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(Ciąg dalszy) 

— Ale tek jeet, mówiła hrabina, friem s najlepszego fródłs, 
po tym artykule w gazecie, który dm» był eły.... 

— Nie był ały — potwierdził Sopoćko. 
— Dała mu hrabina odprawą formalną i pokazała drzwi.... 
— Pokazała drzwi!! wtórował a tary. no proeią... 
— Dała mu do wyboru, albo aktorką porzuoić... Sopoćko spu- 

ścił głową na wapomnienie aktorki. 
— Albo nie wraoać.... Dziewozyna, która aią w nim ałyasą 

kocha, zrobiła matoe soeną, nic nie pomogło... MłyAaki aią obraził 
i poszedł. 

Ale któi go zastąpi? spytał Sopoćko doho, boć przede wiado 

mo, te na niego rachowała w projektach.... 
— Nie bój aią! ładna kobieta, a zalotna i nie akrupulatka, bez 

teligii, albo raozej z teką, jaką one wszystkie mają.... która im do 

nietęgo, nie przeszkadza... znalazła sastąpoą łatwo... Jat tern 

jest Semiel.... 
— Ale Semiel, począł Spoćko głośno i doezeptał tak dobo, te 

go jut ałyazeć nie było motna.... 
— No, tek! ja to wiem — odparła mstrona, a cót to ma do te- 

go.* Znasz teraf iejszą Młodsiet... wszystko to zgniłe zepsute... 
— A! tak! zepsute! bez wiary!!! 
— Nio pani nie słyszała o tern ich dzienniku?.... spytał po 

ohwili stary.... 
— Stoją słyszą przy zwojem.... a jut to wiem, te bądą pisać 

przeciwko władzy doczesnej i iw. Pietrzu.... o! to wiem.... 
— Ale ozy by nie było sposobu Sławka tego opamiątaó. naatra 

szyć, rawróoić, zawsze to zgorszenie.... i na ludzi słaby oh zasad 

podziała .... rzekł Sopoćko. 
A! no! byłoy sposób.... byłby.... 
— Jakii? ipjUi stary, przysuwając się. 
— Wszak ten kanonik, który tu mieszka u Bernardynów... 

to jego pierwszy nauczyoiel, gdyby on chciał... gdyby przemówił. 
— Kanonik! oo! rzekł Sopcćko, to stary dziwek. Jeat poboftny, 

uozoiwy, niema co mówić, ale prawdziwego duoba kapłańskiego nie 
ma... Coś w głowie pokręoonego. 

— Ja to wiem i J. Ezoellenoya zna go z tej strony, dla tego 
odebrano mu probostwo i oddano wikaremu, który jest z naszej rę 

ki._ Jednak gdyby kanonikowi powiedzieć, te się chłopiec roz 

puszcza, te w teatrze ma atóaunki, te dziennik będzie antykatolicki 
i^liberalny.... mote by go zrrłbktował. Waćpan znasz kanonika. 

— Znam.... tak— ale unikam... Jest to, potrzeba pani 
wiedzieć, nieprzyjaciel Jezuitów, dość powiedzieć, to go charakte- 

ryzuje. 
— Gdyby z drugiej strony... zawołała hrabina... ale to nie- 

podobień two.... 
— Co takiego, spytał Sopoćko... 
— Ksztłam się pilno dowiadywać o tę aktorkę, z którą on ty- 

je. .. mówiła hrabina... ją tu znają. Była to sierota, dziewczyna 
poczciwa, w kilku domach ałutyła za guwernantkę... charakter 

egzaltowany.... poetyozny.... nawet dosyć po swojemu religijna. 
Gdyby w niej obudzić motna chęć wstąpienia do klasztoru?... nie 

jest to niemotliwe, ale trsebaby bardzo zręoznej osoby, bardzo ara 

zu wyrozumiałej... teby jej nie spłoszyła... 
Sopcćko zaciął usta, słysząc to wahał się długo, hrabina spoj- 

rzała na niego. 
— Wszak to U jakaś panna Prster? spytał. 
— Tak! ją tu młodziet nazywa Leną... po oiohu szepnęła 

hrabina, która wiedziała wszystko.... 
— Przykro mi to wyznać — rzekł Sopcćko... ale to... ale 

to.... 
Co? zspytała pani Drejsaowa. — Cót? 
— To jeat moja rodzona siostrzenica, tylko panię zaklinam na 

wszystko, o największy sekret. 
Hrabina za rękę go schwyciła, lak ją to wyznanie zdziwiło... 
— Co mówisz? nikt o tern nie wie... 
— Nikt w święcie... ale to nieszczęśliwa tajemnica familijna.. 

Jej matka była moją siostrą rodzoną 
Westchnął. 
— Okoliczności.. wypadki, słowem, te porała za mąt jak naj- 

nieazcząśliwiej i familia.. i — ja — musieliśmy z nią zerwać. Z 

tego powoda umarta w nędzy.. a ja jut córką aią nie opiekowałem 
z powodu... ii... tego... gdyt... znalazły aią osoby dobroczzyn- 
ne... Ja bym był temu zadaniu nie podołał... a lękam się, aieby 
dziewczyna i mnie nie była cięiarem i nie zaniedbała aię, znalazła ty 
niby opiekuna.,. Do tego, widzi pani hrabina — sam jestem bar- 
dzo ubogi... to jest n emajętnym. I dis tego nie mówiłem woale o 

pokrewieństwie, o którem ona nie wie nawet. 

Hrabina bardzo surowo spojrzała na Scpcćkę, ale stary we- 

stchnął, ręce ziotył, zrobił minę pabotnąi nią pokrył resztę.. 
— Uotyoiłem to, dodał, jedynie dla jej dobra, dla nadania 

hartu charakterowi... Póiniej, gdy się nie powiędło jej wyobowa- 
nie.... te awantury rótne.... jut nie obciąłem się nawet przyzna 
waó, osobliwie do aktorki. 

— Ale zmtło jte się, gorąco zawołała hrabina, masz prawo i o 

bo wątek wyrwania jej z tych szpon szatańskich, z teatru, a nawet 

na jakiś ozas zamknąć w klasztorze, — na rekolekoye, właśnie tak* 

egzaltowana, młoda c sobą, pod wraieniem błogietn klasztoru, miej- 
sca świętego, osób bogobojnych, mogłaby nabrać powołania do tego 
staną. Cói ona ma lepszego do czynienia na świacie! To miejsce 
dla niej. 

Sopoćko szeptał — Zapewne! zapewne! a po chwili rsekł, 
_Wiadomo pani, te i do klasztoru.... to sę iostytota dziś 

zuboiałe, złupione przez chciwość, potrzeba by koaztów, funduszów, 
a japrawdziwie. 

Sopoćko był ponury, znać sobie wyrzucał, te się przed hrabiną 
wygadał, nie spodziewająo się , sby taki obrot wzięły rzeczy. 

Mój',kochany Sopoćko, mówiła hrabina z zajęciem gorączko 
we®, ja oi się dziwię, teś ty nie wpadł na tę myśl, którą ci obowią 
aek wskazywał.?! Jak te! wuj! rod sosy wuj! jedyuy opiekun. Jaket 

się tylko przekonsł o jej płoohośei, powinieneś był utyć włsdsy ci 

dsnsj od'Boga! powinieneś był — dswno. Tyl ozłek tek święto 
kliwyl 

— Pani dobrodziejko — zawszem się lękał nawet setknięcie z 

bym świstem zgubionym... Osy bym ją potrafił uratować lab nie, 
e koszta.... 

— Có* inowu, koszta! oo Un o tom myślisz, Dam obetnie! 
Na to się znajdzie aawaae.... a wat, to obowiązek sumienia! ja od 
togo nie odstąpię... 

— Hrabino dobrodziejko! ale skandal! Koja sioatraanioa w tea- 
trze! od Uk dawna! 

— Mógłeś o tom niewiedaied woale... 
— Na mnie spadnie oieó.. 
— Zadea, my cię obronimy, u ozy ni my ci s togo zasługę owszem. 

Kój 6 ipoóko, ja od mojej myśli nie odstąpię, ją potrzeba osadzić 
w klasztorze! Daje skandal publiosny! — Nie moina tego tak 
zostawić. 

Sopoćko przeklinał aa pewne ohwilą, w której niepotrsebnie w 

zaufania się sbyteoznem wygadał. Znał nadto hrabiną, by sią mógł 
spodziewać, wybić jej to a głowy. Lubiła sią opiekować, nawra- 

oad a aaoaególniej jeśli to wiele hałasu narobić mogło. Dla niego 
zaś, tylko nieprzyjemności płynąć stąd miały. Sama tajemnica, 
którą okrywał owe pochodzenie, jat przez to w oząśoi musiała być 
nadwerątooą. Smutny spuścił fałową. 

— Zaklinam panią, rzekł — o największy sekret, ja potrzebują 
sią namyśl ć. 

— Ale straciłbyś oały mój szaonnekt z przyciskiem odezwała 
sią pani D rej sowi. Kochany Sopoćko — ja wszystko tak urządzą 
teby oi to najmniejszej nie zrobiło nieprzyjemności, nie naraz ło na 

tadne wypadki, ale jako wuj musisz wystąpić Prawo jest za tobą. 
Teatr! skandal! osadzimy ją w klasztorze, a siostra Adelaida ją na- 

wróci .... Samo powietrze tego świętego ustronia.... wyrwiemy 
duszą ze szpon szatana! Jakieś ty mógł cierpliwie i obojętnie na 

to patrzeć ja nie pojmują. 
— Bo ja., w istocie., nie rychło sią dowiedziałem, o — siero- 

cie tej! skłam*ł Sopoćko, 
Staruszka spojrzała nafi miloząco. 
— Naturalnie, teś chyba nie wiedział, inaczej byłbyś niewyttó- 

maozony.... ale to sią jak najnaturalniej rozwiąte wszystko... Gdy- 
by był opór, ja biorą na siebie, te ci ją wydać muszą, a ty władzą 
opiekana, wuja, zatądaaz, aby była oddana do klasztoru. 

Zresztą naradzimy sią jujro rano. — Ale z góry oi mówią — 

nie ustąpią. Wtem przystąpiła panna Karolina w okularach i roz- 

mowa się przerwała, Sopoćko wstał blady jak śoiana. 
— Otótem się potrzebnie wyrwał, rzekł w duchu.. O! język 

nieszczęsny... ale tal był po ozasie — niestety! 

Ki, kanonik tył, jak mówiliśmy w klasztorze, zajmował on w 

nim parę oolek ubogich, oiaanych, unutnyih, ale bogobojny praw- 
dziwie staruszek zgadzający się tei s wolą Bożą, we wasyatkiem, 
złe i dobre przyjmujący z uśmiechem— nigdy nie dał nawet poznać 
po sobie, teby mu ta degradacja niesłuszna, to wygnanie do miasta, 
zbytnie oiątyło. Ody mu bardzo stało sią smutno na duazy. wów- 
czas zamknąwszy drzwi, klękał pod krsytem i wypłakał się przy 
modlitwie, od której wstawał wesoły i pocieszony. Ct co go blitej 
znali, mogli ooenió głąb tej pięknej, spokr jnej, prawdziwie chrte- 
ścia fi akie j duszy, gołębiej niewinności i prostoty; dla obcych była to 

niepoczeens figurka miloząoa i zamyślona, na którą mało kto zwra 

oał uwagą. Żyt tet kanonik bardzo samotnie i ozas spędzał na osy ta- 

nio, modlitwie i przechadzkach. U wytszego duchowieństwa woa- 

le w łaskach nie był. Zadziwić się musiał mocno gdy jednego z 

tyoh dni kleryk przyszedł go prosić nazajutrz na herbatę do ks. 
Sufragana. Godność tę piastował podówczas duohowny zaledwie 
lat trzydzieści mieć mogąoy, potomek znakomitej niegdyś rodziny, 
wyohowany w Rzymie, monsignor jut, prałat domowy Ojoa święte 
go ozłek zacny, naleiąoy jednak me do tego duchowieństwa zrcałe- 

go na ziemi naszej, w obyczaju polskim, — ale do przy wożąoe- 
go z sobą francusko włoskie oby osa je, teorye i trądy oye z za morza. 

Spędziwszy długie lata w Rzymie i na rozmaitych misy ach, 
monsignor, zaledwie teras uosył się na nowo swojego języka, z tru- 

dnością stó sanki miejax>we i zwyczaje odwieczne pojmująo. Każdy 
z kościołów katoliokich, do wielkiego świata jedności należący co, 
miał, jak wiadomo, przy dogmacie jednym obyczaje i dyscyplinę 
wielce różną, na której ukształtowanie się wpływał pzzes wielki 
charakter narodowy. W łonie katoliokiej jedności i związku była 
niby federaeya kościołów i wielka harmonia a nie monotonia, jakiej 
dziś po niej wymagają, zbyt ściśli ultramontanie.... Dla tego i 
biskupstwa i kapituły, obsadzone były prawie bez wyjątku ludlmi 

miejsoowymi, w żywym stosunku z krajem będącymi, znającymi go, 
posiadającymi tajemnioę władania sercami. 

Monsignor, zresztą najzacniejszy człowiek w świecie, miał tę 
wadę wielką, te był obcym wśród tego, oo go otaczało, ale z dobrą 
wolą, jaką okazywał nauczania się kraju i obyozaju, mógł bardzo 

przyjść do porozumien a się z nim. Tymczasem stóeunki famil jne, 
wychowanie.... wszystko to zbliżało do arystokraoyi, do wyższych 
klas społeczności i poniekąd utrzymywało w odosobnieniu, bo by- 
wająo po salonach tylko i mówiąc po franousku, trudno się nauozyć 
— po polsku. 

Monsignor był bardzo pięknym, młodym mętozyzną! jak na 

duchownego. mota nadto o tych daraoh Boty oh pamiętał. Włoa 
miał kruczej czaru ości, ryty regularne, rąozki białe i bardzo wypie- 
szczone, figurę zgrabną, ooaił aią elegancko, obierał wdzięcznie i a 

efektem. Katdy ruch jego, esy w prywatnym towarzystwie, esy o 

ół tarza, sdawał aią obrachowany, tak był pełen gracy i i uroku. Nie 
bardzo majętny zrazu, najosobliwszym trafem jot po wyświęoenio 
otrzymał znaczny apadek po woja i teras mógł tyć na bardzo pię- 
knej stopie, czego tet uozynić nie saniedbał. Miał karetę wiedeń- 

ską, parę koni arabakioh, dwóch lokajów, kamerdynera i lokal prze- 
pyszny.... Przyznać ma aalety, te nosynił wiele dobrego, ta był 
przystępny dla obogiob, miłosierny, łagodny, te miał poroszenia 
seroa naj zaeniejsse, ale obok tego wszystkiego był niezmiernie an 

rowym w rzec ar h ortodoksyi, a nawet w tyoh, w których jako in 

dubiia.... kościół orzeka — libettaa. 

Kanonik znał mona'gnora zaledwie z kcśoioła, z zakryatyi, w 

której ilekroć go spotkał, atawał w kątka ze swą wy szarsz ną sutan- 

ną i butami kozłowemi, znał go z karety.... nawet z jego jałmotn 
obfitych .... ale osobiście.... tak mało jak nio. Załamał rąroe i w 

rozpaczy prawie myślał, jak wejdzie na te aalony.... 1 oe tam robić 

będzie. 
— Nie mógł mi większej psoty wyrządzić, mówił w dnebo — 

jak ozyniąc mi tą grzeczność.... Ale odmówić... nie wypeda 1 

nie motna... powiedzą, tern domny, te się buntuję, te sierdzę ttę 
oz nieb.». pana Bogn tfl sraję i... pójdę. 

Kanonik tak dawno w odwiedzinach nie bywał nigdzie, te gdy 
ma przyszło t kufra dobyć nową rewerendą... płassos... z pudel 
u distinotoriom zaśniedziałe, z szafy baty zeschłe... wszystko no 

•tło ślady zbyt długiego apoozyn ku .... Kapelesz był rady; a 

chustka od nosa, najlepsza! miała dsiary, które umiejętnie dyssy- 
mulewać naletało. ... 

Ody nadeszła godzina, cichą odmówiwszy modlitwę, pociągnął 
zię ks. kanonik ka domowi, w poblita katedry zejmowanema prasa 

monsiguora... Jat wschody mieszkania imponowały... w pierw- 
•*ych drzwiach stał Szwajcar skromnie obrany, na stole przy nim 
letała księga do zapisywania odwiedzio. Wschody okryte dywanem, 
prowadziły na piętro, gdzie lokaj znowu w oramy m (raku otwie- 
rał « « 

Mieszkanie było dosyć obszerne, a te gospodarz w czasie dłu- 
giego we włos cech pobytu zajmował się równie archeologią i sztuką 
jak teologią... śjiaoy okrywały obrazy... na sprzątaoh pełno było 
włoskich pamiątek i marmurów. Wprawdzie nio pogańskiego i 
świeckiego nie miąazało a ą do tych zbiorów, ale one nadawały jakąś 
barwą światową mieszkaniu.... 

W trzecim dopiero salonie, dywanami wysłanym, gdzie mieści 
ły sią najkosztowniejsze obrazy, Chrystus B»n reneta... w szalach 
mozaiki i naczynia XVI wieku, Monsignor siedział na kanapie, a 

przy nim na fotela Csrsliere Sopoćko. .. w czarnym fraku, Qo- 
spodąrz miał na sobie suknią ozarną z guziczkami pslowemi, z ko- 
ronkowemi mankietkami, krzyt złoty na piersiach i fioletowe tylko- 
pofiozoohy. 

Postrzegłszy przygarbionego, śrebrnowłosego staruszka, który 
kspelusz trzymając w drżących rąkaoh i chustką w roztargnieniu 
wyjątą • świecącą dziurami, monsignor wstał, pospieszył przeciw 
niemu niezmiernie grzecznie, uprzedzająoy, uśmiechnięty i posadzić 
go choisł obok sietie na kanapie, ale ikronny starzec, nie przyjął 
tego honoru i siadł opodal na krześle. Monsignor był tak bardzo 
grzeczny, it w wystukany oh jego komplementach, czuć było stra- 

szliwy chłód tylko... 
Była to owa znana grzeczność monarchiozna, gdy idzie o zy- 

skanie wpływowego ozłowieka, który zresztą... na chwilą potrze- 
bny tylko... zawadza. 

Sopoćko raosył sią przypomnieć z równie obraohowaną grze- 
cznością. 

— Ks. kanoniku, rzekł wesoło monsignor, (z obcymi zawsze za 

chowy wał tą urzędową wesołość) — dla ozego sią tak zamykacie, fte 
was nigdzie i nigdy opróos kościoła widzieć nie moftnsf... 

— Stary jestem Ez^eleuryo, stary i nie zdatny światu. Pan 
Bóg mnie przyjmuje takim, jakim jestem, ludzie są mniej wyro 
zumiali... 

— Alt i ludzie towarzystwo rótne przecie, a są między uieat 
* Hozę siebie do nich, którzy by ka. kanonika radzi widzieli i 
zblityli się dc A. 

Staruszek dziękując ze ałotonemi rękami i zawsze na widoku 
będącą tą chustką dziurawą, skłonił aiwą głowę. Zaczęto mówić o 
nowinach z Rzymu, o mieście, o roku... o tern i owem. Sopoćko 
był małomówny i i milozą^y. Wśród samej rozmowy kamerdyner 
otworzył podwoje drugirgo pckoju, w którym podane herbatę i ro 

daaj wieczerzy. Stół nakryty starannie, błyssoząoy cd srebra i szkła, 
oiwieoony lampami, wydawał s ę dziwnie kanonikowi, który swe o 

biady jadał na małej serwetoe i wyłupanycb talerzach. 
Monaignor wziął go pod rękę i wprowadził z sobą, sadzając z 

jednej strony Sopoćkę, s drugiej jego.. Dale usiadł przybyły 
kapelan i sekretarz Jego Kcsoelenoyi. Przy berbaoie i postnych 
przekąskach bardzo smaoznych i wytwornych rozmowa znowu cią 
gnęła się o rzeczach ogólnyoh.. Kanonik mało jadł, był zakłopo* 
tany, achcó nionieosnsjmowało, aby był zaproszony z ianego powo 
du oprócz grzecznośoi, przeczuwał jednak zawsze, it to bez oelu i 
interesu obejść się nie mofte... Ku końcowi herbaty kapelan od 
•**dł, sekretarz się wysunął, słudzy znikli i monsignor gości swyoh 
nazad wprowadził do salonu. 

Kanonik liczył bijąoe kwadranse na wspaniałym zegarze, który 
komin przyozdabiał, myśląc, kiedy mu wyjść będzie wolno gdy 
przerywał e ga wędki o tem i owem, padły na median ras, na b'eląoe 
miejskie wypadki. Sopoćko zaozął mówić o zgubnym wpływie 
dziennikarstwa na spaieosność, i wyraził się, te ‘nowy przez stron- 
niotwo liberalne, nieprzyjazny kościołowi załoiyć aię mający dzień 
nik, rodzi wielkie obawy. 

— Któt to atoi na ozele tegot spytał monsignor, 
— Na niesscsęśeis potom ek bardzo zacnej rodziny, syn świę 

tobliwej matrony, którą ssać miałem szczęście, pan podkomorzyo 
MłyAaki... 

— Młyński 1 zawołał kanonik mimowoli, zdziwiony nieoo_ 
Młyński! 

— Widzę, te zię Wielmotny Pan Dobrodziej dziwisz temu, ja 
Uktę, mówił Sopcćko, ale sądzę, te go podejściem do tego skłooio- 
oo... młody, nieopatrzny ozłek dat aię na lep wsiąść błyskotliwym 
ideom., wieku.. 

— Czy ks. kanonik sna Podkomor sy caf zapytał monaignor. 
Ja? ale to mój oozcfi, najukoohafisze dziecię moja_ tawo 

iti kanonik, a mając go od pierwszej młodości, wiedząo o głąbokiem 
jago uosuciu religijnem, pouinąo przykłady domowa, nigdybym nia 
aądził, aby nią w ooś bezbożnego miał wdawać. 

— Za pozwoleniem — przerwał Sopoćko.. ja nia powiadam, 
ieby dziennik miał być besboftny. W takim rasie nia byłby nie- 
bezpiecznym, bo kraj by go odrsnoił.. Bodzia on niby katolioki, 
a pełen toleranoyi, bądzia głosił zasady równouprawnić A wssystkioh 
raligii, małżeństwo cywilne.... miąezaoe.... i t. p. banialuki.... 
która ludzi a drogi ioiałej powoli odwodzą i ostudzają w niob wiarą! 

Kanonik aamilkł ohwilą — monaignor spojrzał a ukosa na nia 
go 1 dodał. 

— W istocie, nio nia ma niebezpieczniejszego nad ta ksiąiki i 
dz aoniki, która pod płaazosam jakiegoś idealnego ohrseśoiaAatwa 
wydają kościołowi wojną nie otwartą, ale podjazdową.. 

— Ale mój mości dobrodzieju — począł kanonik łagodnie — 

ja Urn o dziennika nic nie wiem, snem tylko ozłowieka i za niego 
rąozą, to jest katolikiem i Polakiem dobrym, oo jedno znaczy... 

Monaignor uśmiechnął sią. 
Jat jak tylko katolikiem jeat, to dosyć., katolik ojczyzną ma 

w Rzymie na ziemi, a po zgonie, jeśli Bóg da, w oiebiesieeh.. 
Kanonik umilkł przestraszony niemal, ohustką otarł pot a ozo- 

ła,*w dysputy aią wdawać nie miał ochoty.. 
Sopoćko diwignął go z tego ciątkiego nieco półcienia 
— Jeśli ksiądz kanonik go zna, rzekł powoli, warto by było, 

a toby go zreflektował i od jego zamiaru odwiódł... ariele złego 
oosyoić mota... 

Staruszek aią zamyślił. 
— Mój mośoi dobrodzieju, rzekł po charili, ja te rseosy po eta- 

remu widzą i po staremu mota a błądnie pojmują.. Ale nie przy. 
pusz mam, aby wiekuistej prawdzie kośoiołe swoboda rozpraw 1 zda A 
zaszkodzić mogła. W-em to, łt wszelkie duszenie idei wykluwają- 
cej aią a wieku osyni ją tylko silniejssą. Gdziekolwiek ona jeat 
prześladowaną, tam nabywa potągi. Owszem daś jej wynijść z 
oiemnśoi na światło, walczyć z nią i nie ląaać aią.. 

— O kościół, to pewna, ląkać sią nie mamy potrzeby, przerwa* 
moorignor, ale Unt to ładzi łatwowiernych pada cfiarą tej swobody. 

(Oiąg dalszy nastąpi). 

K. Sawicki, 
870 ]Vot>io str. 

CHICAGO, ILL. 
uiK«U wiwLMi 

Interesa Agencyjne. 
Paweł Giersch i Spółka 
76 Clearer Str. CHICAGO, IŁL. 
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