
Dewajtis 
*• “Karyara WamaMhŃc*". 

Powieść 

(Ciąg dalszy) 
A Ircnka mówiła wesoło, wciąż zwrócona 

tylko do milczącego Marka. 
— tWybrałam się na spacer -dzisiaj, ipieszo 

i łódką, bo na promie taki ścisk z pana drze- 

wem, że ani marzyć o przedostaniu się tamtę- 

dy. W trawie na Dewajte znalazłam to zwie- 

rzątko, i zabrałam uradowana, że zastąpi mo- 

że spalonego faworyta. 
— Dziękuję pani! Odniosę go zaraz chrze- 

stnemu — rzekł, sięgając po jeża. 
— A ! broń Hoże! Zostawimy go łaskawym 

względom księdza proboszcza, a pan mnie 
przeprowadzi. Wszak może pan już odejść? 
Sąd skońc z< >ny ? 

A zatem była tam. za ścianą, i słyszała 
wszystko! Pod panią Czertwan zachwiały się 
nogi, W itold zbladł, stracił cały swój rezon. 

Nie dla uszu pięknej panny i bogatej dziedzicz- 
ki była ta sprawa i takie zakończenie. Tera* 

dopieęo zawstydził się i okropnie ^pokorniał. 
— Za chwilę służę pani! — odparł Marek, 

ąbliżając $ię do marszałka. 
pozostali u okna, zakłopotani w idocznie, 

nie wiedzieli co mówić, a Ircnka nie raćzvla 
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•zacząć rozmowy. Pani Czertwan odzyskała 
pierwsza przvtomn<>ść. 

— Pan Marv\itz wyjechał? — zagadnęła 
siłą woli zdobywając się na uprzejmy uśmiech. 

— Tak, pani, wyjechał — odparła panien- 
ka, schylając się do Margasa, który czekając 
na pana. leżał pod oknem. 

— l^ani sic zapewne czuje strasznie osa- 

motnioną w naszych stronach? — zaczął W i- 
told. t 

— Nic. panie. Mam iluż*) zajęcia w domu, 
nic mam czasu na muły -— rzekła chłodno, nie 

patrząc na niego. 
— Ach. cóż to za wstrętny pies! — za- 

wołał — i pokaleczony! Pani się nic boi doty- 
kać go? 

Przecież go znam. To pies pana Marka, 
ęv»<łzjcu4iy gość w Poświcin. Opalił się, biedak, 
a; pożarze/pilnując pańskiego dobra! Rardz.o 
go lubię! 

Pogładziła zwierze, łaszacc sic do nici i 
spojrzała dó‘pokoju.' 

Marek kładł swój podpis pot! wyrokiem, 
otoczony gronem poważnych obywateli, i mil- 
cząc przyjmował ich tłumaczenia i uściski. 

— Czy wolno mi już odejść? — zagadnął 
marszałka. 

— Możemy wszyscy się oddalić — odpo- 
wiedziano razem, ruszając się z miejsc — obyż 
za rok zejść się znowu a zgodnie. 

Podano sobie dłonie; syn marszałka przy- 
stani? do Czert*ana ostatni 

— A mnie czy pan pozwoli podać s«/nie 
rękę, clioć bardzo mało się znamy? Oby/, to 

było na dobrą dalszą znajomość i bliższe po- 
roztimicnie. Nauczyłeś mnie pan dziś więcej, 
niż szkoły i uniwersytet. Proszę pozostać i na- 

dal mistrzem i przyjacielem. Do widzenia ry- 
ebło? 

Tłum żegnał proboszcza i wychyla? -ię 
przed plebanie. /Najeżdżały powozy, żegnano 
się, wołano, kłaniano. Wśród zamętu Witold 
stanął obok Irciiki i z cicha, żebrzącym głosem 
*p\ tal: 

— Może i mnie /.robi pani tę laskę i po- 
zwoli się przeprowadzić? 

Potrząsnęła głową i, cofając się. wsunęła 
rękę pod ramię Marka, jakby szukając tam o- 

brony przed napaścią. 
— O, nic, dziękuję «panu! Mamy wiele 

spraw poważnych d > roztrząsania. N«c zahawi 
to pana. > 

Niedbałem skinieniem odpowiedziała na 

ukłon głęboki i ruszyła pieszo na szlak zaku- 
rzony, nie troszcząc się, co pomyślą i powie- 
dzą po/.ostali. ** 

Dziwnie bo wyglądała ta para. On, jak 
zaścianku wiec, zgrubiały pracą, ona. jak króle- 
wna z bajki, taka piękna i delikatna! Co mię- 
dzy nimi mogło istnieć wspólnego? 

Poleli wili milczącej wędrówki rzekła, jak 
zwykle, pierwsza: 

— A zatem ten sąd. to był ostatni smok 
Wejdawuta. Już leży pokonany, bez zębów, a 

jenerałowie w prochu. Czego pan chmurny 
jeszcze? Czego panu jeszcze brak? 

— Ja zawsze taki! — szepnął swoje ulu- 
bione zdanie. 

— Nie! I tnie pan mówić, czuć, porywać za 

sobą! Poznałam dziś dopiero pana i dlatego 
pytam roz drugi: czego patiu brak? 

W yzywała go. szła naprzeciw zaciętej du- 

szy, prosiła, by uległ dobrowolnie przed nią. 
Ale wybuch przeminął, wulkan ucichł, żelazny 
pancerz był znowu na piersi. 

— Niczego, pani! — odparł. 
Spojrzała nań bystro. 
— Proboszcz mówił, że pan nigdy nie kła- 

mie! Czyż pan mu i na spowiedź i takąż pra- 

wdę mówi, jak mnie w tej oliwili? 
— Proboszczów i bym nie powiedział tego, 

co czuję, jeśli grzechu w tem niema! Nędzo 
człowieczą i udręczenie powinien tylko znać 
Bóg, bo on jeden pomoc dać może! 

— W żadnym jednak razie kłamać nie 
trzeba! Niech pan spojrzy mi w oczy i powtó- 
rzy, że nic mu nie brak! 

Zmilczał, zaciskając usta. Zamykał coraz 

szczelniej dusze, zacinał się w oporze. 
Zaśmiała się wesoło. 
— Przecie dowiodłam panu fałszu! Po- 

przestaję tymczasem na tym małym tryumiic 
i nie nalegam dalej! Czy zawodolony pan z 

sądu ? 
— Spodziewałem się gorzej. Żebym mil- 

czał, potępionoby mnie. 
— Widzi pan, jak to dobrze mnie posłu- 

chać! Ile razy teraz poradzę mówić, proszę u- 

sluchać, a za dobry skutek zawsze ręczę! Do- 
brze? 

Uśmiechnął się za całą odpowiedź. 
— Cóż pan zamyśla robić przez ten r«»k 

próby — spytała po chwili. 
«— Co zawsze! Zbierać pieniądze i kupo- 

wać u żydów długi Witolda, kiedy mi nic po- 
zwala nabywać ziemi. Jeden skutek, tylko kło- 

pot większy! 
— A więcej nic ma pan zamiarów na ten 

rok? 
— Sam nie wiem. Pan Komar chce mi 

powierzyć główny zarząd swych dóbr, !>o wy- 
jeżdża za granicę, leżeli czasu stanie i sił. to 

przyjmę! 
— Jaki pan chciwy na pieniądze. Dotów 

pan duszę ?a nic dać! 
— Duszy nic, ale wszystką krew toin.ni 

dal. 
— .Mt-pojyic: i na co/. one pamir to istna 

chorobliwa mania- !Krew dać /a podły gros*! 
Tu nie szczęście i nic spokój! 

► Dla mnie i jedno, i drugie. 
— l'V, to do pana niepodobne! Przypuść- 

mv tedy, że pan już jnisiada skarby Krezusa, 
coby pan robił z tym ciężarem. 

Powiódł okiem j>o niebie, otworzył u«da 
i cofnął, co rzec miał. 

Poco gadać o tein, czego nie będzie! — 

zamruczał. 
— Co to szkodzi? Pan jena drodze do 

^karbów i pewnie do*i«gnie czego żąda. Czy 
pan kicd\ w życiu n Mąpił od swych pfa- 
gnień? Chyba nigdy! 

— Odstąpiłem? — odparł chmurno. 
Hyć nie może! Pan wrócił z drogi? To 

nie d » wiary ? I dlaczego? Przentfcody były za 

wielkie. 

— Cel za mały! — rzekł niewyraźnie. 
— Ach, to już wiem! Mówił mi pan Ka^is 

kiedyś, po<| d^beni. C stopił pan narzeczonej i 
desperowałeś potem okropnie. 

— Co chrzestny może wiedzieć o mojej 
desperacji? Kiedy ustąpiłem, to i nic despe- 
rowałem! Nie było woli Boskiej i koniec! 

— No, ależ ona teraz owdowiała! Może 
pan wrócić. 

—• A mogę ! 
— Zatem po roku nabywa pan Skonnmty 

i zakłada pan rodzinę! — rzekła z widoczną i- 
ronią w głosie. 

Skinął głową. Rysy jego twardniały z ka- 
żdą chwilą, ponurem i oczyma błądził po dro- 
dze. Choćby miał zginąć, nic wyzna jej tego, 
co czuje; nie usłyszy tul niego słowa prawdy. 

— Szczęść panu Bóg! — uśmiechnęła się 
lekko — żałuję, że na tym ślubie nie l»ędę cd>c- 
cną, bo zapewne w ciągu tego roku w\jadę. 

/dziwił się Marek i spoglądając uważnie 
na nią, spytał: 

— Daleko pani pojedzie? Na długo? 
— Do Ameryki, wrócę jesientą. Pan \lar- 

witz stracił poniekąd z mojej przyczyny Clafr- 
ka i zasypuje mnie rozpaczliwymi listami. Mu- 
szę go pocieszyć i rozerwać w samotności. Czy 
na długo? Nic wiem. Może na zawsze! M»vc 
pan chce kupić odemnic Poświcic? 

Pobladł aż: do warg. Zadrżało mu ramię. 
— Pani żartuje — rzekł — pani nic myśli 

sprzedawać, a ja kupić nie mogę. 1 pani *q$ta- 
nic! ., 

— Bardzo wątpliwe! Co ja tu mani, i ko- 
go? Pan bohaterem jest, Wejdawutcm, więc 
niedostępne są pana duszy ani tęsknota, ani o- 

samotnienie, ani pustka w wielkim, uroczy- 
stym domu! A ja zżyć się z tern nie potrafię, 
nic mi nie zastąpi domowego ogniska' w przy- 
jaznem gronie, życzliwego słowa, serdecznego 
spojrzenia, wszystkiego tego, coni miała do- 
tąd u njego przy branego ojca w Drakccity! 
Nic rozumie mnie pan, bo pan jest wyższy nad 
takie drobiazgi, pan tego nic potrzebuje, a ja, 
niestety! nie jestem stworzona na anachorctę 
i mam też swój cel i poglądy na życie, wcale 
różne od pańskich. 

Zdawało się, że hic słyszał nic oprócz je- 
dnej rzeczy, bo zamruczał, jakby do siebie: 

— A\ ięc pani odjedzic, może na zawsze? 
— Cóż pan w tem znajduje dziwnego? C«^ 

b\ pan zrobił w mojej roli? 
— Cobym zrobił? Zostałbym? 
— Tak, całe życic samotny? 
— Rok nic upłynie, jak pozna pani całe są- 

siedztwo. Nic trzeba jechać do Amen ki po 
przyjaciół i stosunki. Pójdzie pani za mąż... 

— Ra rdzo chętnie; na to nie potrzebuję 
nawet poznawać nikogo. Wybór dawno uczy- 
niłam. Niech mi pan zaręczy, że weźmie mnie 
ten jeden, wybrany, a zostanę? 

— Może pani wybrała takiego... 
Niecierpliwie rzuciła główką, zmarszczy- 

ła brwi. 
— Niech pan lepiej milcz.} tym rażeni, ho 

ani sobie, ani mnie słowami oczu nie zamydli. 
Poco ten ton nieznośny i udawanie? Nas w 

Ameryce nic chowano, jak tutejsze panienki, 
na bierną rolę; nas uczono, żeśmy wam ró- 
wne. niezależne! Nic cierpię tonu, na który 
schodzi nasza rozmowa; jest fałszywy i nie- 

godny przedmiotu! Ja nigdy swych uczuć nie 
kryłam, nie znajduję w nich nic karygodnego, 
ani niestosownego?... 

Podniosła dumnie czoło i przejmująco pa- 
trząc mu w oczy, rzekła |x# małej przerwie: 

— Nic zmienimy przeznaczenia swego, 
Wejdawiicie! Pan wie dobrze, bom szczerze o- 

kaz\ wała. żf pana kocham, a ninfe nic trzeba 
było pana słów, żeby wiedzieć, żem pami tai- 
ła... Poco się męczyć, gdy możemy być szczę- 
śliwi. .. 

Przez oczy jego przeszła chmura rozpa- 
czy. Zwiesił głowę na piersi i pobladł śtaietteW 


