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— To fałsz! Ktoś cię oszukał, Clarkc! Ten 
pan nie Czertwan! 

Mówiła po francusku tym razem, pragnąc 
widocznie, aby ją zrozumiano. 

Marek ruszył ramionami. 
— Nie ja potrzebuję składać dowody toż- 

samości, ale państwo! — odparł po niemiecku. 
— Pan Jazwigło mieszka niedaleko! — dodał 
z pożegnalnym ukłonem. 

Amerykanin zastąpił mu drogę. 
— Ależ, Irenko — zauważył tonem wy- 

mówki *— przecież nic posiadasz rysopisu o- 

piekuna Poświcia, czy jak sic lo nazywa. U- 
waga pańska jest słuszną — dokończy! prcT- 
zentacyi. Ma pan przed sobą córkę Kazimie- 
rza Orwida, Irenę, i jej eskortę przyboczną, 
Marwitza. 

Marek ukłonił się lekko. 
*— A pan ma być Pawłem Czertwanem? — 

zagadnęła panna niedowierzająco. 
Paweł Czertwan od roku spoczywa tam 

gdzie i jego przyjaciel, Kazimierz Orwid; w 

ziemi. Na imię mi Marek, jestem jogo najstar- 
szym synem. 

Dziewczyna rozchmurzyła czoło. Ra* 
jeszcze zmierzyła olbryma bystrcmi oczyma, i 
jakby w egzaminie tym znikła jej ostatnia wąt- 
pliwość, wyciągnęła do młodego człowieka rę- 
kę* przyodzianą w dtinską rękaw iezke. 

— Przepraszam j>ana — rzekła. 
,.t 

-\lc on nic przyjął uscisku i mowil dalej 
głuchym, urywanym głosem : 

— 1'mierając, ojciec mi poruczyl a Imini- 
stracyę Puświcia w spadku po sobie. Rozka- 
zał pracować i ochraniać od złego ile w mej 
mocy i oddać temu tylko, kto oprócz urzed >- 

wtj legitymacyi, jirzyniesic mi znak umówio- 
ny z przyjacielem. 

— A co r Mówiłam ci,-że ten drobiazg ma 

wielką wartość! Ojciec konając, zalecał ani 
zgubić, ani go sic pozbyć! Proszę pana! 

.Sięgnęła do medalionu, który miała u ze- 

garka i )>o oliwili na dłoni jej błysnął odłamek 
sygnetu. Marek spojrzał i w milczeniu zdjął 
z piersi ojcowską sjiuścizne; drugą połowę 
pierścienia. Milcząc, podał go właścicielce. 

W piersi jego rozlewało się szczęście jak 
potok. Stał 11 zarania swobody i woli! 

Irena Orwid złożyła sygnet, i odczytała 
powoli: 

— Osądź innie Hoże, i rozeznaj sprawę 
moją!” 

Marwitz zajrzał też przez jej ramię, dość 
obojętny na ten rycerski iście epizod. 

— Dziękuje parni! — ozwała się dziew- 
czyna, po raz drugi wyciągając rękę. 

I tym razem Marek się tylko ukłonił. 
— Pani jeszcze nic wie, czyni wart po- 

dzięki! — zamruczał. 
Kzecz dziwna! Tyłc lat nazwisko Orwi- 

dbw zrosło mu się z codzienną troską, żc dziś, 
na tę wybaw iciclkę z długiej niewoli, patrzał 
jak na wroga. 

Miał do niej jakiś nielogiczny żal. Miał 
ochotę powiedzieć: Pnświcie zatruło mi tysią- 
ce chwil, odebrało marzoną swobodę nic 
dziękujcie — służyłem nic wam, ale cieniom 
ojca! Szczęśliwy będę, gdy was porzucę! 

Milczał jednak pod jej zdziwioneni, ba- 
dawczem spojrzeniem. Pokręciła głową. 

— Czy pan się wstydzi swojej ręki. czy 
mojej? — zagadnęła, brwi marszcząc. 

-— I u zapewne nie znają naszego shake- 
hand! — zauważył Marwitz pojednawczo. 

— Zapewne! No, zatem pan zadowolony 
z moich dowodów tożsamości, panie Czert- 
wan? Mogę odzyskać ojcowski majątek? 

— Pani co do prawnych szczegółów uda 
się do swego plenipotenta, pana Jaz w igły. < >n 
wszystkie trudności ułatwi. Poświcie. od dwu- 
dziestu lat codzień gotowe na przyjazd wła- 
ścicieli. Pani raczy tylko naznaczyć dzień w 

którym mam wysiać konie i ekwipaż? 
Dziewczyna porwała się za głowę: przy- 

kre wrażenie pierzchło; w oczach jej piwnych, 
nadzwyczaj wrażliwych na myśli i uczucia, 
snujące się po głowie, zamigotały jakby Ekier- 
ki złota_ 

— Słyszysz Ciarkę? Powiozę cię swoim 
skwipażem, nakarmię cię swoim chichem, u- 

goszcze cię pod własnym dachem! Słyszysz* 
mam swą ziemię i dom, ja — sierota! 

— Czy ci źle było, lry, w naszym domu? 
— spytał poważnie Marwitz. 

'—* ^ iesz, żc was kocham, jak rodzinę! A- 
lem teraz taka szczęśliwa! Więc to prawda, 
panie Czertwan? Nikt mi nie odbierze własno- 
ści, pomimo tylu lat nieobecności? Mam tu i- 
stotnie, w tym obcym kraju, coś mojego, je- 
stem bogata? Mam prawo się rozporządzać? 

— Ziemia, co nic wyszła z rąk przez ta- 
kich lat dwadzieścia, teraz już nic zginie! _ 

odparł — doczekała się właściciela, nikt słowa 
nic powie! Córka po ojcu przychodzi do dzie- 
dzictwa. Ma pani swój dach i chleb, i bogata 
pani bardzo. Kwestya czasu i kilkunastu arku- 
s/.y stemplowanego papieru. Forma tylko! 

— A tymczasem?... 
— Uda się pani do Jazgwily. Oto adres. 

Pozwoli się pani pożegnać. W razie potrzeby 
— mieszkam w hotelu W ilcńskini. 

*— Ciarkę! a my gdzie zamieszkamy? 
— Zapewne także w W ilcńskini hotelu — 

odparł Amerykanin, zbierając tloinoczki. — 

Pan t zertwan nic opuści nas w obcem mie- 
* 

aCIC. 

Panna Irena odrzuciła hardo głowę. 
— Pan C_zertwan nie wygląda na usłużne- 

go człowieka... Rad będzie pozbyć się na** co 

najprędzej, nieprawdaż?... 
Spojrzała mu w oczy pytająco. \ 
— Do chwili zdania komu pani poleci ad- 

ministracyę Poświcia, uważam się za sługę 
Orwidów. Może mną pani rozporządzać! 

— Doprawdy? Bardzo mi to miło. Zatem 
pan nas ulokuje w hotelu, przedstawi temu 
prawnikowi, będzie wspierać swą radą i po- 
mocą moje pierwsze kroki? Chwilami zdaje mi 
S1*V> to sen i że się ocknę w Ameryce u swo- 

ich opiekunów. Możemy jechać do hotelu tym- 
czasem. Ciarkę, my dear, każ zabierać rzeczy. 
Masz dorożkę? 

— Czeka! — odparł towarzysz, systcmaly- 
rznit układając pakunki przy pomory traga- 
rza. 

— A zatem chodźmy, panie Czertwan. Daj 
mi pan ramię, proszę! 

Marwitz usunął się im z drogi i uśmie- 
chnął dobrodusznie. 

\\ idzi mi się, źe rychło dostanę dymi- 
S)ę — zauważył. 

Dziewczyna wsunęła sama rękę po i ramię 
Marka i oparłszy się na nicin mocno, obejrzała 
na Amerykanina. 

— Cickawam, co ty mi tu możesz n- 

módz? Jesteś sam, jak zbłąkana owieczka! Ja 
cię tn przyjmuję w swoim kraju. Czekaj mo- 

jej wizyty w Illinois. 
Zaśmiała się serdecznie, i podnosząc oczy 

na twarz Czertwana, dodała: 
— Miałam pięć lat, gdy ojciec umarł. Za- 

pamiętałam jednak upartą dziecinną pamięcią, 
co mi mówił: jak wrócisz do swego kraju, to 

go kochaj, bo choć smutny, ale dobry i wart 
kochania. A jak spotkasz Żmujdzina. śmiało 
mu zawierz, bo choć milczy, nie zawiedzie! 

Dlatego, pomimo pańskiej posępnej miny, nie 

boję sir i wierzę... Prowadź mnie pan! 
— A jednak na wstępie zarzuciła mi pani 

fałsz — mruknął. 
Nie spodziewałam się zobaczyć młode- 

go. Ojciec mówił mi o starym przyjacieth. 
Ws/ak przeprosiłam natychmiast pana!... 

Zeszli do dorożki. Za nimi Marwitz skła- 
dał na drugą kufry i tlomoki. 

Marek pozostał u stopnia. 
— Pan siada? — spytał. 

Dziękuję panu. Dopilnuję do końca de- 
pozytu. Boże uchowaj, co zginie, to mnie za 

powrotem ojciec srodze wy łaje. Miłuję nade- 
w szystko spokój ! 

— Dyrektor przędzalni, miłujący spokój. 
C o za zestawienie! — zaśmiała się panna Ire- 
na.— Jedźmy, panie Czertwan! Dość mam 

włóczęgi! Radabym spocząć nareszcie! 
Ruszaj, żywo! — zakomenderował Ma- 

rek furmanowi. ** 

— Czy to po litewsku? — spytała cieka- 
wie. 

— Nic, pani, po polsku. 
# 

— tw państwo zapomnieliście rodzin- 
ncg,. języka? 

— O! nie, pani. Nic zapomnieliśmy nicze- 
* na Żnuijdzi naszej dzieje nic zapisały ża- 

ilnego wstydu! Ubodzy jesteśmy i nieliczni 
tylko, ale uczciwi... 

Przez mroczną jego twarz wybił się blask 
życia i gorąca z głębi duszy... 

Bezwiednie, przypadkiem, dotknęła naj- 
drażliwszej strony cichego charakteru. IMe- 
rzyla w bryle pozornie bezkształtną i jałową, 
mc spodziewała się usłyszeć takiego czystego 
dźwięku, zobaczyć takiego ognia w zimnych 
oczach. 

Wpatrywała się weń z zajęciem. 
— Pan kocha bardzo swój kraj ? — rze- 

kła poważnie. 
I rwał i, jak zwykle, po mimowolnym wy- 

ouchu, spuścił głowę, jakby ze wstydem, i mc 

nie odparł. 
Patrzała wciąż na niego. 

Ojciec miał słuszność — oz wała się po 
oliwili. Kraj ten musi być wart kochania, gdy 
na wzmiankę o nim ludzie tak promienieją. 
Niech pan milczy; już ja wiem co pan myśli, i 
wiem, dlaczego mi pan swej ręki nic podał. 

— Dlaczego.*' — spytał z zajęciem. 
— i a ii ma nu za zło, żem lat tyle nic za- 

tęskniła i nic stanęła z wami, nielicznymi, do 

pracy, nic <zuka!a s*cj ziemi, ale czas i siły 
oddała obcym. 

Kuszy! lekceważąco ramionami. Czas i 
Mły ośmnastoletniej dziewczyny, był to, we- 

dle niego, kapitał bez procentu. Oprócz doglą- 
dania kwiatów, ręcznych robótek, czytania i 
muzyki, nic widział nigdzie, żeby eleganckie 
panienki coś więcej robiły. Wyjątki nazywa- 
no pobłażliwie dziwolągami. 

Kanna Irena spostrzegła wyraz ten po- 
garliwy, wyczytała jnu myśl z pod czaszki. 

— Pan ma słabe pojęcie o mej pracy! — 

uśmiechnęła się pobłażliwie. — Oz i w na rzecz; 
panowie z Kuropy zawsze, gdy mowa o ko- 
oietacb, mają na twarzy ten brzydki wyraz. 
Kobieta u was widocznie stoi bardzo nisko i 
jest tylko zbytkownym sprzętem! Czy to kre- 
wna pańska studyujc w Sorbonie? 

— Przyrodnia siostra. 
— ( zy i do niej pan stosuje swoje lekce- 

ważenie? 
— Zobaczymy, jak 'kończy. 
Panienka wyjrzała na drogę. Przeszła ow- 

czarni po domach, sklepach, ulicy, i zagadnę- 
ła: 

— Czy to wieś, Kowno? 
— Miasto nasze, gubernialne. 
— Och, jakież nędzne i brudne! Wyobra- 

żam sobie zgrozę Clarka. Już od libawskiego 


