
1'stiueclinęła się promiennie. tryumfująca 
cała. Zajrzała ukradkiem w jc^o twarz i ode- 
zwała sii* serdecznie: 

— Jcżclim się pomyliła, niech mi pan za- 

przeczy. Nie kocha mnie pan: Może nietyle co 

Żmujdz, ale więcej. niż resztę ludzi! 

Opanował się, i rzucając jej bpojrzenie 
pełne wyrzutu, zaczął półgłosem: 

Naeo pani ta prawda? I naco mnie ta 

jeszcze jedna niedola, najsrożs/a? I tak życic 
cię/kie! 

— Władnie dlatego ja pierwsza pr/ycho- 
dzę. ho pan ze swemi dzikimi poglądami lała- 

by milczał i cierpiał, no. i mnie cierpieć ka- 

zał! I poco?... 
Ani się sjx»strze^Ii. że stali już u stóp De- 

wrajtisa, na polance. 
Słońce spuszczało się nisko, roztaczając na 

drzewa, ziemię i niebo purpurowe barwy. I >ąl* 
stary zakołysał się, jak żywy. Dawno już. nie 
widział swe^«» obrońcy. /dziwił się sędziwy 
patriarcha dąbrowy, że młody człowiek oczu 

nań nie podnió>łt nie powitał, tylko zatrzymał 
się opodal i patrzał w twarz dzieweczki. 

— 1*0 cm?... — powtórzył jej pytanie. — 

I*Mto. ż.c miydz\ panią i mną jest otchłań. któ- 

rej gdvhym w nią i życie rzucił, nic zrównani! 

Więc stanąłem nad t\m ^krajem, i choć mię 
obłęd chwytał, a wszystkie moce ciągnęły na 

tamtą stronę, 'nie poszedłem i nie pójdę! W 

bajkach pastudu zaślubiają królewny, ale na 

ziemi tak bvć nie powinno... 
Ilog dopuścił na mnie tę próbę, to pra- 

wda’ l 'miłowałem panią, sam nie w iem kiedy 
i jak... \lem milczał i cierpiał — i takb\ zo- 

stało! 

Zarumieniła się jak wiśnia, uśmiechnięta, 
objęła wzrokiem jego rysy. 

No i cóżby z tego w \ nikło, z tej pana 

szczególnej takt\ ki. żcb\ pan trafił na dziew- 

czynę z Kim py, co umie także tylko milczeć, 

cierpieć i czekać? Gdzieżby się po<lz.iało nasze 

szczęście? Co by warte b\ło nasze życie w cią- 
giem targaniu szlachetnego i prawego uczu- 

cia? To tak dobrze mieć kogoś swojego na 

święcie i marzyć, i kochać, a pan i to w sobie 

gnębił! Gdzie pan dopatrz\ otchłani i mąk? 
Mnie tak lekko i błogo na święcie teraz, to i 

parni tak samo! i >t«> masz pan moją rękę: mo- 

żesz ją pocałować i wziąć <obie na własność! 

Potrząsnął głową i odstąpił o krok. 
— Nie godzi sic, pani! Kochac mc grzech, 

i robak sionce kocha. ale ja nie mąż dla pani. 
Służyć pani będę i życic dam w potrzebie, ale 
skarbów waszych nie chcę. ani do 1’oświcia na 

ła>kę nie pójdę. bo wtedeby ludzie nikczemni- 
kiem mnie nazwali -- i słusznie!... Dziwiła 

się pani. żem na pieniądze chciwy i szczęściem 
je zowię. Nie dla sławy i potęgi ich pożądam: 
rzuciłbym je w tę otchłań i dopiero równy pa- 
ni. do nóg-bym wam padł, prosząc <» szczęście 
i > pokój! Inaczej nie mogę. nie chcę!... Wolę 
zmarnieć!... 

— Odzie pana rozum i zastanowienie? 
Więc dla gawędy ludzkiej rzucasz pan mnie i 
serce?... Więc próżna pycha większa w pa- 
nu, niż uczucie? To wstyd! Skarby. Poświeie! 
Któż je zbierał, czyja to praca, trud, starania? 
.Whożctn choć grosz dodała, i dlaczegóż mam 

cierpieć za to, że o kilkanaście tysięcy jestem 
bogatsza od pana? Co nam do ludzi! Wstyd 
panu ?... 

— «\\ styd będzie; gdy ulegnę! — odparł 
twa rdo. 

Wzburzyło się w niej wszystko. Oczy sy- 

pały iskry, u‘da drżały. 
— Więc pan odrzuca mą rękę i serce dla- 

tego, że się pan wstydzi bogactwa? Więc ma- 

my dlatego zabić serce w piersi i odejść, jak* 
obcy » obojętni, i nigdy się nie spotkać? Cier- 
pieć dla nędznego względu, a żyć bez uśmie- 
chu. osłody, bez bratniej dłoni, sami wydzic- 

dziczeni z uczuć i szczęścia? I to ma być z pa- 
na strony wielkie kochanie?... 

“Czy pan rozumie, żeś w Tej chwili posta- 
wił na karty wszystko, żeś pan mnie zranił i 
obraził śmiertelnie, odrzucając moją dłoń, lek- 

ceważąc uczucie.' I pomyśl pali. co za gorycz 
zostałaby nam z życia, żeby we mnie, jak w 

panu. pycha była większą od miłości! Nie po- 
mogłyby panu skarby i darmobyś kiedv padał 
m! do nóg! Odtrąciłabym, za odwet, dla dogo- 
dzenia fałszywej dumie! Xa marne poszłoby' 
nim wszystko, dla pychy. l’an tak czyni, daje 
*ni przykład!... 

“Ale ja nie mam pana pychy i zanadto mi 
pan dr«.gi. Odpłacę >ię panu, ale inaczej! Ja 
v. sem. że pan nie miał praw ie matki i rodziny, 
więc cię nikt kochać nie nauczył. Nie zna pan 
serdecznej tęsknoty i niepokoju o miłą osobę, 
więc zdaje dc panu inożliwem przemódz uczu- 

cie. jak trud ciężki, nicwczas i niewygody. O- 
l»yć się bez kochania, jak hez jadła i snu!... 

“Ja to w iem. i dlatego darow uję panu w ie- 
le. l>o mi pana żal serdeczny! Serce zemści się 
nad panem samo: gorzko pan odholejc swą py- 
chę i odmowę! ( Mrztica mię pan. odchodzę, ale 

się nie zmienię! Niedługo będę czekała! Gdy 
panu będzie smutno i ciężko nie do zniesienia, 
niech pan śmiało przychodzi! I»ędę tak szczę- 
śliwa i tak parni wdzięczna! ł»ędę dopiero 
wiedziała, że pan mnie kocha prawdziwie! Do 
widzenia zatem!” 

Skłoniła nin się z daleka i odeszła, nucąc 
C"ś półgłosem. P»yła bardzo pewna wygrane}, 
nie i>tii\ liła jej ta twarz posępna, bez żadnego 
pozornie wyrazu, l iniała już czytać na pamięć 
w niej. 

Obejrzała się p«* chwili; szedł za nią o 

kilka kroków. 
— A pan gdzie idzie? 
— Ja... — zająknął się, nie wiedząc co 

odpow iedzieć — ja tylko zobaczę, bo prąd ta- 

ki wartki, wirów pełno! 
— Co? Już się pan troska o mnie? Czy nie 

mówiłam, że tak będzie? Dziękuję panu! Cn- 
ł*\ t" panu szkodziło, żebym się utopiła? Prze- 
cież jestem panu niczem : ani narzeczoną, ani 
ż< mą ! 

Milczał, ale nie odstępował. Stanęli nad 

brzegiem, f.ódka kołysała się na tali, ale bez 

przewoźnika. Jedno wiosło leżało na dnie. 
— Pani sama przypłynęła? — zawołał 

przeraź* my. 
— Sama.' I 'mieni sterować. \Y Ameryce 

zawsze prześcigałam Clarka. Niech pan wra- 

ca <1<> dniu u. po tak mozolnym dniu. Do wi- 
dzenia 1 

Zamiast odejść, zaczął odczepiać łańcuch od 

wierzby, łódkę przyciągnął do brzegu, podał 
jej rękę. 

— Niech mi pan da wio-do pierwej! — za- 

wołała. 

['otrząsnął głową. 
— Ta panią przewiozę! 1'chowaj Hoże wy- 

padku! I’r<»szę siadać! 

Wskoczyła do środka, śmiejąc się uśmie- 
chem radosnej szczęśliwości. 

— f co ja pana mogę obchodzić? I co pan 
zrobi, jeżeli mi jutro przyjdzie ochota puścić 
się tą łódką aż do Niemna samej? A żebym od- 

jeżdżała do Ameryki, ocean większy i stra- 

szniejszy!... Wieź mnie pan tymczasem, bar- 
dzom rada, uczy się pan kochać!... 

I 'siadła naprzeciw niego. Wiatr rozwie- 
wał jej ciemny włos, uśmiech serdeczny i draż- 

niący zarazem rozchylał koralowe usta, oczy 
mieniły się życiem, tysiącem myśli i gorący- 
mi blaskami uczucia. 

C hwilami milczała, zapatrzona na ślad 
winiła, potem przesunęła wzrokiem po niebie 
i wybrzeżu, i odetchnęła głęboko. 

— Płynęłabym tak daleko i długo u pana 
milcząccm towarzystwie! Moglibyśmy myśleć 

każde z osobna i nie wyszlibyśmy poza tę łu- 
pinę! Niema tu Poświcia i skarbów, ani owej 
złowrogiej otchłani. Niech pan nie patrzy tak 
ponuro! Proszę mi lepiej powiedzieć, co pan 
inyJ.i w tej chwili? Pewnie pan pieśń jaką ma 

w pamięci, jak ja* 
— Nic umiem śpiewać. 
— Nauczy się pan. jak wielu innych pię- 

knych rzeczy. Ja panu zaśpiewaiji, w nagrodę 
trudu wiosłowania. 

Pochylił się nad wiosłem i podwoił szyb- 
kość. I ciec chciał rychlej od jej widoku i roz- 

marzającej melodyi jakiejś piosenki Gounoda, 
nuconej półgłosem. Ale Dubissa sprzysięgła 
się, by dopił do dna czarę udręczenia. P*oryka- 
la >ię z nim zajadle, odrzucała gwałtem od 
brzegu. Nareszcie zdyszany, dobił poświckie- 
go parku, wparł łódkę na piasek i wyskoczył, 
pomagając jej wy siąść. 

— Dziękuję! Czy pan łódką wróci do sie- 
bie? 

— Łódką. Odeszlęją pani zaraz. 

— Dobranoc zatem i do widzenia! 
Podali sobie dłonie: zawahał się i nagle 

pochylił pokornie i pocałował tę rękę. którą od- 
rzucił. 

— Dziękuję pani i przepraszam! — wy- 
szeptał głucho. 

— Nie gniewani się i czekam pana. 

•Wskoczył do łódki i odepchnął ją na głąb. 
— W ejdawutas! — zabrzmiał za nim we- 

soły głos. 
— Słucham pani! — odparł z daleka już. 
— Wracaj pan rychło! 
Nie było na to żadnej odpowiedzi, tylko 

monotonny, głuchy plusk tal o boki czółna. 

Irenka patrzyła długo zamyślona. 
— 1 niech mi kto wytłumaczy, czemu on 

mi milszy nad cały świat? — szepnęła do >ie- 
bie, podnosząc brwi i zawracając z powrotem 
d** domu. 

XI. 

\ad Sand wiłami unosiły sio ł>iałe włókna 
pajęczyny i chłodne mgły jesieni. 

Trawą porosła mogiła Grala, nowe wypad- 
ki zatarły wspomnienie chłopca, a i śladu po- 
gorzcli już nie było. Zakryły ją białe ściany, 
nowe strzechy, otoczyły płoty świeże, aż na 

"-tatku począł się wznosić zrąb chaty, rosnąc 
z dnia na dzień. 

Szlachta przyglądała się temu zdumiała, 
trochę może zawistna, utrwalając się jeszcze 
więcej w wierze w czary Ragisa. 

Czyż bo nic czary pędziły do tej budowli 
od świtu gromady dostatnich gospodarzy, od- 

ciągały od własnej roboty dorodnych parob- 
ków. ściągały o każdym czasie setki roboczych 
ra k3 

Nie brali pieniędzy, a śmieli się dzień ca- 

ły. i — odchodząc wieczorem z siekierami na 

ramieniu — napełniali zaścianek chórem pie- 
śni, jakby szli z wesela czy z kiermaszu. Czyż 
nie byli oczarowani? 

Więc szlachta zaczęła się także garnąć z 

ponmeą. skarbić ła>ki Ragisa, a stary chodził 
jak paw i podśpiewywał hcz ustanku. 

Marek, jak zwykle, nic wtrącał się do dro- 

biazg', w gospodarczych, nie wglądał w zarząd 
l<\mki. Rzadko ukazywał się w zaścianku, 
przelotnie, na chwilę jaką, w przejeździe. jak 
gość. Panna Aneta korzystała z tej chwili, że- 

by go nakarmić, uściskać, oporządzić odzież; 
Ragis, żeby się pochwalić i pogawędzić. Grc- 
nis. żeby odpaść zdrożonego konia. 

Posiedział minutę, wypalił fajkę, dal roz- 

porządzenie. radę, ucałował ręce starych i 
znów siadał na swój wóz drabiniasty, słomą 
wysłany, i ruszał dalej. 

Jesień to żniwo dla ludzi pracowitych, go- 
rące cza- dla handlarzy, a on był jednym • 

drugim. ,4 

(Ciąg dalszy nastąpi.) r 


