
W ypędzili z torbami i śmieją się ze starego 
W oj na ta! Ja im pokażę! Będzie on pan, a wy 
hołysze ! Przyjdziecie nas prosić! Kiga. 

Zatrzymał .się przed Markiem i z dumą pa- 
trząc na jego atletyczny wzrost, rzekł: 

— 1 woje ręce. a moja głowa cudów doka- 
żą ! Zagrody połączymy w jedno i będziemy 
pracować. Nię umrę, nim ty ich wszystkich 

■nie pospłacasz i nie zbierzesz fortuny w \swo- 

jc ręce. Na jesieni cichy ślub z Martą weźmie- 
cie, razem żyć będziemy i patrzeć, jak oni bę- 
dą szaleć. Rozumiesz? na dział się nie zga- 
dzaj i płać im powoli. Życie długie, doczekasz 
się dobra. 

Marek milczał, głowę zwiesił i słuchał. 
Tak, to było jego marzenie. Marta, praca i 
ziemia ukochana! Może żal i krzywda szepta- 
ły coś o odwecie, a stary i to głaskał, rozdmu- 
chy wał. Machinalnie, może na pokusę cichą, 
młody w zanadrze wsunął rękę i woreczek z 

sygnetem przycisnął z taką mocą do piersi, że 
aż go zabolało, i długo nie mógł się zdobyć 
na słowo. 

A co? — spytał Wojnat. — Dodałem 
ci rezonu. Nie strach ci już rudery? 

Było to wezwanie. Marek oczy podniósł 
na Martę i rzekł przez zęby: 

Strach czy nie, ja w niej nie zostanę, 
tylko do wieczora. 

Stary pobladł, przestraszył się. 
—-Dlaczegóż to do wieczora?... 

Bo mi ojciec kazał Poświca pilnować. 
Już mnie tam czekają. 

Był to grom. Dziewczyna opuściła ręce 
7 robotą i aż zbielała, staremu zaparło dech 
w piersi. ( Hworzył usta, wytrzeszczył oczy, o- 
niemiał. 

Zapomnieli o przywiązaniu starego Czer- 
tu ana, o tej kuli przy nodze, którą wlókł ca- 
łe życie, o tej waryacyi, jak mówiono! Zdał 
ją synowi, może zaraził swą słabością, jak ro- 
dzinną chorobą! f 

Po chwili jednak złowieszczej ciszy, 
Wojnat wybuchnął: 

— 'J'yTy? Do Poś wicia? znowu za cko- 
* uoma daremnego! Ty? ty? 

Pójdę — rzekł krótko Marek, prze- 
rywając. 

I ujdziesz.' Czego." Czekać na umar- 

łych jak Czertwan czekał? Zastanów się!... 
— Poco się zastanawiać, wuju? Ojciec w 

grobie i dałem słowo! Pójdę! 
— A twoja ziemia? a ja? a Marta? Po- 

myśl ty o tern?.** 
— Co tu myśleć ? Ziemi Ragis dopatrzy, 

a wy i Marta... Wola Boża! 
— Jakto? Co to? 
— Może poczekacie na innie, jeśli łaska. 

Może Orwidowie wrócą prędzej, niż spodzie- 
wani? Czy ja wiem? Ojciec kazał — muszę! 

Stary ręce za pas założył, i z gniewu prze- 
chodząc w spokoju;^ zaciętość, cedzić zaczął 
słowo po słowie: 

— A to ich sobie czekaj, tych swoich 
O r w idów! I owszem!! Wysługuj emeryturę! 
Ale co nas, to nie mieszaj do swych planów ! 
Mnie napędza śmierć, nie mam prawa czekać, 
sił brak! Rąk mi trzeba młodych zaraz i po- 
mocy! Albo zostawaj tu dziś, albo idź na za- 
wsze. .. 

Marek głową potrząsnął. 
— Wy wiecie, że nie mogę zostać! Wo- 

la wasza — pójdę! 
— 7. Panem Bogiem — mruknął stary, 

odwracając się. 
Młody podniósł oczy, szukał narzeczonej, 

aJe miejsce u okna było puste, robota leżała 
porzucona, dziewczyna wyśliznęła się niepo- 
strzeżenie. Skłonił się wujowi i wyszedł. Na 
podwórzu nie było Marty, okrążył ogródek, 
brał za klamkę swych drzwi, gdy go doleciało 
lekkie łkanie |K>d płotem. 

Zadrżał, rozchylił gąszcz wiśniowy są- 
siedniej zagrody i zajrzał. 

Dziewczyna siedziała skulona na ziemi, 
fartuszkiem zakryła twarz, i płakała rozpad- 
nie. 

Długo stał i patrzał na tę boleść, nim 
się zebrał na słowo. 

— Marto. nie płacz! — rzekł z cicha — 

co to pomoże? Chciałem się z tobą^ pożegnać... 
Porwała się z ziemi gwałtownie, zaczer- 

wieniona ód łez i wzruszenia. 
— Nie słuchaj dziada! — zawoła — je- 

mu jedno: ty, czy inny, byle zdrów i młody! 
Niech szuka rąk i pomocy, ale nie męża dla 
mnie! I rzeba ci iść, och Boże mój! Strach po- 
myśelć! Ale czy wrócisz za rok, czy za dwa, 
czy za sto, ja, póki życia — twoja! Na co 
chcesz, przysięgnę ci! 

— Nie przysięgaj, ale dotrzymaj! — od- 
parł poważnie, Bóg słyszy! Ja zawsze jed- 
naki ! Ty wiesz! 

— Zobaczysz! — szepnęła z naciskiem— 
i ja taka! Ty, albo żaden! 
Trzymali się za ręce i staliby tak długo, 

osłonięci gęstwiną, gdyby ni& ruch w rudc- 
rze i głos Ragias za oknem. Swoim zwycza- 
pe‘m gadał z menażeryą! 

Al arek uścisnął dłonie dziewczyny i cof- 
nął się. Gałęzie zajęły zwykłe miejsce, oddzie- 
liły znowu zielonym murem dwa ogrody, nie 
zostało ani szczeliny, ani znaku, chyba w 

młodych sercach na dnie trochę gorzkiego 
wesela. 

Ragis nie tracił czasu. Rudery swej nie 
poznał Marek. Stary ją uprzątnął, okurzył, na 

pustych ścianach rozwiesił broń, trofea myś- 
liwskie, i “Życie św. Genowefy” w kilkunastu 
jaskrawych obrazkach; sprzęty zajęły puste 
kąty, a w dwuch rogach umieścił dwa tapcza- 
ny na posłanie. 

Zwierzęta oglądały nowe miejsce, pisz- 
cząc i skompląe. Gospodarz rozpakowywał 
skrzenie, prawiąc im moralne senteneye: 

— A co? zjadłeś harbflza? — spytał wcho- 
dzącego. 

— Od kogo? 
— Ano, od starego i dziewczyny! 

Stary nie jedno z dziewcząt! — do- 
mruknął Marek, otwierając swój tłomok. 

— A wiesz, że Grenis uciekł z końmi? 
— Uciekł? 

W idziałem przez okno, jak je w-ypro- 
wadził, siadł i wyjechał! Chciałem łapać, ale 
potem złość mnie wzięła! Zabrali tyle. niech 
ich i ta reszta udławi! 

Dobrzeście zrobili! Znajdziemy i pa- 
robka i konie za pieniądze. 

Zgiął się nad skrzynią i zamilkł. 
Ragis głową pokiwał, usiadł na zydlu i 

•fajkę zapalił. 
* 

Ot się stało — co ci prorokowałem! 
“7 zaczął smutno. Krzywda i krzywda! Było 
ci po to tyle lat pracować! Co się ostało? 
Jak z łodzi rozbitej kawał spróchniałej deski. 
I znowu odchodzisz?... 

Marek milczał. Powoli dobywał ze skrzy- ni swe bogactwa i rozmieszczał je po ścia- 
nach i stole. Zakrył posłanie. Zapomnieć 
chciał, że on tu gościem tylko do zmroku. 

—- Czego to ludzie nie zrobią? mówił da- 
lej stary. — Czertwem był sprawiedliwy i 
twardy, no, i jego osiodłali, wodzili na sznur- 
ku. Ot, chyba, że lepiej na świecie być złym, 
jak dobrym! 

— Nie mówcie nic na ojca! — odparł 
Marek. — Zrobił, jak chcieli! Oni myśleli źle, 
a on zrobił dobrze! 

Bo co? zagadnął Rymko ci^awie. 
Młody się wyprostował — jak zwykle — 

namyślał chwilę nad odpowiedzią. 
Był to nałóg charakteru. 
Przez tę chwilę oczyma, spoczął na ścia- 

nie, nad swym tapczanem. 
Tam, pod świętym obrazkiem, wisiał, z 

blachy czarnej wycięty, rycerz konny, z pod- 
wójnym krzyżem na tarczy, z mieczem wznie- 

bionym w prawicy. Na niego patrzał Marek 
i wyrzekł powoli: 

Nie dla siebie ja pracowałem, i zno- 

siłem, i milczałem. 
I-o dla kogoż? Dla Wojnatów, czy 

.Witolda? 
Dla tego! — zamruczał, głową ścianę 

wskazując. 
Kagiso.wi zaświeciły siwe oczki, i wąsiki 

pokręcił, ale jakby nie zrozumiał, mówił da- 
lej:. 

Skonionty za rok przejdą w cudze rę- 
ce. Witold zje ojcowiznę, jak bekasa! Młode 
zęby i łakome. Kazio nie wróci, a jeśli i wró- 
ci, to sprzeda Ejniki. Hanka zmarnieje z 
nauki i straci Budrajcie! Zginie wszystko! 

Marek podniósł głowę, odrzucił włosy z 
czoła i dłonią za pierś się chwycił, jakby go 
taili w głębi zabolało coś okroprie, i znowu 

po namyśle wymówił już nie cicho, ale peN 
nym głosem i z dziką energią: 

Zginie, zginie! — powiadacie. Ej, oj- 
cze, w ten dzień zguby nie stanie chyba na 
ziemi mnie i Dewajtisa mojego! 

Kaleka patrzał i słuchał Od dziecka znał 
lego człowieka, żyli razem, a nigdy go takim 
nie widział. Jak surma bojowe zabrzmiał jego 
głos posępny, pioruny strzeliły z zimnych o- 
czu. 

Słonce zajrzało w cienie izdebki i jeden 
promyk ozłocił czarnego rycerza na ścianie i 
jasnowłosego żmujdzina. I raz pierwszy za- 

uważył Ragis, że chrześniak jego miał takie 
same surowe i zacięte rysy, jakby jeździec 
żelazny bratem mu był, czy ojcem, i na boje 
iść mieli razem. 

Zdjęła go cześć jakaś niebywała i długo 
milczał, wpatrzony w tych dwóch, i sam nic 
wiedział, który mu był większym w tej chwi- 
li. 

Marek pierwszy się opamiętał, zląkł się 
wybuchu, poczerwieniał, obejrzał się, i po- 
czął majstrować około swej strzelby. Płomyk 
zgasł. 

— I cóż ty im zaradzisz? Nie masz czasu 
i prawa iść im z pomocą — zagaił rozmową 
stary wojak. 

— To oni przyjdą do mnie! — była nie- 
wyraźna odpowiedz. 

Przyjdą, żebyś się podpisał na dziale, 
i musisz! 

— Nie muszę, jak nie chcę! 
-— A to chyba! Masz sens! 

Młody skończył swą robotę, siadł u okna, 
dobył z kieszeni, stary pugilares i na skrawku 
papieru zaczął rachować. Czasem oczy pod- 
nosił i smutno spoglądał na słońce. Zstępowa- 
ło z południa, wzywało go do* odwrotu. 

P»rakło wszystkiego, chleba nawet. P»u- 
dynki prosiły strzech, ziemia uprawy, ogród 
płotów, chata szyb i gruntownej reparacyi. 
Po skończonym obrachunku, z kapitału poło- 
wa ledwie zostawała: marna suma, którą 
Marek schował napo wrót do kieszeni na spła- 
cenie kaprysów Witolda i powrót dł> całej oj- 
cowizny. 

Ragis zgarnął pieniądze, uśmiechając się 
żartobliwie. 

— No, teraz ja tu niby pan. Kontrolować 
ostro nie będziesz? 

Może raz na kwartał zajrzę do was!... 
— To dobrze! Pokażę ci, co umiem! Zo- 

baczysz ! 

Młody głową skinął. Nic mu nie mogło 
wrócić swobody i ochoty. 

Zgarbił się, ręce założył i w milczeniu 
wyglądał okienkiem na białawą grykę i owies 
nikły w ogrodzie. Mógł >uż iść do Poświcia, 
ale się ociągał — myślał, że nieprędko spocz- 
nie u siebie, we własnej chacie. 

(Ciąg dalszy nastąpi) 


