
— Miłosierdzia nad samym sobą nic mia- 
łeś ł.ukaszu — rzekł wzruszony. 

Umierający potrząsnął głową. 
— Nie. nie — zaprzeczył — Bóg chciał* 

Twoje pieniądze u chrzestnego, oddałem. 
Dziękuję ci za wszystko, coś zrobił. Jam rad, 
och, rad! 

Znowu na Martę oczy zwrócił, i dodał ci- 

szej, jakby do siebie; 
— Żebyś wiedział, jak mi dobrze, jak do- 

brze... dobrze! 

Zasunęły się powieki, Uśmiech został i na 

zaw^/e już zastygł na rysach. 
Kagis odmówił pacierz, westchnął i wy* 

wołał Marka na podwórze. 
— Żyd w więzieniu! — rzekł — złapał go 

Grenis z twoim psem! 
— Kiedyż się to stało? 
— Pożar? 'We czwartek, na drugi dzień 

^10 tej awanturze. Ja byłem na .Zwirblachk 
'panna Aneta na plebanii, odwoziła kościelny 
bieliznę z prania, Grenis grabił siano za ogro- 
dem, i — jak się pokazało — zasnuł. Marga- 
sz zostawiłem na straży w stancy i i sam po- 
szedłem do roboty. Raptem dym buchnął, po- 
topi płomienie. Rzuciliśmy się wszyscy, za- 

ściankowi za mną; sądny dzień O włos nie 
zajęła się zagroda Wojnata, ale wiatr gnał w 

pole, uratowali. Grał właśnie od jeziora wra- 

cał ; jak ćma lazł w ogień, wyrzucił kuferek 
panny Anety i obrazek święty, potem go bel- 
ki przywaliły; dobyliśmy zduszonego! Le- 
dwie ocucili, i ot, na nic! 

Pochylili głowy żałośnie. 
— I bydło zgorzało? — zagadnął Ma- 

rek. 
Tylko cielęta; woły i konie na paszy 

były, a źrebaka, to własnoręcznie uratowała 
poświcka panienka z Julką. 

— Ryła panna Orwid? — wyjąkał Marek. 
— Rył kto żyw: i Hanka nawet, choć jej 

r.Kitka nie puszczała i Sawgard z parobkami, i 
chłopi ze Skomontów. Było komu ratować, i 
woda o krok, cóż, kiedy zbrodniarz podpalił 
w czterech miejscach, a tu co? słoma i smolne 
drzewo! Cztery godziny czasu i po wszyst- 
kie tn ! 

Marek otworzył usta, zająknął się i za- * 

milkł. 
Z chaty wyszła panna Aneta, i zbliżyła 

się do nich. 
— Odstąpiłam tej biednej, żeby cię przy- 

witać. moje -dziecko kochane! — rzekła, obej- 
mując schyloną głowę młodego. Nie upadaj 
xia duchu! Gorzej temu. co podpalał. Nie mi- 
nie go sąd ludzki i boski, a t\ iztiowu odbu- 
duje-/.! Kogo Róg chce koronować, tego 
wpierw biczuje. Zobaczysz, rychło ci koniec 
trosk nastanie! Byle zdzierżeć w milczeniu i 
w spokoju. A dziękuj Rogu, żeś nic stracił ni- 
hogi* drogiego, jak ta oto kobieta! 

—- Ja. ciotko, niczyjcm kochaniem nie po? 
niewierałem, jak ona! Słusznie płacze, tylko 
"W opamiętała za późno! Grał szczęśliwy, 
szedł jak na gody! Gorzej żyć! 

Złożyła ręce. jak do modlitwy. 
— Mój chłopcze kochany, moje ty dzie- 

cho biedne, tylko tę niedolę jeszcze znieś, tyl- 
ko ten raz jeszcze wytrzymaj! To już ostatnia 
boża próha. Rychło odpoczniesz. 

Daj Bo/c, jak Grał! — zamruczał po- 
nuro. 

— Milcz, chłopcze, nie bluźnij! — wtrącił 
Ragis. — Nie takie klęski mjr z twoim ojcem 
przeżyliśmy, a wytrwali! Poczekaj ranka, o- 

pamiętaj się! 
~ Jam spokojny, tylko już widzę, że ni- 

czego się nie dokołac/ę... Poczekam ranka I 
pójdę do pracy. •Ciocia niówi, że to ostatnia 
troska? oj nie! Słyszałem w Kownie, że nmia 
Witold pozwał na sąd obywatelski. Wręczyli 
mi papier. Za tydzień mam się stawić na ple- 
banii. Macocha zebrała swoją familię; wiem 
ja, jak osądzą! 

Starzy umilkli zafrasowani, po chwili za- 

ledwie ozwał się Ragis: 
— Możesz nie pójść... 
— Cóż z tego? Dziś zagrodę, jutro spalą 

źwirblc, pojutrze Ejniki, potem jurgiskie mły- 
ny. Trzeba kończyć! Czy tak, czy owak, ze- 

wsząd zguba. 
Machnął ręką i usiadł na przyzbie. 
— Żyd pójdzie w katorgi! — rzekł Rym- 

ko. 
— Co mi /. tego? Ja jc już mam tutaj, te 

katorgi! — zamruczał, wskazując na piersi. 
Panna Aneta usiadła obok niego. 
— Nie sam jesteś na świecie, Marku! Jak 

się paliło, tom patrzała spokojnie, ale łzy 
mnie wzięły, gdy zobaczyłam, że oto w nie- 
szczęściu policzysz przyjaciół... bą dobrzy 
lu-dzic, oj są! Sam-byś tak nie ratował, jak 
chłopi ze Skomontów i Poświcia, i nie płakał- 
byś tyle. co stary Dowgird i Hanka poczci- 
wa. .. A panienka z Poś wicia... 

— To cały zuch — przerwał Ragis. Kon- 
no przyjechała z tym cudakiem! 

— Nie cudak, dobrodzieju, nie cudak — 

przerwała panna Aneta — a któż klatkę z pta** 
kami z okna odczepił? Hanka powiada: najgo- 
rzej mi szkoda tych śpiewaków w niewoli! 
Skoczył młody Downar, nie wytrzymał żaru; 
skoczył Wawer Ejnacki, wrócił poparzony, a 

ten cudzy poszedł sobie powoli, włosy osma- 

lił, ręce popiekł i przyniósł jej klatkę. Jeszcze 
żywe były ptaszęta... 

— Tylkoż one się zostały. Niema Igiełka 
i Zywusi, i Żurasia, i Robak spał w izbie! t 
flet się spalił; nie zagram już, bo i niema dla 
kogo! 

Marek znowu chciał coś rzec i usta za-* 

gryzł. 
— Oj dużo, dużo dobrych ludzi na zie- 

mi! — pokiwała głową staruszka — lżej cier- 
pieć, gdy się o nich pomyśli! Nazajutrz znie- 
śli nam krup i słoniny, kto co miał. Rok głodu 
nie bedzie. 

—• A najmilszy dar przyniósł Pan Bóg z 

niemi, ho jakąś wielką otuchę i cierpliwość —• 

dc dat stary — a i czasu na myślenie długie nio 
było, bo ratowaliśmy tego biedaka. Siedziała 
nsd nim czarna Julka, dwóch felczerów, 
ksiądz, panna Aneta... Nie dali rady! Ot go 
i pochowamy teraz! Powiedz co, Marku, czyś 
oniemiał ? 

— Albom kiedy co gadał? — zamruczał 
Czert wan. 

— Nieboszczyk twój ojciec takim byt. Nie 
gadał, a żywot cały cicho pracował. Naturę ci 
swoją dał, Nie ustaniesz ty w trudzie, jak i 
on, i nad wszystko wyrośniesz! Oj znam ja 
cię, znam, mój ty chłopaku kochany! — szep- 
nęła łagodnie panna Aneta, wstając. 

Raz jeszcze objęła głowę Marka i przyci- 
snęła do piersi swej poczciwej, potem otarła o- 

czy i rzekła: 
— O biedzie swej zamilczmy, bo mniej- 

sza, niż ta, w tej chacie. Idźcie, dobrodzieju, z 

Markiem ubierzcie tego biedaka w świąteczne 
szatki a ja mu w sieni uścielę posłanie; chło- 
paki mi pomogą. 

•Skinieniem wywołała młodzież z Izby, 
Wysunięto tapczan, nakryto go kilimkiem, je- 
den ruszył po światło, drugi po deski na trum- 
nę* 

Marta leżała osłabła, jęcząc głucho, na 
ziemi. Tak im ta noc zeszła. 

Pierwsze promienie słońca weszły do sie« 
ni Grala i cicho objęły jasnością katafalk. U- 
brany odświętnie, prosty, wyciągnięty, mło- 
dy, leżał i uśmiechał się wciąż. Popalona jego 
twarz wypiękniała tym wyrazem, w złożo- 
nych rękach trzymał drewniany krzyżyk, a 
zdała po rosie, wołały go dzwony kościołka4 
te same, co mu biły na chrzest i wesele, staro 
znajome, i na cmentarzysku czekał nań grób 
w żółtym piasku i krzyżyk sosnowy! A on się 
uśmiechał. 

Przed progiem Marek z Downarem heblo- 
wali białe deski na domowinę ostatnią. Ragis 
na wieku już gotowenr wyrzynał niekształtne 
litery, panna Aneta szyła mu poduszkę do tej 
pościeli z wiórów, Marta płakała bezustan- 
nie. 

Na głos dzwonów schodzili się sąsiedzi. Z 

uszanowaniem, z głową odkrytą, odwiedzali 
go. Rył dnia tego najstarszym w zaścianku* 
Doczekał się chwili, że po nim płakała żona, 
żałowali znajomi, chwalili najobojętniejsi, a 

Czertwan. sam na niego pracował, jak wyrob- 
nik. Nie dziw’, że się tak błogo uśmiechał! 

Ludzie wychodząc, otaczali Marka, cie- 
kawi. czy też się zmienił choć trochę, ale on 

od smutnej swrcj roboty oczu nie podnosił i 
ledwie odpowiadał na przyjazne słowra. Może, 
wedle swego zwyczaju, nie słuchał, zajęty 
czeni itinera? Pochylony, z włosami zakrywa- 
jącymi pół twarzy, heblował deski. 

— Pan już wrócił? — zabrzmiał mu nagle 
znajomy głos. 

Zatrzymał się. Do Jułki Nerpali wycią- 
gnął opracowaną <łłoń. 

— Dziękuję pani za ratunek! — rzekł. 
— Nie na wicie się przydał! Szkoda mi 

pana serdecznie! Danka aż zapuchła od pła- 
czu. Pani Czertwan zamknęła ją w domu za ka- 
rę, że biega, jak ulicznik, na widowiska! Na- 
turalnie, cytują, nie swoje słowa, ładne wido- 
wisko, niema co mówić! Kupa rumowisk z ta- 
•kiej pracy .a tu z człowieka w sile wieku garść 
próchna! Widowisko istotne! 

Aż pokraśniała poczciwa dziewczyna i mó- 
wiła po chwili dalej: 

— Panna Orwid mówiła mi, że zasnąć nie 
może. Szlachetna to -dusza! Choć nie płacze, 
ale znać, że dotknięta mocno pańską niedolą. 
Nawet pan Marwitz chodzi osowiały. Stracił 
w pożarze faworyty i skórę na rękach. Rato- 
wał dla Hanki szpaka i kosa! 

— I pani uratowała źrebaka! — wtrącili 
nie przestając roboty. 

— Nie ja sama. Panna Irena posłyszała 
rżenie w stajence. Zapomniano o nim. Otwo- 
rzyłyśmy drzwi, nie chciał wychodzić; poszły- 
śmy tedy do środka i siłą go wydostałyśmy. 
Potem zaraz budynek się zawalił. Najlepiej 
sprawił się tne ospowaty parobek. Żyda złapał, 
jak się przekradał ogrodami. Znaleziono przy 
nim butelkę nafty, zapałki i gałgany. Wyznał 
ze strachu, że mu kupiec leśny dał za tę robotę 
dziesięć rubli. Wtedy to, panie, nastała okro- 
pna scena. Nie widziałam nigdy takie-go prze- 
istoczenia w jednej chwili, jak na twarzy pa- 
na Marwitza i owego parobka. Jeden zzieleniał 
i ochrypłym głosem wołał: “lynch, lynch!” a 

chłop tak się rozwścieklił, że wlókł żyda pro- 
sto w ogień. Zęby wyszczerzył, oczy mu zaszły 
krwią i krew, zdawało się, wytryśnie mu z ka-* 
•żdej blizny po ospie! Żeby nie Hanka, wymie- 
rzoiioby doraźnie sprawiedliwość, ale ona za- 

częła błagać pana Marwitza i wołać pana Ra- 
gisa! Czterech ludzi ledwie wydarło ofiarę a 
rąk parobka. Potem nic już robić nie chciał; 
siadł i płakał, jak bóbrf 
" i—Czemu tego nie powstrzymali? — zau«* 

ważył z goryczą, wskazując głową umarłego* 
Julka obejrzała się ostrożnie i zniżyła 

głos: 
— Mmc się zdaje, że on sam śmierci szu- 

kał, bo można było jeszcze wyskoczyć, gdy 
belki zaczęły trzeszczeć. Powiadają, że on od- 
da wna czekał okazyi. Kto wie? 

— Kto wie? — powtórzył Marek, biorą® 
w rękę piłę. 

Przypasowali deski, zaczęli je zbijać. Mło- 
ty stukały monotonnie, z cicha. 

— Pan i stolarz? — zzauważyła Julka. 
— Za młodu z ochoty się poduczyłem i 

dobrze, bo to stary zwyczaj, żeby zmarłemu 
nie obcy, a najbliżsi klecili trumnę. On rodzi- 
ny nie ma. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
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