
Marja v 

Rodziewiczówna. Dewajtis 
Powieść współczesna uwieńczona na kon- 

kursie “Karyera Warszawskiego”. 

^DCr 
(Ciąg dalszy) 

— Daleko do końca — odpowiedział mar- 

szałek. — Pozostają dwa najcięższe zarzuty. 
Przez ten rok, pomimo próśb i nalegań, nie 
zgodziłeś >ię pan na prawomocne ulegalizowa- 
nie działu, jaki ustnie zostawił nieboszczyk 
pan Paweł Czertwan. Wymaganie było słu- 
szne, a opór pański wyda się każdemu kary- 
godnym, jako nieposzanowanic woli rodzica i 

wyzysk swego położenia i praw. Kownie ni- 
skim był postępek pański przyswojenia sobie 
planów majątkowych, o wydanie których da- 
remnie się upominał brat i matka. Tak, panie, 
nie postępuje szanujący się szlachcic i obywa- 
tel ... 

Krew uderzyła do skroni Marka, ale nic 
poruszyły go te ciężkie zarzuty, bo zamiast 
się bronić, obróci! tylko głowę do okna i nie- 
znacznie. smutnie się. uśmiechnął. 

/i\ oknem, w czasie przemowy marszałka, 
poruszyły się lekko powoje, i tak cicho, że 

dźwięk zginął przy świergocie jaskółek pod 
strzechą, zabrzmiał serdeczny głos jednym* 
wyrazem: 

— Wejdawutas!. 
Nikt nic słyszał, i nikt nic dojrzał niewi- 

dzialnego gościa wśród powojów i fasoli, tylko 
ten odosobniony, pod pręgierzem surowej kry- 
tyki.~ zadrżał, jak trafiony strzałem, i spojrzał 
ostrożnie, nieśmiało. 

Z pomiędzy purpurowych kwiatów ^pot- 
kało jego wzrok zgnębiony dwoje źrenic cie- 
mnych. płomiennych rozdrażnieniem, a tak 
serdecznie przejętych grozą tej chwili — i,ró- 
wnie cicho, ale z naciskiem wyszeptał głos: 

— Czy panu nic żal swej duszy, sumienia, 
pracy, że pan na nie plwać pozwala i milczy? 
Ja słucham od kilku minut zaledwie, a dr/ę 
cała* 'oburzeniem! Pan chyba nie z kamienia, 
al<* z drzewa, z próchna! 

Na to on się gorzko uśmiechnął, a zwra- 

cając do zgromadzenia w pokoju, spytał zmie- 
nionym głosem, na dnie którego poczynały hu- 
czce' akccnta namiętności, dławionej do czasu 

żelazną wolą : 

— A jakiż ostatni zarzut posłyszę jeszcze, 
panie marszałku? 

Zapytany odchrząknął, zajrzał w papiery, 
pokręcił <ię na krześle, i spojrzał po obecnych. 

W szyscy patrzyli w ziemię, zasępieni i 
bardzo uroczyści: pani Czcrtwan wystąpiły na 
twarz gorączkowe wypieki, ksiądz dygotał z 

ni epok« >ju. 
— Ostatni zarzut drażliwej je<t natury, 

bo dotyczy tego, co człowiekowi jest najdroż- 
szem: czystości noszonego nazwiska. Pr/ez 
ten rok, rządząc sję sam bezprawiem i nadu- 
życiein, dałeś pan zły przykład, doprowadziłeś 
pan sam poniekąd młodszego brata do lekko- 
myślnego postępku. Przyciśnięty potrzebą, 
nie mając przed sobą żadnej drogi wyjścia, 
sprzedał on las, będący wspólną własnością. 
Zapewne tłómaczy go tylko młodość, rozdra- 
żnienie i nieznajomość prawa. Zbłądził, ale to 

bynajmniej nie usprawiedliwia tego, że pan 
zamiast mu dopomódz, oświecić, w domu po- 
lubownie skończyć interes, podałeś go na ^ąd, 
zmieszałeś ze zgrają żydów szalbierzy i rzu- 

ciłeś bez wahania uczciwe nazwisko* na lup 
adwokackich języków i wstrętnych ścian są- 
dowych! I o już było niegodziwe! 

1 pan milczy? I pan znosi / Co panu? 
To ohydne! Tego wytrzymać nie można! 
Mnw pan teraz, choć raz w życiu! Pan wie, że 
ja pana szanuję, i pan pozwala spokojnie, że 
ja tego słuchać muszę? To nie do zniesienia, 
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to boli, szarpie, rani, zabija! Mów pan, bo ja 
sama występie i po amerykańsku odpowiem 
za pana! 

X za fasoli, i powojów, strzeliły iak ogień 
gorące oczy i brwi ściągnięte kurczowo, i uMa 

rozchylone wzruszeniem, z za których błyska- 
ły białe ząbki, ostre, jakby Jvąsac chciały i 
bronić tego skrzywdzonego. 

Zaraźliwe było to sjx>jrzenic i namiętne 
słowa młodych ust. Powoli, jak pożar obej- 
mowały rys po rysic nieruchomą twarz stoją- 
cego. Wy pędzały mu z serca całą krew do 
czoła, rozpalały dzikim żarem mroczną po- 
wierzchnię siwych oczu. wydzierały gwałtem 
z duszy na usta }>otok gwałtownych słów, 
podnosiły wzburzoną falą spokojną pierś. Za- 
trząsł się, odstąpił o krok. machinalnie sięgnął 
w zanadrze kurty, myślał, że mu pęknie kla- 
tka piersiowa od tego, co tam zahuczało nagle 
oceanem zranionych uczuć, sponiewieranej 
pracy, |>otarganych myśli i pragnień. 

— A zatem to koniec, panie mar-zalku? 
Nie znajdziecie• nic więcej.- powiedzieliście 
wszystko.- Panowie ci. sędziowie, słyszeli do- 
syc. Słyszeli, żem złodziej, intrygant, szal- 
bierz, bezprawnik i nikczemnik nareszcie! To « 

dosyć! Niema więcej win na święcie i nie ma 

człowieka, cohy je wszystkie z sobą nosił. 
Tylko ja! Tylko ja!. 

Ale nikt nic słyszał mego głosu i nikt 
nie wic skąd, jaką drogą doszedłem aż tu, na 

ten najwyższy sąd szlachecki, co*mi teraz za- 

biera sławę i cześć i nazwisko uczciwego czlo- 
w ieka. 

“/daleka ja tu przyzsedłem i z dawna! 
Lat siedmnaścic miałem, gdy ze szkół wziął 
mnie obowiązek nie pytano, czy chęć mam 

i siły, kazano pracować głową, dłonią —wszy- 
stkiem. ()t, tu. na tym papierze mam ręką oj- 
cowską pod pisany spis tego, co mi zdano na 

ręce i ot tu, na drugim tak iż spis, sporządzony 
po śmierci ojca, podpisany przez matkę i księ- 
dza proboszcza! 

“Nie dziesięć tysięcy ukradłem, ale wię- 
cej, o więcej! Kradłem ziemię, tę szarą na 

nauki siostry i brata, na podróże matki, i wy- 
dzierałem przemocą grosz krwawy do kutej 
szkatuły na posagi im! 

“Kradłem — ha! był czas! Dni letnie w 

polu, jak rok długie, a noce zimowe nad ra- 

chunkami wieki się ciągną! Kradłem! 
"Słyszeliście panowie, żem kradł, ale nie 

słyszeliście, iłem spoczął przez te dziesięć lat 
młodości i nie słyszeliście, czym kiedy się za- 

bawił, zahnlał, odstąpił i nic widzieliście, 
iłem potu wlał w*tę ziemię, ile goryczy i za- 

wodów ! 
“Nic słyszał nikt mojej skargi! Boża moc 

potężna i we wszelkiej nędzy daje siłę nad nę- 
dzę większą. I mnie dał taką siłę, żem ziemię 
tę moje ukochał nad świat cały i nad młodość 
i nad rozrywkę i nad rodzinę i dom! Ile duszy 
starczyło, takem ją umiłował! Od łanu do ła- 
nu schodziłem ją stopami: przez dziesięć lat 
z nikim nie żyłem, tylko z tą rodzoną ro- 

zumieli my siebie, mówiła mi do serca zboża- 
mi złotymi, zieloną łąką, ciemnym borem! I 
zaprzysiągłem jej wówczas, że mi jej nikt nic 
weźmie, chyba z życiem!... 

Umilkł sekundę, ale potok raz zerwawszy 
skorup, gnał go teraz bez pamięci, coraz 

gwałtowniej... Całe życic składało się na tę 
mowę. 

— A gdy ojciec zmarł, stałem <w intry- 
gantem. i wyzyskiwaczem i lichwiarzem. Sły- 
szeli panowie! Ale nikt nic słyszał, jakem pła- 
kał krwawemi łzami, schodząc z mej ziemi i 

jak ona po mnie płakała, żegnając, ł nie wi- 
dział nikt, jakem wziął z domu na swój dział 
sześć głów bydła, troje koni i garść odzieży; i 
nic widział nikt. jaki był ów dział: ruina za- 

grody, matczyna spuścizna! A jam się i wtedy 
nie skarżył, tyłkom sobie raz drugi poprzy- 
siągł, że ziemi zmarnieć nie dam, chyba zginę!. 

“1 znowu Bóg moc mi dał wielką pracy i 
takiego wytrzymania, żem i snu nic znal pra- 
wic i czasu na jadła nie potrzebował. W dzień 
sIużIk* sprawowałem oj co wską. w nocy praco- 
wałem... prawda, jak lichwiarz, jak żyd, wy- 
dzierając. gdzie się dało, zarobek... 

*1 oto |M>w iedziano mi, że matka z W itol- 
clem dług chcą zaciągnąć na majątek. 1 tak: 
wedle słów pana marszałka, zabroniłem zy- 
dom |H>życzać, zabroniłem procesem. Tak by- 
ło, to prawda; ale choć to nazywacie intrygą, 

• podkopaniem kredytu, oszustwem, klny jsiV 
na Boga, że na to nigdy nic jx»z. wolę i zawrze 

stanę oporem! Zabijcie mnie, w sztuki* porąb- 
cie, ziemi swojej wziąć nie dam, marnego za- 

ćmił sprzedać nic dopuszczę. \a tom całe ży- 
cie poświecił. Powiadają oni, żeni ich wyzy- 
skiwał. wydzierał majątek za bezcen... 

“Są na to cyfry i dowody: oskarżenie ich 
nie daje. ale ja je mam i oto je przedstawiam”. 

Drżącemi dłońmi rozpiął kurtę, doby ł w y- 

tarty pugilares i położył przed zebrainmi na 

stole kilka arkuszy papieru. 
— Piętnastego września zeszłego roku ku- 

piłem u matki 40 morgów gruntu. zwanego 
/w irble, za j.ąiK) rs., «*t«» kwit i akt sprzedaży. 
Dw mlzicstego siódmego października sprze- 
dała mi powtórnie 30 morgów za 1,300 rs., za- 

płaciłem należny siostrze posag 5.000 rs., da- 
łem trzy razy po 500 rs. pożyczki, oddałem w e- 

dle umowy z. folwarku siostrzanego, który 
dzierżawię, 500 rs.: ogólnie wypłaciłem pr/ez 
ten rok 10,700 rs. gotówką. Oto moi świad- 
kowie ! 

Spracowaną swą, ciemną dłoń położył na 

dokumentach owych i odetchnął głęboko. Smu- 
tek bezbrzeżny i boleść objęły nut lica. Poki- 
wał głową, patrząc, jak sędziowie z zajęciem 
jęli przeglądać te -dowody kolosalnej pracy i 
coś szeptać między sobą. 

Witold i pani Czertwan pobledli. Ksiądz 
szeptał hymn dziękczynny ; syn marszałka, nie 
wiedzieć dla czego, uśmiechał się z tryumfem. 
Milczeli teraz wszyscy. 1 znowu Marek pod- 
niósł glos i mówił: 

— Więc ja złodziej i szalbierz, więc ja in- 
trygant? Może dziwią się panowie, skąd wzią- 
łem te tysiące? Spytajcie tego młodzieńca — 

on wie, 011 mówił, żc poświckim złotem płacęJ 
N ic obcy to rzekł i nie wróg, ale 011 — brat; 
uczciwe nazwisko rzucił na poniewierkę i 
oplwał; nie badał, nie pytał, nie ujął się, ale 
pierwszy błotem rzucił! Zapewne, skąd on 

wiedzieć może, jak się uczciwie pieniądz zdo- 
bywa? O11 pracy nie zna. brał gotowe i uży- 
wał, a gdy zdobył grosz, to w karty tylko!... 
1 jam miał go uczyć, objaśniać, pomagać?... 
Jakim sposobem, panowie?... Nie pójdzie on 
ze mną. ani z pieńką Niemnem, ani z opasa- 
mi do Prus, ani do Wiłajck nad jezioro, nie 
zniesie szarugi zimowej, ani słot jesiennych 
na dworze, chyba dla fantazyi tyfko chwilo- 
wej... Nic zechce cierpieć niewczasu i niedo- 
statku <1 la tych pieniędzy, których tyle po- 
trzebuje... Dlatego on miły i wesół, każdemu 
dogodzi i zabawi. Troska go nie zgryzła, trud 
nie zdziczył, cierpienie nie wzięło humoru i 
myśli swobodnej. Dlatego on dobry, a ja zły, 
i ponury i niedostępny?... ł oto stoję przed 
wami, a tyle sromu rzucono ud w twarz, żem 
z za niego nic powinien i spojrzeć nawet w o- 

rzy wam wszystkim, tylko uchylić czoła i 
wstydzić się... 

Odstąpił kilka kroków od okna, nieznacz- 
nie spojrzał w stronę powojów i znów krew 
luną ciemną oblała mu policzki. 

— Cześć ci, bohaterze?... — zabrzmiało 
szeptem z za okna. 

— Nic, panowie? znam ja męki wszystkie, 
ale wstydu nic znałem i nic poznam! Schylam 
ja kark przed wami, boście starzy i szanowa- 

ni. ale się nic sromam, wzroku wa«zcgo się nie 
hoję?. 

“Czego oni chcą odemnie Mówią, żem 


