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JAK U SIEBIE W DOMU 

(DLA „DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO") 
- NAPISAŁ - 

SZCZSNY ZAHAJKIEWICZ. 

„Nie ma to jak u siebie w do- 

mu!" — powtarzał szczęśliwy pan 
Rożek sobie, przyjaciołom i całe- 

mu światu przez całe 3 mies. po 
ślubie. Niestety, na tym świecie 

wszystko przemija a szczęście 

najprędzej. Doświadczył te^o tak- 
że pan Rożek na własnej skórze, 

bo oto po 5ciu latach małżeńskie- 

go życia, trafiamy na taką sce- 

nę: 

— Ja się zupełnie nie czuję jak 
u siebie w domu — kończył pan 
Rożek. 

— Znowu perorujesz?! — 

wrzasnęła pani Rożkowa, czer- 

wona. spotniala. bazyliszkowym 
nzrokiem przeszywając męża. 

— Ależ... Domicelko! — za- 

czął p. Rożek. 

— Tak? Teraz.... „Domicel- 
ko?!'' — krzyknęła pani Rożek i 

porwawszy ciężką warzęchę w 

prawo ryk»\ wyciągnęła lewą rę- 

kę z palcami zakrzywionymi jak 

szpony jastrzębia w stronę czu-j 
pryny... głowy domu. 
— Zaraz dam ci ..Doniicelkę'* i 

I zaraz będziesz się czuł „jak u | 
' siebie w domu", kiedy ci jestem 
zła i kiedy się teraz tak nie czu- 

jesz! syczała, ale pan Rożek już. 

był doświadczony w tych rze-i 

I czach, więc nic czekał na wypcł-j 
' 

iiicuic przyrzeczenia, lecz chwy- 

ciwszy kapelu.-z. wybiegł czcm— 

iredzej z domu, * zatrzasnąwszy 
irzwi za sobą, a za nim syczał i 

jonił go głos połowicy : „Domi- 
celko!'', — „Domicelko !" — „Źle 
mu tutaj, u siebie, w domu !". 

Pan Rożek zatkał uszy i pędził 
przed siebie, jak zając spłoszony, 
łby tylko oddalić się czemprędzej 
lby tylko tego głosu, tego zjadli- 
wego syczenia swojej połowicy 
lie słyszeć. 
Dla objaśnienia czytelników 

musimy tu zaznaczyć, że pan Ro- 
żek, był człowiekiem bardzo zac- 

nym i miał charakter arcy-lago- 
dny, ale to nie przeszkodziło te- 

mu, że palnął w życiu jedno kolo- 
salne głupstwo : ożenił się z pan- 

ną Domicela dla posagu i od ra- 

zu poszedł.... pod pantofel. W 
dodatku należy dodać, że pani 
Domicela Rożek o żadnej etyce 
ani romansowości nic miała po- 

jęcia. z natury była zła i zgryźli- 
wa a w skutek wniesionego poma- 
ga czuła się panią i dobrodziejką 
męża. chociaż mu jeszcze ani cen- 
ta z niego wziąć nie pozwoliła. 
\p. dobitek pani Domicela wa- 

żyła .?4 funtów, a pan Daniel 

Rożek tylko 143. 

Męki pana Rożka rozpoczęły 
sic w 3 miesiące po ślubie. Co 

musiał biedak znosić codziennie, 

tego na wołowej skórze nie spi- 
sze. -^*gdy po roku jednym, dru- 
gim i trzecim l£an Bóg odmówił 

....błogosławieństwa, była co- 
dziennie w domu.... Sodoma i 

Gomora. 

Dzisiaj pan Daniel zebrał się 
r.a odwagę i powiedział żonie, że 
z nią nigdy szczęścia nie zaznał 
i. że u siebie, w domu, czuł się 
tak. jak 

Nie mógł skończyć, bo pani Do- 
micela wzięła się do warzęchy a z 

pazurami drogiej połowicy znał 

się pan Rożek dobrze, wiec nie 

czekając na nowe blizny i rany 

i nie chcąc stracić resztki czu- 

pryny, czmychnął z domu w gnie- 
wie i rozpaczy. Gdy wreszcie zna- 
lazł się w 'bezpiecznem miejscu, 
postanowił pójść gdzieś, aby się 
uspokoić, aby odetchnąć swobo- 
dnie i zapomnieć o dortiu, żoni^ 

I i przeklętym posagu. 
— Aureli! — zawołał na głos i 

skręcił na ulice Szeroką. Za 5 

minut znalazł się w pokoju swe- 

go dawnego kolegi z ławy szkol- 

nej. — Danielu! Czy mię oczy 
mylą? Czy na prawdę to ty jesteś? 
A niechże cię uściskani ! zawołał 

ucieszony Aureli. 
— Siadajże! siadaj i 'bądź 

jak u siebie w domu! 
— Co powiedziałeś? — zapytał 

pan Rożek. 

— Siadaj i rozgość 'le — pow- 
tarzam — i bądź, jak u siebie w 
domu ! 

— Jak u siebie w domu? — po- 
wtórzy! pan Daniel dziwnym gło- 
sem. a potem mruknął: ,,dzięku- 
ję !" — porwał kapelusz i wybiegł 
z domu Aurelego bez pożegnania. 
— Co mu się stało? — zapyty- 

wał pan Aureli ?am siebie. Wido- 

cznie chory, musi mieć gorączkę ! 

Tymczasem pan Rożek już 
skręcał na ulicę Zielona. To rzu- 

rzuciła, mu się w oczy tablica na 
domu: „Merun, notaryusz publi- 
czny". 
— Wstąpię do nich, tu znajdę 

spokój! — pomyślał pan Daniel 

i pocisnął guzik dzwonka elek- 

trycznego. 

Nie zawiódł się. Pan Merun, 

człowiek młody, wesoły, choć żo- 

naty. przyjął go serdecznie i po- 

prosił do salonu. Zapalili dosko- 
nałe papierosy i zaczęli rozmowę 
o tem i o owem, a właściwie o 

ńiczem. Tego właśnie brakowało 

panu Rożkowi ;· zaczynał się 
czuć błogo. Aż oto zaszeleścia- 

la suknia pani Merunowej, kto- 

ra podając rękę gościowi, za- 

wołała serdecznie: — Przecie raz 

się pan do nas wybrałeś ! Ale te- 
raz tak prędko pana nie puścimy! 
Musi pan zostać u nas na obie- 

dzie. a tymczasem niech się pan 
rozgości i niech pan będzie jak u 
siebie w domu! 
— Jak u siebie w domu? — 

powtórzył machinalnie pan Ro- 

żek. 
— Xo, tak. jak u siebie w do- 

mu, przecież jesteśmy starymi 
przyjaciółmi ! 

Ale pan Rożek nie słucha?. 

Xim się państwo Merun opamię- 
tali. on już był za drzwiami, mru- 
cząc ze złością: „jak u siebie w 
domu!" 

— Co to znaczy? — zapytała 
pani Merun. Pan Merun ścisnął 
ramionami i mruknął: „'Musiał 
się czegoś obrazić" — a potem 
przyciągnął młode żonkę do sie- 

bie i zamknął jej usta pocałunka- 
, 
mi. 

Pan Rożek powtarzając przez 
j zęby „jak u siebie w domu" — 

szedł szybko naprzód, nie zdając 
sobie sprawy dokąd idzie. Wszy- 
stko to. cb wycierpiał stawało mu 

żywo przed oczyma i jakby roz- 
palone żelazn piekło, szarpało i 

męki zadawało. 

Xagle silny glos i silne ramię 
zatrzymały go na miejscu. 
— Co to? Jak to? Dokąd? — 

Czy to się godzi omijać dom 

przyjaciela? 
Pan Rożek, jakby ze snu obu- 

dzony. spojrzał przytomniej i za- 

wołał : 

— Daruj ! zamyśliłem się ! 
Adwokat Porek. stary druh pa- 

na Rożka, uśmiechnął się filuter- 

nie i rzeki: — Xo, no. zamyślaj I 
się. ale od.... zakochania zasic! 

bo mv już za starzy na to! A te- 

raz. kiedy jesteś wprost przed 
moim domem, musisz wstąpić do 
mnie. Mam doskonały, stary ma- 
ślacz ! "Wypijemy na powodzenie 
i pogadamy o dawnych czasach. 

Pan Rożek nie opierał się i za 

kilka minut rozkoszował się won- 

nem cygarem a adwokat Porek, 

napełniwszy jego lampkę smako- 

witym maślaczem, zawołał: 
— Wypijmy bracie! Wiesz, że 

kocham cię z całego serca i wno- 

szę toast, aby ci wszędzie i zaw- 

sze szczęście sprzyjało, abyś 
wszędzie i zawsze czuł się tak. 

jak u siebie w domu! 

Panu Rożkowi oczy.się rozsze- 

rzyły, skamieniał na chwilę, a po- 
tem, jakby go furye opanowały, 
trzasnął kielichem o podłogę i 

bez kapelusza wybiegł na ulicę. 
'Pan Porek także ze zdumienia 

oniemiał na chwilę, ale wnet się 

opamiętał i wrzasnąwszy: „Zwa- 

ryował !" — rzucił także i swój 
kieliszek na podłogę i popędził 
za p. Danielem, krzycząc na całe 

gardło : „Waryat !" 
— „Ratujcie !" 

Tymczasem pan Rożek, wyma- 

chujące rękami i sycząc przez za- 

ciśnięte zęby z jakąś nieokreślo- 

ną zajadłością : „jak u siebie w 

domu!" — dobiegł do mostu. 

Spojrzawszy w brudne fale ..Chi- 

cago river", jęknął jeszcze raz, 

„jak u siebie w domu" i.... rzu- 
cił się do wody. 
Adwokat Porek i inni pośpie- 

szyli na ratunek. Wyciągnięto to- 

pielca z wody, ale całej godziny 
trzeba było na to, aby go przy- 

prowadzić do życia. Gdy wreszcie 
odzyskał zupełnie przytomność, 
adwokat Porek począł z nim roz- 

mawiać, a przekonawszy się, że 
na rozumie nie szwankuje, zapy- 
tał go, co się z nim stało, gdy 
się.... utopił. 
—Za to, że chciałem sobie ży- 

cie odebrać, poszedłem prosto do 

piekła — odpowiedział z westch- 
nieniem pan Daniel. 
— I jak się tam w piekle czu- 

łeś!? 

— Jak .. u siebie w domu — 

szepnął pan Rożek i zemdlał, bo 

ujrzał nad sobą groźną twarz pa- 
ni Domiceli. · 
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Morał z tego: Żonusie, staraj- 
cie się, aby dom dla waszych mę- 
żów był rajem, a nie piekłem. 

OBAASKI ZE 2 NATURY 

'L Teki Firgułesa 
. ... 

(DU „D. C." PRZEFISAL S. Z.) 

JESZEŃ. 

Już.... jeszeń; smutno bardzo, 

dżeń.... taki ponury, 

Blady słońcy si chowa za jeszenny 

chmury, 
Wicher jakisz tajemny pieszni sobl 

gada 
A na suchy traw sercy. . żółty.... 

liszcz opada.. 

X nikomu nie pita zimuy, mokry sło- 

ci, 

I mruga na ksienżyca. .. . tenskny.. 

czarny. błoci. 

+ + + 

Mojt percv tak smutny.... jak cały 
natura 

Asz fantazya si poci gdziesz asz na 

Amura. 

Bo daleko polocai myszli rozten- 

skniony 
Na chmury i na wiatry i., na wszy- 

stkl· strony-,. 

+ + ł, 

W taki chwyli. ... do Tobi, Ryfki, 

myszli leczii 

Jak żyd na łycytacyi, jak matki do 

dzieczt! 

Lecz na sercy ei kładzi.. smut- 

ku.... aigławy łatę 
Bo. .. . czemu. .j»i*nęju tyszioncuf 

nie chce dacz TwUj tate? 

A oiuj p«py napisał dla runi w testa- 

mentu, 

ty moszcz bez piniendzuf to grosz 

bez procentu, 
Wienc chocz ja Tobi kocham Ryfki 

moji drogi, 

Ja bez pienczu tyszoncuf żenić si ni 

mogi. 
4· 4· 4· 

Bcctdż zdrów?.!'Sercy smutny jak! 
, cały natura 

I czarniejsza od.. ..szwarcu moji 

myssii chmura! 

Och! czcmu piencz tyszioncuf nie da 

tate?.... Bada! 

.... Wcionsz.... jeszenny wiatr... 

piszczy wcionsz.... żuł- 

ty.... liszcz.... spada.... 

— Panie prezesie, proszę pana o 

dymisyę, — mówił urzędnik pewnego 

Mura do swojego zwierzchnika. 

— Cóż pana skłania do tej prośby, 

panie Piórkiewicz? 
· 

— Oto to. że wszyscy moi koledzy 

dostali gratyfikacye. a ja Jeden nic nie 

4ostalem. prócz suchot, których się 

nabawiłem przy pracy biurowej. 
— No to mój panic nic narzekaj, za- 

wsze przecież u nas coś dostałeś. 

ŻONA - DYABLICA. 
(DLA „DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO ") 

Już było około północy, gdy 
pan Aleksy Wołek wracał do do- 
mu bardzo niepewnym krokiem, 
co mu się zresztą bardzo często 

przydarzało. .Mruczał coś pod no- 
sem a im bliżej był domu, tern 

większa złość go porywała: ..Zno 
wu — hy ! będzie gadała" my- 

ślał głośno — „tak, jakby to ja 
.... hy ! nic pracował i nie po- 

trzebował się ... .hy ! zabawić... 
a przecie dziś hy!.... sobo- 

ta. hy !... . pejda !" Xagle zatrzy- 
mał się pod latarni;!, sięgnął ręką 
do kieszeni, wyjął zwitek papie- 
rowych dolarów i zaczął przeli- 
czać: „4. pięć.... hy ! — sześć... 

sieclm.... hy !" — Tylko . .'. .hy ! 
— 7?" — Zaczął szukać po wszy- 
stkich kieszeniach, ale — jak to 

mówią — „z próżnego nie naleje". 
Znalazł jeszcze kilka niklów i to 

wszystko. Poczuł rozmyślać gdzie 
on te pieniądze podział, ale my- 
śli w głowie jakoś się mąciły i 

pamięć nie dopisywała. Wreszcie 
zaklął.po angielsku i mrucząc nie- 

zrozumiałe wyrazy, poszedł do 

domu. v 

Dla wiadomości., czytelników 
dodamy, -że pan Aleksy Wołek 

był człowiekiem średniego wieku, 
miał dobrą, zacną i bardzo reli- 

gijną żonę i troje dzieci. Sam w 

swojem własnem przekonaniu 
był dobrym mężem i ojcem, cho- 

dził regularnie do roboty i zara- 

biał $14 na tydzień. Co z tego, 

kiedy w kole znajomych był jak 
to mówią „dobry chłop". Xie u- 
miał odmówić, gdy go kto zapro- 
sił „na jednego" i na poczęstunek 
odpowiadał poczęstunkiem. Mó- 
wiono o nim, że ma złote serce, 

ale na tym padole płaczu zwykle 
„złote serce" chodzi w parze.... 
z próżną kieszenią. 

Dzisiaj także „dobry chłop" dał 

się namówić „na jednego" a po- 

tem „przyjaciele" umieli przemó- 
wić do „złotego serca" i- szła ko- 

lejka za kolejką. Z tej to przy- 

czyny wraca teraz pan . Aleksy 

do domu niepevvnvm krokiem, z 

lekką kieszenią a ciężką, głową. 
Wszedł do izby i potykając się, 

! zaczął się rozbierać. Żona, która 

na niego jeszcze czekała, spoj- 
rzała z wyrzutem i zapytała : — 

Chcesz co jeść? 
— Xie hy ! nic nie chce. 

Tu.... hy !.... n:?.sz pieniądze... 
! Pani Wołkowa wzięła podane 
I dolary, przeliczyła je szybko i 

j z wyrazem rozpaczy w oczach za 
wołała : 

— Czy ty masz sumienie? Czy 

ty jesteś mężem i ojcem? To 

wiesz, że dzieci nie mają co na 

nogi wciągnąć, że potrzeba wę- 
gli i drzewa, że rent niezapłaco- 
ny a ty połowę „pejdy" zanosisz 

do saloonu? 
— Ja,... hy!.... Michał..'., 

hy · raz 

Ale cierpliwość pani-W ołkowej 
się już wyczerpała, więc wypo- 
wiedziała mężowi wszystko, co 

miała na sercu. Pan W olek wy- 

kręcał się jak mógł, a wreszcie, 

im więcej musiał w duclui przy- 
znać racyi żonie, tern więcej się 
unosił. Wreszcie, dotknięty do 

żywego, poczerwieniał tak. iż 

zdawało się, że go krew zaleje i 

krzyknął chrapliwym głosem: 
— Wolałbym.... hy !.... — 

mieć za żonę hy.... dyablicę! 
niż.... 

Ledwie to wymówił, runął na 
łóżko bezprzytomny. — 

Gdy otworzył oczy. ujrzał coś 

takiego, że od strachu serce w 

nim zamarło w piersi: Oto nad 

jego łóżkiem stała obrzydliwa, 
straszna, czarna dyablica. 
Patrzyła na niego palącym jak o- 

gień wzrokiem i uśmiechając się 

piekielnym śmiechem, mówiła: 
— Wezwałeś mię, chciałeś mieć 

dyablicę za żonę, więc pospieszy- 
łam aby cie.... uszczęśliwić mój 
rlrogi — Aleksv 

Nieszczęsny Wołek zadrżał jak 
w febrze, oblał się cały zimnym 

potem i zamknął oczy. Wtcrly 

przyszło mu na myśl, że to pew- 
nie sen tylko, więc przetarł o- 

czy, podparł się na łokciu i spoj- 
rzał bardzo uważnie: 

....Nie! To nic był sen! Stra- 
szna, odrażająca, czarna dyablica 
stała przed nim w całej swojej 
okazałości, z różkami i wysokiemi 
piórami na głowie, w modnej, 
rozciętej sukni, z pod której spły- 
wał na ziemię długi, dyabli 
ogon. Uśmiechnęła się znowu do 

niego dyabclskim śmiechem i za- 

pytała skrzeczącym głosem: 
— Może sobie czego życzysz 

mój najdroższy? 
Aleksy jęknął i opadł bezwła- 

dnie na poduszki a dyablica gło- 
sem puszczyka charczała dalej : 

— Oswoisz się, przyzwyczaisz 
i.... pokochasz mię mój drogi! 
Przy tych słowach nachyliła 

się tak, jakby go chciała pocało- 
wać. Aleksy poczuwszy na twa- 

rzy jej gorący oddech przepełnio-, 
ny wyziewami siarki i smoły, ! 

wrzasnął przeraźliwie i odsunął 
się aż do ściany. 
— Cha cha ! Chi.... alii ! 

— zaśmiała się dyablica. To ty 
tak swoją żonkę kochasz? Ale ja 
długo tego znosić nie będę. Je- 
stem twoją żoną a ty moim mę- 
żem, · wiec musisz mię miłować, 
całować, pieścić!.... cha.... 

cha ! chi — chi ! 

Gdy Wołek usłyszał o całowa- 
niu i pieszczotach, zadzwonił ze 
strachu zębami i przykrył się z 

głową kołdrą. W* tejże chwili uj- 
rzał całe swoje życie, jakby się 
ono mu ukazywało na obrazkach 
w 5 ciocentowym teatrze. Poznał, 
co źle zrobił i jaką teraz sobie 

biedę napytał. Xie umiał szano- 
wać dobrej zacnej i religijnej żo- 
ny, ulegał namowom wesołych 
towarzyszów, tracił pieniądze w 

szynkach, aż w końcu w stanie pi- 
janym przeklął i Pan Bóg go u- 
karał. Ma za żonę tę straszne, 
czarną, ziejącą siarką i*smołą... 
dyablicę. I ona chce... pocałun- 
ków i pieszczot.... 
Pana Aleksego ogarnęła taka 

żałość, że łzy popłynęły mu ciur- 
kiem z oczu i serce się z bólu 

krajało. 
— Boże! — zaczał,sie modlić 

-* '· 
N\ ·· 

j — przebacz mi ten iąz jeden a 

| już nigdy moja noga w salonie 

! nie postanie. O, Najświętsza Pa- 

nienko, wstaw się za mną! Ka- 

siu. żono moja droga! Weź świę- 

conej wody i odpędź tę przebrzy- 
dłą dyablicę odemnie! 
Ale wtedy właśnie dyablica 

chwyciła go swoimi szponami za 

prawą rękę i charczała: 
— Pójdź ze mną, do piekła, 

chcę pocałunków, chcę pieszczo- 
ty ! — i zaczęła go ciągnąć za so- 

bą w jakąś bezdenną przepaść. 
Aleksy oparł się całą siłą i 

w bezgranicznym strachu wrzas- 

nął: 
— Kasiu! Ratuj chwyć za dru- 

gą rękę i krop ! krop święconą wo- 

dą ! 
W tej chwili poczuł, że go żo- 

na chwyciła za drugą rękę, ale ró- 

wnocześnie z nadmiernego wysił- 
ku tak osłabł, że zupełnie stracił 

przytomność. Gdy przyszedł do 

siebie i otworzył oczy, ujrzał nad 

sobą dobrą i łagodną twarz żo- 

ny i poczuł jej rękę w swojej. O- 

detchnął tak, jakby mu kamień 

młyński spadł z piersi a pierwsze 
słowa, które wypowiedział, 
brzmiały : 
— Ocaliłaś mię? Dziękuję i 

przyrzekam, że już nigdy ani do 

szynku nie wstąpię, ani żadnego 

rozpalającegog trunku do ust nie 

wezmę. 

I.... dotrzymał słowa. 

Dyablica jak niepyszna musia- 

ła odejść do piekła, a do domu 

Wołków zawitał anioł pokoju i 

miłości. 

Przyjaciele Aleksego chcieli w 

niego wmówić, że. on tę dyablicę 
widział tylko w gorączce, ale pan 
Wolek wie lepiej. 

Szczęsny Zahajkiewicz 

Bliskie pokrewieństwo. 

— Co to by! za pan, który ci się 

przed chwilą ukłonił? 
— To mój bliski krewny. To drugi 

maż trzeciej żony mojego pierwszego 

męża. 

Wierny małżonek. 

Lekurz chcąc pacyentowi zajrzeć w 

gardło: 
— Niech pan zawoła kilka razy głoś- 

no:' Alma! Alma! Alma! 

Pacyent: — Panie doktorze czy nie 

mógłbym wołać Fruziu, bo tak jest i· 

mic nojoj żony, która siedzi obok w 

poczekalui. 
" · 

· 

iiiiTiiiffiiriiiriiiir r"lff ilnfliliii fi'ifniiill ! 

— Karol jest zaopatrzony we wszy- 

stkie potrzeby życiowe! 
— To szczęście jego, że do potrzeb 

życiowych nie należy także., rozum. 

— Ja do tej pory nie rozumiem aia 

czego ty wychodzisz sa Ludwika. Co 

właściwie tobie w nim się podoba? 
— Jego.... pensya. 

mitllllllLLIIIIl umili 

— Co za lotę pan mi sprzedałeś! 

Na niej pełno wody i nawet małe ryb- 

ki tam pływają! 

Agent realnościowy: O, na to «naj- 

dziemy radę! 

— Da mi pan inną lotę? 
— To nie, ale dam panu... wędkę 

abyś mógł te rybki wyłapać. 


