad siły, samotny 
jego grób- Hej, smętna dola ludu, który nie 
dostał ani chleba, ani światła duszy: 

Świecą gwiazdy, świecą, 
Na wysoklem niebie, 
Jeno nie myśl, chłopie, 
Że to i dla ciebie. 

Konopnicka wprowadziła pierwsza w 

swych utworach do sztuki nową siłę dziejową 
— lud, i kazała mu mówić jego własnym języ- 
kiem, mową z pod serca wyjętą. 

Po sentymentalnych sielankach Lenarto- 
wicza, poraź to pierwszy tak szczerze, tak 
potężnie zabrzmiała nuta ludowa. 

Uchwycenie tonu ludowego przez Kono- 
pnicką polegało nie tyle na stronic zewnętrz- 
nej, ile na wewnętrznej rytmice, na wewnętrz- 
nej muzyce chłopskiej tęsknoty i dlatego, nie 
posługując się nawet chłopskim językiem daje 
ona wrażenie prawdziwego płaczu wsi. A w 

“Panu Balcerze w Brazylii' dała pierwszą 
wierszowaną epopeę chłopską, dzieło olbrzy- 
mie, odpowiadające chyba tylko epopei Rey- 
monta, pisanej prozą. 

Pojmując dobrze rozpacz zdławionego i- 
stnienia materyalnego, pojmuje również Ko- 
nopnicka rozpacz zdławionej myśli ludzkiej, 
której nie pozwalają iść własnym torem, iść 
naprzód. W obrazkach MZ przeszłości” ukaza- 
ła odwieczne usiłowania myśli ludzkiej, zabi- 
janej przez ortodoksyę otamowaczy wszelkie- 
go ruchu i przez ciemnotę mas. 

Ciemnota mas straszyła i bolała Kono- 
pnicką. Nie było w niej zaufania do instynktu 
ludu, który, zrywając się, zawsze ludzkość na 

wyższy stopień podnosi. 
Konopnicka nigdzie, podobnie jak Orze- 

szkowa, nie idzie aż do rozwiązań ostatecz- 

nych. Płacze i lituje się nad dolą ludu, ubole- 
wa nad krzywdą, lecz nigdzie nie woła archa- 
nielskim głosem: “Idź i walcz!” Znajdujemy 
u niej pochwałę tych, co walczyli. 

Ty, coś walczył dla idei, 
Chwała ci! 
Boś wykrzesał z twej nadziei 
Na wskroś burzy i zawiei, 
Jasne dni! 

Lecz nic ma o niej nawoływania do ban- 
tu pokrzywdzonych przeciw krzywdzicielom. 
A w “Prometeuszu i Syzyfie” jest nawet jak- 
by obawa, że Syzyf nie potrafi użyć danego 
sobie przez Prometeusza świętego ognia, gdyż 
podpala nim miasto, i za to zostaje zamienio- 
ny w kamień. Pytanie tylko, czy podpalone 
miasto nie było Sodomą i Gomorą, nie godną 
lepszego losu? 

Lecz i tęsknota Konopnickiej była wielką 
tęsknotą prometeańską, a płacz jej — prze- 
czystą łzą Chrystusową. A na fujarce swej po- 
trafiła tyleż wygrać, co na homeryckiej lirze. 
Umilkła fujarka, zastygła znużona pierś i brak 
nam, czegoś brak, i żal nam, taki żal!.. 

Gdy mnie spokojnym zowią dzieci świata* 
Burzliwą duszę kryję przed ich okiem, 
I obojętna duma, jak mgły szata, 
Wnętrzne pioruny pozłaca obłokiem; 
I tylko w nocy, cicho, na Twe łono 
Wylewam burzę, we lży roztopioną 1 

9 To i owo. 

Woda do picia. 
Aczkolwiek woda stanowi najprostszy i 

najczęściej w praktyce używany napój, jednak 
— wiedzieć należy — że nie każda nadaje się 
do picia. Taka tylko woda jest dobra, która 
jest czystą, bezbarwną, wolną od nierozpusz- 
czalnych i pływających w niej cząsteczek, nie 
posiadającą obcej woni lub smaku, jest chło- 
dną i wskutek niewielkiej zawartości kwasu 
węglowego ma smak orzeźwiający; wreszcie 
jeżeli do pewnego stopnia jest twardą. Wodę, 
posiadającą obfitość soli, wapna lub magne- 
zyi, nazywamy twardą, miękką zaś — jeżeli 
jest w te sole ubogą.Twarda więcej nam przy- 
pada do smaku, aniżeli miękka, ale nie nadaje 
się do mycia, gdyż źle się w niej rozpuszczają 
mydło i brud; nie nadaje się również do goto- 
wania, gdyż rozpuszczone sole osiadają na 

ściankach naczyń kuchennych i tworzą osad, 
rodzaj kamienia, jak w samowarze np. — a 

przytem po przegotowaniu mniej się udaje 
wydostać z niej cząstek odżywczych, aniżeli 
przy użyciu wody miękkiej. 

Najpierwszym przeto postulatem hygie- 
nicznym — co do wody — jest, aby ona nie 
zawierała szkodliwych dla zdrowia zanieczy- 
szczeń. Wyliczone wyżej własności dobrej 
wody gwarantują nam do pewnego stopnia jej 
czystość; mogą jednakże i w takiej wodzie nie- 
kiedy przebywać chorobliwe dla zdrowia przy- 
mieszki. Takiemi przymieszkami są drobniut- 
kie, niedostrzegalne dla oka, a widoczne przez 
mikroskop zaledwie żyjątka, zwane “drobnou- 
strojami”, które w olbrzymiej ilości spotykają 
się w każdej niemal wodzie. Są one — co pra- 
wda — w ogromnej większości gatunków zu- 

pełnie nieszkodliwemi, jednak doświadczenie 
poucza, ic do wody używanej do picia dostają 
się niekiedy i bardzo złośliwe, chorobotwórcze 
żyjątka, dające powód do powstawania epide- 
mii. Czy zatem dana woda może być używal- 
ną, po zbadaniu jej ścisłem przez rzeczoznaw- 

cę, orzec właściwie można. 

Mleka 

Smak mleka, jego dobroć i tlustość zależy 
od warunków krów — najsmaczniejsze i naja- 
romatniejsze mleko otrzymujemy od krów, 
znajdujących się na t. zw. świeżej paszy let- 
niej ; zimą mleko bywa zawsze gorsze, mniej 
smaczne i mniej tłuste, oczywiście wpływa na 

to sposób żywienia krów. Mleko, nabywane w 

mieście, bywa rozmaitej czystości, to znaczy, 
iż nie zawsze jest ono czyste, czyli zawierają- 
ce tylko składniki właściwe mleku, niesumien- 
ni sprzedawcy fałszują je nieraz, dodając prze- 
różne substancye, z pomiędzy których woda, 
obficie i najczęściej przylewana, stanowi naj- 
niewinniejszy środek, fałszujący dobroć na- 

biału. Woda tylko go rozcieńcza, podczas gdy 
inne środki do mleka dodawane, jak np. mącz- 
ka kartoflana, a nawet nieraz ałun, szkodliwie 
nań wpływają. Jeżeli ktoś nie pozna dobroci i 
czystości mleka po smaku i barwie, pozna je 
łatwo po przegotowaniu, gdyż niepotrzebne 
dodatki, jak mąka, osadzają się na dnie naczy- 
nia, w którem mleko gotuje się. Radzimy więc 
czynić w małej ilości tę próbę przegotowania 
mleka, a dopiero jeżeli mleko okaże się nie fał- 
szu wanem, przegotować większą ilość. Mleko 
należy przechowywać w glinianych naczy- 
niach, a jeżeli okaże się brak takich, to można 
i w innych, lecz zawsze trzeba pamiętać o tern, 
że wzorowy porządek i czystość jest pierw- 
szym warunkiem utrzymania dobrego smaku 
mleka. Chcąc takowe dłużej utrzymać w sta- 
nic świeżym, należy naczynia z mlekiem prze- 
chowywać w miejscu chłodnem i przewiew- 
ne m. 

Białe pawie. 
(Bajka) 

"Czemże ciebie dziś zabawię, 
Yf tej godziny szarej szmerach?”.*. 

"Chodzą za nią białe pawie, 
"Po strzyżonych, po szpalerach”. 

"Chodzi za nią pazik miody”... 
"Za kim? — mów — Szecherasado?” 

"Za cudownej — ach — urody 
"Za księżniczką jedną bladą”. — 

"Suknia na niej złotoszyta, 
Warkocz tuli z pereł siatka, 
Kocha lilię, co rozkwita, 
Ojciec król — królowa matka. — 

"Bez zarzutu i bez trwogi, 
Hufiec — stalą odzian — strzeże, 
Służy — orszak dworzan mnogi; 
Mniszek tłum — szepce pacierze. 

"W sklepionych strzeliście celach, 
Za księżniczki los i szczęście — 

Sierot biednych w stu weselach, 
Mają święcić jej zamęście. 

"Jej zamężcie? — Wielki Boże, 
W7ięc już znalazł się królewicz, 
Którego pokochać może 
Ta — najsubtelniejsza z dziewic ?” 

"Słuchaj, gdy ci bajkę prawię... 

Legły cienie po komnatach, 
Chodzą za nią białe pawie, 
Chodzi pazik w barwnych szatach”... 

"Młodszy od niej coś — niewiele, 
Miłość serce mu rozrania... 

Księżniczki wkrótce — wesele... 
Pazikowi — dzień konania!... 

"Jedzie królewicz z za morza, 
Król — królowa jemu chętni... 
Orszak już na moście tętni!”... 
Minął puszcze i bezdroża, 
"Tam w okiennej wąskiej wnęce 

U księżniczki stóp się słania, 
Pazik blady — w serca męce... 

Oto godzina — konania!” 

"Zdała lśni zbroja rycerza, 
Miecz podzwania, dźwięczą kroki... 

Krwią zbryzgana zamku wieża... 
Jar pochłonął ich głęboki”... 

"Taki koniec zawsze — prawie 
Bywa w bajkach i — operach... 

Chodzą same — białe pawie 
Po strzyżonych — po szpalerach”... 

Boźymir. 

NAJELEGANTSZY MĘŻCZYZNA. 

Najelegantszym mężczyzną, jak twierdzą 
Amerykanie — jest b. prezydent Taft, bowiem 
z racyi swych rozmiarów, ustępując miejsca w 

tramwaju kobiecie, daje możność zająć miej- 
sce aż trzem kobietom. 


