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Olbracht I Natalia. 

(Ciąg dalazy) 
Zniecierpliwiony te mi zwłokami, postanowiłem nakonieo udać 

sią do aamej cesarzowej, i podać jej supliką. I rseosy samej, pe- 
wnego poranku, kiedy monarohini udawała sią do kościoła na nabo- 

żeństwo, otoczona dworem swoim i orszakiem młodych dam przepy- 
sznie ubrany ob, z cyfrą brylantową na ramieniu, — zastąpiłem 
jej drogą, trzymająo wysoko w górze moją supliką, tak, aby od 

wsz) stkich widzianą być mrgła. Pełna dobrooi Marya spostrzegłszy 
mnie od razu, dała znak jednej a panienek służbowych, ateby moją 
prośbą odebrała. Tejie chwili ów papier przeszedł w rąką młodej 
osoby, na którą oczy mimowolnie podniosłem, Była to panna Na- 
talia R... której — wraz z innymi młodymi dworzanami oddawa- 

łem, sos obojątnie, hołd naletny jej piąknośoi. Ale to los mój i 

ojca mego w jej rąk u widziałem, tak mnie ty wo zająia, te jakiś nad 
ludzki wyraz zdawał mi aią jaśnieć w jej spojrzeniu. Odebrawszy 
mój papier, Natalia schyliła głową ruskim zwyczajem i oddaliła sią. 
Niewiem dla czego mi sią ten ukłon nie podobał. Panna R.... — 

było to polskie nazwisko — w mojem mniemaniu powinna mi aią 
była inaozej ukłonić. Śmieszne to było wprawdzie wymaganie, 
kochany Zborowski, ale są przeozuoia, które niz odzywają aią w 

sercu jak tylko w pewnych chwilach, styczność z przyszłością ma 

jących!.... Odszedłem zadowolniony, bo mnie aią zdawało, te 

moja prośba konieoznie dobry skutek weźmie, gdy t ją odemnie Na- 
talia odebrała! 

Nieomy liło mnie seroa mego przeozuoie. We trzy dni po od- 

danej prośbie, siedziałem jat na wielkim goścAou wiodącym do To 

boiska, w kibitce futrami wysłanej, i napełnionej tem wszystkiem, 
ooby mogło ojcu memu słuiyó do wygodnej podróży. Nieodstra- 

szsły mnie ani ogromne śniegi, ani wycie wilków; ani pomruk stra 

szliwych niedźwiedzi, których głosy w głąbi katdej gąstwicy aią 
odzywały, Połysk białej szaty zająoa lub lisa do nory przez drogą 
uciekająoego; widok dziwsoznie czerwony oświeconego zorzą pół- 
nocną nieba, — te były jedyne rozrywki, które mi sią w tok smu 

tnej i długiej podróty nastrączały! Ale cel mojej podróży stał ml 

tak ty wo w pamiąoi, te tadna urocza Włoch kraina niebyłaby tok 

miłą jak te okropne pustynie, z których ojca wybawić biegłem! 
Ujrzałem nakonieo tą csadą, te nądzne siedliska, gdzie tylu 

Polaków — opływających dawniej w dostatki i zaszczyty — okro- 

pniejsze tycie wiodło nad okazanego w Europie n^ kajdany słodzie- 

ja lab morderoę!... 
Mieidoitm oi opisać tego, oom doznał wszedłszy do mego ojoa 

nędznej chaty! a mniej jeszcze potrafię oi skieślić moje aczaoia, 
kiedym odbierał uściskania i błogosławieństwa tego, który mnie od 
lat dziecinnych niewidziawszy, pojąć się z ndjści nie mógł, gdy się 
ujrzał od razy adarowanym cd Boga: wolnością i dobrem dzieoią 
ciem! Niechciałem zezwolić na tc, ale by mój ojoieo dłutej, nad ko- 
niecznie potrzebny ozai do wybrania aię, pozostał w tej puatyni. 
Sam go ubrałem w odziei przyzwoitą, asm mu nalałem pierwszy 
kieliszek dobrego wina, którego W lat tylu nie koaztnwał; rozłoży- 
łem na desce, która mu za stół słutyła, zdrowe, chociaż proste pó 
trawy. Nakryeie porządne, jui mu sią zdawało takim zbytkiem, te 

się ze swem bogactwem poliozyć nieumiał! A gdy w wieczór za 

paliłem kilka swieo woskowych i dobrej mu zrobiłem herbaty, uzu- 

pełniłem jego mniemanie o doskonałości jego szozęścia. 

Ojciec moj dobry myśliwy, oprócz po winnej daniny, nagroma- 
dził był duto skór rótnych a najwięcej aobolioh, — znaczne ta były 
dla naa, pozbawionych majątku, kapitały; kazałem ałuiąoemu i wo- 

źnicy tak ułolyć je w kibitce, atebyśmy co lepsze wszystkie zabrać 

mogli; ale mój ojoieo, mm do tej przystąpili roboty, wyniósł z naj- 
skrytszej komórki swojej chaty, niewielką, grubej roboty skrzynię, 
która zamiast zamku, dulemi ćwiekami zabita była, i kazał ją przed 
innemi rzeczami włoftyć do powozu. Na moją powolną uwagę, te 

ta skrzynia wiele miejsca zabierze, te lepiej wyjąć to oo w niej by- 
ło i do kibitki włotjć, odrzekł mój ojoieo z westchnieniem: O mój 
Olbrzohoie, jak się dowiesz co ta skrzynia zawiera, będziesz mnie 

prosił, ażebym wszystkie kazał wyrzucie sobole, byleśmy ją tylko 
całą na ojozystą zawieźli siemię! Szanując wolę ojca nic nieodpo 
wiedziałem. Moi ladzie wzięli eię do pakowania, i tak zręcznie 
wszystko urządzili, te aię i skrzynia i skóry pomieściły; a tak naza- 

jutrz po moim prsyjeidzie wygodnie i radośnie puściliśmy się wszy- 
scy w drogę. — W oiągn podróiy spostrzegłszy te oczy ojoa me- 

go na ową tajemniozą skrzynię osąsto zwróoone były, niewypowie- 
dziana brała mnie chęć odgadnięcia, oo ona zawierać moie, atoli 

przytomność siuiąoych niedozwalała mi ozynić ładnego zapytania. 
Przybyliśmy nakonieo do Moskwy. Ta pozostaliśmy dni kilka, 
gdyż ojciec mój, odwykły od ciągłej w pojtźJsie podróiy, wy po 
osynku potrzebował; ja tai, nieohoąo tracić wolnego ozasu i nadarza- 

jącej się apoeobnośoi poznania owego na wpół azyatyokiego miasta, 
zwiedzałem wszystkie osobliwości godne uwagi oudzosiemoa. Lecz 

powróciwszy do naazej gospody, za kaftdym razem oozy moje mi* 
mowolnie zwracały się na skrzynię z Syberyi wiezioną. Spostrzegł 
to mój ojoieo i niedał mi jat dłutej dręczyć się ciekawością: otwo* 

rzył przeto ten skarb jemu drogi, i ujrzałem ze smutkiem i zadzi- 

wieniem, te ta skrzynia, same tylko ludzkie kości zawierała! Głowy, 
piszczele i inne drobne kosteozki, starannie piaskiem przysypane, 
okryte były szczątkami odzieiy, w której poznałem krój nasz naro- 

dowy! — Oto są moje skarby, kochany Olbrachcie! rzekł dc mnie 

ojoieo ze łzami. Cała przestrzeń tej pussozy, na którą byłem wy- 
gnany, była dawniej przez wygna&oów konfederacyi barskiej za- 

mieszkała; prawie wszyaoy pomarli na tej nieznanej nam przedtem 
ziemi! Nietowarzyssyły im do grobu modły nassyeh kapłanów, — 

niepłakały nad ioh mogiłą polskie niewiasty, — niewłedziały ioh to- 

ny i dzieci, kiedy zostały osiroooce ich zgonem!... Nieforemoy 
krzyt t napisem Lach, i numer który w niewoli nosił, oznaczał 

miejsoe spoczynku niejednego zacnego i powszechnie szanowanego 
w Polsce obywatela! Nteras w nocy osuwając bezsennie, widywa- 
łem wilków gromadą, odkopująoą z prseralliwem wydam 1 pożera- 
jącą te święte dla nas szczątki! Nieraz wyohodiąc s rana na polo- 
wanie napotykałem na ich po śniegu n z proszone kości! Nadzieja 
odzyskania wolności nieodstępowała mnie nigdy, towarzyszyła jej 
oiągle ta moja myśl ulubiona: zwrócić rodzinnej ziemi te tak dro- 

gie Polakom pamiątki! Znosiłem wiąa powoli do mojej ohaty te ko- 

ści, prsekonawssy się wprzódy po krsytu I napisie, te one istotois 

polskich wygnańców szczątkami były! Układałem je starannie w 

tą przeze mnie samego sporządzoną skrzynią, a przykrywszy je o- 

dzieią, którą niekiedy w opuszozonyoh chatach wynajdywałem, uro- 

czyście obiecałem sobie, te nigdy bez tej skrzyni do kraju nie wró- 
oą! Spełniony jest ślub mój, a skoro staniemy nad rzeką caszą 
Swiątą, wykopiemy tam obadwaj grób, na ktJrym, z oetotka mego 
mienia, wysUwią im grobowiec przyzwoity! 

Stało sią podług ojoa ty clenia! Skrzynia ta tyle -dla mnie Jro 
ga, bo zawsze mi jego pamląć wznawiająca, jeat teras umieszczona 
pod ołtarzem Koprowskiej kaplioy, — i jutro, koohany Leonie, uj- 
rzysz ją przy naszym pstryotyoznym obrządzie! 

Za powrotem naszym do Litwy, nieodzyskawszy zgoła majątku 
— bo sią stał własnością rosyjskiego jenerała — na mternem bardzo 
tyciu przestać wraz z ojoem musiałem. Wkrótoe jednak krewny 
mojej matki zapisał mi wieś w okolicy Wilna; tam zastałem dwór 
porządny, ogród w owooe obfitujący, słowem wszystko co do wygo- 
dnego tycia wystarczyć mole, i tam z ojoem osiedl.śmy. Ale nie 
bawnie doszły do nas wiadomości z zagranioy o formujących sią le- 
gionach polskich pod przewodnictwem Dąbrowskiego, — te wieści 
lak potądane nie jedną mi łzą wyoisnąły! Ojciec mój, lubo jessoze 
miał na swem oiele piątna niewoli, spoglądał na mnie pełnem ognia 
okiem, kiedy tydek, handlujący lnem lub powrozami, wracał z Kró- 
lewca albo Połągi, i opowiadał jak tam gadają o Polakach: te sią 
biją obok Francuzów walecznie, i te wnet mole przybądą odebrać 
swoje na Moskalu. 

N omówiliśmy nigdy z ojoem o wrałeniu jakie podobne wiado- 
mości na naszych umysłach wywierały. Cząsto tdejmowsłem mego 
ojca szablą nad jego łótkiem w scąoą, a starzec uśmiechał sią i pła- 
kał zarazem, kiedy mnie usbrt j nego w nią widział. 

Jednego poranku, skoro tydek wyszedł rólnemi nas pocieszy- 
wszy doniesieniami, rzekł ojoieo śoiskąjąo mnie z zapałem: Olbra 
chcie, jut odda wna twoje ty ożenią odgadłem! Idi tam gdzie o:ą 
sława, zemsta i nadzieja powołują! Ja zaś tutaj gcspodarować i 
módl ć aią bądą za ciebie, — Wziąłem od ojoa błogosławieństwo i 
pieniądzy trcohą, zeznałem na niego w Grodzie dziedzictwo mojej 
wioski, rzuoiłem mu sią do nóg i puściłem s tydkiem w drogą. 

Po długiej lądem i morzem podróty, dostałem sie do Włoch. 
gdzie od twcrząojch polskie legije, jak najuprzejmiej zostałem 
przyjęty. Niechcąo ojca, nowego nabawić kłopota, odmieniłem 
moje nazwisko, i tylno samem a jenerałowi, naozelnie nami dowo- 
dzącemu, odkryłem kim byłem istotnie. Wiele tsm było sposo- 
bności do nabyoia sławy i zaszczytu! Silny, młody i pojętny, a 

zwłaszoza Polak, prędko bardzo i namiętnie zamiłowałem nowe mo- 

je powołanie. Przebiegłszy w krótkim esssie nitaze stopnie woj- 
skowe, zostałem umieszczony jako su f sztabu przy jednym z na 

szych jenerałów. Wszystkie oelniejaze bitwy tej zaoiętej wojny 
stoją mi dotąd na pamięci; długo i bardzo długo wojowaliśmy za 

Franoyą!.... Wszystkie włoskie rzek i strumieni wody poiły poi 
skie rumaki! Echa Alp i Apeninu powtarzały śpiewy nasze narodo 
we; — Jeszoze Polska nie zginęła! brzmiało we wszystkioh ustach. 
— o Polsce jednak ani słychać byłol Nadzieja! to widmo, tak jak 
upiór do kaldego polskiego seroa przj ozepiony, nieopuszczała nss 

nigdy, — a ufni w Bogu i w dobrą sprawę nieprzestawaliśmy śpie- 
wać, bić się i pochlebiać sobie, — tak minęły blisko dwa lata! — 

Ojciec mój pisał do mnie dwa rasy; ostatni jego list był smutny i 
gorskioh przeczuć pełny, Zegnał mnie, jak mówił, mole na zawsze, 
bo stan zdrowia jego niedługie mu jut pasmo dni obiecywał! 

Ten list obudził we mnie ty tlą ihęć powrotu do ojczyzny, kie 
dy okoliczność niespodziana zm eoiła wszystkie moje zamysły! 

Maszercwałem dnia jednego z korpusem między gótami, _u- 

pał i snutenie snsgliło mnie sboozyć do małego opodal będącego 
lasko, tam zsiadłszy z konia chciałem odpocząć na chwilę. W tern 

widzę z góry jakieś niezwyczajne poruszenie na gościfiou, krzyk i 
prośby niewiełoie przebijają się przez śmiechy i słorzeozeuia kołnie- 
rzy, a co mnie szczególniej zastanowiło, te te głosy kobiet zdawały 
mi się nie po włosko, ale po polsku odzywać. Dopadłszy konia 
przyskoczyłem oo tywo w to miejsce, i ujrzałem na gośoificu po- 
rządną bardzo karetę, rosyjskim sposobem zaprzętoną, z Witnicą fa- 

got narodu, otoczoną tcłnierzami, którzy się do rabunku zabierali. 
Dwie niewiasty młode i piękne oraz mętozyzna w podeazłym wieku, 
z pojazdu wysadzeni, nadaremnie błagali rozhukane tołnierstwo; 
skorom pośród nich stanął, odstąpili od karety, a ja do podróżują 
oyoh zblityłem się. tfętcryzna był bogaty Rosyanin, któremu le- 
karze wody nadmorskie przepisali; udawał się on wraz z toną do ką- 
pieli w Pizie. Banie pani stanęła przedemną, i z wyrazem pełnym 
szlachetności odezwała się do mnie po polaka, prosi ęo tylko, teby 
im to przynajmniej zostawiono, oo konieoznie dla wygody słabego 
jej męt* potrsebnem być mole. — Nio pani nientraoiss, odparłem 
tywo. Kazałem odstąpić Żołnierzom, — podałem jej ręką do kare- 

ty, a dawszy eskortą do poblitszego miazteoska, prosiłem iob, aleby 
tam przez parą dni na moje przybycie zaczekać raczyli. Tysiąc 
błogosławiących mnie dziękczynień i obietnio, te póty nie odjadą 
póki mi iob niepcwtórzą tam, gdzie się z niemi złąozjó miałem, — 

były tymczasową moją nagrodą! 
Nie wiedziała atoli ta dema, koma tek wielką była winna 

wdziąosnośó. Ona, przy tak odmiennym moim stroją, powo- 
łania i miejsca, na którem mnie spotkała, niepoznała zaiste owego 
młodego, ne dworze Pawła snplikanta, który w jej rąkn los swego 
ojoa był złotył! Ja zaś, pomimo róinłey prostego obioru podrótn 
jąoej demy od młodej dwoi sklej dziewicy w okazałym stroją, po- 
znałem od razu w tej osobie Natalią R... 1 jedno spojrzenie pono- 
wiło we mnie dawniej doznane przeczucie, te one wpływ wielki ne 

moją przyszłość mieć będzie! 
Niebawnie stanąłem w miejscu do słąozenia się mego z podrót- 

nemi naznaezonem. Jenerał Lewinów i jego tona przyjęli mnie 

jako swego wybawoą. Opatrzeni paszportami jako podróiująoy 
dla zdrowia, niemogli wzniecić radnego podejrzenia; odprowadzi- 
łem ich do Pizy, a mająo sam potrzebą utywania kąpieli, wziąłem 
na parą miesięcy urlop i tamte z niemi osiadłam. 

Łatwo sobie wystawić zdołasz, koohany Leonie, oo dalej na- 

stąpiło. Lewinów, przy coraz wzmagającej się jego słabości, coraz 

więcej do mnie się przywiązał. Natalia, równie przykładna tona 

jak cierpliwa oborego dosorozyni, taki zbiór cnót i wdzięków przed- 
stawiała mojej wyobrtiai — mało bardzo dotąd jej płcią za jętej — 

te namiętnie w rie; się rozkochałem, nim jeezote połowa ezasu me- 

go pobyto o wód minęła. Sposób jej ze mną obchodzenia się był 
trudny do wytłumaoaenia; poufałej ozasem przyjął ci wyraz dos wa- 

lał mi i ości śnienia ręki i Żartobliwego uśmiechu; osąśoiej jednak, 
jakaś pełna gcdnośei nieśmiałość pokrywała jej postępki tajemni- 
czym wyrazem! Dłngie asm ne asm pędziliśmy a sobą ohwile, — 

wtedy Natalia mówiła ze mną o lubej Ucz nieszczęśliwej ojczyźnie 
nasiej! A ebociat małtcnka Rosjanina, 1 w Instytucie petersbur- 
skim wychowana, miele jednak tak wzniosłe uczucia polskie, te 

zaledwie wychowaniom warszawska, wykształcona na wnorowyoh 
panny Tańskiej pismach, wyrównaóby im mogła I 

Te to były, Leonie, najszczęśliwsze tycie mego ohwiU! NU 

dziw się więc, te się tak nad niemi roi wodzą! Taki albowiem urok 

byw» rozlany na mar tania o niepawncśoi w kochania, ta Wtedy ko- 
chankowie tą najszoząśliwsi, kiedy jeszcze nie tą pewni, ale domy- 
ilają tią tylko, te tlą wzajemnie kochają. 

Takie było moje położenie, Tymczasem mijały dni powabu i 
tajemniczego szoząśoia pełne! Mąt Natalii ozująo tią jut bard to 

oałabionym, proaił mnie — jako jedynego twego w tym krają przy 
jaoiela a współziomka twej tony — alebym chciał być świadkiem i 
wykonawcą ostatniej jego woli. Cały twój majątek doayd znaozny 
zapita! tonie, oddając w tea tam ancie tprawiedliwość jej cnotom i 

przywiązaniu do niego. Wkrótoe po ułatwieniu tego atanowctego 
interesu, zasnął ttarutzek na łonie opłakująoej szczerze jego stratą 
tony! i zostawił mi prtez sgon twój otwarte pole do uzupełnienia 
najdrotazych nadziei! 

Natalia przepądziła czaj twojej Żałoby w klasztorze we Floren- 
cyi; wolno mi jednak było widywać ją ozatem. Równie szozera 

jak piąkna, oh ciała a Żebym kaZdy szczegół jej młodości wiedzis i 
tama mi zeznała. Ze jej ojoieo — do stronaiotwa moskiewskiego na- 

leZący — padł ofiarą zemsty ludu podozas rewolucyi Kośoiutzki, i 
Ze dla tego matka jej i ona do dworu Katarzyny powołane, darami 

«**zozytami przez tą cesarzową obsypane zostały. Lubo mniema- 
ła, Ze powinna była uwiadomić mnie o tern, ląkała sią jednak, aieby 
mnie to wyznanie od niej nieoddaliło; aleja, koóbająo ją tak ozule, 
czyZ mógłem z przy ozy ny ojca wystąpnego, porzucić tą, którą ubó 
atwiałem! I owszem, miłość moja coraz wiąksaej nabierała mocy. 
Czas Żałoby upłynął nareszoie; a tok widząo sią i obwały syty i mi 
łoioią wzajemną uazoząśliwiony, zamyślałem jnZ tylko o uwolnieniu 
•'1 * wojska i o przepądzeniu dni błogie h na łonie ukochanej tony 
i szanownego ojca!— Dziefi ślubu naszego jut był naznaosony; 
choąo ojcu memu zrobić przyjemny a niezwyozajny podarunek, 
kazałem wykuć posąg mojej Natalii z białego marmuru, i posłałem 
go na okrąoie do Połągi wraz z listem, cbjaśniająoym wszystkie o- 
koliozncści tyciące sią podarunku. Niestety on jeden tylko pozo- 
stał mi z tylu szoząśoia pamiątek, — on jeden świadczy jsk mógłem 
być szcząśliwy!.... 

* 

Tu zamilkł starzec, a siwy wąs jego skropiony łzami, dziwną 
wystawiał spizeozncść z tom młodcści opowiadaniem! Leona oko 
odpowiedziało smątnemu spojrzeniu ttarcz przez łzą, która powdS 
Żywe lica młodzieńca oblała, — bo Leon młody niedoznał był je- 
szcze, ale jut doskonale rozumiał i dzielił z innemi nieszczęścia, lub 
omylne nadzieje! — Jut wiąo — tok dalej mówił Olbracht — 

Żenić sią miałem, kiedy odgłos o egipskiej wyprawie rozległ sią po 
włoskiej krainie, i zniweczył całą przyszłość moją! Niebytem j. 
szcze uwolniony od obowiązków moich; Napoleon mianował n.n e 
swoim adjutantom, i sam udzielił mi rozkaz towarzyszenia mu. 

Niemogłem sią wahać ani na chwilą, — popłycątem do Afryki, — 

walczyłem tom znowu, nie jut dla Polski, sle dla znikomej chwały! Powróciłem bez izwanku, bez rany, sle za powrotem moim, Natalii 
na tern nie zastałem świecie, albowiem umarła była pod moją nie-, 
bytność na zarailiwą gorączką, która w ówczas we Włoszech pa 
no wala! 

Niezdcłsm, mi nawet chcę opisywać oi mcję nitanoui rozpaoz 
kiedy tjm oioeem uderzony straciłem wizystko, nawet zdolność 

pojąoia całego mego nieszczęścia!... Jeśeli kiedy atraoiaz przed 
miot swojego kccbania, obyś nigdy tak gorzko, jak ja nieszczęśliwy 
— nieopłakiwał straty swojej! Natalia, uwaiająo się jat jakoby 
toną moją była, zapisała mi swój własny majątek, oddająo rodzinie 
jenerała Lewii-ów ten, który od niego pochodził. Znowu przybyło 
mi dostatków s ubytkiem szczęścia!... 

Niecdbierająo jut cd wypfawy mojej do Afryki ładnej z Li- 
tw7 wiadomości, postanowiłem nakcniec powrócić do ojca, aieby w 

jego objęoiach ukoić tal i niedolę moją!... Wróciłem więc do 
mojej zagrody właśnie wtedy, kiedy ojoa zwłoki uroczyście sąsiedni 
i włcśoianie do grobu odprowadzili! 

• Pozbawiony wszystkiego cc mi na tym świecie drcgiem było, 
poświęcili ui się odtąd jedynie mnie zajmującemu przedmiotowi! bo 
dusza moja i serce zawsze mocnego zajęcia potrzebowały. Oswo- 
bodzenie kraju naszego za oel mając, umyśliłem w samotności, w 
cii hem ustroniu czatować na chwilę pomyślną, w której mógł* 
bym istotnie być mu utytecrnym! Cały mój majątek przenioełem 
do Koprowa i jego okolic; zakupiłem to siedlisko naszej rodziny; 
nagromadziłem w mojej wiety wszystkie narodowe i własne pamią- 
tki, jakie tylko zebrać zdołałem: skarby mozolnie ta prsesemnie 
zebrane, stały mi się odtąd jedyną pociechą 1 towarzystwem. W 
spomnieniach przeszłości, zapominałem niekiedy o mojem od świata 
odosobnieniu, a nierozpaozająo nigdy o losach ojozyzny — pod ja- 
rzmem nieprawości i przemocy zostającej — wyglądałem szczęśli- 
wszej dla niej przyszłości! Wojna 1807 roku niesdawała mi się 
dostateczną do uzupełnienia moich nadziei. Napoleon nas nie zro- 

zumiał, nie u fał nam i nigdy szozerze Polski pctąlnej nieohoiał utwo- 

rzyć! Znałem go osobiście, mógłem więc lepiej niiinni odgadnąć 
jego zamiary. Pozostałem wiąo na mojej wieiy, oiessąo się z dale 
ka, te choć małe Księstwo Warszawskie, z tej tak niegdyś potęinej 
polskiej korony, utworzone zostało! 

Rok 181- uastręczjł m\ więcej powodów do myślenia, — nowe 

nadzieje, nowa c bietnioe, nowo twjd^itwa i zamach potętny, wszy- 
tko to obiecywało ooś stanowczego; zacząłem i ja wierzyć a 
nawet myśleć, te ezaa wyrnazyć z Koprowa. Utworzy wazy pneto 
pułk właanym koaztem, wstąpiłem na powrót w wojak szeregi, i bi- 
łem się od Moekwy at do Sekwany 1 Po tyło zwycięstwach i tru- 
daob, tryumfach i nieszczęściach, widząc, te nam się nakonieo do- 
stało Królestwo w zamian Księstwa, Ustawa liberalna, labo Litwa 
korzystać z niej nie miała, i inne głośno brzmiąoe łaski, wróoiłem 
do domu, ani scbie wystawiając, ile to złego pod temi akry wiło si^ 
d obrodzi* jat wy! Uśpiony przez lat piętnaśoie, równie jak większa 
eaęść Polaków mieszkających na ustronia, niekiedy tylko dowiady 
wałem się o bezprawiach, nadużyciach 1 uciemiężeniu, które coraz 

srotej i ogólniej na oałą naszę nieszczęśliwą rozlało aię ziemię! 
Ooknęliśoie się w Królestwie i podnieśliście oręt, uzbrojeni, silni i 
liczni wojownicy! my zaś pozbawieni wszystkiego co wam ułatwia 
ło powstanie, tajemnie tylko i oetrótnie działania nasze do potąda 
nago mogliśmy przyprowadzić skutku! Wybuchnłąte jol w tylu li 
tewskiob powiatach powstanie, dzielnej pomocy innyoh potrzebuje 
ale to dopiero wschodząca na widokrąg zorza, niemotna zatem wi 
dziać jaki ona nam dziefi zwiastuje! 

Mamy na oałej Litwie na znaczone punkts gdzie się zbieramy, 
tam środki do zaczepki i sposoby ty obłego powstania rozwalamy; 
jtłayn z tych punktów jest moja wiata. Zamek mój zawiera w so- 
bie wiele tajemnych kryjówek i podziemnych lochów, ma on dale- 
kie Wyjścia, które ai po za lasy wiodą; temi więc skrytemi drogami 
przybywają do mnie nasi bracia; a nikt I domowników moich nie 
wie, fte jut od wielu miesięcy zamek Koprowski jest głównem ogni 
akiem powstania na Litwie. 

Oo się w szczególności naszego związku ty ozy, dowiesz się o 
tern niebawnie; — w dniu 8 Maja ogólne mamy nabranie! A teraz 
kochany Leonie, na ciebie kolei, — opowiadaj twoje przygody, star- 

szy brat i przyjaciel słuoha z pilnością oiebie. 

(Dalszy ciąg nastąpi.) 
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