
POGADANKA. 

I znowu otrzymałam liścik, r 

który prawie zmuszoną jestem 

oépowiedtiec tym sposobem, 
gdyż korespondentka moja, za- 

absorbowana swoją ,,kwestyą" 
zapomniała podać mi adres swe- 

go mieszkania.... Tak panien- 
k 1 ! wiedząc jednak że „pogadan- 
ki" moje czytuje, nic wątpię, iż 

znajdzie na swój liścik żądaną 
odpowiedź. 

* 

\ 

„Ma dopiero lat dziewiętnaście, 
i już — smutno mi na świecie. 

Czy kochana pani będzie mogh 
i dla mnie jak dla tylu innych 
znaleźć odpowiedź i — stosowną 

radę?.... Przed dwoma laty za-1 

ręczyłam się z młodym dwudzie- 

stoletnim człowiekiem. Od dzie- 

ciństwa już znaliśmy się dobrze, 
bówili i Uczyli zawsze razem, a 

prtem uprawiali dozwolone spor- 
ty. zawsze razem i w najwięk- 

szej zgodzie. Pewnego dnia po- 

analiśmy, że się bardzo kocna- 

my i postanowiliśmy że się po- 
bierzemy; rodzice nasi zgodzili 

«mi*nili<imv nicrścio 1/ 
- 

- * · 

Ponieważ mieszkamy w mniei - 

szein mieście, gdzie niema wyi- 

szych szkół, narzeczony mój wy- 

jechał 41a ukończenia nauk do 

Chicago. Z początku pisywał do 
mnie listy pełne tęsknoty, miło- 

ści i nadziei przyszłego szczęśli- 

wego życia, z czasem listy sta- 

jały się coraz chłodniejsze i 

krótsze.... 

Z nadejściem wakacyi powró- 
cił do domu ale — wydał mi się 
dziwnie zmienionym, niespokoj- 
nym i wzdychającym. 

Był on zawsze w całem tego 
skwa znaczeniu, „gentlmanem" 
jest i teraz dla mnie grzecznym, 

ale ja czujf, że nie jestem już 
dla niego czem byłam, obawiam 

się iż miłość jego dla mnie wy- 

gasła, wiem że nie powie mi te- 

go, bo czuje się moralnie zwią- 
zanym, tak jak i Ja Pani 

droga co ja mam zrobić? Tyle 

zwykle nieprzyjemności bywa po 
zerwaniach narzeczeństwa ! 

Czy mam to uczynić? ach! do- 

prawdy tak mi smutno! ży- 
cie nie ma już dla mnie uroku !...* 

D->piero dziewiętnaście lat ! po— 

myśl dziecko, ile jeszcze lat 

przed tobą, ile jeszcze pięknych 
i szczęście przynoszących rzeczy 
ty wcale nie znasz ! Co ty możesz 

wiedzieć o j,życiu bez uroku?" 
Młodemu, niedoświadczonemu 

dziewczęciu, wydaje się, iż ^za- 
wiedzionej miłośd" nie przeżyje 
zresztą często bierze za miłość 

to, co jest tylko sympatyą i u- 

czuciem przyjaźni. Zechciej się 

tylko rozsądnie zastanowić, ty i 

ten chłopak wprawdzie zgadza- 
liście się z sobą zawsze w zaba- 

wach, ale czy tak by było w ca- 

łem, na wieki związanem ży- 
ciu? Z listu twego sądzę, że je- 
steś nie lekkomyślną i chętnie 
zastanawiasz się, a zatem pomyśl 
czy nie może przyjść czas, w 

którym poznasz po ważniejszego, 
sympatycznego mężczyznę, któ- 

remu oddasz serce twoje i któ- 

rego t. j. jego serca nic nie zmie- 

ni, gdyż nie będzie już tak mło- 

dym, prawie dzieckiem jak jest 

twój narzeczony, który może 
nie rozumie nawet dobrze swoich 

uczuć, nie wie co miłość i przy- 

wiązanie dwóch serc i dusz dwój- 
»a ? 

Dwudziestoletni chłopak, vi 

dojrzałości swej równa się siedm- 

nastoletniej panience, cóż takie — 

dziecko może wiedzieć o tem, ii 

małżeństwo ,to nie zabawa * 

piłkę ani w tennisa Bawił si{ 
z tobą tak dobrze, ale czy po 

trafi zgodzić się w powadze ży- 
cia? 

A kiedy rozchwieją się twoj< 
nadzieje i zerwie ,,narzeczeń 
stwo" — wszakże nie zechcess 

za przykładem nierozsądnycl· 
dziewcząt — z „rewolwerem * 

ręku'' domagać się „praw two- 

ich?" Pominąwszy niesmak po- 

dobnego postępowania, przymu 
szone małżeństwo nigdy saczęśli 
wem być nie może. 
Chcesz mojej rady? A zatem 

ja sądzę, iż uczynisz najlepiej je 
żeli napiszesz do niego i otwar 

cie zapytasz, co jest powoden 
jego zmiany, gdyż czujesz iż ni< 

jesteś niezbędną do jego szczę 
ścia Z odpowiedzi jego wy- 
wnioskujesz o jego uczuciach 

jeżeli cię kocha prawdziwie nie 

zechce cię stracić ; uniesiony po- 

wagą twego pytania, odpowie 

poważnie, a ty odczujesz sercem 

twojem w co — w jego odpowie- 
dzi wierzyć będziesz mogła.... 
Bądź tylko cierpliwą i nie wątp 
w przyszłe szczęście twoje, a 

przytem pamiętaj, że w dzie- 

więtnastu latach kocha się bar- 

dziej główką, w dwudzie- 

stu pięciu, oddaje się serce ta- 

kiemu, który wart tego skarbu... 
A więc główka do góry, i nie- 

chaj bez względu na to, co się 
stanie, śliczny ten świat nie tra· 

ci dla ciebie „uroku". A temu —» 

jeszcze tak bardzo młodemu chło- 

pakowi: przebacz jego chwiej— 
ność — może ,,cierpi okrutnie" 
skutkiem nowej chwilowej miło- 

ści ty — trzymaj serduszko two- 

je i oddaj takiemu, który go ni- 

gdy nie zawiedzie. 

Mądrość mojej niani. 

Doprawdy bywała większą, 
jak najmądrzejsze dzieła; jakże 
to ona umiała uspokoić krew 

wzburzoną i otrzeć łzy nierozsą- 

dnej „rozpaczy". I jak znała te 

wszystkie święte tajemnice któ- 

rych objąć rozumem moim nie 

mogłam, a jednak w nie wierzy- 
łam. 

,,Och nianiu! jak ja się cieszę 
na dzień jutrzejszy" — mówiłam 
raz sporą już będąc dziewczyn- 
ką, — majówka ! rozkosz dla dzie 

ciaków i przyjemność nawet dla 

starszych." — „Żeby tylko pogo- 
: da była ładna" — odpowiedziała 
• niania. — „Jakto pogoda? Wsza- 

kże sama opowiadałaś mi nianiu, 
że w sobotę zawsze słonccztco 

świeci na pamiątkę czasów, w 

których Matka Najświętsza zaw- 

sze w sobotę prała koszulki i pie- 
luszki Jezuska małego i na dwo- 

rze je suszyła; w ten dzień za- 

wsze słoneczko jej w tem poma- 

gało!" — „Tak moja droga, ta 

prawda, chociaż" — tu odwoła- 

no nianię, a ja zostałam z moją 
nadzieją jutrzejszej ślicznej wy- 
cieczki a była to jutro sobota, 

więc wszak musiała być pogoda. 
Kiedy rano otworzyłam ze snu 

oczy. padły one naprzód na mo- 

ją nieocenioną nianię, która już 
w moim pokoiku porządkowała. 
Ach majówka ! pierwszą moją by- 

ło myślą i ufna w tę „świętą so- 

botę o słonecznych promykach" 
wyskoczyłam x łóżka. — Prędko 
nianiu, dawaj trzewiki, na ósmą 
musimy być gotowe. A moja nia- 

nia bardzo jakoś powoli zaczęła 
rozsuwać firanki i z zakłopotaną 
miną: „deszcz" szepnęła. 

,,Deszcz !" — krzyknęłam 
wzburzona, to i tak wszystkc 

prawda co mówisz, a mówiłaś żc 
w sobotę zawsze słońce świecie 

musi. Rzuciłam się na łóżko i za- 

częłam bardzo płakać. Nianię 
która przystąpiła do mnie, trąci- 
łam nogą obutą już w trzewik i 

krzyczałam: „kłarnftłąś, wszyst- 
ko kłamiesz i o sobocie i o wszy. 

stkiem co mówisz, teraz wiem.' 

A niania spokojnie -dalej skła- 

dała bieliznę i głową kiwała. Na- 

gle: „dziewczyno czy ty ni< 

masz Boga w sercu? Płaka< 

dla tego, ze deszcz pada? Scho 

waj te Izy twoje na cięższe bror 
Boże zmartwienia, bo straszni- 

jest rzeczą gdy w prawdziwr 
rozpaczy zapłakać nic można!' 

,,I dla tego płaczę żeś kłamała' 
— krzyczałam." — „A czy t} 

wiesz, czy ja dokończyłam moje 

wczoraj „gadki?" Czy to nie wi 

działaś, że mię odwołano?" — 1 

przystępując ostrożnie do mnie 

pewnie z obawy i respektu przeć 
— moimi nowymi trzewikami, 
których niepoczciwe nogi były 
tak mówiła dalej : „Nie płacz dzi< 

cko, bo to wielki grzech łzy, któ 
re nam Bóg dał dla ulżenia bólu 

i dla okazania żalu naszego, wy- 

lewać na takie i za takiemi małe 

mi rzeczami". — ,,Ale gdzie· t 

twoja sobota słoneczna" krzy- 

knęłam znowu. 

Wtedy niania usiadła koł< 

mnie i gładząc po włosach rzekła 

„Widzisz, to dzisiaj pewnie jedni 
z tych siedmiu sębot, w którycl 
słońce nie świeci, a ja przecie; 
nie wiem i nikt me-Avie które so 

boty w roku są z tyęh siedmiu.' 

„Z jakich sieamiy ?.... pytałan 

szukając chusteczki do nosa, ju: 
zaciekawiona. „Bo widzisz dzie 

cko, to było t&k : Dopóki Jezusek 
był mały, cieszyła się Nim Ma 

teczka Jego i prała mu koszulk 

jakby każda inna matka, a, że tc 

była biedniutka bardzo i częstc 

ognia w izbie nie miała, Bóg je 
Sam słońcem s wojem suszył w 

sobotę, i w każdą sobotę słońce 
świeciło: to ci już mówiłam i 

tak było, dopóki mały Jezusek 
nie wyrósł i kiedy zaczął cier- 
pieć, a każde cierpienie Jego 
ślad w sercu Matki Jego zosta- 
wiało i było to serce matki prze- 
bite jakby siedmiu mieczami bo*. - 

leści, siedm ran ciężkich w 

których każda okrutnie bolała! 

Siedm ran, na których grozę na- 

wet %łońce kryło się po za chmu-. 

ry, siedm ran na pamiątkę i ku 

czci których siedm sobót w roku, 
sobót dotychczas wesołych i ja- 

snych, stało się smutnemi 

Czy rozumiesz teraz dziecko? 

„I^nie koniec na tem, rany Naj- 
érwitszej Pani do dzisiaj jeszcze 
nie są zagojone, bo odnawia je 

ciągle złość ludzka. Bóg tylko 
chłodzi je. zostawiając ludziom 

dużo, za wiele czasu do poprawy. 

I krwawią się rany Najświęt- 
szej Matki, gdy tu na ziemi ro-- 

' 

dzice dzieci zaniedbują swoje i 

kiedy dzieci rodziców nie szanu- 

ją i kiedy młoda d-ziewczyna nie- 

winność swoją zatraci i kiedy 

chłopak po cudzą własność rękę 
• wyciągnie, a przyjaciel .przyja- 
ciela po judaszowsku zdradzi i 

j 
matka męża i dzieci opuści i bar- 

, dzo boli ostatnia kiedy po świe- 

cie krew bratobójcza się leje!... 
f 

: „Czasami to zupełnie rany te 

goją się, a to kiedy w dniu któ- 

, rym dużo grzeszników Bogu się 
nawraca lub kiedy duszczki dzie- 

cinne płyną ku Niebu: wtedy 
Matka Najświętsza otwiera ra- 

• miona: O pójdźcie! szczęśliwe! 
nie dla was cierpienia i grzechy 

^ ziemi, o pójdźcie!" .· 

„I s*kąd ty to wszystko wiesz 

nianiu?" — pytałam zasłuchana, 

zapominając o nieudałej majów— 
r ce. — „Jakto skąd,'moja kocha- 
- na? Tak mi opowiadała moja' 
' 

babunia a babuni jej babunia i tak 

i przed i przedtem może c-d począt- 
! ku pierwszej· Chrześcijańskiej nie- 

wiasty, która własnemi oczami 

; Świętą Panię widziała. I dla tego 
nie wylewaj twych łezek darem- 

i nie dziecino, bo niema takiej na 

świecie i nie było kobiety, która- 

i by i cierpień i radości nie zaznała 

któraby łez ulgi nic potrzebo- 
vała, łez które Bóg miłosierny 
lał jej na oczyszczenie grzesznej 
Uiszy i kadej szkoda wylanej 
la próżno, > tych Anioł Boży 

ligdy nie zbiera!.., 
W tej chwili słońce z za chmur 

la-gle się ukazało i natychmiast 
:nów zgasło. „Xianiu? a czemu 

o słoneczko w tej smutnej sobo- 

:ie zaświeciło?" — „Czemu? a 

eto to może wiedzieć dziecko, 

noże dla jednego lub i dla ty- 

*i%ca męczenników ziemi wrota 

STieba się otwarły, a może Boski 

lśraieoh ozłocił ostatnią chwilę 
lawróconego grzesznica, może 

Dardzo biedny dał grosik ostatni 

leszcze biedniejszemu lub krzy- 
wdę jeden drugiemu nagrodził! 
L'03 z tego stało się na pewno !"... 

„Złote serce." 

Bardzo· malutką była jeszcze, 
Kiedy na widok pierwszej imiszJr 

Zgmiecionej uderzeniem noźki, 
Wzruszenia nią wstrząsnęły dre- 

szcze. 

Uczucie zdradza się w iskierce ! 

Więc gdy wylała łzy rzęsiście 
Nad losem muszki oczywiście 
Mówili wszyscy: „Złote serce!" 

Kanarka miała, cud! „harcera." 
I kota także, faworytka, 
Ktorego wa-da była brzydka: 
Śledził gdy klatkę się otwiera. 

I wpadł! i zdusił!—.przed oczami 

Rozpacz !—zemdlała raz i drugi 
—„Nie płacz"—rzekł ojciec—„bę 

dzie drugi." 
I tak załatwił się z jej łzami... 

Raz wielki kłopot był z dzie- 

weczką, 
Nawet choroby była blisiką; 
Azor—to wierne stare psifko 
Do krwi się pogryzł z jej ko- 

teczką. 
I znów obfite łez wylanie 
L-ecz osłodzono gorycz czary: 

—„Azor wnet zdechnie bo już 
stary, 

A kotków jeszcze dość dostanie.' 

Wypadek zmartwił raz panienkę 
Śliczna czekała ją przejażdżka.. 
Wtem... powóz wjeżdża—'koń ; 

nienadka 

Skoczył—stary Jan spadł i zła- 

mał rękę. 
O chwilo gorzko opłakana! 
O serce do rozcznleń ^kore I 

Na szczęście mama rzekła w 

porę: 
—„Nie ipłacz, zastąpi Paweł 

— 

Jana." 

Na brak czułośtei niech nikt nie 

sarka !... 

Przypatrywała się ze łzami 

Co się to działo z kurczętami, 
Gdy podrzynała jc kucharka. 
—„Ta rzeź ma jedną dobrą 

stronę" — 

Myślała z załzawioną rzęsą — 

„Źe ponad wsźystkich zwierząt 
• nilU 

Lepsze kurczątko jest pieczone." 

iPłakała gorżko po jej stracie, 
Po stracie ukochanej matki, 
Zda się, wyleje łez ostatki: 

Posąg boleści w majestacie! 
Lecz już na los swój się nie 

sitarzy, 
Bez żalu myśli o tym grobie, 
Bo wszyscy mówią, że w żałobie 

Blondynkom bardzo jest do 

twarzy. 

Dziś wyćwiczone tak ma złote 

serce, 

Iż siedzi dzień cały na rozprawie 
I śledzi bacznie i ciekawie: 

Jak też ukarze sąd mordercę? 
Na<l zbrodnią mądrą prowadzi 

roaprawę 

Z swyieh towarzyszek liczną 
rzeszą, 

Chce „wiedzieć" kiedy „go" 
powieszą.... 

We wszystkiem trzeba tylko — 

mieć wprawę.... 

Myśli. 
Kobiety! Wierzcie, (kochajcie i 

módlcie się. Kobieta sceptyczna 
bez wiary i ideałów to krzak, 

'który nigdy nie kwitnie, lub 

kwiat pozbawiony woni... 

Kobiety, które w swoje deba- 

ty wkładają serce, mniej mylą 

się aniżeli mężczyźni rezonujący 
, za pomocą głowy... 

Wszystkiego w życi-u nic można 
: kupić, ale niema niczego w świe- 

. cie, za coby zapłacić nie ipotrze- 
: 'ba.... 

Cierpliwość kobiety może zwy- 

ciężyć wszystko!... 

(DLA «DZIENNIKA CHJCAGOSKIEGO") 

GLINIANA BATERYA 
(Humoreska wojskowa z ostatnich czasów) 

(JESGE) 

(Dokończenie). 
— Pssst ! — zaszepnąłem dość ostro. — Kara- 

biny w pogotowiu, ja najpierw iiuknę z „odpustów- 

ki," — a potem wyrżnij ta „schnellfener", 
— co się 

zmieści tylko mi tych z tyłu oszczędzać niech drap- 

ną cało do swoich. — O to mi najwięcej chodziło. 
— Oddział patrolowy zoczył z daleka most, je- 

go słupy i więźbę, — przystanęli; naczelny wyjął 

mapkę i porównywał teren z mapką. 
— Widać "cho- 

dziło im tyle o most, co i mnie. 

Boda was szczury pozagryzały — pomyślałem, 

starając się tłumić dym od papierosa, rozpędzając 

go dłonią ku ziemi. 
— Na klęczącego obok mnie 

żołnierza zawołałem szeptem, by mi podał kij do 

lontu, — rozszczepiłem go szablą, by mógł utrzy- 

mać prymkę. '— Oddział rosyjski zmienił nagle 

plany na widok mostu. 
— Wiedział on doskonale, 

że to przecież jądro orzecha dla pobitej i cofają- 

cej się armii austryackiej, zapewne więc obłożony 

strażą jak dziadowski kołnierz wszami. 
— Ruch się 

zrobił między nimi, — rozkazy leciały za rozkaza- 

mi, bo się zaczęli rozpraszać kupkami, by zreko- 

gnoskować każdą stopę ziemi. W tem wszystkim 

jednak centrum zbliżyło się na taki dystans 
do mo- 

jej „bateryi", it i święty z nieba 
nie byłby wytrzy- 

mał, by w tę kupę naplunąć. 
— Moglibyśmy byli 

ich strngać z karabinów ale to nie na tem po- 

legało zadanie mych strategicznych popisów. 
— Wprawdzie nie wiele się tam rozumiałem 

na artyleryjskich „dysztancach"prosty jednak 

instynkt tłóraaczył mi, że czas najwyższy, by plu- 

drąkom krzyknąć „wiwat'*. 
— Jesteś psychologiem Władek, 

—» rozumuj, 

jak chcesz ,ale mi nigdy psychologicznie nie wytłó- 
maczysz, po jakiego djabła, 

— ja, — komendant 

bateryi na „Brzezinkach", w takim momęncie, 
ku 

zgorszeniu wszystkich „kanonierów" 
moich uchwy- 

ciłem za manierkę i pociągnąłem sobie całym hau- 

stem jarzębiaka .jakoby to na tem pociągnięciu 
za- 

lezał cały rezultat pierwszej salwy mej ,bateryi". 
— Koniec końcem, gdym sobie uczciwie pociągnął, 
wziąłem patyk do ręki, żarzącego 

knucia założył 

na kij i z cicha wydał rozkaz, by byli gotowi, 
— 

sam u· · . żołnierza na bok, póchyliłtm się 

za, zmurszałym pniem sosnowym i przyłożyłen 

przy pomocy kija żarzący się papieros do panewki. 
— Sykło, zadymiło się i potężny huk przewró- 

cił naszą kolubrynę jak małego kota, rzucając 
w ! 

tył. Byłoby mi się coś z tego dostało, g<h , 

wu nie „geniusz" który mi szeptał: 
— dekuj się z 

boku poza pień." — Jeśli kiedykolwiek można było 
zastosować ów frazes, że „wywalił ślepie jak wół 

na nowe wrota", to chyba wtenczas można było 

to przysłowie na mnie obserwować. 
— Co też moja 

kolubrynka nabroiła? — co też owe małe okrągłe 

piaekowce z nad brzegu Sanu zebrane mogły za fi- 

gla wyprawić moskalom? 
— Wypadłem więc z szablą w ręku i wydaję i 

straszne, nadęte rozkazy ,od których powinny by- ! 

ły wszystkie dachówki przynajmniej z połowy car- 

skiego królestwa pospadać. 
— Éij, morduj, siecz, zarzynaj ,rąb, strzelaj | 

rozbijaj ! — i — Pan Bóg raczy wiedzieć, 4- co tam 

jeszcze tiie rób, — a wszystko to, Władek, jak Bo- 

ga kocham, — po niemieAcu. 
— Nie wiem skąd ci 

mi cały Schiller, wlazł na ozor, — szkoda, że mię 
Kafbowiak nie słyszał, — byłbym dostał drugie 

,,celująco" na świadectwie. — Chciałem ci, pęiaju- 

cha, tak doparzyć moskalom tem 
" 

„austryackiem 

gadaniem 
" 

r— myśląc sobie, że jeśli moje piaskowe 
kartacze nie pomogły, to pomoże choć niemiecka 

komenda. 
— Widzę po iwoicn siepiacn, w mucu, zc ui 

ogromnie pilno rezultatu mej salwy. 
— Bądź cier- 

' 

pliwy, bo i mnie też było strasznie ciekawo. — 

Sprawiłem się lepiej jak Godfryd przy zdobywa- 
niu Jerozolimy. — Oddział moskiewski w samym 

'środku, wyglą-dał Jakbyś kulę kręgielną wpakował 
w sam środek pajaców. — Zrobił się popłoch Jak 
w piekle od różańca. Cała kupa moskali tarała się 

po drodze, we fosie, pozostała jedna część jakich 
dwudziestu, widząc dopiero teraz ,,straszne" pasz- 
cze bateryi, wymierzone ze wzgórza na nich, dała 

drapaka, aleśmy im zagrodzili drogę ogniem kara- 

binowym, od których padali jak muchy 
— tyły zaś 

w ogromnym pośpiechu zaczęły się cofać i ucie- 

kać ku swoim. — Tym daliśmy spokój, — niech 

dmuchają, powiadam. — Boczne flanki, roz- 

pierzchłe po wiklinie, zagrodziliśmy ogniem kara- 

binowym, poddali się, co do jednego 
— porzuciw- 

szy braci, błagali o litość spoglądając nerwowo 
na 

gotową bateryę. Na sąsiedniem wzgórzu zamaja- 

czyły się w tej chwili całe kompanie moskali. 
Przód 

armii walił się już na nas, — zbiegła atoli cząstka 
ich czoła widać doniosła im wiadomość, że most 

zajęty już naszem wojskiem, zabezpieczony silną 

•bateryą na „Brzezinkach". — Falanga moskiew- 

ska wstrzymała się. Przekonali się, że przybyli z 

późno. — Patrzyłem przez lornetkę i dostrzegłem, 

jak jakiś generał, czy coś w tym guście, co chwi- 

la odkładał rękę z lornetką od ócz, szablą wska- 

zywał na całe wzgórze „Brzezinek",— widać 
tłó- 

maczył sztabowi, że niepodobna walić się tej stra- 

sznej bateryi w gardło bez ogromnej klęski. A 
co 

tam mogło być dalej za bateryą, 
— hej — Boże o- 

chroń cara !.... — Wydał też szybkie rozkazy cofa- 

nia się z pod tarczy mojej ,,strasznej bateryi," 
— 

której groźne paszcze i spiże musiał zoczyć przez 

lornetkę. — Wokoło bateryi uganiaji się 
też'moi 

„kanonierzy". 
— W tej samej 

' 

prawie chwili doniesio- 

no mi, że od naszej stTony nadciągają nasze wzmo- 

cnione patrole, którym poleciłem zająć się wzięty- 

mi do niewoli a było ich setna kupa, bo coś z pię- 

dziesięciu chłopa, — czy więcej. 
— W godzinę nad- 

ciągnął nasz cały pułk forsownym marszem, 
— ale 

też i mocna siła moskali zaczęła nas okrążać poza 

łąkami, od strony kościółka. Tyły naszego, 
ku mo- 

stowi uchodzącego, pułku zaangażowały ten lewy 

flank moskali, ożywiała się więc bitwa na dobre. 
— 

Pułkownikowi ogromnie dziwno było, czemu pra- 
we skrzydło moekiewskie tak zdała się trzyma 

od 

mostu, przypędził więc na koniu ku „Brzezinkom", 

zdziwiony, co za siła z tej strony napędza mu tyle 

wziętych do niewoli nieprzyjaciół. Już mu donie- 

siono o „strasznej" -bateryi na wzgórzu, postano- 
wił ją naocznie oglądać. 

Zasulatowałem mu szablą, wskazując na mo- 

ją bateryę. — Rzucił po niej swem badawczem o- 

kiem i zaryczał ze śmiechu, aż się koń pod nim 
na- 

dął. — Kanonierom kazałem dać ognia 
z moi dzie- 

ży. — Rzekłbyś, Władek, że się rozpoczęły pierw- 
sze nieszpory odpustowe w Inwałdzie. 

— Pułkownik znowu zarżał śmiechem, zesko- 

czył z konia, a ująwszy mą prawicę, trząsł nią jak 

śliwą, wrzeszcząc- 
— I to pan wstrzymałeś całą nieprzyjacielską 

armię takim pomysłem? -r- bodajże pana ukorono- 

wali I 

— Oto bohater z pod Troi! — śpiewałem » - 

bie w duszy. — Czemuż mię w tej chwili mój pro- 

fesor historyi, pan Kurowski, nie widział? 
— 

[] 7— Podaję pana do awansu na porucznika, krzy- 

knął pułkownik; siadając na Konia, do irzcua uyiu 

na dobre zająć się bitwą i wycofaniem się za San. 

W sam czas, odgryzając się nacierającej prze- 
wadze moskiewskiej, przedostaliśmy się za rzekę. 
Tam to właśnie u mostu przy przeprawie dostałem 

od kozaka po łapie, — ile go też Jasiek Woźniak 

nadział, nadział na bagnet, jak Boga kocham, 
— jak 

jaką knedlę. t 

— Gdyśmy już byli za rzeką, saperzy nasi wy- 
sadzili most na Sanie, a artylerya nasza suła śzrap- 

nelc na karki moskiewskie, co się zmieściło, 
— my 

im zaś na nosie pokazywali węgierską figę. 
— !No — ty chyba nie.— przerwałem Stefko- 

wi żartobliwie. 

'— No toś się okropnie pomylił, Władek, bo ja 
też ; rozumie się, że tylko pół figi, bo lewą ręką. I 

tak to ocaliłem nasz pułk, co najmniej od niewoli, 
bo — jakeśmy się później dowiedzieli, że od Oleszyc 
wzdłuż Lubaczówki okrążała nas już druga armia, 

czy też lewe skrzydło tej samej armii, chcąc 
nas od- 

ciąć od Jarosławia. — Za tę to właśnie przysługę, 
— hm — przysługę — nietylko przysługę, ale ogro- 

mny czyn bohaterski, na jaki byłby się nie zdobył 
nawet 'homerowski Ulisses, przyłatano mi — ot wi- 

dzisz, — złote gwiazdki i oficerską portupee, — a 

co mię kozak wyszykował, to mię wyszykował. By- 

lebym łapą mógł aby pisać. — Ale 
— Władek, — 

jak Boga kocham, — stawiam mój porcelanowy łeb 

o zakład, że jenerał — czy tam coś moskiewskiego, 

po „zdobyciu" mej tak „haniebnie" opuszczonej ba- 

teryi na wzgórzach „Brzezinek", nie odesłał jej w 

prezencie carowi do Petersburga, pewnieby ją mu- 

siał tak strawić, jak ów żyd ananasy u Abdul Ha^ 

mida tureckiego.... 
' — Ze mu tam cała wątrona ze sieazia- 

ną na grynszpan «zieleniała na widok takich 

„spiżowych paszczy", przed którymi moskiewskie 

żołądki puszczały, — to niechaj hyclem zostanę. 

Tenby ci mi deł susła.w rękaw, gdyby mię był do- 

stał w swe pazury, — jak Boga kocham, bankie- 

towałyby już dziś kruki na mym grzbiecie, 
— za tę 

moją, tak „vorschriftmaeisig" wyrychtowaną c. k. 

batery. — A co, Władek 
— nie dobre? — hę? — 

— W kilkanaście dni żegnałem znów Stefka na 

dworcu kolejowym. Rodzice, krewni, przyjaciele 
płakali, bo płakali, — ale gdy Zośka zaczęła chlip- 
iąc, to, pożal się Boże. — Biedne dziewczę ! — Czy 
też jeszcze Stefek wróci? — A szkodaby chłopa, ma 

serce, jak rzepa, a dowcipny hycel z niego. 
Pazura, — jak on to nazywa, wygoiła mu się na 

dobre, powołano go więc zrtówu „do frontu" — jak 
to Hawełków Ludwik powiada, — a ja znów z po- 
wrotem do Ameryki, — no — i koniec. . 
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