
Z dziedziny sztuki kulinarnej. 
Poza ideałami, za którymi goni ludzki 

duch, pozostaje rzecz mniej idealna, ale nader 
ważna, mianowicie kwesty a należytego odży- 
wiania tej ziemskiej powłoki, w której duch * 

bobie ubrał mieszkanie. 

< idy pewnego razu na proszonej ko1ac\i 
naprzeciw siebie usiedli powieściopisarz Ha* 
Jucki i autorka książki kucharskiej Ćwiercią- 
kiewiczowa, zaczęła się pomiędzy obydwoj- 
giem zwada na temat, kto większe dla ludzko* 
ści położył zasługi. Wówczas to Pałucki od- 
ci.ąl się na prędce skomponowany ni wierszy- 
kiem “iJier/e się do gęby. cedzi się przez zę- 
by” i t. d.. któr\ miał ośmieszyć całą sztukę 
kulinarną. \ jednak, jeśli ( w iereiakiew iezowa 
upominała się o należne jej uznanie, nie czy- 

niła leg<» bezpodstawnie. 

Jest stare jak świat przysłowie z Turcy i 
cz\ też \rabii wys/.łe. że kulturę narodu po* 
ztiać można po sposobie jego jedzenia. Wiado- 
mo. że u Turków i innych ludów' wschodnich 
je>t zwyczaj jedzenia publicznie, na otwartej 
werandzie przed domem, zapewne dlatego, a- 

by zmusić gospodynie do większej dbałości o 

kuchnię. Mistrzami w sztuce gotowania i za- 

stawiania stołu są Francuzi; po nich bezpo- 
średnio idą Polacy, a warszawska kuchnia jest 
w*yii!i:j na cały świat. Najpodlej gotują i jedzą 
Niemcy; kto zua rdzennie Prusy, ten z obrzy- 
dzeniem wspominać musi o — żarciu, jakiem 
go taro trakfcrwauio i tej tajemniczej kawusi 
aiiMnieokicj, w której wszystkiego prócz ka- 
wy rtu^truikować się można. Niejednokrotnie 

zdar/a się. że w najwspanialszej restauracyi, 
o lustrzanych ścianach i pysznych kobiercach 
dostanie *ię kawy w wyszczerbionej filiżance 
bez ucha lub karalucha w potrawie. To też 
każdy z nas. dosyć prędko zmyka z tego kra- 
ju ładu i boja/ni bożej, aby uratować żvcie i 
żołądek. Daleko lepiej już gotują Niemcy au- 

stryaccy, ale i t.a icli kuchnia z naszą polsk; 
nic może żadną miarą isc w paragon. 

Ameryka jc>t krajem o ludności miesza- 
nej i każdy gotuje na swój sposób. Zazwyczaj 
bywa tak. że matka, przybyła z bTiropy. prze- 
wozi zc sobą wiadomości kulinarne i gospo- 
daruje na amerykańskiej ziemi po staremu. 
Ale też rzadko która córeczka zadaje sobie 
trudu, aby zbadać i przyswoić sobie wiado- 
mości matki. Gdy tej zabraknie, zaczyna sic 
gotowanie na sposób amerykański, na które- 
go wspomnienie pies chowa ogon pod siebie. 
W ięc idzie zaporządkiem steak, porkezaps, 
barn and cggs tam i napowrót wokoło. Mąż 
staje >ię coraz mniej wybrednym, vv końcu 
przyzwyczaja się do tego stołu i obojętnieje 
na wszystko. \a wszystko, powtarzam. 

Jeżeli zas z jednej strony zważymy, jak 
wielką rolę u kulturalnego człowieka gra 
zmysł smaku, a z drugiej uznany ten pewnik, 
że z tego samego kawałka mięsa lub innego 
artykułu można zrobić rzecz smaczną lub 
mdły, wysuszony schab, musimy przyjść do 
przekonania, że sztuka gotowania nie jest 
znów tak mało znaczącą rzeczą, jakby się zda- 
wało. \\ miastach europejskich istnieją oso- 

bne szkoły, gdzie panienki i młode gosposie 

mają sposobność nauczyć się tej czarodziej- 
skiej sztuki; tul czasu do czasu odbywają się 
egzaniina. ua których rolę profesorów eksper- 
tów pełni płeć brzydka, zmiatając z talerzy 
próbki, p«;da%vane przez nadobne uczennice. 
Zbyt często egzaniina takie kończą się oświad- 
czy nami. 

Dla na> obecnie zbliżają się ciężkie czasy; 
drożyzna coraz większa, restauracye zbywają 
bezżennych tułaczy byle c/cm za drogie pie- 
niądze. Niejeden by z konieczności zaświecił 
pochodnie hymenu, gdyby był pewnym, że je- 
go “przyszła'* potrafi zgotować mu dobrą zup- 
kę lub upiec smaczną pieczeń na dziko, czv też 
cos w tym stylu. Juści, że jedzenie z miłoScią 
nie ma nic wspólnego, a jednak jest coś w 

tern, że małżeństwa, w których żona jest do- 
brą gospodynią i kucharką, z zasady szczęśli- 
wiej żyją ze sobą. 

JAK SPORZĄDZIĆ W DOMU MODNY 
KAPELUSZ? 

W ziać balijkę zwykłej miary, 
Posmarować grubo smołą — 

Potem gęsi sześć oskubać 
I upierzyć .rondo -w koło; 
Z boku przypiąć (może w domu 
Jest przypadkiem ptak wypchany), 
Pawia, czaplę, czy indyka, 
Lub przynajmniej dwa bociany; 
Przymierzywszy... do tramwaju! 
Jeśli w tramwaj się nie zmieści... .0 
P»ędzie właśnie to największy 
1\V kapeluszach szyk niewieści! 

NIGDY. 
(Zwierzenia przyjaciółki > 

Dowodzę, jaku naoczny, a baczny świa- 
dek, że na dziesięć małżeństw, dziewięć żon 

jest nieszczęśliwych, dziesiąta zaś a i ta nie 
jest zupełnie szczęśliwą — to taka. którą mąż 
kocha, ale: albo kocha równocześnie karty, 
albo niedołęstwo i lenistwo, albo rybołóstwo, 
czy polowanie, jednem słowem: miłość dla żo- 

ny idzie u niego w parze z zaletami, które tę 
miłość często niezdolną czynią. 

Dajmy na to, że wygrałabym wielki los— 
że znalazłabym męża. któryby kochał mnie 
serdeczniej, niż mój posag, a nie miał żadnych 
namiętności, żadnych przywar. Ale jak medal. 
c»> i) jednej stronie nie egzystuje i musi mieć 
stronę odwrotną, tak i mąż mój mu**i mieć swe 

“ale”, a mianowicie nerwy, bo któż dziś ner- 

wowym nie jest? 
Pan A. bije żonę — to nerwy. Pan 

15. robi burdy na każdym kroku — to nerwy. 
Pan C. jak rok długi w domu dwa dni nic u- 

siedzi, to taki duch niespokojny, — to nerwy. 
Panu I). przy każdej okazyi białka na wierzch 
ze złości wychodzą — to nerwy. Pan E. na 

każdym kroku wymyśla żonie — nerwy. Pan 
P. tchórz ogromny — nerwy. Pan G. nie czy- 
ta. nie mówi, pali tylko od rana do wieczora— 
nerwy. Pan H. skąpy — nerwy. Pan I. zazdro- 
sny — nerwy. 

Całego abecadła nic wyliczę, ale toć ka- 
żdy wic, że mam słuszność. Wszak dziś wszy- 
scy nerwowi, prawdopodobnie więc. conaj- 
mniejbym nerwowego męża dostała. 

1 co potem? Najpierw w nerwowy sposób 
miłość swoją będzie mi objawiał Głosu mu 

zabraknie, gdy miłość swoją wyzna, potem 
zblednie i niedobrze mu się zrobi, gdy mnie do 
ołtarza prowadzić t>ędz»e. Potem przyjdą 
“miodowe” miesiące, w czasie których oczy 
kochającego męża łzami zachodzą z rozczu- 
lenia. głos mu w gardle wię/nie z wielkiego 

wzruszenia, rękę ściska, niby kleszczami, z 

nadmiaru uczucia. 
Później nastąpią miesiące przejściowe. 

Można by je nazwać inaczej marcową pogodą, 
bo mąż to wyjaśnia się, to zachmurza naprze- 
mian. Oto dnia jednego klacz kasztanowata 
wróciła do domu ochwacona. Mój pan i mąż 
wpada do domu. drzwi lecą za nim z niezwy- 
kłym łoskotem. 

—Co ci jest mój ptaszku? (Ja męża me- 

go nazywałabym •‘ptaszkiem’', bo “kotku” już 
się oklepało.) 

Do kroćset stu tysięcy djabłów, dajże 
mi święty spokój! 

lako dobra żona zaraz się do tego życze- 
nia stosuję i wynoszę się spiesznie do mego 
pokoju, lecz po krótkiej chwili wpada do mnie, 
z oczu mu iskry lecą. 

— Ciebie nic nie interesuje, co się wkoło 
ciebie dzieje — mówi z wyrzutem. 

— Klacz kasztanowata pana — mówi da- 
lej — niech pada. co to ciebie obchodzi? Mo- 
głabyś choć dla oczu ludzkich trochę serca o- 

kazać! Jesteś egoistką, obcą w domu, wyma- 
gającą, żeby ci się kłaniano, a nie zasługującą 
na szacunek... 

Litania tych zwrotów jest długą, bo męż- 
czyźnie. co mię zawsze dziwi, tak często sło- 
wa więzną w gardle w rozczuleniu, a nigdy 
mu słów nie brak w' pasy i. 

Powinno być przeciwnie, mojem zda- 
niem, ale mojem zdaniem tyle rzeczy powin- 
no być przeciwnie. 

Ale — czas wszystko łagodzi i w moje 
domowe progi powraca spokój. Mój pan mąż, 
niby rumak stepowy, własnem miotaniem i 
buntem wymęczony, sapie, oddycha coraz 

wolniej, w końcu powraca do przytomności. 
Spogląda w moją stronę. 

— Chodź do mnie! — odzywa się. 
* Po co? 

— Przeproś mnie! 
— Za awanturę, którą zrobiłeś? 
Zrywa się nowy huragan, ale w innym 

rodzaju. Pan mój skruszony, u nóg mych się 
czołga. 

— Prawda! — woła — jestem szaleńcem! 
Ty jesteś aniołem cierpliwości, świętą kobietą. 
Ja nic jestem godzien dotknąć brzegu twej 
sukni... 

Ale nie tylko, że dotyka brzegu mej su- 

kni, ale chwyta moje ręce, ściska, całuje, gnie- 
cie, sińcami je w miejscu dotknięcia ozdabia. 

To jedna ze scen przejściowych. Marco- 
wa pogoda trwa dalej póki oczy moje wydają 
mu się lazurem nieba, włosy — falą złotych 
promieni, uszy —„różowemi muszelkami, ja 
cała — cudem świata. • * j. * 

Powoli jednak lazur, promienie, muszle i 
cudo tracą na świeżości skutkiem codzienne- 
go użytku, albo się opatrzą. Cóż wtedy nastę- 
puje/ — Trzeci okres, w którym to nerwy 
mego pana szaleją nieraz od rana do wie- 
czora 

i Jarce te odbywają się zwykle na jednem 
polu — na nerwach żony, tylko że żona o 

nerwach swych milczeć musi. 

Wtedy to gdy się kucharka spóźni z o- 

biadcm. gdy się ekonom pokłóci z włodarzem, 
gdy się buty nowe ciasnemi okażą, gdy się 
laskę zgubi, gdy się który z bębnów nie w po- 
rę nawinie — następuje wielkie hulanie ner- 

wów. Szyby się trzęsą, mury drżą, służba ble- 
dnie, dzieci beczą, krzesła latają, stół pęka 
od pięści a żona od języka mężowskiego le- 
dwie z życiem uchodzi. 

Nie, ja się na plewy małżeńskie nie złapię, 
nie dam nigdy nikomu tego wyłącznego pra- 
wa znęcania się nademną. Nigdy! 

Ale prawda, powiedz mi, proszę, czy je- 
steś zupełnie pewną, że p. Tadeusz mnie ko- 
chać Ciekawa jestem, jak on ci to powiedział? 
Ciekawa jestem, jakby on mnie to powiedział. 
Kto wie?! On ma serce tak szlachetne, że 
chybaby naprawdę wybraną kobietę szczę- 
ściem otoczył. Bieda tylko, że on taki nerwo- 

wy. Wiesz — jakie to dziwne — ja jednak’ 
bardzo lubię ludzi nerwowych. Tylko proszę, 
nie myśl, że się w mem postanowieniu za- 

chwieje. Nie — nigdy! 


