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POWIEŚĆ. 

(Ciąg dalszy.) 
Olga zastanawiała się nieraz, 

laczego. Wiedziała zdawna. że 
ie lubił tak zwanego "wielkiego” 
wiata, miał nawet do niego pew- 
c uprzedzenie, nazywał go bez- 
tiyślnym i sztucznym — czyżby 
vięc tutaj pociągał go ktoś — 

noże jakaś kobieta? 
Że wogóle stał się ulubieńcem 

pań, sama widziała to dobrze; o- ! 
*,raz7 jego pt-zy tcm zyskiwały ! 
-ławę coraz większą, a bohater- i 

-kie przygody w Tonkinie ota- 

czały go pewną rycerską aureo- 

lą. Jednem słowem, stał się mo- 

nym, co w świecie jest ostatnim 
wyrazem powodzenia. 

Pozostał jednak zawsze sobą, J 
akim, jak był dawniej; uprzej-' 

mym dla wszystkich, nie zniża-! 
ącym stę nigdy do nadskakiwa-, 
iia wyższym, bęz wyniosłości 

u zględem tych. których mógł u- j 
v. ażać za niższych od siebie (to- i 
warzystwo wielkiej stolicy po- 
siada całą skalę drobnych, ledwo 
dostrzegalnych odcieni), jak to 
czyniło tylu innych dokoła nie- 
go. 

Z Olgą nie zamienili nigdy wię- 
cej niż parę słów, instynktownie 
zdawali się unikać siebie wza-1 
jcninie. 'Kiedy on wchodził do 
»alonu, w którym ona flirtowała 
wesoło, otoczona gronem czar- 

nych fraków, widok jego od- razu 

jakby lodem ścinał jej dowcip i 
swobodę. 

Czuła się wtedy skrępowaną, 
nieszczęśliwą, i jakby zawstydzo- 
ną przed nim. 

A jednak, gdy czasem nie było 
go na jakiej zabawie lub zebra- 
niu, wszystko tam wydawało jej 
się nudne, nużące i obojętne, czas 

wtedy wlókł się żółwim krokiem 
i jak wybawienia oczekiwała i 
chwili powrotu do domu. 

Myśl o nim uparta, wyłączna.! 
opanowała ją całkowicie. 

Nie nazywała tego jeszcze mi-1 
łością, nie zastanawiała się nad 
rodzajem swoich uczuć, nie anali-; 
zowała ich, tylko poddawała się 
im całkiem, jakby we śnie, miała 
t) lko wrażenie lęku, żeby się z te- 

go snu zbyt wcześnie nie obu- 
dzić. 

Tak było przez kilka tygodni. I 
W połowie stycznia Roman ! 

Sławski wyjechał do 'Wierzbowa, 
mówiono, że do matki, która na- 

gle zachorowała. 
Powrócił po tygodniu i wtedy 

Olga pierwszy raz odważyła się 
zbliżyć do niego, zapytując o 

zdrowie pani Anny. 
Spojrzał zdziwiony i odpowie- 

dział uprzejmie, że nie było to 
nic groźnego, a obecnie matka j 
już zdrowa jest zupełnie; mówili 
też wtedy trochę o Wierzbowie, | 
o Tereni — i jego widocznie u- j 
jąć musiała ta jej życzliwość i 
zajęcie się tern. co mu było naj- 
bliższe. bo odtąd często już roz- 

mawiali, nic dotykając jednak ni-1 

gdy spraw osobistych, a przede-! 
wszystkiom przeszłości. 

Czuli oboje mimowoli, że za- 

wiązuje się między nimi coś, co 

coraz silniejszem i serdeczniej-, 
szem się staje, a na pozór byli wo- 

bec siebie sztywni i skrępowani, 
bardziej niż każde z nich byłoby 
względem człowieka, widzianego ! 
po raz pierwszy w życiu. 

On dla wszystkich kobiet jed-1 
nakim był, uprzejmym, swobod- 
nym, lecz nigdy nie nadskakują- j 
cym. Je/.eli z którą bawił się mo- 
że więcej i lepiej, niż z innemi, 
to jedynie z tą Genią Zelską, o | 
której naiwności i prawdziwie ło- 
buzowskiem zachowaniu się opo- 
wiadano sobie przeróżne aneg- 
dotki w kole ich znajomych. 

Kydo dla wszystkich widocz- j 
nem, że młody, przystojny ma- [ 
l.irz ogromnie i»odoba się weso- j 
łej panience; była zbyt młoda, j 
zbyt szczeń by umieć, lub na-( 
wet starać się to ukryć. 

Jak zwykle w* takich razach 1 

bywa, zaczęto z togo wysnuwać : 
wnioski na przyszłość, a ponie- : 

waż rzeczywiście widywano ich 
często razem, śmiejących się i wi- 
docznie bawiących się znakomi- 
cie, poważne mamy, drzemiące 
na kanapach podczas balowych 
nocy, uradziły między sobą, że z 

pewnością będzie z nich para. 
Rył już początek lutego. 
Umiw waniak dtładke- 

wy bal kostyumowy. 
Par bj ło kilkadziesiąt, przyję- 

cie świetne, stroje bogate, kobie- 
ty w większej części ładne i mło- 
de. 

'Księżna Adela, wysmukła, tro- 
chę sztywna, ze swymi wybitny- 
mi rasowymi rysami i jasnem, 
dumnem spojrzeniem, miała ma- 

jestat prawdziwie królewski w 

j Przcpysznym, jasno-Wękitnym 
stroju Maryi Antoniny, \\y>zy-| 
wanym srebrem i perłami, z tra- 

dycyjną. koronkową chusteczką 
skrzyżowaną na piersiach. 

Dwie jej siostrzenice, panny j 
Gińskie, wchodzące tej zimy w 

świat pod jej opieką, obie wyso- ! 
k:e, ho/e blondynki, bvłv bardzo 1 

ładne, jedna, jako kwiaciarka, j 
druga jako pasterka a la Wat-! 
teau. 

Pani Źelska, w mało w niczym 
stroju cyganki, obwieszona zło- 
tymi cekinami, z błyszczącym, 
pełnym ognia wzrokiem, wyglą- j 
dała dziś zupełnie młodo i tań- ! 

czyła zawzięcie. 
Narzeczeni, Helenka Żclska i' 

kuzynek jej Łowicki, wystąpili 
oboje w malowniczych strojach 
tyrolskich. 

Genia, przedstawiająca ‘"Sto- 
krotkę”, w krótkiej sukience z 

białych i różowych tiulów, ubra- 
nej fantastycznie całymi pękami 
stokrotek, była bardzo wdzięczna 
i milutka, i, jak wszyscy zauwa- 

żyć mogli, coś bardzo ładnie spo- 
glądała na Romana Sławskiego, 
przebranego dziś za husarza poi- i 

skiego z orlemi skrzydłami przy 
srebrzystej zbroi. 

Jak zawsze, tak i dziś, królową 
zabawy była Olga Gorwiczowa, 
w fantastycznym, wspaniałym 
stroju, wyobrażającym “Pło- 
mień”. 

Długa, obcisła suknia z atłasu ! 

ognistej barwy, od ramion spa- 
dający i wlokący się majestaty- 
cznie za nią płaszcz z gazy tejże 
barwy, cały naszyty blaszkami j 
płomienistemi, gdzieniegdzie 
przechodzącemi w odblaski sta- 
lowe i błękitne — a u ramion, 
jakby skrzydła z gazy bla-do-nie- 
bieskiej; gorąco złote włosy roz- ! 
puszczone, a nad czołem fantas- 
tyczny dyadem z opali i emalii I 

płomiennej barwy. 
Robiła wrażenie jakiegoś cud- 

nego egzotycznego kwiatu, roz- 

kwitłego pod palącem słońcem 
równika, lub zaczarowanej księ- 
żniczki z bajki. 

'V\ Odziała Romana, rozmawiają- 
cego dziś więcej niż zwykle i 
śmiejącego się wesoło z Genią 
Źelską — i ogarnęło ją bezwied- 
nie prawie gorączkowe rozdraż- 
nienie, ubarwiło żywszym ru- 

mieńcem jej śliczną twarz i prze- 
kornym jakimś, zalotnym blas- 
kiem napełniło oczy. 

Tańczyła dziś szalenie, budzi- 
ła zachwyt większy jeszcze może 
niż zwykle, lecz mimo to czuła w 

duszy niesmak i zniechęcenie. 
Była właśnie przerwa w tań- 

cach. Całe towarzystwo rozeszło 
się jk> bocznych s^aoh, gdzie za- 

stawione były stoły z jedzeniem j 
i winami: z daleka dochodził 
stamtąd gwar licznych zmiesza- 
nych głosów. 

W ogromnej sali balowej pozo- | 
stało tylko kilkanaście osób. 

'Między nimi była i Olga, któ- 

rą stary książę Alfred Czarno- 

grodzki. przebrany za francuskie- 
go markiza, odprowadził był wła- 
śnie z bufetu. 

•Stali obok siebie, rozmawia- 
jąc : ona. wsnaniała. królewska, 
wyższa od niego prawie o głowę, 
niedbale bawiła się wachlarzem, 
on drobny, szczupły, wznosił ku 
niej swą znużoną twarz starego 
światowca, wyrażającą w tej 
chwili jakiś chciwy, gniewny pra- 
wie zachwyt. 

Roman stał na drugim kófccu 
sali, wysoki, silny i piękny w ry- 
cerskim swym stroju; światło 

lamp elektrycznych zapalał© jas- 
ne odblaski w lśniącym pancerzu 
jego. 

Wtem z drzwi przeciwległych 
wybiegła Genia, trzymając w rę- 
ku oberwaną od sukni różową 
falbankę i ślizgając się po gład- 
kiej posadzce, jakby po lodzie, 
przebiegła pędem całą salę i *a- 

trzvmała »ie przy Romanie 
— Wit co, doafcMuła by- 

łaby to ślizgawka! — zawołała 
wesoło, — Do tańca prawic za- 
uadto slizko, co, nieprawdaż? Ja 
j “i raz wywróciłam się jak dłu- 
ga z tym młodym Gińskim. co 
to tak tańczy, od siedmiu boleści! 
Tak się potem okropnie śmiałam 
a mama mnie zburczała, nie.! 
pan sobie wystawi! Powiedziała, 
że zachowuję się jak ulicanik, nie 
jak doro.sła panna! Szczęście, że 
teraz tego mojego ślizgania się 
przez salę nie widziała, bo znów 
byłoby kazanie! Tylko, że ja z 

tych bur nic a nic sobie nie A>- 
bię, tak już do nich przywy- 
kłam, że mi ani trochę humoru 
nie psują. Tak było i dawniej, 
jeszcze kiedym była dzieckiem; 
■nieraz bili mnie w skórę, a ja na 
złość w tedy myślałam o czemś zu- 

pełnie innem. 

bmiała się wesoło, pokazując 
białe ząbki, drobne i ostre, jak u 

mj szki i patrzyła Romanowi w 

oczy z bezwiedną jakąś, półdzie- 
cinną zalotnością. 

— Panno Geniu, niech pani po- 
patrzy na zgorszone miny tych 
pań siedzących na kanapach! Nie 
mogą jeszcze przyjść do siebie z 

przerażenia po tej ślizgawce pa- 
ni wzdłuż sali. 

— Ej! co tam te stare graty! 
Mnie takie głupstwa bawią, i ani 
myślę się krępować 1 Ale, ale, pa- 
nie Sławski, niech też pan pa- 
trzy, co mi zrobił ten fujara, ten 
niedołęga Julek! 

I mówiąc to, wskazała na roz- 

dartą falbankę. 
— Tak mnie urządził w mazu- 

rze. Ja krzyczę, ie mi drze suk- 
nię, a on nic, tylko jedzie dalej. 
Całą falbanę zmasakrował! Żeby 
go licho porwało! Powiedziałam 
mu. ale doprawdy bardzo jeszcze 
spokojnie, że jest idyotą, i ten 

niedołęga się obraził, czy to nie 
śmieszne? I nie tylko on, ale i 
Helenka tak się na mnie zęniewa- 
ła, że się © mało nie rozbeczała na 
środku sali. Jak tylko coś na nie- 
go powiedzieć, to ona zaraz w 

bek! 
— To miłość, panno Oowiul 

Pani jeszcze tego nie rozumie, a- 

le przyjdzie czas... — zażarto- 
wał Roman. 

Genia zarumieniła się cała 1 
machnęła energicznie w powie- 
trzu drobną łapką, obciągniętą w 

długą białą rękawiczkę. 
— Miłość! Jak też można ko- 

chać się w takim smarkaczu, lct£- 
ry nawet jeszcze wąsów nie ma!.. 
Nie rozumiem Helenki! Co do 
mnie, to pierwszą rzeczą, której- 
bym wymagała od narzeczonego, 
to ładne, porządne wąsy... aha, 
prawda, i żeby był wysoki, bo ja 
małych mężczyzn nie znoszę. 

Roman 'bawił się doskonale pa- 
planinę swawolnej dziewczynki. 

— I jakież to powinny być te 
wł*y. jeżeli wolno wiedzieć? Ja- 
śne, czy czarne? 

— Ani takie, ani takie— odpar- 
ła, czerwieniąc się coraz gwałto- 
wniej pod jego spojrzeniem. — 

Zresztą, cóż panu do tego? Jest 
pan ciekawy i nieznośny! 

I odbiegła, lekka jak ptaszek w 

swoich białoróżowych tiulach. 
iZaczął się kotylion. 
Roman tańczył go z Olgą. 

Pierwszy to raz od czasu, kiedy 
się spotkali, poprosił ją o anga- 
żowany taniec. 

Panie rozdawały właśnie pa- 
nom kokardki i ordery kotyliono- 
we. 

Roman stał obok swej danser- 
ki. Wtem przysunęła się do nie- 
go Genia, trzymając w ręce od- 
jęty od sukni bukiecik stokrotek. 

— Jakie ja panu to przypnę do 
zbroi? Chyba na ramieniu zawie- 
szę, bo inaczej cię nie utrzyma. 
Ale niechże się pan schyli, bo ł- 
naczej nie dostanę tak wysoko. 

Nachylił się z uśmiecham, offia 

wspięła się na palce i przytwier- 
dziła kwiatki do srebrzystego 
pancerza. 

'Muzyka grała walca. 
— Zatańczymy, czy zgoda — 

zapytał. 
Cenią spojrzała na Olgę. i ja-' 

kiś troszeczkę złośliwy uśmieszek 
błysnął w kącikach jej ust. Pb- 
tem podniosła na Komana wzrok 
zalotny, prawie pieszczotliwy. 

— Dobrze, zatańczymy. Tak 
lubię tańczyć z panem... • 

Poszli Olga pozostała na miej- 
scu i z dziwnie przykrem jakiemś 
uczuciem popatrzyła za nimi. 

Roman wrócił po chwili, po- 
prawiając zawieszone na ramie- 
niu stokrotki, które jakoś ilt się 
trzvmałv i opadały ciągle. 

Olga zaśmiała się krótko 
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GAZETKA DLA DZIECI. 
... POSTERUNEK. 

Buziaki spalone, błyszczące oczę- 

Od lasów, pól, kędyś od morza, 
W raca ja do nauk chłopczyki, 

dziewczęta, 
Gromadka powraca znów hoża. 

A gwarzą wesoło, a śmieją się 
szczerze. 

Bo wspomnień ma każdy nie- 
mało, 

A wiernie stanęli jak gdyby 
żołnierze 

I idą ochoczo i śmiało. 
Czy kto się spóźnił? Czy nie brak 

tu kogo? 
Oj, wstyd by to wielki był prze- 

cie... 
N~am trzeba zdobywać tę wiedzę 

tak drogą 
By zwalczać nią ucisk nasz w 

świecie. 
**Dyń, dyń, dyń! Słyszycie? 

Już szkolny dzwon dzwoni. 
Więc wstańcież hej„ wraz 4o 

apelu! 
Wy, śpiochy, spóźnialscy z pod 

jasnych nieb ton!, 
Oj, niechże was będzie nie- 

wielu ! 
główki wy młode, hej jasne 

oczęta, 
Dzieweczko i polskie pacholę, 
Hej baczność! Wśród nauk niech 

każdy pamięta 
Myśl skupić, uwagę i wolę! 

Zdobywąd naukę wytrwale i 
śmiele, 

Grzeczności być wzorem do- 
koła, 

I stanąć wśród obcych naj- 
pierwszym na czele, 

By cenić musiała was szkoła! 

Tajemnica starego dwora 
(Ciąg dalszy). 

Krysia miała dobre serce. U-{ 
sadziła babulkę za stołem, nala-1 
ła jej szklankę mleka, ukroiła 
chleba i sera, a potom oparłszy 
bródkę na rękach, zapzęia ze 

swym gościem rozmowę. 
A staruszka popijała mleko i i 

pytała: 
— Gdzież to mamusia panien- 

ki? Czy wyszła? 
Krysia zaśmiała się. 

Ho, ho, moja mamusia jest daleko stąd. W mieście. 
— A tatuś ? 
— I tatuś także. 
_ 

^ *ęc z kun panienka tu 
mieszka ? 

A z 'bratem i siostrą. 
— i*ewnie dorośli już? 

No. tak. Niby. Niezupełnie. 
— Ale i nauczycielka pewnie 

jest tutaj z panienką? 
f»dzie tam. Nikoguteńko 

niema. 
I Krysia zaczęła opowiadać ze 

szczegółami wszystko, co zaszło. 
Staruszka słuchała bardzo u- 

•ważnie, kręciła głową i dziwiła 
się rozumowi panienki tak bar- 
dzo, że pewnie ze zdziwienia za- 

pomniała o jedzeniu. 
Nakoniec wstała z krzesła. 

Czas już na mnie, panienko. 
— A chleba niejecie? 

Nasyciłam się już mlekiem. 
— To wam zawinę na drogę. 

O. dobrze, dobrze. Dziękuję 
panience. 

I choć ją Krysia zatrzymywa- 
ła, by zaczekała do powrotu §io- 
stry, lub brata, wyszła czemprę- 
dzej. 

— Wiesz, że miałam gościa —) 
mówiła dziewczynka kilka 
chwil później do wracającej z 

truskawkami Anki. 
— Co?... Gościa? — Jakiego1 

Gdzie? 
— Gdzieżby? Tutaj. 
Poczem Krysia powtórzyła 

swą rozmowę z ba bulka 
— Wcale nie jestem zadowo- 

loną. że ją tutaj wpuściłaś — rze- 

kł* Anka kręcąc jałową. — Nie 
wiadomo, co to za kobieta. 

Ale ja wiem — oburzyła się 
siostrzyczka. — To taka dóbra, 
.♦liczna staruszka. Ty zawsze ró- 
żne rzeczy podejr/ywasz. 

— No, no... Zobaczymy, co 

■Stef na to powie Włóż kalosze, 
otul się dobrze, na ścieżkach su- 

cbo, wyjdziemy za parkan na je- 
fo spotkanie 

Stef powiedział to same. c© 

Anka, a choć nie okazał teifo sio- 

strom. zaniepokoił »ie nie nt 

karty 

|czął rozglądać się bacznie doko- 
|ła. 

— W którą stronę ]>oszła ta 
staruszka? — zapytał. 

— Tu prościutko przez pole. 
— Kiedy tu rów, kładki niema, 

jakżeby staruszka przez taki 
rów przeskoczyć mogła Pewnie 
ci się zdawało. 

— V\ cale nie. Przeskoczyła le- 

ciutko. Aż się zdziwiłam temu. 
— 1 mnie to dziwi — szepnął 

I chłopiec do siebie, nachylając się 
nad rowem. 

Wtem zawołał: 
— Patrzcie-no, tam leży coś 

białego. Jakaś paczka. 
Skoczyć do rowu, podnieść pa- 

czkę. było dla Steia czynem je- 
dnej chwili. 1 oto — co się poka- 
zało. 

Owo ‘‘coś”, był to owinięty w 

papier chleb i ser, który przed 
chwilą Krysia dała staruszce. 

“Trójka” spojrzała na siebie 
zdumiona. 

— Widocznie paczka wysunę- 
ła się jej z pod chustki, gdy prze- 
skakiwała przez rów — szepnęła 
Krysia. 

— Może być •— potwierdziła 
Anka. 

Ale Stef myślał co innego. 
Straszne podejrzenie zbudziło się 
w jego duszy. Nie rzekł jednakże 
ani słowa. 

— Aniu, chodźmy na pole —! 

prosiła następnego popołudnia 
Krysia. 

— Na pole? Mało ci jeszcze 
ogrodu? 

-— Wcale nie mało. Tylko tam 
w zbożu rosną takie śliczne ma- 

ki. Urwiemy sobie trochę. 
— Lepiej posiedź w domu. 
Anka z zasady nie ustępowała 

odcazu. lubiła, żeby ją proszono,! 
więc choć jej także uśmiechało 
się zrywanie maków, odpowiada- 
ła jednak uparcie: 

— Nie pójdziesz. W ogrodzie 
masz dosyć kwiatów. 

Ale Krysia znała słabą stronę 
siostrzyczki, więc prośby trwały 
poiu może jeszcze mokro. 

— No, to już chodemyt Tylko 
włóż grubsze buciki, Krysiu. Na 
pilu może jeszcze mokro. 

Krysia wyszła. Anka zwróciła 
się do brata: 

— Pójdziesz z nami, Stef: To 
przecież naprzeciw domu. Zresz- 
tą zamkniemy drzwi na klucz. 

— Nie mogę. Jestem zajęty. 
— Czem?... Powiedz, Stef, 

dlaczego ciągle kryjesz się po 
kątach ? 

Chłopiec zarumienił się gwał- 
townie. 

— Mówiłem ci jaz. Mam zaję- 
cie. 

Wzruszyła ramionami. 
— Taka odpowiedź dobra <Łla 

'Krysi, ale nie dla mnie. Przód 
dzieckiem można mieć tajemni- 
cę, lecz nie przed swoją rówie- 
śnicą, a do tego siostrą. 

Stefowi przyszło w tej chwili 
na myśl, że ta “rówieśnica" jest 
przeszło trzy lata młodsza od 
niego, ale myśl tę schował dla 
siebie, tylko pocałował serdecz- 
nie siostrę. 

— Nie gniewaj się, Aniu — 

rzekł — ale... ale... to napra- 
wdę tajemnica... do czasu... 

Jutro... pojutrze.., dowiesz się 
wszystkiego. 

— Ach, tak! Tajemnica... — 

powtórzyła siostra obrażona. *»— 

Schowaj ją dla siebie. Wcale nie 

jestem ciekawa. 

W złym humorze wyszła An- 
ka z domu, ale zły humor pręd- 
ko ustąpił wobec cudnej pogody 
i łanów zboża, przetykanego kra- 
snymi makami. 

Używały też dziewczynki na 1 

tych makach, ile dusza zapra- 
gnęła, zrywane kwiaty znosząc 
zewsząd na jedno miejsce. 

— No, już dosyć — rzekła An- 
ką. — Skręćmy teraz na prawo, 
na gościńcu zabawimy się trochę 
w piłkę, a wracając zabierzemy 
kwiaty. 

Szeroki gościniec pusty był, 
nic i nikt nie przeszkadzał zaba- 
wie w piłkę. 

Dopiero po kilku chwilach 

dały się słyszeć głosy i kroki 
nadchodzących osób. 

Dwaj mężczyźni minęli dziew- 
czynki. Jeden z nich obrzucił je 
baHawrrem spojrzeniem 

ónka która w gruncie rzeczy I 
byto. iik to ałiii tthdfłnsn j 

podszyta", zaniepokoiła się tro- 
chę. 

— Wracajmy — rzekła do sio- 
stry- — Czas na podwieczorek. 

— Jeszcze trochę pobawmy j 
się. 

— Nie, Krysiu, już dosyć. 
I mimowoli przyspieszvła kro- 

ku. 
— Dlaczego tak pędzisz, An- 

ko? — zapytała Krysia. — My- 
ślałby kto, że uciekamy. 

Może i ci -dwaj ludzie myśleli 
to samo, bo jeden z nich zawo- 

łał: 
— Hola! Hola! Zatrzymajcie 

się tam ino! 
Ance krew buchnęła do głowy. 

Któż .to ośmiela się tak wołać na 

nie?... Udała więc, ie nie sły- 
szy i szła jeszcze prędzej. 

— Hola! Hola! — rozległo się 
powtórnie. — Cóż to, ogłuchły- 
ście, czy co, 

Anka odwróciła głowę. 
Jeden ze spotkanych mężczyzn 

szedł w ich stronę. 
Serce załomotało w piersiach 

dziewczynki. Co tu robić? Ucie- 
kać! 

Nie, jeszcze gorzej będzie. Po- 
myśli, że mamy pieniądze! Ach, 
żeby kto nadszedł! Boże! Boże! 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

DZIADUŚ. 

Kibitki stają przed dworem, 
We dworze światła goreją; 
Tazn stary dziaduś wieczorem 
Dziatwie i wnukom koleją 
0 bojach za Polskę prawi, 
1 przyszłość ich błogosławi. 

"Służcie Ojczyźnie!”—tak woła— ! 

“iigubion, kto Polsce nie służy. 
Ani przy śmierci Anioła, 
Ni ciszy serca wśród burzy 
Nie będzie dusza mieć taka, 
Hańbiąca imię Polaka. 

"Upadlim, ale powstaniem. 
Nikczemni tylko znikają. 
Pan bliski ze zmiłowaniem, 
Gdy serca w dzielność wzrastają. 
Służcież Ojczyźnie wytrwale.”— 
Wtem we drzwiach stają Moska- 

le. i 

Pżzelękła wnucząt gromada 
Do dziadka ciśnie się drżąca; 
Jak kłosie do nóg mu pada, 
W oczy się patrzy milcząca; 
Jęknąć słóweczko się boi. 
Moskale stoją — dziad stoi. 

"Miateiny !** — sprawnik wtem 

rzecze — 

"Na ciebie Sybir jest w prawie, 
Tyś krzyż postawił, człowiecze. 
Za postrzelanych w Warszawie— 

Ty kochasz plemię to wraże... 
Car w Sybir odwieźć cię każe.” 

I skinął, by mu oktrłi 
Łańcuchem ręce i nogi. 
Do dziadka dziatwa się tuli 
Mimo żołdaków batogi: 
"O, dziadku ! — woła ze łzami — 

"O, broń się, pozostań z nami!” 

"Bóg x wami I" — dziaduś odpo- 
wie — 

"Ojczyźnie służcie wytrwale! 
Ja na sybirskie pustkowie 
Gdzieś kości moje powalę, 
Lecz duch mój będzie nad wami 
IW niebiosach między gwiazda- 

mała malarka. 

Ojciec małej Feluni był mala- 
rzem, malował na płótnie różne 
śliczne obrazy, a Felunia lubiła 
niezmierniesiedzieó w pracowni 
swego tatki i przypatrywać się 
jego robocie. Tatko pozwalał na 

to, byle tylko była grzeczna i 
nic nie dotykała rączkami, ale 
zabraniał wchodzić do pracowni 
podczas swojej nieobecności. 

Dnia pewnego tatko wyszedł 
z rana do miasta i długo nie wra- 

cał, a mama nie odstępowała od 
kolebki małego braciszka, który 
był troszkę słaby. Feluni znudzi- 
ło się siedzieć samej, choć miała 
różne zabawki, wysunęła się 
więc niepostrzeżenie z pokoju i 
pobiegła do pracowni tatki, bo 
myślała, że on może już tam jest. 
Ale tatki nie było jeszcze, więc 
Felunia chciała powracać, parnię 
tając, że tatko nieraz powtarzał, 
aby nigdy nie wchodziła tama 

do pracowni. A wtem spostrze- 
gła na ziemi figurkę białą, bar- 
dzo zabawną; wczoraj jeszcze tej 
figurki tam nie było. Dziewczyn- 
ka zbliżyła się, aby ią lepiej o- 

bejrzeć, i obaezrł* tui obok > 

twarte pudfłk' z far* a*ni pen 
dzla utka. 
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Taka nieładna ta figurka— 
pomyślała sobie — twarz ma ta<- 
ką białą, niepodobną wcale do 
prawdziwej. Tu właśnie jest ró* 
iowa farba, pewnie tatuś będzie 
malował na niej ładne rumieńce. 
A możebym i ja potrafiła to zro- 
bić? 

I Felisia zabrała się do robo- 
ty. Co to była za robota, łatwo 
się domyśleć: nietylko figurce 
się dostało, ale i paluszkom Fe- 
lisi, i sukience, nawet na podło- 
gę tyle farb sie rozchłapało, że 
tatko aż wykrzyknął z przestra- 
chu, gdy wszedł do pracowni i 
zastał to gospodarstwo swej có- 
reeżki. Gniewał się trochę, lece 
nie mógł się wstrzymać od śmie- 
chu. Felisia ślicznie taktę prze- 
prosiła, a że była jeszcze ma- 

leńka, więc tatko jej przebaczył 
i nawet mamy prosił, żeby nie ła- 
jała dziewczynki bardzo, bo ©na 

tego drugi raz nie zrobi. 

NA ZŁOŚĆ. 

Bierz wzór Bron ku z Czesław ka, 
patrz, jak on się uczy, 

Jak zgrabnie pisze, jak czyta! 
Nigdy pod nosem nie mraczy, 

Gdy nauczyciel go pytał 
A na to Bronek, mażąc się szka- 

radnie, 
Z minką pociesznie skrzywio- 

“Tatku, rzek), Czesio na złoić u- 

czy się tak ładnie. 
By go nade mnie chwalono f* 

"O maleńki psotniku, rzekł oj* 
ciec z uśmiechem, 

Nie to twego lenistwa przy* 
czyna, o, nie tol 

Uściskaj zaraz brata, bo co mio 
nisz grzechem, 

To właśniejego zaletą 1" 
Dziateczki, jakiż widok byłby te 

wspaniały, 
Gdybyście wszystkim na złośś 

uczyć się zechciały! 

Chcesz się podobać. • 

Chceszże się podobać, dziewczyn 
sol 

(Zrzuć z siebie aksamit i złoto 
I ustrój twe włosy kaliną, 
A duszę miłością i cnotą. 
Gój rany, ratuj w potrzebie — 

A uwielbi świat nie strój, lecz 
ciebie) 

Obmowa jest to węgieł, który 
wprawdzie nie parzy, ale ranny 
i czerni. 
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