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Myśl-Kotwica. 
1>o myśl jak kotwica z lo- 

dzi drobnej ciśniotia w niezmier- 
ność głębiny, piorunem spadnie*’. 

(A. Mickiewicz). 

W śród odmętu burz, wśród wirów walk. 
prądów i haseł... 

W śród liaosu zdarzeń i wypadków, ratuje 
nas od zwątpienia* i rozpaczy jedna myśl-ko- 
twica. 

I spada ona z łodzi drobnej, ciśniona w 

niezmierność głębiny, jako skra nadziei, jako 
żar niecący ufność, jako błysk chroniący od 
zwątpień. 

Jedna myśl, która staje się kotwicą dla 
łodzi unoszonej przez tale. 

Jedna myśl, kotwica, która tonącym i za- 

lewanym wichurą prądom, co niszczą i łamią, 
wskazuje łódź ratunkową i podaje pomocną 
dłoń dla uratowania wielu4.. 

Jest to myśl o pracy oświatowej wśród 
rzesz ciemnych: zbłąkanych, zapomnianych i 
opuszczonych. 

Lecz ta myśl-kotwica musi być rzucona 
w niezmierne głębiny. jak powiada Mickie- 
wicz, — bo tylko wtedy ratuje tonących, gdy 
się oprze silnie i wpije swe ramiona w pod- 
stawę niewzruszoną. 

Zbyt łatwo mylimy się. rzucając hasła i 
nawoływania, które przelatują jak błyskawic 
świetlane skrzydła po nad powierzchnią wód, 
gdy sądzimy, iż uratujemy tern tonących i 
skierujemy błądzących. 

Są to tylko ognie sztuczne, są to tylko e- 

cha nawoływań, są to tylko zamiary — nic 
czyny. 

Myśl-kotwica musi sięgnąć wgłąb dusz i 
serc ciemnych mas, a tam nie ranić lecz goić, 
nie burzyć lecz łagodzić, nie spychać lecz po- 
dźwigać, nie stać, lecz uczyć płynąć przeciw 
wirom. 

Bea współdziałania wszystkich oświeco- 
nych i stojących wyżej nad tłumy ciemne, nie 
uratujemy milionów, w których tkwi silu nie 
zmierzona i moc nie ugęta. 

Wśród odmętu burz, wśród wiru*walk, 
pfądów i haseł... 

W śród chaosu zdtftTPfi i wypadków, mu- 

simy wszyscy prząść włókna na silną i nie- 
rwącą się linę. spuszczającą kotwicę wgłąb 
serc i dusz milionów. 

A bieda — gdy włókien zabraknie i lina 
nic utrzyma ciężaru kotwicy. 

kale wzburzone piętrzą się i piętrzą... 
Słychać szum i huk ścierających się prą- 

dów. 

W idnokrąg zasłoniony ciemnych chmur 
zwojami. .. 

Kotwicy!., wołaj a szczerze i wyciągają 
dłonie... 

Zbawi ich tylko myśl, która jako piorun 
i jasność roznieci i wgłęb się wpije... 

Mysi o pracy nad zakładaniem szkół. 
Myśl o zakładaniu ochron. 
Myśl o przytuliskach dla biednych i opu- 

szczonych. 
Myśl o podźwiganiu upadłych, o ratowa- 

niu i leczeniu chorych moralnie. 
Kecz jak tę myśl siać i rzucać dokoła? 
Jak tę myśl budzić i rozpalać? 
Jak ją w czyn wprowadzać?.. 
<)! zaiste potrzeba wytężyć wszystkie siły 

natchnionych ust — rozniecić wszystkie ognie 
gorących serc i wołać mocą wszystkich wzy- 
wan i zaklęć o to, ażebyśmy ujrzeli widmo 
uic^zczęść.jwtfodu i- zrozumieli. wcKez kotwicy 
— utoniemy!.. 

Nic myśl o szczęściu udanem... 
Nic myśl o chwale i sławie... 
Nie myśl o ciszy i spokoju. „. 
Ale myśl o piorunach, gromach i burzach 

światem wstrząsających — przyniesie dzień 
zwycięstwa... da ratunek i zbawienie 
i praca nad osi watą ludu — jest dziś kotwica 
Polski. 

SŁONECZNY DZIEŃ. JlrafilŁ\9S5h^kun,,rodoweKO 
7. setek tysięcy wrażeń otrzymanych 

przez tą wspaniałą a nie czczą lecz doniosła 
i skuteczną manifestacyę, wywołuję jedno 
wrażenie osobiste, nie abym mniemał, że cen- 

ne jest dla ogółu jak dla mnie, ale że skupia 
w jednym przejmującym szczególe na paru 
kamieniach warszawskiego bruku charakter 
wielkiego ludowego nawrócenia, które po- 
wiało przez W arszawę. Pragnę, aby ten szcze- 

gół nie odrazu przepadł. 
Przyznać się musze d<» egoistycznego u- 

działu w pochodzie. Krótko szedłem wszerc- 

gu, przenosiłem się owszem w różne punkty 
miasta między poboczny tłum, aby podmu- 
chać ton pierwszego okrzyku, ułowić łzę na 

gorącym wytrysku, aby wreszcie objąć z bo- 
ku i z góry całość uroczystego widowiska. I 
na początek nie poszedłem na Stare Miasto, 
lecz stanąłem wcześnie pod pomnikiem Mic- 
kiewicza. 

Sen w dalszym ciągu, tylko już nie sen o- 

kropny dni poprzednich, ale sen upragniony. 
Pod błogosławieństwem narodowego wiesz- 
cza powiewają chorągwie z Orłem Białym na 

amarantach i tłum śpiewa “Boże coś Polskę”. 
Pieśń płynie z różnych stron, cicha, niepewna 
jutra, podobna raczej do zbiorowego szmeru 

modlitwy. Nic jest to bowiem jeszcze pochód 
tryumfalny, ale część ludu czekająca na wiel- 

kie sztandary spodziewane od placu króla Zy- 
gmunta. Może nic przyjdą." Może zatrzyma 
je szarża rzuconej ślepym rozkazem konnicy? 
Alko jc zmiesza i zaszarga zbrodnicza walka 
wewnętrzna jak wczoraj jeszcze.".. Tłum ra- 
dować się nic śmie, a modli się szmerem. 
W tern przeszedł .dreszcz z tłumu przezemnie. 
Przed kościołem Hernardynow od o woni lo- 

dowej ukazał się wielki sztandar jeden, dru- 
gi — już ich wiele. Idą!.. 

Wbiegam na balkon hotelu Saskiego. Mo- 
rze odkrytych głów zbliża się przez szeroką 
lilii ę uprzątniętą środkiem przez dziwnie 
wprawne łańcuchy obywateli utrzymujących 
ład i spokoj z łatwością nadzwyczajną, jakby 
nigdy nic innego nie robili i jakby W arszawa 
wddziała kiedy coś podobnego za dni naszych. 
Jdą jak wielki naród. 

I rzodem krzyż, i biała chorągiew 
Duchowieństwo, dygnitarze bez. oznak dosto- 
jeństwa, skromni obywatele bez pokory, idą 
współrzędne, odróżnieni tylko streszczająca 
ich wspólny zaszczyt kokardą narodową. A za 
niemi Orły na amarantach, Orły i Pogonie, 
Orły Piastów, Jagiellonów, W azów starożyt- 
nego kraju i nowe, pospiesznie haftowane u- 

biegłej nocy przez gorączkowe ręce Polek. 
Płyną hufce z odstępami szykiem tryum- 

falnym, sfornym, jakby “pokolenie urodzone 

w niewoli, okute w powiciu” w pierwszym 
dniu wolności przypomniała dziedzicznie sztu- 

kę maszerowania w tryumfie. 
“Boże coś Polskę” zagrzmiała orkiestra 

przy pomniku i pieśń popłynęła szeroka, zgo- 
dna.. 

Mówcy przemawiają od pomnika. Spieszę 
więc znowu na bruk i staję na wylocie ulicy 
Trębackiej. Mówcy zagrzewają lud niedowie- 
rzający oczom, wznoszą hasła: “Niech żyje 
Polska", “niech żyje wolność”, “niech żyje 
lud 1 ysięczne piersi odpowiadają okrzy- 
kiem “Niech żyje Litwa!” woła ktoś wskazu- 
jąc na spiżową postać wieszcza. “Niech żyje” 
oddżwięcza z równym zapałem lud warszaw- 

ski. \\ tern od ulicy Trębackiej powstaje 
szmer popłochu, coś zmiana wiatru na pełnem 
morzu, na którą marynarz czujną zwraca u- 

wagę. 
Proccsya od Woli!.. 
Mówca zamilkł. Nawet głosy straży oby- 

watelskiej choć nawołują do spokoju, dźwię- 
czą jakąś altcrnacyą. Wszystkie oczy pobiegły 
w głąb ulicy Trębackiej. 

Z zakrętu Nowosenatorskiej sypie się kłu- 
sem czereda wyrostków, znanych każdemu z 

dni ostatnich, tych jadowitych bąków od za- 

mykania sklepów i zatrzymywania dorożek. 
Za niemi kroczy chudy ksiądz bez komży, <>• 


