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Dewajtis 
P»wi«ić wapókmM uwicńcsona na kon- 

kursie “Kury era Wuruawtkwgo”. 

TVT 

(Ciąg dalszy) 
"Orwid jest, list w drodze. Anna Czert- 

wan*\ 
Markowi pociemniało w oczach, potem 

zaczął dygotać, jak w febrze: zdawało nui się, 
że go grom trafił, a serce biło, biło, coraz sza- 

leniej. , 
— Orwid jest! — powtórzył radosną 

wieść dąbrowie, rzece, niebu i zdziwionemu 
eiwnnowi, który dawno zapomniał, że Pośwl- 
cie miało innych panów. 

— Co pan każe? — spytał głupowato. 
— Ruszaj! — zakomenderował, wskaku- 

jąc do łódki i chwytając drugie wiosło. 
Margas, zapomniany, skomlał żałośnie, aż 

straciwszy nadzieję powrotu pana, rzucił sie 
wpław za nim, ale Marek o niczem nie pamię- 
tał. 

Orwid jest! jest! jest! —-śpiewało mu 

w duszy, jak hosanna. 
W padł do mieszkania, i raz pierwszy cu- 

gowe konie, drzemiące nad żłobem, poznały 
co .służba. 

Posłaniec jeden poleciał cwałem na pocztę 
(»ryni, drugi do Kowna, trzeci do Kossicrt, 

we dworze zapanował sądny dzień. 
Marek wcale się nie kjadł. "Oruni jest!’’ 

szumiało mu ciąg^p, starczyło za sen, spoczy- 
nek, jadło, skarby całego świata. 

Jestva zatem go Manka widziała, mówiła 
z nim, znała — może już był w drodze, może 
lada dzień się zjawi. Kmigrant zapewiTc. może 
syn Kazimierza, może on sam! Czegóż tak 
zwlekał, czamu dawniej nie pisał? Należy mu 

dom przygotować, przyjąć z całą okazałością! 
Marek, całe życie mruk i flegmatyk, o- 

szalał. 
O północy wydobyto z pościeli stróżów 

pałacu, stuletnią niańkę pana Kazimierza i od- 

wiecznego kredencerza. Starzy myśleli, że to 

koniec świata, gdy ich z głębokiego snu we- 

zwano do administratora. Stawili się na pół 
przytomni.- 

— Pan Orwid lada dzień będzie! — wrza- 

snął im nad uchem. 
Szanowna ta para była głucha, sto^wnie 

do wieku, i odurzona niespodziana napaścią. 
Nic słyszeli i tylko <lla rezonu, wyobra- 

żając sobie, że to zapewne wieść jakaś smu- 

tna, bo dla radosnej nie budzą ludzi o tej go- 
dzinie, pokiwali u ni sono głowami. 

— Dom przygotować, opylić, wywietrzyć, 
srebra poczyścić, spiżarnię zaopatrzyć! — bu- 
czał dalej jak z tuby. 

Tc «ame oznaki smutku 1 mimika ozna- 

czała gotowość i posłuszeństwo. Stara miała 
ochotę popłakiwać, staremu nos poczerwieniał. 

W tej chwili posłaniec z poczty wpadł 
zabłocony. Starzy wysunęli się z przed obli- 
cza strasznego pana. 

— Słyszał pan Kilemon, co się to stało? 
— zagadnęła babina po_ drodze. 

— A słyszałem łPrzrciem nie fłuchy, a 

pan choć mówił z cicha, ale wyraźnie, bada 
dzień wojna będzie, powiedział! 

— At! baje pan Kilemon! Nie wojna, ale 
święty Jan się pokazał w dąbrowie. Cud się 
stał dla przykładu, dla wszelkich złości ludz- 
kich. Pan krzyczał, że aż mnie flukcya zabo- 
lała, a panu Filomenowi to tylko wojna w 

głowie. 
Dalsza jrozprawa ucichła za ^drzwiami 

pałacu, które zatarasowali za sobą na wszelki 
wypadek, żeby Filemon lepiej słyszał ni* jego 
towarzyszka. 

/ / 

List od Hanki był. Depesza na Żmujdzi 
„okazała się ;vuąipliwej doskonałości. Marek 

s czytał cały w goryczce: 
“Kochany braciszku! (kl miesiąca jestem 

w posiadaniu tej ważnej dla ciebie wieści, ale 
nie zebrawszy faktów i pewników, nie hcia- 
łam cię łudzić może fałszywą pogłoską. Teraz 
zupełnie śmiało mogę ci donieść: Orwidowie 

— sukcesorowie Kazimierza z Poświcia — 

mieszkają w Ameryce... 
x“Było to tak: Zimą, wskutek wydrukowa- 

nia mego nazwiska w dziennikach, pr/y ja- 
kicmś sprawozdaniu z żeńskich kursów Sor- 
bony, otrzymuję list po francusku, z marką 
Stanów Zjednoczonych i z podpisem: Mar- 
witz. Podpisany pyta mnie bardzo uprzejmie, 
czy nie znani kogo w Kosy i noszącego toż i- 
mię, a mianowicie w kowieńskiej gubernii. Za- 
łącza adres i koszt marki, prosząc kilkakrotnie 
o odpowiedź. 

“Znasz mój brak decyzyi; 'Julka zmusiła 
mnie prawie do odpowiedzi, posłałam całą na- 

szą egenalogie. Julka prorokowała spadek a- 

merykański. Stało się lepiej. Otrzymuję dru- 
cie pismo! Pan Marwitz, bogaty właściciel 
zimnski z Illinois donosi mi, że w jego domu 
jest dziecko niejakiego Kazimierza Orwida, 
któremu rodzice pomarli oddawna. Wspomi- 
nali niejasno, że mają w Rosyi posiadłość i 
przyjaciela tegoż, co ja, nazwiska. Czy nie mo- 

gę im o tern czegoś donieść? Naturalnie lo- 
nosice —- i załączam im twój adres i Jazwigły! 
Stało się to przed tygodniem. Rolę swą ode- 
gram do końca, teraz na ciebie kolej. ( ) jakże 
się cieszę, że życzenie ojca się ziści i tv na- 

reszcie będziesz wolny!. Dawno nie pisałeś, 
cboć się nic dziwię; kto pracuje, nieskory do 
gawędy, choćby listownej! Jeśli mi wszystko 
pójdzie po myśli, przyjadę do kraju odetchnąć 
parę miesięcy. Ciężko mi bywa czasem, ale 
dodaje otuchy Julka i nadzieja choć dalekiego 
końca! Wedle twej woli, pomocy u nikogo nie 
proszę i nie skarżę się nigdy. Chciałabym, że- 
byś był ze mnie rad — kiedyś! Twoja siostra, 
i 1 anka”. 

Marek odetchnął. Był zbawiony. Niewola 
jego potrwa parę tygodni, może więcej, ale 
będzie jej kres wreszcie. Teraz należy przygo- 
tować dom i pojechać do Kowna; tam z Jaz- 
wigłą będą wyglądać zamorskich sukcesorów. 

Ziemia paliła mu się pod stopami, tve 
dworze zapanował jakiś ruch * 

gorączkowy, 
wieść poszła zsust do ust, od najstarszych do 
najmłodszych i wszędzie ją«przyjęto nieufnie 
i z żalem. 

* 
— Dwadzieścia lat panowali nam Czert- 

wani! 1 amci cudzy, może dobrzy, ale niezna- 
ni! A ci nasi! Nie będzie lepszych fla* świecie! 
Szkoda, szkoda! 

<»dy Marek nazajutrz, wydawszy naj- 
drobiazgowsze rozporządzenia, kazał sobie 
konie zakładać, kilku najśmielszych przyszło 
się pożegnać. 

— Ale pan wróci do nas: —- pytano nie- 
spokojnie. 

— Wrócę z Orw idami, zdać im służbę! — 

odparł z niebywałą wesołością. 
Jak huragan przeleciał przez zaścianek; 

starych nie było. Panna Anefa kopała jakieś 
korzonki w dąbrowie, Ragis pola pilnował; 

'rzucił im słów kilka, zatknąwszy papier za 

szybę; rad był tę wieść radosną krzyczeć całą 
drogę każdemu spotkanemu. 

W Kownie Jazwigło go nic poznał, cofnął 
się o trzy kroki, z czerwonego stał się fioleto- 
wym, sinym, jak śliwa. 

— Co się stało? — zakrzyczał — palą się 
poświckie skłftdy z wódką? Czy co? Cadaj! 

— Orwidowie są — wyrzucił z siebie bez 
zwykłego namysłu i lakonizmu. — Sukccsoro- 
wie pana Kazimierza pisali do łTanki z Ame- 
ryki. Nie miał pan listu? 

/ / 

I 
— Listów mi nic brak. ale nie od Orwi- 

d.*w! Jakże to. czy tylko prawdziwi? Może ja- 
kie oszukaństwo? Opowiedz porządnie! 

W ysłuchawszy. stary jurysta długo sumo- 

wał, bębniąc palcami |h> stoli*; wieść ta za- 
krawała na bajkę. Ostrożny to był Źnuijdzin 
i często zdradzany. 

— Poczekajmy listu! — wygłosi! wresz- 
cie swe zdanie. 

Czekali tedy. Marek cbodził od telegrafu 
na pocztę lub siedział w salonie Jazwigły, ad- 
mirująi brata i pannę Marynię, gadających ze 

sobą godzinami. Co to można mówić, widząc 
się codzień, po dniach całych — tego nie poj- 
mował i nigdy nie słuchał, a tamci też nie kre- 
powali się jego obecnością. 

kaz tylko spytał brata, wieczorem, w dr<>- 
dze do zajazdu: 

A coż tam z twoją spółką handlową z 

kirgizaml? 
Niech ią pies zje! — machnął ręką 

Kazijnierz — albo ja dziki, żebym do dziczy 
wracał." Mnie tu, jak w raiku. miły brat! Szu- 
kam posady, bo to, widzisz, i żenićby się wy- 
padało! Źle samemu na święcie! Co? 

— A pewnie — potakiwał Marek roztar- 
•gmony. 

T<*^o samego dnia stary Ja/.wigło zaszedł, 
niby przypadkiem, do pokoiku córki, i zaczął 
od pytania; co jutro będzie na obiat!. Potem 
zagadnął o cenę mięsa, o sklej) piekarza, o 

uczciwość Agatki kucharki, wreszcie umieścił 
swoją okrągłą figurkę na kanapce i po długiem, 

-milczącem j>ykaniu z cybucha, rzekł minio* 
chodtm: 

A to, słyszę, Czertwan wyjeżdża zn >- 

wp do Rosy i? 
Panna Marya miała bardzo bujne brwi, 

b\ ^tre oczy i wicie stanowczości w rysach. 
Chowana bez matki, oddawna była gospodynią 
w domu, z gotową decyzyą i z całem zrozu- 

mie;iiem swej rt>li. 
— Chyba się ojciec myli — odjiarła spo- 

kojnie. — Pan Czertwan powinien zostać w 

kraju. • 

— A poco? — marudził stary, zajęty j>o- 
zornic tylko fajką — ma tam kary erę gotową 
i pewny byt, a tu co? 

— A tu swe stanowisko i obowiązek —— 

odpowiedziała córka. 
— A to czemuż matce nic pomaga, w .!«>- 

mu nic siedzi? 
I anna Marya poruszyła się żywo. 
— Nikt tam go o pomoc nic prosił. Zre- 

sztą matka straciła jego kapitał i oddala zruj- 
nowany folwark, gdzie nic sposo|> się było ti- 

trzymać. Sądzę, że dosyć zrobił dla rodziny, 
gdy to zniósł w milczeniu. 

— Aha, to tak? Nic wiedziałem. Dobrze, 
że od ciebie można o wszystkiem *ię dowie- 
dzieć. 

Dziewczyna spojrzała uważnie w dobro- 
duszną twarz starego jurysty. Poczuła doci- 
nek, nie lubiła fałszywej pozycyi. 

— Nic dziwnego, żc wiem — odparła spo- 
kojnie — pan Kazimierz jest otwarty i do nas 

się przywiązał szczerze. 

• — Uhm, czemuż, kiedy do nas, ze mną 
nie pi/gada otwarcie? 

— Pogada i z ojcem — uśmiechnęła się 
lekko — niech tylko sobie trochę mowy przy- 
pomni i dostanie posadę. 

— Aha? pogada, ręczysz? Xo, to pocze- 
kam, kiedy tak. , 

• Uspokojony stary dźwignął się z kanapy i 
udał się na spoczynek, pogładziwszy na poże- 
gnanie głowę córki. Żmujdzini to byli zakuci. 
Nic marnowali słów na frazesy, ale rozumieli 
się wyśmienicie. 

Nazajutrz bracia stawili się o zwykłej go- 
dzinie. Kazimierz trochę czerwieńszy i wesel- 
szy, Masek znudzony, trochę* posępniejszy. 


