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ROZDZIAŁ PIERWSZY. 

Wawrzyńcowi Niecule w 

Lipowcach nic chowały si<} 

dzieci. Co się które urodziło 

było jakieś nędzne, jakby w 

niemkrew nie płynęła, a 

ciałko miało jakby ślimak 

jaki, Barbara Nieculiaa kar

miła je własną piersią, dawała 

przeróżne leki na wzmocnie

nie, a leki zdawały jej się 

dobre, bo kupowała je od 

starej Drygaso wej lekarki, 

słynne] na całą okolicę, ba 

na powiat cały, do której 

nawet panowie i pani 2 w 

karetach przyjeżdżały, choć 

tam państwu na swoich uczo

nych doktorach nie zbywa. 

Nie pomagały wszystkie te 

leki, nie pomagało i odci

nanie uroków i zażegnywanie, 

biedactwo nędzne kawęczało 

pół roku, trzy kwartały naj

dłużej, a potem kładziono je 

w czarną maleńką jak skrzyn

ka trumienkę i grabarz mały 

grobek kopał w rogu cmen

tarza. Już Barbara wiedziała, 

że cokolwiek jej się urodzi, to 

nie dla świata, ale dla zimnej 
mogiły, płakała też gorzko 

nad każdem nowonarodzonem 

niemowlęciem. Daremnie jej 

sąsiadka Wojtysowa mawiała: 

„Szczęśliwa ta niewiasta, co 

dla nieba aniołki rodzi''. 

Pragnęłać ona, pragnęła zba-

^wienia duszy jak dla siebie 

tak i dla dzieci, a jednak 

wolałaby, żeby i one trochę 

zazaaly tej ziemskiej doli, 

opłakanej wprawdzie i grzesz

nej, a jednak miłej człowie

kowi. Sama też wyglądała 

tak, że aż litość brała patrzeć 

na nią; była chuda, przygar

biona, oczy jej w padły głęboko, 

a skóra ra twarzy i na całem 

ciele zżółkła tak straszliwie, 

jak, gdyby to r.i 3 była skóra, 

co pokrywa żyjącą istotę, ale 

zdjęta ż zabitego bydlęcia i 

na parę butów przygotowana. 

I Wacho Nieczuła nie lepiej 

od żony wyglądał i nie lep-

szem cieszył się zdrowiem. 

Kwękał, kaszlał, stękał, coś 

g) zawsze kłuło w piersiach 

i gąrdle a w czasie wiosen*-

nych roztopów i jesiennej 

słoty nieodmiennie dostawał 

febry, co go za każdą razą 

przez kilka tygodni należycie 

wytrzęsła. I on zgarbił się, 

zżókł, wychudł, a przy naj

mniejszej > robocie ręce mu 

drżały. . 
i 

A ildi^l ńfei ».awsze tak 
+ 
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by w?ło. Za młodszych lat (bo 1 

i teraz nie był bardzo stary)1 

wyglądał jak dębczak w lesie, 

policzki się czerwieniły niby 

wiśnie dojrzale, trzymał się 

prosto, a rękę miał pewną, 

siltią, a gdy nią ujął ćtigle, 

to konie szły jak na spręży

nach, bo czuły, że niemi 

dzielna ręka kieruje. Służył on 

wtedy za fornala we dworze,/ 

gdzie Baśka znowu była 

dziewką folwarczną. Dziewu

cha jak iskra — żywa, zręcz

na, a pulchniutka, rumiana, a 

przjtem Pan Bóg dał jej rękę 

jak kawał żelaza. Skoro ją 

który z niezdarnych a bez

wstydnych parobków zaczepił 

nieprzyzwoicie, wnet go za«-

malowała w buzię, albo między 

ślepie, że mu ochota do 

grzesznych żartów odchodziła. 

I znajomość rozpoczęła się 

od sójki w bok, że przez kilka 

tygodni porządnego nosił pod 

żebrem siniaka, ale z czasem 

przystojny fornal obłaskiwał 

nietykalską, jak ją nazywano 

we dworze, i oboje pobrali 

się na same zapusty. 

Wawrzyniec ożeniwszy się, 

zapragnął osiąśf na swojem. 

Po ojcu, co zmarł był półtora 

roku przedtem, zostało niezłe 

gospodarstwo, na k torem 

młods?y brat gospodarzył 

tymczasowo. Wawrzyniec do-

pomniał się o swoje, ale przy 

podziale o chałupę zaszły 
takie zatargi, że mały wlus 

rodzeni bracia do sądów się 
[ 

nie udali. Podburzał obu do 

tego Mateusz Z wikalski,który 

kazał chłopom nazywać siebie 

adwokatem albo mecenasem 

i ciągle mącił i kręci', aby 

tylko grosz jaki wyłudzić. Do 

Wawrzyńca mówił: 

— Nie ustępuj,ty rr.ógłbyś 

wszystko zabrać, boś starszy. 

Ć<y to nie wiesz, co to prawo 

starszeństwa znaczy? Czy to 

nie napisane w Piśmie św., że 

J ikób odkupił starszeństwo 

od Ezawa i oddał za nic całą 

misę grochu, bo wtedy pienię 

dzy nie znano? Aż mu 

wnętrzności z głodu przewra

cały się, ale oddał całą misę, 

nie żałował, bo starszeństwo 

to nie.... fracha. 

Do młodszego brata Józefa 

mówił znowu inaczej. 

— Byłbyś głupi jik cielak 

jeszcze nieodstawiony od 

krowy, gdybyś ustępował.Czy 

to ciebie tatuś na ojcowiźnie 

sam nie osadził, a wola 

ojcowska święta! Mógłbyś 

brata ze wszystkiego wy kwi

tować, gdybyś tylko zechciał 

A do obydwu prawił: 

— Już tylko na mnie 

liczcie, a na nikogo innego, 

j a  w a m  s p r a w ę  g a l a  n  t  e  

poprowadzę. 

I obydwóm napisał poda-

aia do sądu, za które ściągnął j 

od nich po kilkanaście złotych 

nie licząc poczęstunku i 

różnych datków. We wsi 

wszystko aż wrzało ż -oburze

nia . Starsi . wieśniacy doga

dywali zwaśnionym braciom, 

aby sprawę zgodnie zakoń

czyli, przedstawiali im, że to 

wstyd i hańba rodzeństwu 

tak bliskiemu ciągać się po 

sądach, Ksiądz proboszcz 

jednej niedzieli, nie wymie

niając nikogo z imienia .gorąco 

przemawiał o miłości brater

skiej i tak jakoś wzruszył 

wszystkich a głównie Wa-

wrzyńcową i Józef ową, iż ż 

płaczem i dogadywaniem 

nakłoniły obu braci, że sąd 

zdali na księdza proboszcza. 

Proboszcz widział, że trudno 

będzie żądać, aby bracia 

razem z sobą w ojcowskiej 

chacie mieszkali, zważywszy 

więc wszystkie okoliczności, 

rozsądził, aby Józef zapłacił 

Wawrzyńcowi połowę wartości 

chaty, ten zaś aby sobie 

nową zbudował. 

Wszelako miłość braterska 

nie powróciła razem ze zgodą; 

Wacho szczególniej okazywał 

niesłychaną zawziętość. Aby 

mieszkać jak najdalej od 

brata, pomieniał się z innym 

gospodarzem na grunt aż na 

drugim końcu wsi 1 tam 

osiadł. Zagroda jego leżała w 

dole, w miejscu, wilęotnem 
niedaleko od moczarów, od 

których rozchodziła się para, 

ale Wacho nie dbał o to,tem 

wiecej, że pierwsze lata były 

suche. U brata i innych 

gospodarzy słońce poprzypa-

lało plony, on zas miał 

bardzo dobry urodzaj, bo 

mu wilgoć i woda ze wszyst 

kich stron ściekała. 

Nedługo jednak trwała 

uciecha i i grzeszne tryumfo

wanie nad bratem. Nastały 

lata mokre, deszcze pozale

wały pole; zboże wygniło na 

wielu kawałkach, z moczaru 

woda występowała i zatapiała 

łąkę, — nieraz przy robocie 

Wawrzyniec po kolana stał w 

wodzie i błocku. Gorzej było 

jeszcze z dziećmi: — pierw

szego, dopiero w kilka lat po 

ślubie się doczekał, ale chu-

dziątko ledwie osiem miesięcy 

przeżyło na ziemi. To sjmo 

było z innemi, sześć mogiłek 

usypano obok siebie w kącie 

cmentarza i na sześciu gro 

beczkach Barbara w dzień 

że aż 

obcym nawet serce się kraja

ło. Jak wspomnieliśmy na 

początku, Wawrzyniec z żoną 

podupadli na zdrowiu, sił im 

do roboty ńie stawało. Gos

podarstwo marniało, na polu 

cc raz gorzej się rodziło, a 

około chałupy, byłp pełno 

kałuż i nigdy prawie niewy-

sychającego błocka.Nawet do 

samej chałupy złe się wciskało, 

grzyb się wdarł w drzewo i 

powoli, aler • nieubłagalnie 

toczył ściany, darmo Wacho 

dawał nowe przyciesie i 

nowe łaty. 

Ludzie we wsi szeptali 

między sobą, że to snać kara 

Boża za zawziętość braterską. 

Jednego razu stara Juliana 

śmiało powiedziała Barbarze: 

— Jużci to moja kumo, 

należałoby zapomnieć co tam 

było przed laty i złożyć z 

serca zawziętość na brata. 

— My tam — odrzekła 

Barbara — żadnej do niego 

zawziętości nie mamy, tylko 

na oczy go widzieć nie chce

my. Nie włazimy mu w drogę, 

wynieśliśmy się jaknajdalej 

od niego, aby i on nam w 

drogę nie właził. 

— To też wam tak Pan Bóg 

w tem najdalszem miejscu 

błogosławi — rzekła Julina. 

Barbara rozgniewała się, 

skrzyczała niefroszoną poś

redniczkę, ale słowa staruszki 

wierciły Jej w sercu i sumienie 

ciągle w niej niby młotkiem 

pukało. Aby zagłuszyć je, 

mówiła sobie w duszy: 

— Jeśliby chcieli z nami 

braterską miłość trzymać, 

toby przecie sami do nas 

przyszli; przecież ich szukać 
nie rncźemy. 

ROZDZIAŁ DRUGI. 

Jednego roku Marzec był 

zimny i mokry, deszcz pra

wie nie ustawał. Naokoło 

chałupy Wawrzyńca pole 

wyglądało niby jezioro, aż 

strach go zdejmewał, źe 

niedługo woda i chatę zaleje. 

Deszcz zacinał w szyby, zda

wało się Wachowi, że krople 

te sieką go po sercu niby 

skórą jeżową, w piersiach go 

kłuło, drapało w gardle, 

pokaszliwał i skulony siedział 

na ławie, myśląc o oziminie, 

która pewnie ze szczętem 

przepadła. Nie weselej pewnię 

było 1 Barbarze; czuła, że 

niezadługo znowu zostanie 

matką, ale zamiast kołyski, 

widziała przed sobą tylko 

czarną trunienkę.taką samiu-

tką jak te sześć,co w cmentar

nej gniły ziemi. Żałosne oczy 

zwracała na obrazy nad 

łóżkiem, serce jej rozdzierało 

się od bólu, łzy paliły w źre-

. , .. nicach, biedna kobieta modli-
zaduszny stawiała lampeczki, ^ ^ 

modląc się i płacząc, 
ła się w duszy. 

Panie Boże, daj, aby choć 

jedno było, ćobyJ mogło 

modlić się do ciebie za rodzi

ców swoich. Panie Bóże, nie 

odwołuj go przedwcześnie z 

ziemi, a niech służy Tobie 

tutaj, na większą ehwałę 

Twoję i zbawienie dusz 

swojej. . .. — .".-••I 

I Barbara uczyniła ślub, że 

przyszłe dziecię swoje .= na 

służbę Bożą poświęcly Ślub 

ten pokrzepił ją na duchu, wlał 

jakąś niespodziewaną otuchę w 

serce zbolałe. Znowu zwróciła 

oczy ku obrazom i modliła się 

w cichości. 

— Panie Boże ukaż mi 

światłością Twoją, jaki grzech 

mam odpokutować, abyś już 

karać nas przestał w miłosier

dziu Twojem. 

Spojrzała żałośnie na męża, 

siedzącego pod piecem i nie 

przeczuwającego nawet, co się 

w jej duszy działo. Odrazu 

stanął w jej duszy cały grze

szny stosunek z braterstwem, 

których Wawrzyńcowie uni

kali starannie, nie odwiedza

li nigdy, a w razie przypadko

wego spotkania, mijali z uda

ną obojętnością. 

Chciała w duszy uczynić 

postanowienie zgody, w tem 

zawziętość wezbrała w niej 

niby powracające do brzegu 

fale. Czuła w sercu wstyd — 

upokorzenie gorzkie — zdawa

ło jej się, że zostanie pośmie

wiskiem całej wsi, że brater

stwo tryumfować i najgrawać 

się z niej będą i znowu zmięk

czone serce zatwardzało sie, 

ale zarazem ściskał je ból 

straszliwy. Znowu zwracała 

oczy ku obrazom i wtedy 

zdawało jej się, że Matka 

Boska Częstochowska jakby 

chciała powiedzieć, że darem-! 

nie modłami swemi Niebo 

utrudzą, kiedy sama złości z 

serca nie zdejmuje. Barbarze 

zrobiło się straszno na duszy, 

dreszcze ją przechodziły, aż 

wreszcie zapłakała rzewnie. 

Tymczasem deszcz ustał i 

słońce poczęło rozdzierać 

chmury i wyglądać niby przez 

dymnik na świat Boży. Pod 

wieczór rozpogodziło się, a 

przeż noc całą wszystkie 

gwiazdeczki, co ich było na. 

niebie, przyglądały się w 

smugąch wody, które ciągnę.-

ły się dokoła chaty Wawrzyń

ców. Rano nie było już ani 

chmureczki na niebie, wiate

rek ciepły wionął i nieco 

drogę do wioski osuszył 

Barbara wstała smutna, ale 

spokojna, tylko w oczach ją 

paliło, jakby tam pozostał 

jeszcze ostatek łez nie wypła

kanych. Przez noc w duszy 

jej urodziło się postanowienie 

ciężkie, trudne do spełnienia, 

Ko też gniotło jej serce niby 

śtofuntowy kamień. . 

(Ciąg dalszy nastąpią 
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ZAKŁAD ODZNACZONY 
NA WYSTAWIE KOŚ

CIUSZKOWSKIEJ SRE
BRNYM MEDALEM 
ZA SUMIENNĄ I AR
TYSTYCZNIE WY
KONANA PRACĘ. 
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W. SŁOM1NSKA 
079 Milwaukee Ave 

CHICAGO, ILL. 
Polecam Wielebnemu Ducho 

wieństwu jak i Szanownym Towa
rzystwom Polskim mój Skład i Pra
cownię różnego gatunku Chorą
gwi, Szarf, Oznale, Rozet, 
Beret Pałek marszałków-
Ikieh ftp. po jaknajtańszej 
cepie. Wykonuję wszystkie Obsta-
lunki jak najpunktualniei i najsu-
mienmei, bo przez 26 lat praktyki 
nabrałam wprawy w powyższych 
wyrobach, 

figr Proszę udać się do moje-
fcc polskiego handlu,zanim spró
bujecie u innonarodowca. 

Z szacunkiem 

W. SŁ0MI5TSKA 
679 Milwaukee ave. Chicago 111 

DLH LICHTENSTEIN 
wykształcony w Niemczech 

Lekarz i atusaer 

BIURO: 
w bloku MEYERA, E. 3 Str. 
na piętrze — wspólne z 
DR. LEIOHT. 

Mieszkanie prywatne: Nr. 
221 E. 5th Str. 

Godziny przyjmowania: Od 
godziny 9 do 11 przed połu 
diem, tudzież od godziny 2gie 
do 4 po południu. 

mm m & WESTEK N 
KOLEJ. 

. Najlepsza i Najprostsza 
— między 

La Crosse, Winona 
i ,,is. 

Neilłsy i 11 «•, Apple ton, 
Eąu Clairie, Meenah, 

Grand Rapids, Menasha, 
Stevens Pointj OBhkosh, 

New London, Fond Du Lac, 

G R E E N B A Y  
oraz wszystkiemi punktami 

WSCHÓD. W1SC0NSINU. 
Droga do 

Kopalń żelaza 
POJEINOCNEGO MIOHIGANU 

nad LAKE SUPERIOR 

Ścisłe połączenie i szybka jazda 

Raczcie, by wasz tykiet 
wskazywał kolej żelazną. .. 
GREEN BAY « WESTERN 

JJB. Last^ 2 
P, G; A. Ag 

Green Bay, Wis. 
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