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POWIEŚĆ. 

(CiąK dalszy.) 
Ucrodyada, wschodnia zmy- 

,|.-»v a piękność, i wspaniała Ju- 
dyta w złocisto-purpurowei sza- 

cie .z mieczem i głową Holotcr- 
ne>a. 

Van Dyka portrety nieszczę- 
śliwej rodziny króla Anglii Ka* 
rola I, myśląca, pełna smutku w 

wielkich czarnych oczach twarz 

królowej Henryetty Mar3'i. Da- 

lej, Rubensa bujne, pełne życia i 
krwi postacie satyrów i bachan- 
tek, uwieńczone bluszczem i 
dzikiem winem, Guide Reniego 
przepyszne, natchnione dwie gło- 
wy, Ecce Homo w koronie z 

cierni, z bezmiernie bolesnym 
wzrokiem, wzniesionym ku gó- 
rze i Madonna bolejąca, z twa- 

rzą kornie pochyloną... 
Surowe, ascetyczne, w ciem- 

nym, jHHiurym kolorycie trzyma- 
ne t><>>iacic świętych i mnichów 
Ribeiry... Oto znów niesłyeha- 
nie żywe, pełne prawdy i realiz- 
mu obrazki mistrzów flamandz- 
kich. które, jeśli włoskie arcy- 
dzieła były jakby poezyą malar- 
stwa, śmiało można było nazwać 

prawdę jego i rzeczywistością, 
rodzajowe sceny, głowy pełne 
wyrazu, drobiazgowego wykoń- 
czenia, w których przyroda pod- 
patrzoną była okiem miłośnika i 
artysty. 

W Xx.} bocznej, niałei salce, o- 

to znów te niegdyś ulubione Mir 
skiego dwie postacie kobiece, pę- 
Izla Angeliki kaufmafin ; te dwie 
głowy delikatne, pełne subtelne- 
go wdzięku, w które tak kiedyś 
• iawniej wpatrywał się /. upodo- 
baniem ; czarnowłosa Sybilla, o 

natchnionem sj»ojrzeniu i dum- 
nym profilu Rzymianki. i cudna 
Westalka, cała w- białych zasło- 
nach, z lampką w ręku. 

l a szczególniej dziś długo za- 

trzymała wzrok jego, bo miała w 

tęsknych oczach coś, co jakby 
przoz sen pzrypominało mu Te- 
renię. 

Pozostał tam kilka godzin, pra- 
nie całkiem sam wśród długiego 
-zeregu sal olbrzymich, zawie- 
szonych obrazami, milczących, 
oświetlonych z góry białym, jak- 
by martwym blaskiem zimowego 
bezsłonecznego dnia. 

Oprócz niegp parę tylko osób 
kręciło się dziś po galeryi, z ka- 
talogami w- ręku, rozmawiając 
między sobą po angielsku, wido 
cznie jacyś zapaleni turyści, 
przybyli dla zwiedzenia osobli- 
wości mia>ta, nie chcący tracić 

mimo niepogody. 
W yszedł dopiero stamtąd oko- 

ło godziny trzeciej po południu, 
wrócił do hotelu, zjadł obiad 
przy pustym już prawic o tej po- 
^ tahlc d’hote”, i doczeka w* 

szy się wreszcie wieczoru, po- 
szedł znów do Romana. 

Tłusta Hausfrau. zbiegając 
adyszana ze schodów, załamała 

ręce na jego widok. 
— "O du lieber Gott!” Pan 

•uż drugi raz dzisiaj tu przycho- 
dzi, a "der jungę Herr Maler ist 
ur>ch immer nicht da!” 

Mirski przygryzł gniewnie 
wargi. 

— w takim razie wrócę 
znów jutro. Muszę koniecznie 
widzieć się z panem Sławskim. 
ł’r<>szę, niech mu pani powie, że- 
•y jutro ran0 czekał na mnie w 

d-»mu. 
Zabierał się już do odejścia, 

wtem usłyszał poza sobą 
zdumiony wykrzyknik. 

— Henryk: Coz.ty tu robisz?— 
* ujrzał właśnie wchodzącego w 

:Tamę karr :-nicy Romana. 
— Co? Poznałaś mnie choć z 

yhi po garbie, nieprawdaż? Nie- 
podobna się omylić! — drwił jak 
zwykle, witając się z przyjacie- 
lem. 

— Cói się stało, ześ przyje- 
chał? Mów prędko! Co słychać w 

'Vierzhow je? 

— Powoli, powoli, zaraz ci 
wszystko opowiem, tylko piw. 

| w ej chodźmy do ciebie na góry. 
Przesili cztery piętra. Va 

czwartem Roman otworzył klu- 
czem drzwi do swego jp.Woju. w 
milczeniu wprowadzi] tam goś- 
cia i sam *—«zcdi za nim. 

Mirski rozejrzą, siy dokoła. I 
Nieład tli był, jak zw\klc w pra-i 
cowni artysty. 

Na stole, krzemach i łóżku na- 
wet porozrzucane były r< żne po- 
zaczynane szkice i rysunki_ 
niektóre podarte walały się po j 
ziemi. 

I.ecz stojące pod oknim s/ta- 
lugi pu*te były i nigdz.ic znać nie 
było śladów świeżej pracy. 

Mirski usiadł na krześle i pa-1 
trzył na Romana. 

I>ojrzał przy świetle lampy, że, 
młody malarz schudł i zmienił' 
sic bardzo przez tych kilka tygo- 
dni : rysy miał zar»trzone. twarz 
całą jakby postarzałą, a w o- 
czarh blask jakiś gorączkowy, 

Mirski usiadł na kresie i pa- 
trząc przyjacielowi bystro w o-, 

c/y, mówić zaczął wolno i dohi ! 
tnie: 

— Biedne matczysko tam za- 
martwia się z niepokoju o ciebie, 
chciała nawet sama jechac, ale 
żw trochę chora... 

— Chora! _ wykrzyknął Ro- 
man- — Cóż jej takiego, ntów, 
na tniłość Boską. 

— N"ic groźnego i nic. nowego, 
t-horoba oczu, dawna już, a te- 
raz pogorszona bezsennością i 
płaczem: lekarz kazał jej przez 
dwa tygodnie sicd/.iec w ciem- 
nym pokoju, a o wyjeździć z do- 
ntu ani słyszeć nie chciał. Więc 
ja. widząc, jak te hiedne kobiety 
się tam gryzą i niej*.koją o cie- 
bie. i po całych dniach beczą, 
spakowałem manatki i przeje- 
chałem tu obejrzeć cię. żebv 
modz potem zdać im rvlacyę, żeś 
zdrów i cały. 

Jakiś ty dobry, jaki p«'H.'zci- 
wy. mój Henryku! Prawdziwego 
mamy w tobie przyjaciela. 

A Mirsk, na to trochę szorsf 
iC->: 

— o» Uifs/ mi ZJ C.. izięko.l 
wae, ni? -'obiłem icg • tvlc dla 
ciebie, *le dla nich, tam... nie 
ir ige ..nieść widoku babskirh la- 
mentów. Air zdaje mi się. że 
zbyteczne były te. wszystkie oba- 
wy o ciebie, bo jak widzę, nie 
dzieje ci się nic złego i wznosząc 
z tego. co mi mów iła twoja Haus- 
frau. że mniej w ięcci raz tylko 
na tydzień w domu nocujesz, są- 
dzę. że na pet baw i>z sic wcale 
niezłe! 

Ciemny rumieniec przeleciał I 
po twarzy Romana. 

— Cóż chcesz? Hulam, żeby 
się oszołomić, zagłuszyć te prze- 
klęte w spomnicnia. Do stracenia 
nic mam już nic... niech zginę, 
niech przepadnę marnie, nic już 
po mnie nikomu! 

Usiadł przy >to!e. podpierając 
głowę rękami. 

Wydawał sic bardzo znu/ony 
i przybity. 

Mirski na to napadł na niego. 
— Wstyd ci tak mówić. .. Czy 

zapominasz o matce, dla której 
je-teś jedynym ocleni życia, któ- 
ra wszelkie mi siłami łożyła na 

twoje wychowanie, odmawiała i 
sobie niejednego, żeby z ciebie 
zrobić dzielnego i porządnego 
człowieka, a teraz zamartwia sic 
biedaczka... Czy zapominasz... 
o Tereni? — i tu głos przycichł, 
mu nagle. — Czyż takie dwa ser- 
ca kochające i wierne niczem już 
nie są dla ciebie.' 

— i>ie mow togo. me mow ... 
— Będę mówił, bo mam słusz- 

no^< A twój talent, przyszłość? 
Odzie te dawne marzenia o sztu- 
ce, sławie, to rwanie się w górę, I 
do ideałów? 

— Ja nie mam już talentu. Od 
powrotu z W ierzbowa nie potra- 
fiłem jeszcze ani jednej kreski 
porządnie narysować. Com za- 

czął, darłem i rzucałem, ot- leżą 
tu jeszcze te śmiecie. Tyle już te- 
raz po mnie na świecie, co po 
tych zdartych papierach. Skoń- 
czyłem już ze wszystkiem. na- 

wet i z moim zawodem. 
Mirski patrzył na niego nawpół 

gniew nie. na w pół z politowa- 
niem i żałośnie kiwał głową. 

— I to wszystko dla jednego 
ładnego buziaka, dla jednej pary | 

pięknych oczu! Oj, Komanie 
Komanie, czy nic szkoda ciebie? 

— Szkoda, czy nic. stało się. 
Sam nic wiedziałem, do jakiego 
stopnia ią kochałem: przekona- 
Icnt się dopiero, kiedym ją stra- 
cił. Może to >iabośc z mci stro- 
ny, że mówię to przed tobą ale 
Aiem. żeś ty mi życzliwy, że 
mnie zrozumiesz, a zresztą juz 
mnie dusi to moje mik zenie... 
<h\ paru tygodni żyję jak bydlę. 
f’iję hulam i zawsze, zawsze ten 
nuSj boi idzie za nutą! Wstrętne 
nti są tc wszystkie. do których 
się zbliżam, bo ciągle, ciągle wi- 
dzę przed sobą tylko ją jedną! 

— Pamiętasz, com ci mówił 
zeszłego lata, kiedy sic zaczęła 
ta twoja nieszczęsna znajomość 
z paniami ze Sławne? Pamiętasz, 
jak cię przestrzegałem, że z tego 
nic dobrego dla ciebie wyniknąć 
nie może żc jak przyjdzie na cie- 
bie nieszczęśliwa miłość, to cię 
przy twojej gwałtownej, krańco- 
wej naturze, diabli wezmą razem 
7. twoją sztuka i twoim talentem. 

— I miało «lusznosć... Nie 
ja pierwszy i nie ja ostatni tak 
ginę... W końcu, czyż warto 
nawet o tern mówić? Czemże jest \ 
jeden człowiek.' Proszkiem, ato- 
mem na szerokim swiecie... 
t złowiek zginie, a świat pójdzie 
dałej swoim torem, nie zmieni 
się na nim nic. 

— Skądże tobie “żnów taka 
rozpaczliwa filozofia? Nie róbże 
tylko z siebie dekadenta mój ko- 
chany, bo tych znosić nie mogę, 
a z tob^ chciałbym przecież po- 
zostać w przyjaźni — usiłował 
żartować Mir»ki, chcąc przerwać 
ponury nastrój rozmowy. 

Ale Roman potrząsnął prze- 
cząco głową. 

— To nie żadna poza, żaden 

dekadentyzm! To nieszczęście w 

całej prawdzie i nagości... po 
prostu grom uderzył we tnuic i 
zmienił wszystko w popiół, a ty 
mi mówisz o pracy, o sztuce, o 

przyszłości — jednem słowem c 

rozpoczęciu życia na nowo? 
— Prawda... ja sam taki wy- 

braniec losu- takie dziecko szczę- 
ścia, nie tnogę zrozumieć, eżem 

jest cierpienie... — odezwał się 
Mirski z goryczą. 

Roman, podniósł na niego 
w /r< >k pełny smutku. 

— Czemu ty mówisz takie 
przykre rzeczy? Co do ciebie, ja 
nieraz podziwiałem siłę twojego 
charakteru i pozorną pogodę u- 

ntysłu, ale sam tego nie potrafię, j 
Nie lubuję się w inojem nieszczę j 
ściu, nie analizuję go, tylko po 
prostu cierpię, cierpię -trasznie 
i nie widzę już dla siebie żadne- 
go ratunku! 

Dziwna mysi błysła w mozg u 

Mirskiego. 
— Mógłby być jeszcae — rzekł 

powoli, jakby do siebie — jeżeli 
jedynym ratunkiem dla ciebie 
miałby być powrót do niej... 
Niema jeszcze nic straconego. 

Koman roześmiał się dziko. 
— Nic straconego? Chyba nic 

nie wiesz... Słyszysz, zaręczyła 
się z tein bydlęciem, t> tn Gorwi- 
czem i ślub ich już za dwa tygo- 
dnie! W iem to od jednego kole- 
gi Warszawianina, który nieda- 
wno stamtąd powrócił... i wi- 
dział ią parę razy na ulicy i w te- 

atrze. z matką i z tym... 
Zerwał się z miejsca i zaczął) 

biegać po pokoju, cały wzburzo- 
ny: 

— Jak ona mogła! O Boże, jak 
mogła! Myślałem* zdawało iri\ 
się. że mnie tak kochała! A jeżeli 
nic kochała, to pocóż tak kłama- 
ła! A tu naraz przyszedł ten 

cymbał, ten manekin próżny w 

dobrze skrojonym fraku i błysz- 
czących lakierkach... i rzuciła 
mnie. rzuciła dla niego... Od 
paru tygodni męczę się jak potę- 
pieniec, łamię sobie nad tern gło- 
wę po całych dniach i nocach... 
nawet w czasie najgwarniej- 
szych hulanek myśl ta nie daje 
mi spokoju! Co się to stało? Dla- 
czego mnie ona opuściła? Czy 
płzcdtejn cały czas kłamała mi- 
łość, której nie czuła? 

Mirski patrzył na niego jakby 
troszkę drwiąco. 

— Jesteś widocznie nader sła- 
bym w psychologii dusz kobie- 
cych* mój drogi... No, i nic dzi- 
wnego! Taki młody, ładny chło- 
piec miał wcale co innego do ro- 

boty, jak zajmow:ać się takiemi 
abstrakcyjnemi studyami. Ja zaś 
miałem całe życie czas po temu... 

— Co chcesz przez to powie- 
dzieć ? 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WYDZIAŁU KOBIET Z.N.P. 
z dnia 9 ilpea 19i4 r. 

a !■-- 
Posiedzenie otworzyła preze- 

ska pani K. Oł»ar*ka. 1 fc odczyta- 
niu listy członkiń, przyjęto proto- 
kół z ostatniego posiedzenia bez 
poprawki. 

Sprawozdanie sekretarki i ka- 
>ycrki priyjętb tak. jak zostały 
przedłożone. 

Rachunki przedłożone, polecono 
wypłacić. 

Komitet szkolny sprawozdaje, 
ze z dniem ó lipca br. rozpoczęto 
już naukę języka polskiego w 

szkółkach wakacyjnych w pięciu 
dzielnicach. Liczba dzieci w tych- 
że już w pierwszych dniach jest' 
wcale pokaz na i według opinii! 
nauczycielek w ciąyu pierwszego 
tygodnia stale zwiększać sic bę-; 
dzie. 

dr. Orłowski, sekretarz, 
C»m. na Trójcowic ofiarował się z j 
nagrodami dla dzieci zC szkółki j 

tamże. Ponieważ W ydział Kobiet 
p. prowadzi me jedną, ale 

pięć szkółek i nic czyni między 
niemi żadnej różnicy, uważa ta- 

kie faworyzowanie pewnej liczby 
dzieci za-krzywdzące dla drifgich, 
tak samo pilnych i grzecznych, 
dlatego tez uchwalono podzięko- 
wać sekretarzowi za dobre chę- 
ci. a zarazem pro>ić, aby ze 

względów wyżej podanych 
wstrzymał z rozdzielaniem na- 

gród. 
Chcąc ułatwić członkiniom 

Wydziału Kobiet Z. X. P. by'wa- 
nic na posiedzeniach, postanowio- 
ne* — na odnośny wniosek, odby- 
wać swe posiedzenia o godzinie 
7 ;.V> wieczorem w każdy drugi 
czwartek mieniąca. 

Po omówieniu jeszcze kilku 
spraw preze-ka na postawiony 
wniosek poiedzcnic odroczyła. 

GAZETKA DLA DZIECI. 
HISTORYA STAREGO 

DZWONU. 

(Ciąg dalszy) 
Tymczasem tatuś zgodził >ie 

chętnie, gfly mu o projekcie jk>- 
wiedziano. 

— Bardzo dobrze. niech się 
dzieci j»o trochu przyzwyczajają 
d<-> samodzielności— rzeki do ma- 

my. 

Zaczęto więc omawiać szczegó- 
ły wyjazdu i natychmiast w\.-la- 
no do Borucitia list i prośbę o 

konie na j*o;titrzc. A później za- 

brał tatuś Stefa uo swego gabine- 
tu na “słówko**. 

“Słówko" trwało dość długo. 
— W idzi-z. Stef — rzekł tatuś 

na zakończenie — Ty. jak się za- 

czyta>z. to u bożym śniecie za- 

pontinasz. a tu trzeba mieć oko 
na siostrzyczki. pamiętać o nich. 

— Ib de pamiętał, ojcze! Przy- 
rzekam ci to. 

— Jes/.cze jedno: \\ie>z. /c 

mamusia ma cod/icń lckcyę iran- 

euskicjio z Anką. Ty jc-ni "mo- 

cny** we trancti'kim. musisz wiec 
mamusię zastąpić. Czy podejmu- 
jes/ sję tego? 

Stef zamyślił >ie. 
— To trochę trudno. ojcze. 

Anka nie zechce mnie słuchać. 
— Już ja to lńorę na siebie. 
— Jeżeli tak. zgoda. 
— Xo więc wszystko załatwio- 

ne. ITam ci i wierzę. Teraz ty 
będziesz opiekunem siostrzyczek. 

Dzieci taką miały ochotę je- 
chać na wieś, że jeszcze tcg.-* 
wieczoru każde z nich. samr h\J> 
z |N.mocą niaim. upakowało >wc 

ma nutki. 
lo tez następnego dnia nic już 

nic pozostało do roboty. Stel za- 

siadł więc sobie do czytania. An- 
ka zaś i Krysia włóczyły »ic z 

kąta w k.ąt po całym domu. przy- 
czem Krysia zanudzała wszyst- 
kich pytaniami: 

— A c/y duży ogród w Roru- 
cinie? A jakie tam są pokoje? A 
czy jest kot? A pic.-? Czy są ko- 
nie? 

T tak dalej bez końca. 
Wreszcie przypomniała sobie 

o tajemnicy starego dwom i nuż 

męczyć brata, żeby jej coś o* tern 

O[»owiadał. 
— Kiedy ja dobrze nie pamię- 

tam — bronił się chłopak. 
W końcu rzekł zniecierpliwio- 

ny: 
— Idź, zapytaj tatusia. On ci 

opowie. 
Fannie Krysi w to graj. 
— Naturalnie, że zapytam — 

zawołała. —— Tatuś jest właśnie 
na górze w *w'oim pokoju. Pój- 
dę. przypomnę, że nam obiecał 
wszyściuteńko opowiedzieć. 

Usłyszała to Anka. 
— Wiesz co, Stef — rzekła. — 

Chodźmy z nią także, to i my się 
dowiemy. 

Foszli więc we trójkę. Panna 
Krysia pędziła po schodach, aż 
dudniło, ale na ostatnim stopniu 
opuściła ją odwaga. 

— A może tatuś śpi... może 

zajęty, może się rozgniewa? — 

szepnęła. — Lepiej ty zapukaj. 
Anko, tyś starsza. 

Wiedziała Krysia, czem przy- 
podobać się siostrzyczce: wie- 
działa. że ona lubi, jeśli j* nazy- 
wać "starszą*. 

To też Anka zgodziła >ię zaraz 
na zastępstw*. 

}’uk. puk wc drzwi. Puk. puk. 
— To my. tatusiu, to my. 
Drzwi otworzyły się. 
— A. szanowna trójka?.. Cze- 

go. chcecie, dzitciaki — zapytał 
tatuś wesoło. 

Teraz Krv>ia skoczyła na- 

przód i “jednym tchem’* wyrecy- 
towała. poco prz\»/.li. 

— Ano. dohr/e. Mam trochę 
snoIh•dnego czasu. chodźcie na! 
gaw ę*lkę. 

Kiedy “trójka" Usadowiła się 
już. gdzie k- -1111! wypadło. Stef 
nic~p.*dziewanic zapytał: 

— Proszę ojca. czy Borucin to 
własna wieś ciotki I ry ? 

Nic wio. m»»i chł'<|K*ze. tył-. 
ko duży. >tarv dom. 7 du/vmJ 
et a rym ogrodem. Dawniej hyla to 

ogromna p< >siadłosc. ale stopnio- 
wo sprzeda w ano ziemię włościa- 
nom. aż nkońcu p rosta! tylko 
ten kawałek, który należy do niej 
cktfćc/ncj .siostry, lry. Mój dzia- 
dek ... 

— I atnsiu. a kiedy będzie o 

tycli cudach i dziwach — prze- 
rwała K ry »ia. 

— Teraz o iastiic. Otóż mój 
dziadek i»yi wielki żartowniś. Do^ 
pó/.ncgo wieku lubił płatać iiglc.j 
naturalnie nieszkodliwe, i w sta- 

*yni łomu |H»urządzal różne "za-j 
>udzki“ na nieuważnych i łatwo-1 
wierny ch. 

“Panna Krysia" słysząc o fi- j 
glach i zasadzkach. aż p«Misko-] 
c/yla na krześle / wielkiej ucie-, 
oli\ i zaczęła wołać, klaskając w] 
ręce: 

— Ach! tak. tak! Niech nant | 
tatuś o tych figlach najpierw o* j 
po w ie. 

— Cicho bądź. Krysiu — wy- 
stąpiła Anka z napomnieniem.— 
Ciągle przerywasz tatusiowi. 

Ale tatuś uśmiechnął ,-ic tylko 
do córeczki i mówił dalej: 

— Ot*>/ (>atnictant do>konalc z 

czas»>w tnego dzieciństwa, że w 

Borticinic, w sieni blisko drzwi 
u-chodowych. stał naturalnej 
wielkości murzyn drewniany. 
Murzyn wyglądał jak żywy. Je- 
dna rękę opierał na poręczy znaj- 
dującego się obok krzesła, w dru- 
giej trzymał sporą tarkę.. Krze- 
sło było wygolne. zachęcało do 
sj>oczynku. lecz niech-no kto u- 

siadł na nieni, natychmiast sie- 
dzenie opuszczało się w dół i nie- 
fortunny gość niespodziewanie 
znajdował się na ziemi. 

— Az tacką co się robiło? — 

zapytała Krysia. 
— Coś podobnego. Skoro na 

tacce położono choćby najmniej- 
szy drobiazg, wnet odskakiwała 
sprężyna i tacka wędrowała w 

górę. prawic pod sam dach. 
— Ha. ha. ha! — zaśmiała się 

dziewczynka — to dopiero mu- 
siało być zabawne... No i co 

więcej... co więcej ? 
(C. d. n) 

KŁOPOT Z LALECZKĄ. 

Ileż to roboty 
Miewają mateczki, 
Kiedy to fartuszki 
Pobrudzą laleczki! 
Nitttm, dobre dziecko. 
Lecz brudasek wielki. 
Niech je konfitury. 
Owoce, karmelki. 
Zaraz się pobrudzi. 
Ot. pełno plam wszędzie! 

| C zy też z niej porządna 

Kiedy lalka będzie? 
Wczoraj się bawiła 
W’ chowanki ta mała 
I... pomyślcie tylko 
Za piec się schowała! 
Za piec, gdzie jest tyle 
Kurzu, pajęczyny! 
Kiedy stamtąd wyszła... 
Boże mój jedyny! 

! Przykro było spojrzeć: 
Sukienka różowa 
Zrobiła się czarny. 
Czarna była głowa. 
Pończoszki zbrudzonc, 
A bucik rozdarty. 
Ljżc, mościa panno, 

l Cóż »o znów za zartv! 
Mamusia ma różne 
Zajęcia kłopoty, 
Jeszcze ty jej będziesz 
Przysparzać roóity! 
Bardzo się mateczka 
Na Niusię zgniewała. 
Potem ciepłej wody 
W wanienkę nalała 
I pierze w ogródku 
Fartuszki laleczki. 
Ach. wielez kłopotów 
Mają te mateczki! 

WŚRÓD OBCYCH. 

R/.cka Amazonka toczy ogro- 
mne ma»v swoich wód. dążąc do 
lal oceanu. Przepływa ona wielki 
kraj, zwany Brazylią, który zaj- 
muje wschodnią połowę Amrcy- 
ki południowej. 

Amazonka jest największą rze- 

ką na kuli ziemskiej. Powstaje z 

połączenia dwóch izek: Tangu»a- 
gua i Lcayale. przepływa przez 
góry Kordyiiesy. tworząc trzy- 
naście wodospadów, a następnie 
przedarłszy się nrzcz skalico*! 
czeluście Maiwrruhu, wpada doi 
oceanu Atlantyckiego. Przy uj-j 
sc:u Amazonka jest szeroka na i 

trzydzieści pięć ;.<il. a długość 
jej biegu wynosi przeszło 800, 
mil. Płynie ona przez krainy: E-. 
kwator, Peru i Brazylię. Buj ;a j 
roślinność i nieprzebyte lasy o-' 
kry weta brzegi Amazonki. 

W lasach Lira: vIii żyją jagua- 
ry. wczc ir. lipy i *óine ptaki. W 
nurtach r/.eki :<!awiają sic »hk- 

c/ne ryby i wyborne żółwie, lc z 

straszą także człowieka kroko- 
dyle. dorastające do 10 metrów 

długości. 
W pośnwl tej nieprzeby tej 

brazylijskiej pu>zczv niedaleko 
<**d rzeki Amazonki. stała ukryta 
" gą>zczu leśnym niewielka chr>- 
ta, zbudowana z okrąglaków im>- 

ociosanych pni. Drzewa gumowe 
i palmowe otaczały ją dok la. 
Poza chatą rozciągało się nie- 
wielkie pole, na które m rosła ba- 
wełna i inne zbnzn. bujnym o* 

kryte kłosem, gdyż ziemia w 3ra 
>ylii ;est niezmiernie urodzajną. 

Była to pora deszczowa, trwa 

jąca «»d listopada d< czerwca. To 
też przed chatą nie było widać 
nikogo; ludzie i zwierzęta schro 
nili się przed ulewą. Dzień osta- 
tni grudnia *niutnil usposobił 
gospodarza chaty. Siedział on 

zamyślony przed kominkiem, na 

którym suty płonął ogień, / mrok 
zapadał, człowiek, siedzący przy 
ogniu, nie zwracał uwagi ani na 

krzątaninę żony. nakrywającej 
do wieczerzy, ani na wesoły 
szczebiot dwojga dzieci. 

Dzieci rozmawiały po polsku, 
chata bowiem należała do emi- 
granta Polaka, który tu osiadł 
oddawna, wykarczował pole, zbu- 
dował chatę i przywykł już do tu- 

tejszego. samotnego życia. Nie 
zapomniał jednak o swojej ojczy- 
źnie i na gościnnej ziemi brazy- 
lijskiej czuł się zawsze wygnań-, 
cem, tułaczem, i dziś z pewnoś-j 
cią myślał o swym kraju. Żona i 
nie przerywała jego zadumy; je- 
dno z dzieci wreszcie zwróciło | 
się do matki: 

— Marno, opowiedz nam o Pol- 
sce... 

Kobieta spojrzała na męża. 
— Chodźcie, ja wam opowiem 

o Polsce... 
Poskoczyły dzieci do ojca. któ- 

ry zaczął im opowiadać o dale- 
kiej a nieznanej dla nich krainie. 
Mówił im. jak w tej porze roku 
w Polsce gruby śnieg pokrywa 
ziemię, jak miękkim puchem ob- 
wija nagie konary drzew, jak bie- 

| dn« wróbelki kryją się pod strze- 
chy chat i dworków... 

Dzieci słuchały z zachwytem, 
co chwila przerywając ojcu ja- 
kiemuś zapytaniami. 

Podano wreszcie wieczerzę, a 
maleństwa posnęły, marząc o bia- 
łych obszarach puszystego śnie- 
gi1- Rodzice długo jeszcze sie- 
dzieli przy stole, poważni, zadu- 
mani, rzadko zamieniając słowa 
rozmowy. 

Wreszcie z uderzeniem godzi- 
ny dwunastej uścisnęli się serde- 
cznie, i z uczuciem życzyli sobie 
powodzenia w tym rozpoczyna- 
jącym się roku. Wiodło im się tu 
dobrze na tej brazylijskiej ziemi, 
majątek wzrastał, dzieci chowa- 
ły się zdrowo, niemniej na dnie 
tej pomyślności kryło się morw 
goryczy. Znajdowali się przecież 
wśród obchych... 
~ O. gdyby wrócić tan, do 

swoich 1 ~ szepnął z utęsknie- 
niem ojciec, a matka szeptem do- 
dała: 

Da Bóg, powrócimy... 

OBIETNICA. 

Mała Adzia i brat jej Kazio 
szli razem przez miasto do babu- 
ni. Matka obała się puścić ich 
samych, ale dzieci tak uroczyście 
obiecywały iść uważnie że w 
końcu przyzwoliła, tern więcej, że babunia mieszkała blisko. 

Tylko pamiętaj Kaziu opie- kować się młodszą siostrzyczką; 
trzymaj ją ciągle za rękę — upo- 
minała mama. 

Dobrze mamo, nie opuszczę 
jej ani na chwilkę — przyrzekał 
chłopiec. — Już jak dam słowo, 
to mamusia może być pewną, że 
go dotrzymam. 

\N łasnie, że nie jestem pe- 
wną, moje dziecko! Nieraz już 
nie spełniłeś danej obietnicy. 

— Ale tym razem spełnię — u- 

pewniał chłopiec. 
Idąc wolno dzieci doszły szczę- 

śliwie do miejsca, gdzie się ulice 
przecinały. Dużo automobilów i 
wozów jechało w tę i tamtą stro- 
nę. 

Kazio zapatrzył sie na jadą 
cych i zapomniał o Adzi, a prze- 
biegłszy przez ulicę dopiero na 

przeciwległym chodniku z prze- 
strachem ujrzał, że siostrzyczki 
przy nim niema. Spojrzał za sie- 
bie. O. Boże! Adzia leżała na śro- 
dku ulicy. Jakiś pan podniósł 
dziewczynkę, a Kazio poskoczył 
za nim. 

— Adziu, zawołał —-co ci się 
stało. Adziu? 

— Czy to twoja siostra? — za- 

pytał nieznajomy wchodząc do 
apteki. — Wóz j>ędząc, uderzył, 
ją dyszlem i straciła przytom- 
ność. 

Kazio z przerażeniem patrzył 
na Madą twarz siostry i szeptał: 

— Co się jej stało? Co sie sta- 
ło? 

— Dowiemy się zaraz. Zostań 
tu z nią. a ja zawezwę doktora. 

W krotce nieznajomy wrócił z 
doktorem i pobiegł po matkę 
Adzi. 

— Dziecko jest tylko silnie o- 

głuszonc — rzekł po chwili do- 
ktor — ale. dzięki Bogu, nic po- 
ażnego. Wkrótce przyjdzie do 
przytomności i można będzie za- 
nieść ją do domu. 

Niebaem nadbiegła matka dzie- 
ci. przerażona i drżąca. Skoro 
Adzia otorzyła oczy, matka za- 

pytała o przyczynę i szczegóły 
ypadkti. Kazio wtedy szczerze o- 

powiedzia łcałą prawdę. 
Dobra matka nie robiła mu ża- 

dnych wyrzutów, tylko oczyma 
pelncmi łez spojrzała na syna. a- 

le dla niego ten smutek t choroba 

siostrzyczki były dostateczną ka- 
rą. 

Człek się rodzi do pracy; kto 
cza* traci marnie, 

I ak żyje jak ów, co go sen wie- 
czny ogarnie, 

* * • 

Kto garnka ziemię nosi — góry 
się doczeka; 

Z kropli za kroplą z czasem u- 

zbiera się rzeka. 
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