
portu słyszę bezustanne wykrzykniki pod/.t- 
vvu i wstrętu. Istotnie, po Ameryce Ku ropa 
sprawia przygnębiając wrażenie. C-o tu bru- 
dów. niedbalstwa, jakie wszystko małe i r>- 

pu.szcr.ofic! Ozy tu ludzie nic pracują i nic my- 
ślą? 

— Kudzię. r<» bronią gruntu pod stopami, 
nie maj4 czasu myśleć, czy na tym gruncie 
kwitną róże, i czy ładnie wygląda. Na placów- 
kach nie gracują ścieżek!. .. 

—• <*iężko tu wam bardzo? — spytała po- 
ważnie. 

— Zobaczy pani! — odparł, i po cli will 
długiego namysłu dodał: Naród każdy myśl 
cna swoją, miejsce w szeregu świata i urząd 
naznaczony. My od wieków dwóch rzeczy 
strzeżemy; Boga swego i ziemi. 1 ustrzegli- 
śmy ! 

Panienka spuściła głowę i z pod brwi ob- 
serwowała młodego człowieka. Kim on był? 
gdzie się wychował? jakie zajmował stanowi- 
sko wśród swoich ? 1 warz miał wichrami i 

skwarem spaloną, twardą i pozornie dziką, rę- 
ce muskularne i ciemne zdradzały częstą fizy- 
czną pracę; odzież nosił wytartą, a kosmyki 
płowych włosów nie znały fryzyera... Wy- 
glądał na wyrobnika, zgrubiały moralnie i fi- 

zycznie troską o chicha kawałek, (idy z tru- 
dom i niechęcią dobywał słowo, mówił jak 
człowiek delikatnie i głęboko czujący: krótko, 
dobitnie, bez pięknych zwrotów i frazesów. 
Kim on był?<lzy da się oswoić i czy rozchmu- 
rzy się kiedy? 

Wtem dorożka stanęła, łlył to hotel. Na 
wstępie ujrzał Marek czarnego pudla Witol- 
da, a z głębi korytarza słychać było śmiech 
właściciela, opowiadającego jakąś anegdotę po 
niemiecku. 

Weszli tymczasem. Dla młodej panny o- 

tworzono paradne apartament*, nadjechał 
Marwitz z kuframi, powstał hałas i zamiesza- 
nie. Marek wycofał się dyskretnie i ruszył do 
swego pokoju. 

— Halt! —* zapiszczał głos Witolda r. bo- 
cznego numeru: — Cóż to za ładna panna z 

tobą? Gdzieś ją zdybał? Przedstaw mnie! Sło- 
wo daję, nie wiem co z czasem zrobić w te* 

waszej szpekmdze! 
Drzwi stały otworem. Marek ujrzał brała, 

jak wypoczywał na kanapie, bez* surduta, zte-' •* 

wając co trzy słowa. W progu żyd faktor «- 

śmiechał się z łaskawych żartów obywatela. 
— Najlepiej, żebyś zaraz jeebał do Sko- 

montów — poradził brat serso — tam twój 
czas przyda się bardzo! 

— ł\t, sam nic wiesz c > gadasz! Tam, to 
nawet mój Kafr się nudzi!... Ale, znasz Kuf- 
ra? Sto rubli dałem za bestyę. ale, co prawda, 
rozumniejszy od niektórych wielkich ludzi! 
Kafr! Kafr! do nogi, zaraz!... 

Ucz ceremonii gwizdnął na cały hotel. 
Marek ramionami ruszył i odszedł, niezna- 
cznie skinąwszy na znajomego faktora. 

/yd wysunął się za mm. Szli ciemnym ko- 
rytarzem i zaczęli cieką rozmowę: 

— Chce pieniędzy? 
— Nu, kto ich nic clice? 
— A dają? 
— Onil»y dali, ale się boją. 
— Czego? 
— Ryskich lichwiarzy i jasnego patia. 

Nikł nie wie. co on ma 

Niech nie dają, bo nic odbiorą 1’amię- 
łij, rem ostrzegał. 

*— Dziękuję wielmożnemu panu. 
~~- Żyd zgiął się do ziemi. Cicha Ta rozmo- 

wa trwała sekundę i znowu faktor stał u pro- 
gu Witolda, i uśmiechnął się do sztuk pudla. 
C*dy pies pokazał, co umie, chłopak kopnął go 
nogą, zapalił cygaro i zagaił interes. 

— Słuchaj, panie Rubin, trzeba pieniędzy. 

— Ocli, konni ich nic trzeba? — westchnął 
scntencyonahiic żyd. 

— No to daj, zamiast stękać. 
— Och, skąd ich wziąć? 

\ co mi do tego. U twoich przyjaciół, 
szubicniezników. 

— Wysoko patrzą takie przyjaciele!..... 
Chcą ekwicyi... 

— IW ją mają przecie te pijawki! 
Nu, a gdzie? 
Mam Skomonty! 

— To i chwała l>ogu, że pati ma! Ale to 
taki interes, że i pan Kazimierz powie, żc ma, 
i starsza pani powie, żc ma, i panienka powie, 
że ma. Nu, jak to zrozumieć ? 

— No, i pan Marek powie, że ma! /Na- 
pomniałeś największej osoby! — zaśmiał się 
z przymusem W itold, a blade jego policzki za- 

barwiła krew. 
— Co ja miał zapomnieć? Ja o panu Mar- 

ku nic nie powiedział, bo on taki, co nie gada; 
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ou nic ma czasu na gadanie. Jego ręce i głowa 
zakręcona interesami! Ja sobie myślę, że on 

także co ma, bo picniądzów nie bierze! 
On nawet daje, jak wy, na pewną ekwi- 

cyę! Nic sztuka! Poświeka kasa niedaleko! —• 

syknął W itold, gryząc zawzięcie paznogeie. 
— Nu, Jnlcko czy niedaleko, ja nie wiem! 

0 niego dobra kasa swoja jest —• w głowie i 
w ręku! 

-- Czy ty tu stoisz, żeby śpietvać pochwa- 
ły Markowi? Mnie trzeba pieniędzy, słyszałeś? 
•Dam, jaką chcecie ckwłcyę! 

— Nu. niech pan la> sprzeda! 
Jakaś złośliwa myśl mignęła w oczach 

młodzika. 
— I.as? — powtórzył powoli, śmiejąc się 

do własnej myśli. — Może to najlepsze! Co 
ty za kasę. masz w głowie, panie Rubin? Las.„ 
Genialne!... Pośpieszna sprawa... No, zoba- 

czymy — przyjdź wieczorem... Ale, nie wiesz, 
co to za panna? Kadlicznie ładna! 

— l*i! Gdzie ta ładność? Taka chuda! — 

odparł, krzywiąc się żyd. 
— Kt, głupiś, panie Rubin! Tak się na 

tem znasz, jak zając na ananasach. Pójdę-n® 
ja na zwiady. 

Poprawił włosów, krawata, musnął pro- 
jekt na wąsiki, ubrał się i z czapką na uchu, s 

rękami w kieszeniach wyszedł na korytarz. 
łab lica z nazwiskami była opodal; zbli- 

żyli się z żydem do niej. 
W tejże chwili szwajcar zapisywał no* 

wych gości, zajrzeli ciekawie; “Irena Orwid* 
stało są/nistemi literami. 

Student odskoczył o krok. oczy mu się 
rozszerzyły osłupieniem. 

— Widzisz? — zagadnął żyda. 
— Nu, co nie mam widzieć? Orwid! Pan 

Marek dostał gdzieś dziedziczkę. Nu, to teraz 

rofbaczym, gdzie jest kasa! 
— Awantura! I nic nie powiedział ten Tił- 

pocliondrj k!... 
— Kiedy on miał mówić? Pan psa poka- 

zywał. .. 
— Irena Orwid! — zamruczał zamyślony 

Witold. — Poświcie przepadło! Marek nic nie 
wart bez ich pieniędzy! To źle! Ale ona, pier- 
wsza partya! Hm, hm... można przepadło od- 

zyskać! Ha! To byłoby dobrze! Trzeba jechać 
do domu. 

Naprzemian nucąc i monologując, wy- 
szedł na ulicę. Żyd ruszył w drugą stronę i ta- 
kże monologował: 

— Dębina ich warta grubo, spław o króle. 
Można od tego małego dostać za byle co! Ty I- 
ko trzeba pośpieszać, bo interes tref! Jak star- 

szy przewącha, aj! gwałt! Nu, na to nasz ro- 
zum 

Jednocześnie z pokoju panny Orwid o- 

zwał «ię dzwonek Służący stawił sic na rozka- 
zy- 

— Proszę poprosić pana Czcrtwana! 
poleciła. 

— A którego pani każe? Jest trzech w ho- 
telu. 

i rzęch!? — zawołała zdziwiona i do- 
dała: zatem poproście pana Marwiiza. 

hskorta stawiła się natychmiast. 
— Wiesz. Ciarkę, jest już trzech Czert wa- 

now. Nic pamiętasz jak naszemu na imię? 
— Marek. Przeciem się zdał na coś! 

Ti zecłi Czcrtwanow? lo dużo, ale jeśli wszy- 

scy do siebie podobni, to winszuję temu kra- 
jowi. Tęgi to musi być pracownik! 

— Podobał ci się ? 
Mnie zawsze to się podoba, co i tobie 

— odparł z ukrytym żalem. 
— Obopólny honor my dear! Czy chcesz 

nit towarzyszyć do tego prawnika? 
^ razie chyba twej woli. Rad bym za- 

snąć w spokoju. Masz lepszego opiekuna! 
— Śpij choć do skończenia świata! Dość 

nadużyłam twej dobroci! Dziękuję^! serde- 
cznie. 

Stali naprzeciw siebie. Przy ostatnich 
słowach wyciągnęła do niego obie rączki. 
W ział je, uścisnął, i ostrożnie, powoli, jakby 
trzymał filigranowy przedmiot, poniósł do list. 

W tejże chwili wszedł Marek, spojrzał i 
cofnął się o krok. Nie spodziewał się trafić na 

czułą scenę. 
Rola Marwitza w tej zamorskiej podróży 

wyglądała zagadkowo, teraz zrozumiał. 
— Narzeczeni! — strzeliło mu nagle do. 

głowy, i natychmiast posępny cień pokrył 
twarz. 

— Obcy weźmie Poświcie, sprzeda, wró- 
* 

ci do siebie za morza! Ziemia przepadnie na 
marne i na marne pójdzie praca dwóch poko- 
leń!.. 

Los go dziwnie prześladował, i to w tent 
właśnie, co kochał nadewszystkó. 

Ponuro spojrzał na Amerykanina. Wydał 
mu się w tej chwili zbrodniarzem! Odebrać 
miał Żmujdzi kawał ziemi. Dla Marka nie było 
w świecie gorszego przestępstwa. Torturo- 
wałby za nic! 

V. 
Wiosna l>yla w całym rozwicie. Kwitły 

bzy, sady, smukłe narcyzy. Powietrze dyszało 
ciepłem i wonnem tchnieniem przyrody. 

Pod wieczór długiego majowego dnia pTr- 
wóż toczył się szybko traktem rówieńskim, 
wioząc do ojcowizny zamorską dziedziczkę. 

Spasione konie pianą były okryte: śpie- 
szyły do domu przed zmrokiem. Panna Irena 
rozglądała się ciekawie po okolicy, która wy- 
piastowała jej dziadów i pradziadów; obok 
niej rozglądał się też Marwitz: 

— Natura dała, co mogła — mówił — lu- 
dzie nie dodali nic nad konieczną potrzebę. Zę- 
by to u nas! 

— Czy blisko Poswicic? — zagadnęła 
dziewczyna siwego stangreta. 

Obejrzał się, pomarszczona twarz jego 
wyrażała daremną chęć zrozumienia, spojrzał 
na równic starego lokaja. 

— Supranti, kumaj? — p> tał. (Rozumiesz, 
ku mie ?) 

— Ne suprantu? odparł kum. 
A Poś wicie zbliżało się coraz bardziej. 

Przez wioski i osady górowały topole i drzewa 
parku, wszystko świeże, zielone, niby ubrane 
od święta na przyjazd właścicielki. 

— Czertwan nas czeka niecierpliwie — o- 

zwała się znowu panna Irena. 
— Zapewne. Stary prawnik mi mówił, że 

go ojciec prawie zmusił do objęcia zarządu. 
Kazał triu czekać i pracować dziesięć lat. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 


