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(Ciąg dalszy) 
Białka leżała nieżywa, skostniała, okryta 

cała błotem z rzeczułki, z krwią skrzepłą u no- 

zdrzy. Siodło leżało obok, a nad nią z głowę 
zwieszoną, chwiejąc się ż głodu i chłodu, stal 
źrebak sierota, trącał ją i rżał ochryple. Wo- 
koło z. daleka-jeszcze, krążyły czarne kruki i 
śpiewały poczciwej klaczy na stypę. Wrony 
zuchwalsze, opadły niżej i zaglądały w jej 
szklane oczy. Gdzieś w gąszczach zapewne 
czatowały lisy i wilki. 

Rapis oparł się na kiju i miał ochotę za- 

płakać, potem żal w złość przeszedł: 
— Bodaj was piekło! złodzieje i szachraje! 

Jak te kruki za krzywdą latacie, bierzecie pot, 
siły, zdrowie, grosz krwawy! Biedna staru* 

oho, wartaś była lepszego końca! Nie dam cię 
wilkom i krukom, zakopię głęboko. Lepsza* 
była od wielu ludzi. Już nie wstaniesz, nic u* 

słyszysz. No, chodźże ty ze mną sieroto! Nie 
nakarmi cię już matka i nie ogrzeje. Ale ja ci 
zmarnieć nie dam. Chodź do pustej stajenki, 
nie płacz! 

Pociągnął je za sobą. a biedactwo szło 
posłusznie, skarżąc się żałośnie. 

, Kruki krakały coraz przeciągłej, spuszcza- 
ły się niżej i niżej na.ucztę. 

Nad pustkowiem, zapadała noc i głusza. 
Skargę źrebaka niósł wiatr i oddalenie..-; 

Późnym wieczorem dzwonek pocztowy 
kołatał monotonnie na pustym trakcie. 

Zbliżał się ku rzece na prom jargiski i 
wreszcie umilkł. Podróżny zatrz\ mał woźnicę, 
opłacił go i odprawił. 

Zamiast jednak udać się za. rzekę, skręcił 
w bok i boczną drogą ruszy w stronę Poświ- 
cia. Księżyc w pełni wypłynął na pogodne nie- 
bo i ciekawie w twarz mu zaglądał. Wędx$>- 
wiec, jakby się wstydził światła, nasunął na 

oczy czapkę i krył się w cjcń drzew i krzaków, 
otaczających drożynę. Na szelest każdy nad- 
.sląwiak ueba nieufnie; szedł, jak złodziej. Im 
bliżej dworu, tern krok jego stawał się żywszy, 
ruch każdy ostrożniejszy, kilka razy stanął i 
jakby zawrócić się miał, jednakże po chwili na- 

mysłu dążył dalej. Silniejsza snadź nad zasta- 
nowienie była to chęć, co go niosła w tę stronę 
— nie do domu, w noc głuchą. 

I parkami ogrodowego zatrzyma! się zno- 

fu. Cień drzew okrył go zupełnie, Uchylał 
czapki i oiarl pot z czoła. Przez tę sekundę 
księżyc zaspokoił sw.'j ciekawość, bo zajrzał 
w posępne oczy Marka Czert wana i musnął 
srebrną jasnością jego ciemne, ostre rysy. 

Czego on tli chciał, vv tern znicnawidzonem 
prze/, się Pę*ś wiciu? Nie potrzebował tu wra- 

cać, jak niegdy ś; miał swą zagrodę, był wolny. 
( Pukasz Grał. który go spotkał z tym wy- 

razem niepokoju i tęsknoty., z. jakim szedł, 
mógłby, powtórzyć to, co on.mu mówił na li- 

ty skin ania: “Masz, czego chciałeś!’* Ale Pu- 
,Kas^a nie było, a słabość i.cierpienie cichego 

.żniujdzina widziała tylko noc, jak milczą- 
ca, i słyszął. ęhyba Bóg wielki w. cichej mo- 

dlitwie o ratunek. 
Los człowieczy nieubłagany, jest i mści- 

wy. I'ukarał Mar*a tein Poswieciini właśnie, 
tak często narzekał, skąd się tak wdzie- 

rał. Zawracał go tam teraz nie mus i nie niewo- 
la, ale jakaś gorzka, nieprzeparta chęć. Los 

.się naigrawał z opurn. z dumy, / zaciętości; 
jak zmora prześladował go dniem i nocą, gnał 
osłabłego z powrotem na miejsce dawnego 
wygnania. 

“Jak pokutę, przyjąłeś ojcowską spuściznę 
i narzekałeś. Idźże teraz sam, bo bez pokuty 
tej żyć już nic potrafisz”. 

Stojący u parkanu słyszał to ciij^le. Myśl 
ta rozpaliła mu gorączką zimne oczyu przccią* 
gnęła kurczem bezustannej walki usta i czoło. 
Cierpiał jak potępieniec, z dnia na dzień tracą* 
dawne pragnienia, cele, opuszczając obowiąz- 
ki. 

Dziś, w powrocie z Kov\na, o milę oil do- 
mu, gdzie tydzień był nieobecny, nie pokonał 
pokusy. Poszedł, niepomny, *c za rzeką praca 
gó czeka i tysiące zaległych interesów. On, co 

się nikogo nie bał i nie wstydził, krył.sir jak 
złodziej; on, co błogosławił niebu, gdy otwo- 
rzyła mu się raz ostatni poświcka brama, wra- 

cał nocą, przez parkan. 
Okropna zemsta losu! 
Znowu zbuntowały się w nim resztki du- 

my i siły woli — napróziio! 
iZamiast się oglądać, przesadzi] sztachety* 

znalazł się w parku. 
Brytany, posłyszawszy szelest, nadbiegły; 

stróż gdzieś gwizdał, spiesząc im z pomocą. 
Co będzie, gdy go zobaczy o tej porze? Krew 
oblała mu kronic żarem wstydu i upokorzenia^ 
pomimo to szedł ku domowi, kryjąc się w naj- 
bujniejszą gęstwinę. 

SzczrsciCm psy go poznały i powitawszy 
odeszły; stróż, może lękając się czarnej 
cży, zawrócił też w przeciwną stronę. 

Oetchnął. 
Przecie on nie szedł tu kraść i krzywdzić, 

czegóż się lękał i wstydził?... 
W domu ciemno już było. Na górze tylko 

świeciło w mieszkaniu Marwitza i na* dole w 

sypialni. 
* 

... 

Okno było otwarte, wiatr letni uchylał'ii- 
rankę, pod oknem stała lipa rosochata. * 

Można było łatwo zajrzeć do pokoju. Ale 
Marek nie szedł krzywdzić i kraść. Z daleka 
stanął, ręce założył na piersi, głowę oparł o 
drzewo i patrzał na to światło, ciężko oddycha'' 
jąc. I.os zaprowadził go gdzie chciał i rzucił 
na mękę i gorycz. A męka to musiała być cię- 
żka, bo aż zbladł, a gorycz musiała bvć stra- 
szna, bo aż się ugiął i oczy przymknął, a war- 

gi mu się poruszały Słowami,* o których nigdy 
Indzie się nie dowiedzą. . « t 

Cicnui)', smukły *ień {przesuwaj 'si£.w 
świetle. Irenka Orwidówna rozbierała się, spo- 
kojna o to okno i samotność swa sieroca. 

()n stal ciągle i patrzał. Nic więcej nio 
pragnął, t) Iko tu pozostać z bólem swvm i roz- 
koszą} Dwa te uczucia splotły się w jedno; nie 
wiedział, w czem było gorsze nieszczęście i 
troska. 

Nagle światło zgasło. Wzdrygnął się, fn»z- 
plótł ręce, zwiesił głowę i zawrócił z powrotem 
powoli. Róże tu pachniały piękniej, księżyc ja- 
śniej świecił, nic chciało mu się odchodzić. 
Nad Dubissą zaledwie oprzytomniał 1>o tu już 
zaczynała się myśl o ukryciu tego wybryku. Należało zniknąć bez śladu. Wziął tedy łódkę 
najgorszą, kawał deski za wiosło i cicho od** 
płynął. Rzeka zacierała znak wszelki, głuszy- 
Ja nawet szelest czółna. Na drugim brzegu 
wyskoczył, deskę z łodzią puścił na fale, sam 
zniknął. *• **•, 

Teraz, oprzytomniawszy bieg? kłusem, u, 
kła łając bajkę na zapytanie Ragisa, sk.it] przy- 
cłtoclzi pieszo o tej porze. Raz pierwszy w ży- ciu nic powitał Dewajtisa, nadłożył parę wiorst 
‘Irogi na szlak od promu, i już na tern Icgalncm 
miejscu zwolnił kroku% Tu mógł go każdy 
spotkać. 

Ale noc zapadła i nikt się nie ruszał. Dru- 
gic‘ kury śpiewały w Sand w iłach, gdy wkrocz, ł 
w ulicę. Obojętnie wiódł wzrokiem po zagro- 
dach: ciemne były, tylko w chacif Gra^a przez 
szybki czerwieniał ogień na kominie. 

Nie zdziwiło to Marka, Smutny człek mo- 
że także w nocy już wrócił 7. połowu. 

Chciał wejść i spytać o rezntat, ale obe- 
cność Marty wstrzymała go. Zobaczą się ju- 
tro. Nic pilnego. 

Rzeczy wiście, od pewnego czasu Marek 
lekceważył w ten sposób każdy* intere*. Ni« 

cieszyła go pomyślność, nic martwiło niepo- 
wodzenie. 

Szedł dalej. Dziwna rzecz, jak zaścianek, 
pomimo nocy, dymem był otoczony. Skąd ten 
zaduch r Obejrzał się. W szędzie cisza i spokoj. 

At! pastuszki może ogień gdzie niecą z 

mokrych gałęzi; stąd dym się' ciągnie. 
Wtem coś mu wpadło pod nogi. Był to 

•Margas. Marek się schylił, bv pogłaskać psa. i 
spostrzegł przerażony, że zwierzę było osma- 

lone, bez sierści, z_ kilku okropnemi ranami. 
— Co ci się stało Margas? — zawołał. 
l*ics zaskomlał żałośnie i pobiegł naprzód, 

oglądając się za panem. 
Jeszcze kilkanaście krok*»w i zrozumiał 

wszystko: rany psa i zaduch dymu. Nie od 
pola one smugi szły gryzące, ale ot stąd. do- 
kąd dążył na nocleg. Spojrzał i stanął, a Mar- 
gas popatrzał mu w oczy, zawył raz i drugi. 
Potem nikt się już nic odezwał. 

Jak czarna, szeroka rana, leżała przed 
Markiem jego posiadłość. Zamiast budówli, 
d«>mu, ogrodu, płotów, kupa dymiąc\ch 
zgliszcz i pustka! 

Komin chaty sterczał jak widmo, szkielety 
opalonych drzewek odcinały siv na tle jasnej 
nocy, z rumowisk bezkształtnych wiatr podno* 
sił dym i duszące wyziewy spalenizny. Nic zo- 

stało nic: ani węgla, ani kołka, ani znaku, na 

które niby oko można zatrzymać. 
Kwadrans, pół godziny, gospodarz tego 

pogorzeliska stal i patrzał. Przetarł dłonią o- 

czy, myślał, że majaczy, że śni, że zmora go 
trapi. Nie; przytomny był, i to, co miał przed 
sobą, nie zniknie, ale zostanie i w blaskach o- 

gnia i w obliczu słońca. Rozpacz,, jak ćwiek, 
powoli wbijała się w mozg. Osuwały sio zmo- 

czone nogi. Usiadł ciężko na kamieniu, który 
znowu, jak przed rokicin, stanowił j>1*>t, gło- 
wę wziął w dłonie i jęknął; • MLi 

— Boże, Boże! coni ja zawinił? 
Margas, jakby zrozumiał bul, podszedł do 

niego i skomląc, lizał po rękach. Marek po- 
dniósł oczv, wstał. 

*7 A Rdzież moi są, Margas? — spyta! — 

przecie żyją? 
Pies w odpowiedzi zawrócił do zaścian- 

ka. Prowadził pana. Idąc za nim Marek, do- 
szedł do chaty Grala, i już bez namysłu otwo- 
rzył furtkę. Na skrzyp wrót, w chacie się za- 
ruszano, ktoś wyszedł naprzeciw niego. 

Kto tani? — sj)\ tał cicho głos .Ragi«a, 
dziwnie zmieniony. 

Ja — odparł już po swojemu, spokoj- 
nie. 

— Skąd idziesz? 
— Z pogorzeli. Zdrów iście w szyscy ? 

Nic,,synku,' Grał umiera —- szepnął 
stary przez, łzy., 

— I micra? Co mu takiego? 
Ratował chatę, wpadł pod belki, po- 

tłukł się i poparzył. I rzcci dzień dogorywa, 
tylko co pleban odjechał, Chodź! 

Weszli. .W izdebce pod• świętym, obraz- 
kiem smutny chłopak leżał, cały w* ranach, 
zmieniony do nicpoznania. Nad nim \t>e łzach 
siedziała Marta z panną Anetą, dalej kilku ko- 
legów z zaścianka. 

Dziwna rzecz? Przez całe życie fmkasz 
skarżył się i smucił; teraz, wobec śmierci tale 
bliskiej, pomimo cierpienia, leżał cicln i u- 

śmicchał się. 
Kfaita klęczała obok posłania, rękę wsu- 

nęła mu pod głowę, łkanie rozdzierało jej 
piersi. A on się uśmiechał przez swe rany i 
trud przedśmiertny, jakby go dopiero teraz 
nic nie bolało i nie smuciło. 
, 

Panna Aneta zgarbiona, znękana, me 
szukała już w ziołach i maściach ratunku, a 

Orał o nic nie prosił; ani o leki, ani o wodę, 
w twarz Marty patrzał z jasnością w oczach 
niebywałą i uśmiechał się pogodnie. Na widok 
Marka ręką poruszył; wzywał go bliżej. 

Olbrzym pochylił się nad nim. 


