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(<’iąjr dalszy.) 
Wystarczył jeden walc Olgi z1 

da w n\m narzeczonym na owy m 
ii.ilu kostyumuwyin i wyraz jej 
twarzy, jakby odurzony, prawie 
nieprzytomny, wtedy, gdy tati-. 
czyc przestała. wystarcz\ 1 ten jej 
nagły, mc wy tłumaczom wyjazd 
na wieś w ^ród najgorętszego kar- ; 
nawału, wystarczyły jedna lub 
dwie złośliwe uwagi Źelskiej. że 
wyjazd ten jakoś dziwnie zszedł 
'T z nagłym usunięciem się Ro-1 
mana Sławskiego od bnlóv\ i za-, 
•aw. aby od razu. bez żadnych in- 

•'>cli po wodo w posądzić żonę 
-n-Minek miłosny z młodym ma- 

larzem. 

Slawice były tak blisko Wierz-' 
•»owa. gdzie mieszkała matka Ro- 
mana. W zimie, w śród zupełnej j 
wiejskiej samotności. Olga będzie j miała wszelką swobodę widywa-1 
nia się z kochankiem, ile razy ze- ] 
chce... 

Zazdrość zawrzała w nim. 
wyciekła, brutalna, ta najniższa 

zazdrości. czysto fizyczna, w 

«i -rej niema ani cienia miłości lub 
żalu lecz sama tylko żądza i nie- 
nawiść. 

A był w tej zazdrości i sj*orv 
f -lkład próżności, zranionej do 
kłębi tern. ze ta Olga. ta żona. ta 

własność jego. która jak myślał, 
bez w aliania cala oddała się tam- 
temu jego od lat całych już trzy- 
mała z daleK.a od ciebie z pogar- 
dliwą, druzgocącą stanowczością 
i dumą.o którą, jak o skalę, rozbi- j 
jala «ię bezsilna wściekłość jego. j 

Przyjechał więc za nią nir>po- | 
dzianie, rojąc w myśli brutalne o- 

brazy zemsty, cie-ząc >ję nadzie- 
ją. że tę pyszną kobietę, która mi- 
niowoli zawsze mu imponowała.' 
będ/ie mógł wreszcie zelżyć i >|m»- 
niewierać. i to słusznie, odpłacić 

c w reszcie sowicie za upokorze- 
nia. których mu dotąd nic szczę- 
dziła. 

1 kiedy przyjechał, kiedy zastał i 
ą w tym ogromnym pałacu, pra- 
wic pustym, jakby wymarłym 
w-r.'d ciszy i zimowych śniegów, 
kiedy zastał ją samą. spokojną i 
dumną, zdziwioną jego widokiem, 
ie^z nic spuszczającą przed nim 
w/roku, doznał jakby rozczaro-1 

wania. 
Sam mn/c dokładnie nie zdawał 

!^oWie sprawy z tego, że jakikol- 
wiek choćby najdrobniejszy do-J 
wdd jej winy sprawiłby mu pra- 
wdziwą. dziką jakąś radość. 

Nazajutrz spotkali się dopiero 
pr/y obicdzie. 

Gorwicz był zły, opryskliwy, 
parę razy w rozmowie szyderczo 
natrzcił o W ierzbow i jego miesz- 
kanki. na co Olga odpowiedziała 
zupełnie spokojnie, że nic o nich 
nie wie. i nie widziała ich wcale 
od przyjazdu swego z Warszawy. 

On na to zaczął śmiać się nie- 
naturalnie, ironicznie, a kiedy o- 

na z brwią ściągniętą spytała go J 
'licho o powód tej wesołości, od- 
powiedział tylko krótki*: 

— Dajmy temu pokój ? 
Nic widziała go przez całe po- 

południe; wyszedł gdzieś z do- 
mu. 

Nic domyślała się. że ty mc za-' 
'cm. w najniecozsądniejszy. naj- 
hardziej ubliżający jej sposób. 
v\pyty wał i badał służbę, chcąc 
koniecznie wynaleźć coś podejrza- 
nej^ w teraźniejszym jej pobycie 
w Sławicach. 

l’r/y kolacyi. gdy usługujący do I 

stołu lokaj przypadkiem upuścił 
nóż i w idclcc na ziemię, Gorwicz 
zerwał się z miejsca i z wściekło- 
ścią uderzył go kilkakrotnie w 

twarz. 

Służącemu aż łzy stanęły w o- 

czach i w milczeniu wyszedł z ja- 
dalnego pokoju. 

Olga aż drżała z oburzenia i od- 

razy. 
— Szkoda wielka, że ci nie od- 

dał — rzekła sucho, gdy zostali 

sami. — Miałlnś nauki;, żc się z 
liul/nii jM. ludzku olłdiodzić tr/c- 
ba. 

— Co." fakie bydlę? Taki 
chłop On siinaiu\ mnie tknąć? 
Myłbym mu w-zy-tkie ko-ci pu- 
j;rui hnt.to. a on anib\ >;ę oil w a 

żył pisnąć! 
Olj;a gwałtownie w -tala od >to- 

łu i \v> -zła z pokoju. 
I*_vła tak wzburzona, ze nie czu- 

ła juz siły. do panowania dłużej 
nad sołią. 

brutalne zaj>cic ze służącym 
w\ wołało ztiow w jej dusze sza- 
lom napływ wstrętu i nienawiści 
do męża. 

•lak dłupo siedziała lak w swo- 

im pokoju, rozstrojona, przybita, 
czy to trwać moplo pudzinę. czy 
dłużej, nie wiedziała sama. 

Napie otwarły się drzwi; wszedł 
ttorwiez. 

Zerwała się z miejsca. 
— Czy wolno wiedzieć, rzepo so- 

lne tutaj życzyć możesz! — spyta- 
Im \VV*liiaJo 

— (Mio! ✓. tak wysokiego tonu 

ZMc/ynas/. moja pani! — zadrwił 
(Jorwiez i rozsiadł sir niedbale i 
wyciągając nogi gdzieś aż na śro- 
dek pokoju. 

W domu. gdy nie było obcych lu- 
d/i. zawsze w nim z poza powłoki 
wykwitu nogo światowca wyzierał 
parobek. 

Olgi oczy zapaliły sio gniewem- 
— Przodowszystkiom proszę cif, 

nic rób mi z domu karo/my! Jeżeli 
masz mi coś do powiedzenia, za* 

ohowuj sio. jak człowiek dobrze 
wychowany, a po drugie, raz na 

zawsze wypraszam solno takie nie- 
godziwe poniewieranie służą- 
cych. jak dziś przy kolący i. Bić 
człowieka. który się bronić nic 
może. to podłość! 

(Jorwiez patrzył na nia złośli- 
wie i kiwał drwiąco głowa. 

Ho. ho! Skądże znów taka 
ebłopomańska filantropka m. Z chło- 
pem tylko batem dojść można do 
końca, cham jest na to stworzony. 
żob\ kijem brał! Póki pan bił. pó- 
ły był porządek na święcie! Ja to 
już mam we krwi i tych waszych 
głupieli nowatorstw nie uznaję 
weałe! 

Białe zęby Olgi błysnęły z pod 
warg, jakby ukąsić nimi chciała. 

—1 Czyś odziedziczył to po dzia- 
dku. który kiełbaski wyrabiał i 
wołami handlował?—.pytała zło- 
śliwie. 

Zerwał się na równe nogi, za- 

kląwszy straszliwie. 
Ona zaczęła śmiać się dźwięcz- 

nym. niepowstrzymanym śmie- 
chem. 

— Bożo! .Jakiś tv śmimny! 
Przecież niczego sio nowego nio 
dowiedziałeś. W icd '.inleś dawno o 

tej zaszczytnej koligacji i wied/ą 
o niej dobrze WH/ywy. którzy < io 
znają. Bądź pewny. żo nikt nio 
wierzy w ową legendę o “nih*d- 
sz«*j linii litowskioli Ijnrwic/ów'*. 
< zv doprawiły tak bardzo doiknę- 
l.v cię mojo słowa? Nio ro/iimieiii. 
dlae/cgo. Jeżeli ton twój proto- 
plasta był uczciwym wolarzein, 
ozy tam masarzom i rzotolnio ban- 
Hol swój prowadził. nio masz woale 
potrzeby wstydzić sio go; z<łajo 
mi sio. żo raozoj on. gdy by ży I jo- 
mzozo. mógłby sio wstyd/ió za oio- 
bio. 

Drwiła niolitośoiwio. wyzywa- 
jąc go /.uchwało. 

Jogo zaś twarz była po prostu 
straszna, wściekły gniew migotał 
w oczach, a zęby. błyskające wśród 
czarnego, gęstego zarostu, nada- 
wały mu coś niewypowiedzianie 
dzikiego. 

— Ty, ty! Wielka pani! Nio 
wyzywaj ty mnie. bo /gniotę eię, 
zduszę, jak robaka ! Nie przybieraj 
tonu królowy. bo ja wiem dobrze 
coś ty za jedna! Wiem wszyatko 
o tobie! 

Na te słowa, gwałtowny, ogni- 
sty mmionioo oblał twarz Olgi i 
czoło, aż po skraj włosów. Nie spu- 
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>• im jeonak głowy. Uh*/. spytała I 
śmiało: 

1 ° chcesz przez to powie- 
d/;cć? Mów w\ raźnio. Niczego się 
nii* boję, ho niczego wstydzić sio 
nie. mani pot r/.ol»y ! 

• Mi mm to podszedł i|o iiioj bli- 
sko i zaczął lnowi.'- chrapliw io. glo- 
soni przez wściekłość /dławionym: 

— Nie zapieraj sio. ty nędzuieo! 
Zdra.l/ilaś sio sama już tło reszty, 
kiedyś sio tak /-ac/.crwicniła jak 
otri.-ń. Ha. Iia. lia! Na złodzieju I 
czapka gore! /łapali cię. złapali,! 
mo*a piękna, moja dumna, pogar-j 
dliwa pani. 

— Ale o ezeiuże tr mówisz? — 

zawołała z nagli m wybuchem._ 
Przypuszczani, żo musisz być pija- 
ny... nie byłby to /resztą pierw- 
szy raz!... 

— Nie wykręcaj się! — krzy- 
knął — wiesz dobrze o ozem mó- 
wię. o tym twoim kochanku, tyra 
bazgraczu. tym hołyszu Sławskim! 
Myślisz, żo ja może nie wiem. że 
t\lko po to tutaj przyjechałaś, że- 
by się / nim mód z widywać bez ża- 
dnych przes/kód? Wierchów bli- 
sko. mąż w Warszawie daleko i 
wszystko zdawało się być jak naj- 
lepiej. Ale ja nie taki głupi... nie 
taki głupi! 

— Nie będę się nawet usiłowała 
Mómaczyć. N e wart jestes. żebym 
się do tego sto|Hiiłi przed tobą po- 
niżała. 

— A więc przyznajesz? Hh! 
Spojrzała na niego nienawistnie. 
— Ty sam wiesz dobrze, że to 

nieprawda. Usprawiedliwiać się 
nie my się. Proszę tylko o jedno, 
wyjdź stąd natychmiast, uwolnij 
innie od swojej obecności i podo- 
bnych karczemnych scen! Niech 
ehoc nie będę zmuszona patrzeć 
na ciebie! 

— Milej zapewne byłoby ei pa- 
trzeć na twojego gacha, co? — za- 

śmiał się z szatańskiem s/.yder- 
sl weni. 

— Odejdź! Odejdź — krzyknę- 
ła prawie nieprzytomna. — Ach! 
jakże ja cię nienawidzę! Jak ja eie 
strasznie nienawidzę! Gdyby mo- 

żna było zabić wzrokiem, /.ginął- 
byś tu. na miejscu! 

dorwie/ przyskoczył do niej 
szybkim ruchem drapieżnego zwie- 
rza i jak w kleszczach, uwięził o- 

bie jej ręce \r swoich. 
— Nic odejdę! Musisz mi praw- 

dę powiedzieć! Musisz przyznać, 
że jest,-s jego kochanką! Ty... 
ty. złamię cię. zgniotę, będziesz 
leżeć u moich nóg. będziesz mi bu- 
ty całować! Nie rozłączę się z to- 
bą. bo wiem. że tein tylkobym cl 

dogodził, ale właśnie przemocą bę- 
dę eię trzymał przy sobie jak nie- 
wolnicę, będziesz należeć do mnie, 
ile razy zechce, będę eie deptać, 
całować i bić, zgniotę cię, upoko- 
rzę, bo cię nienawidzę, słyszysz, 
nienawidzę! 

Olga przemocą wydarła ręce z 

jego dłoni i odskoczyła o parę kro- 
ków w tył, blada jak śmierć- 

— Uwolnij mnie od siebie! I>am 
ei co zechcesz, cały mój majątek, 
tylko wróć mi wolność. 

Zaczął śmiać się bezczelnie. 
Na co mi tego. kiedy ja mo- 

gę mieć razem i ciebie, i twoje pie- 
niądze? Skandalu nie chcę, rozu- 

miesz? I przede wszy stkiem nie 
chcę. żeby cię ten ha/gracz posia- 
dał. ten przeklęty Sławski! 

— t'zy rzeczywiście wierzysz w 

to. ze on jesl moim kochankiem? 
spytała groźnie, z głową pod- 

niesioną. mierząc go spojrzeniem, 
szalenie diiinuem. 

t'zy wierzę? Wszystko prze- 
cież przemawia za tern. Nie po.szłaś 
/a niego, bo wolałaś bogatego Cior- 
wie/a. jak biednego malarzynę. za 

to teraz romansujesz sobie z nim 
w najlepsze! 

— Chcesz wiedzieć cała praw- 
dę?. .. A wiec posłuchaj — zawo- 

łała gwałtownie. — Jego jedncg^ 
kochałam w życiu, zerwałam z 

nim przez głupią sprzeczkę i po- 
tem na złość jemu, w chwili pra- 
wic szaleństwa, sama wywołałam 
i przyjęłam twoje oświadczenie. 
Czy pa mięt aa/, ten wieczór, tu w 

Sławicach* Mimo całej twojej 
prawdziwie potwornej zarozumia- 
łości, nie mogłeś być chyba dość 
głupim. żeby przypuścić możli- 
wość iatnienia najlżejszego uczu- 

cia z mej strony. W parę godzin 
później miałam ochotę z okna wy 
skoczyć i żałuję dziś, żem tego 
wtedy nie zrobiła, ftyłam od po- 
czątku z tobą najnieszczęśliwszą, 
bo prócz tego, że cię niecierpię 
całą siłą, z jaką tylko kobieta nie- 
nawidzić może człowieka wstręt- 
nego. z którym skuta jest na całe 
życie. prf'»ez tego pogardzam tobą. 
boś podły, bo mema w tobie je- 
dnej iskry szlachetnej! 

V Ciąg dalszy nastąpi.) 

GAZETKA DLA DZIECI. 
KOGO KOCHAĆ? 

K<*po ma>z kochać? dziecino 
droga — I 

ta^z mnie. patrząc ciekawie:: 
Oto naj sani przód dobrego Ib.ga,: 
Kt"r\ cię stworzył łaskawie. 
Kochaj w gwiazdce, co z nic- j 

ba świeci 
'A całym pin Nwiccie widuimm. i 
^ '-tlonej wiośnie, w śnieżnej; 

zamieci. 
każdym rdta vkn znikomcni,' 

Kochaj serdecznie mamę i tatka 
^*ajp^ębs/.ą dziecka miłością; 
Dni nad to ą w dziecięce latka ! 
/. taką czuwali tkliwością! 
Nieraz, dziecino, kiedyś w nic- 

m.K\ , 
Taka bladziutka leżała. 
I rzy twej kob sce prze/ t\le no- 

cy 
Dobra mateczka czuwała. 
ID, za wylane te ł/_\ inatcz\ue 
Przy twej posciokc dziecięcej. 
Rodzicom twoim, dziecko jedvne' 
V\ intios miłości najwięcej! 
Kochać rodzeństwo. <i,,-.trv i 

braci. 
I tych. co ocrcu »ą hli/.c\ ; 
I c»co iiftl/jrza. o» -t''i w j 

F tę >ierotę /nędzniała. 
Kochaj miłością. pierwsza i»o' 

llogu. 
I braćmi nazwij ich -miał .* 

tajemnica starego; 
DWORU. i 

»<*iąg dalszy.) 
Stef po\vr<»cił prędko pr/.cd /a-' 

chodem 'łoina i /a'tal >io>trzv- 
</ki z;ui’!mir7niK. P> .'przcczałe 
>ię trochę. Anka twierdziła, /c 
ten Ster niU'i mice chyba źle w 

głowic, a kr\'ia broniła «*o. m,.- 

nnąc. że w la'nic nta bard/o do-1 
hr/c v\ głosie. l*o przecież ,..1-' 
Sfadl to. czego inni odgadnąć nic 
mogli. 

i\ iłdka ni i sztuka, pewnie! 
przypadkiem »•> ,;ę *tnło. 

— \ dlaczego ciebie ten "pr/_* ! 
padek** nie 'p .tkał? 

— Ilo... bo... nie... Zrc'/:ą 
tobie nic do tego. 

1 tak da.ej < d »ł**w.%a d*. — ł». w■. 

ka d<•'/!.. d< > gniew u 

l.ecz Met /.-raz zgodę pr/.y-' 
wróci! 'Wą pr«.p.z\cva: 

A nu*ż.cb\*im jc>zcze r../ 

p.»'/łi ol»c rzec *kr\tkę 
Dc rze. doi.-/e ! zg. alzi-! 

iy >ie dziewczynki. 
— I zi 'V.iecą. .. Kto w ie. czy j 

tam niema czego w -irodkn? —1 

dodała Anka. — la 'anta obej-1 
"koś było... \\ »amvin ką«.*i 

ku *!«ry iki ~t:tł:« duża. żelazna 
~7vn!<ji. bardzo cic/ka. ''teł.' 

choć silny. ledwo trochę mógł ją 
poruszyć / mi>.'UQ. , 

• 
Anka była rozpromieniona. < 

— To ja odkryłam ! To ja .-arna , 

odkryłam tę skrzynkę! — pow- 
tarzała. — Ale to dziwne, ze ty 
jej nie dostrzegłeś. Stefie. 

Chłopice uśmiechnął <ię nie-i 
znacznie, nic jednak nic odjio-1 
w iedział. 

— Co tez tam być może? —l 
zapytała Krysia. 

— Mozę to klejnoty i *rebro, j 
o których tatuś wspominał. W i- j 
dzi-z Krysiu. nietylko Stef ie>t, 
mądry; ja tez dokonałam odkry- 
cia. .. 

Krysia chciała wid<>cznie o 

tem odkryciu coś powiedzieć, ho 
zaczęła uśmiechać sip przekor- 
nie i kręcić główką, lecz Stef, 
dostrzegłszy te manewry, rzekł 

prędko: 

\niu. proszę cię. możebyś 
:cra/. poszła do m^tchIu po trus- 
'ił\\Ui. I y takie śliczno umiesz 

bicrac... Ja tymczasem zapa- 
V maszynkę do herbaty. 

Anka tak była uradowana swo 
etn odkryciem, ze wbrew zwy- 
czajowi przeczenia, zgodziła się 
■draztt. 

— i o i ta z tobą pójdę — za- 

wołała Krysia. — Pomogę ci. 
— Obejdę się zupełnie bez two- 

i*j porno. y. mały łakomczuchu, 
Je /re-ztą chcesz, to chodź. 

Stef umyślnie wy praw d sio- 
■tr\ z domu na chwilę. Przyszło 
nu na mysi, aby srebrne stołowe 
nakrycia ciotki Izy schować do 
skrytki. 

— .Może Hóg da. że nic się nic 
>tanie szepnął do siebie. —Ale 
•tr/eżonego Pan ling strzeże. 

/anim oby dwie panny wróciły 
'■ truskawkami. b«> zbieranie szło 
iakos wolno, już i wieczór za- 

>adł. 
Stef miał więe dość czasu, bv 

•bejse th mi dookoła, zaszrubo- 
ao okiennice, zamknąć na klucz 
ua łańcuch iurtkę w parkanie i 

•bejrzec wszystko. 
Podwieczorek zamieni) się w 

wieczerzę. zanim wszystkie 
•rzygi't«*\\ ania zo-tały uknńczo- 
•c. 

— N’o. a teraz zagramy n lote- 
ryjkę! — zaproponował Stef, 
;d\ już naczynia zo«tałv zebrane 
’C stołu. 

l'.\lo to coś tak niesłychanego. 
"Ho Stef prop.>n,,wał zabawę, a 

lo tego loteryjkę, za którą dzie- 
wczynki przepadały, a on* nie- 
'ierpiał. że az zawołały zdumio- 
ne : 

— k łtccsz grać w loteryjkę 
cóż. się stało? 

N'a to Stef odrzekł z jiowagą; 
— Dla uczczenia dzisiejszego 

•dkr\ eia. 
—- Dwu odkręć — poprawiła 

Anka. 
— Tak. tak. masz rac\ę. 
— Ale na co ł»ędzicmy grali w 

loteryjkę, kiedy nie nie ma. Ani 
•r/echów. ani migdałów — smu- 

ti;y iii gło-em r/ekła Krysia. 
— W łasitic. że «ą migdały i 

lo tego osina >anc. 
1 o mówiąc, Stci wyciągnął z 

Kił s/cii! -porą paczkę. 
Zachwyt dziewcząt był nad- 

zwyczajne 
Ach. t*» pewnie po migdały 

jeździłeś d,, mia-tcezka — zawo- 

łała \nka. — lo pewnie jest o- 

"ą mespo.lziaiiką. \o. trzeba 
prz\ znać. że t \ iii razem udało 
'i się. Stefie. 

v 

uśmiechnął .ję tylko i zaczął 
rozdzielać karty <]«» loteryjki. 

t cl za* tnial taki: zatrzymać 
jak najdłużej -iostry przy zaba- 
wie. cliocby do pierwszej w no- 

ży <.1 ybv nawet złodzieje zbli- 
żali >ię do domu, to, zobaczyw- 
szy su iatlu przez szpary w okie- 
nkach. nic będą śmieli wejść do 
środka myślał. 

Życzenie Stefa spełniło się w 

części. Loteryjka zajęła bardzo 
d/irwczy nki. Nie dziwnego, przy 
nętą by ły migdały osmażane, 

1 )zicsi;jta. jedenasta wybiła, a 

Kry >i oczy nie “kleiły się”, jak 
to zwy kle /aczy nało się zaraz po 
u icczcrzy. 

Wesoło było w małej, czyściu- 
tkiej kuchence. Lampa paliła się 
jasno, na talerzu leżał stos mi- 
ffdałkow. a nad loteryjnemi kar- 
tkami chyliły się uśmiechnięte 
twarzyczki. Wybuchy śmiechu 
przerywały co chwila rozmowę, 
i wywoływanie numerów. 

Tylko jakiś widz baczny, a ta- 

kiego nie było, mógłby zauwa- 

żyć przymus w śmiechu Stefa i 
niespokojne spojrzenia, jakie od 
czasu do czasu rzucał na okno. 

Siostrzyczki jednak wcale te- 

go nie zauważyły. 
Niestety, wszystko na świecie 

swój koniec mieć musi, więc i ta- 
lerz z migdałkami opróżnił się. 

— O co teraz będziemy gra- 
li? — zapytała Krysia. — Mnie 
się jeszcze nic a nic spać nie 
chce. 

Anka spojrzała na zegar. 
— Ach, mój Boże. dwunasta! 

A ja przyrzekłam mamusi, że 

Kry.-.ja będzie wrześnie spać cho- 
dziła. No dalej, moja panno, 
mar-z do łóżka! 

Lecz "piin,Vs zaczęła wołać 
piskliwie; 
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— Nic pójdę spać! Nic pój- 
<lę! 

I nic wieje myśląc, '‘myk'* pod 
stuł, z pod stołu na krzepło, z 

krzesła znowu na ziemię. 
Zaczęła się wesoła gonitwa. — 

Kirysia wymykała się jak zając, 
mii i ech dzwonił w kuchence. 

W tern nagle odgłos dzwonka 
zabrzmiał donośnie... 

(Ciąg dals/.y nastąpi.) 

MARYANEK 
Mały Maryanek był jedyna- 

kiem. wszyscy w domu trosrkę 
zanadto go pieścili. tenfoardziej. 
że chłopczyk często chorował. 
Mama ciągle się obawiała, ażeby 
mti to lub owo nie zaszkodziło— 
’iiyvi*y do niczego nie zmuszała, a 

Maryanek troszkę się ty tn sposo- 
bem rozgrymasił. Nie lubił np. 
umywać się zimną wodą., chociaż 
to bard/o zdrowo dla dzieci, la- 
tem więc nawet przynoszono rftu 
do umywania wodę ogrzaną. Nic 
lubił także wstawać, wcześnie i 
chociaż się przebudził, leżał cza- 
sem godzinę i dłużej w łóżecz- 
ku. a wszyscy* czekali cierpliwie, 
póki pieszczoszek. przypomniaw- 
szy sobie o śniadaniu, nie wydo- 
będzie się vv końcu z pościeli... 

Rodzice Maryanka mieszkali w 

Chicago, ale razu jednego ma- 

ma pojechała z synkiem na całe 
lato na farmę do cioci. Ciocia ta 

miała kilkoro dzieci; jeden »vnek. 
Stefus, o rok tylko starszy od 
Maryanka. odra/u się z nim za- 

przyjaźnił. Obydwaj biegali rai 
zent po ogrodzie i bawili się wy- 
bornie. a Maryanek. które w 

mieście r/asiko kiedy bawił się z 

dziećmi swojego wieku, był u- 

szczęśliwiony. 
Pierwszy dzień zbiegł mu tak 

-zybko. ze ani *ię obejrzał, gdy 
wieczór nadszedł i chłopczyk, 
znużony bieganiem, u-nal »ma- 

/.nir w łóżeczku, a nazajutrz 
przebudził się wcześniej ni/ zwy- 

/.razu Maryanek miał ochotę 
podr/eniac jeszcze trochę w ł«»z- 
ku, aic przypomniał sobie. żc 

je.-t na w>i. wiec zerwał się boso. 
w koszulce, pobiegł do okna. P. <- 

goda była śliczna, -łonce świe- 
ciło jasno, ptaszki -piewały w 

ogrodzie. 
Maryankowi odechciało się zu- 

pełnie le/ee w łóżeczku; zaczął 
wciągać pońc/os/ki { trzewiczki. 
A wtem usłyszał w 'dTUgim po- 
kotu plusk taki. jak gdyby kto 
odrazu całą konewkę wody wy- 
lał. Drzwi były odchylone. Ma- 
ryanek otworzył je zupełnie i zaj- 
rzał i zobaczył, jak służąca ob- 
lewała wodą Sfefusia od stóp do 

Słowy, a on stał spokojniuteńko, 
w ogromnej balii; ile razy woda 
się na niego polała, otrząsał się 
tylko i prychał, jak swawolny 
źrebak. 

— Czy to ty się tak kąpiesz?— 
zawoła! Marianek zdziwiony — 

a czy to woda ciepła ? 
— Ciepła! — wykrzyknął Ste- 

tttś. śmiejąc się — popróhój; to 

woda prosto ze źródła. 
— Co? zimna woda? — spvtał 

ofbcicrała Maryanck zaciskał zab- 
Maryanek. a niedowierzając, zbli- 
żył się i umoczył koniec, palca w 

konewce. 
— Naprawdę zimna! — rzekł 

przestraszony — jak/e ty to mo- 
ż.csz wytrzymać ? 

— Cha, cha. cha ! — zaśmiał 
się Stcfcio — czy to ja piecuch 
je«tem? Taka zimna kąpiel je-t 
bardzo przyjemna! 

— Stefuś do tego przyzwycza- 
jony — rzekła ciocia, która we- 
szła w tej chwili do pokoju — i 
ty, Maryankti. gdybyś spróbował 
raz i drugi, tobyś się przyzwycza- 
ił. Mówiłam właśnie o tern z two- 
ją mamą. 

Ach, ciociu f to taka okrop- 
na rzecz — mówił Maryanek z 

przestrachem. 
— Nie bój się. nikt cię nie bę- 

dzie zmus/ał. Ale cóż to tak ra- 
nrutko wstałeś J Mama twoja mó- 
wiła, że zwykle s\piasz «do dzie- 
wiątej. 

— Bo dziś jakoś przebudziłem 
się i spać mi się już nie chciało 
tak ślicznie na dworze! 

— I o bardzo dobrze — mówi- 
ła ciocia raz i drugi wstaniesz 
rano. to się przyzwyczaisz, a tc 
bardzo zdrowo. Stefuś wstaje co- 

dziennie o szóstej przez całe ła- 
to: on już tak przyzwyczajony 

Chłopczyki ubrali <ię żwawo i 

po sniadniu wybiegli zaraz do o 

i grodu. 
Stefuś miał -woj wła-nv ma 

Mcnki ogrodek, miał także roznt 

małe narzędzi* ogrodnicze, ryde- 
lek. grabie, taczkę, konowecz-kę > 

pozwolił Maryankowi bawić się 
tern wszystkiem. 

Chłopczyki wozili piasek tacz- 
ką. jeden rozsypywał gro na gCje. 
żka* h w o^róilKu, drugi wyrów- 
nywał małemi grabiami, a ślicz- 
na to była zabawa. 

Stcfciu! — wujaszek przy- 
jechał ! — zawołała mama zdale- 
ka — i Adasia przywiózł, chodź 
prędko! 

W ujaszek! — powtórzył 
jStefcio ucieszony — i Adaś, toć 
| dopiero ibedziemy się .wyborme 
i baw ili — i chciał biedź prędko do 
I domu, a wtem coś sobie przypo- 
Immał. chwycił taczkę i zawołał 
ido Maryanka: 

— Bierz grabie i idź za mną, 
*r*eba to odnie>c do altanki i ko- 

ineweczkę także. 
i — lo coż to? — pytał Marya- 

— nie można tu zostawić? 
— Nic można — odrzekł Stef- 

cio — bo to nieporządek. 
Oiiiioli wszystkie .narzędzia 

do altanki, .potem dopiero podbie- 
gli spiesznie i spotkali po drodze 
obie mamy. wujaszka i syna jego 
Adasia, chłopczyka tego samego 
wieku, co Maryanek i Stefcio. 

— Nie mogliśmy się was do- 
czekać — mówił wujaszek. 

— Bo myślałem, żc nie wróci- 
my zaraz do ogrodu — rzekł Stef- 
cio — i musiałem wszystko po- 
dkładać. 

— To dobrze chłopcze — po- 
; wiedział wuja«7ck — żc taki je- 
steś porządny. 

—O on do tego jc-t przyzwy- 
czajony •— odezwała się matka 

i Stefusia. 

J Znowu chłopczyki bawili się 
, wybornie, teraz, już we trzech. 

| Wieczorem, gdy Maryanek miał 
;i-ć spać i sam został ze swo- 

!j% mamą. zapytał ią znienacka: 
j — Dlaczego to mamusiu, ten 
1 Mcfcio taki jest dziwny, że do 
; wszystkiego się przyzwyczaja? 

— Rano oblewają go całego zi- 
inną wodą, a on się ani skrzywi i 

| śmieje się tylko. Ciocia mówiła. 
|/c on do tego przyzwyczajony. 
Sam zawsze wszystko poskłada, 
choc mu nkt nie przypomina, i 
choć mu nikt nie przypomina, i 

jjuż tak przyzwyczajony. 
— Moje dziecko — powiedzia- 

ła mama z uśmiechem — nietyl- 
ko Stefcio. ale każdy' może się 
tak >amo przyzwyczaić do wszy- 
stkiego, byle chciał tylko. Dzie 
cioin to bardzo łatwo przychodzi. 

— Moja mamo — spytał Mary- 
atiek — czy naprawdę i ja mógł- 
bym przyzwyczaić się nawet do 
takiegn okropnego oblewania zi- 
mną wodą? 

— Ale/, w tein nie ma nic ©- 

kropnego. mój Maryanku — od- 
rzekła mama — to r/ecz bardzo 
zdrowa. Gdybyś tylko spróbował, 
pierwszy raz byłoby ci troszkę 
nieprzyjemnie, na drugi raz łat- 
wiejby już poszło, a w końcu 
przyzwyczaiłbyś się zupełnie, tak 

l>amo. jak i Stcfuś. 
j — Mamo, ja jutro -próbuję!— 
I rzekł Maryanck. 
j Mania przypomniała nut to ra- 

no. Troszkę się bał chłopczyna 
ale mama posadziła go na •kola- 
nach. umoczyła dużą gąbkę w 

zimnej wodzie i zmyła go prę- 
dziutko, potem szybko ręcznikiem 
ki, żeby nic krzyczeć -— ale tak 
mu było potem przyjemnie, tak 
rzezwo, żc i na drugi dzień po- 
zwolił się obmyć. W kilka dni 

już zimna woda nie sprawiała mu 

żadnej przykrości i oblewano go 
całego w balii, tak samo. jak Ste- 
iusia. Przyzwyczaił się także i 
do rannego wstawania i do po- 
rządku; przekonał się też, że 
mama dobrze mówiła kto chce, do 
wszystkiego przyzwyczaić aię 
może. 
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