
Dzielny Pułk Czwarta- 
ków. 

(Ciąg dalszy). 
Około Koyni, na hubie Koraszewko, 

panował w pierwszą niedzielę grudnio- 
wą rnoh ożywiony po niessporaoh. I 
nic dziwnego! Gospodarz tam zamiesz- 
kały, stary i poważny, miał kilko pa- 
robków wesołych i sam rad był patrzeć 
na ioh zabawą per robocie, wiąo z po- 
bliskich wsi nieraz zajrzał niejeden, i 
oohoozo się garnął do niego, by czas 

■pędzać mile. Młody dziedzio przyleg- 
łego Retkowa, Ostrowski, był dla ładzi 
dobry, więc raźno mogli się parobcy za 
bawiać. 

W stajni gospodarskiej było pełno 
wieśniaków rosłych, junackich postaci, 
odzianych w czerwone kaftany i grana- 
towe na haftki spinane a gęsto marsozo- 

nę żnpaniki. 
Siedz'eli oni po skrzyniach, łóżkaoh, 

gdzie się kto zmieścił, i gawędzili sobie, 
a od ozaso do czasu odzywała się raźoa 

melodja skrzypek. 
— I cóż oi mówił dziedzio, pytano 

parobozaka. dwudziestokilkoletniego, 
poBtawy krępej i silnej ale pięknej, oczu 

bystrych, z twarzą zdradzająoą rozsądek 
i przebiegłość, o jasnym wąsiku — po- 
wiadaj Kabał 

— U wazem — odparł Kuba Witozak 
— powiem wam, berto i was tyczy. Bra- 
oia nasi w Warszawie zrobili powstanie 
i wygnali moskali preoz za granicę! 

— Dobrze się spisali — zawołało kil- 
ku — pooo moskal na naszej ziemi! 

— Ale to nie konieo — prawił dalej 
Witozak — to dopiero początek, prze- 
cie moskale prócz Królestwa dużo jesz- 
oze ziemi polskiej zajmują — trzeba 
wszędzie polaków wyswobodzić — więo 
będzie wojna, i garną się ludzie do bro- 
ni, bo polskiego wojska ani trzydziestu 
tysięoy niema, a moskiewskiego jest 
dwadzieśoia razy tyle. A kiedy tam się 
biją za Wiarę i Ojozyznę, oóż my zro- 

bimy? Czy będziem siedzieli, jak baby 
za piecem? 

— A jożoi, że nie —odparło kilku— 
wstyd dobremu chłopu siedzieć w domu, 
kiedy bracia leją krew. 

Leoz jeden parobek, siedząoy na bo- 
ku, widooznie nie podzielał zdania ogó- 
łu, bo mruknął: 

— ijuaa wam się ohoe, poco tłuc się 
za sprawę panów, ja nie głupi. 

Dosłyszał Witozak i zaraz krzyknął: 
— Człowiecze, gdzie u oiebie rozum, 

rozum, że takie rzeozy gadasz I Ja tak 
samo na kluskaoh i polewoe wychowa- 
ny, jak i ty, każdemu wiarusowi dobrze 
iyozę, mnie możeoie wierzyć. Jak to 

sprawa polska ma być sprawą samych 
panów! Pomyśl jeno, czy to tym pa- 
nom pod moskalem tak źle, jak nam? 
We Warszawie przeoie zrobili tylko dla 
tego powstanie, żeby ludziom wszyst- 
kim było dobrze, a do niego ciągli tyl- 
ko taoy panowie, co ludzi nie marnują, 
ale ich szanować umieją. A takie gał- 
gany, oo nad człowiekiem litości nie 
mieli, tyoh zawsze oiągło do moskala — 

taoy nigdy nie szli walozyć za kraj. Po- 
wiedz jeno, ozy zapomniałeś, jak stary 
Jędrzej, oo pod Kośoiuszką służył, zaw- 

sze mówił: Kiedy było ohłopu lepiej, 
pod Kośoiuszką, ozy teraz? 

A powiedz no tylko, ozemu wtedy oi 
wszyscy oo byli oświeoeni, a niestety 
było ich wtedy bardzo mało, tak się bili 
za kraj, ozy chłopy, ozy pany, ozy misek 
ozanie? Biliby się oni, gdyby im było 
źle pod Kośoiuszką? Widziałeś ty w 

Innem wojsku obłopa nie uczonego po- 
wysokich sskołaoh oficerem? to tylko u 

nąs zrobił Kośoiuszko Głowaokiego Bar- 
toaza poruoznikiem! 

— Dobrze oi mówić, ale kto wie, jak- 
by to było, gdyby było wszystko nasze 

a panowie potem dostali się do rządu! 
— Do rządu mógłby tylko taki się 

dostać, ooby się sasłatył, bo gałganów- 
by się zaraz pokarało; gdyby jednako- 
wo chłop i pao, mieszczanin i ksiądz 
przyłożył ręki, jednakowa też byłaby i 
dla wssystkioh po równo nagroda; a 

wreszcie tchórzem byłbyś wielkim, gdy 
byś się panów bał. Wielo ta nas obło 
pów we wsi, a pan sam jedenl — choć- 

by nieohoiał, musiałby być poczciwym 
— bo niktby nas nie mógł o krzywdzić. 

— Prawdę mówisz, szczera prawda 
Kaba, daj ręki — ja teraz z wami ra- 

zem! 
— Widzisz—odparł aradowany Wit- 

czak, — ja zaraz wiedziałem, że ty tyl- 
ko nie wiesz, jak sprawa się ma. Takie 
szelmy, oo ładzi marnowali i trzymali 
z moskalami, to przeklinali Kościuszkę, 
mieli straoh srogiego raohanka, któryby 
zdać musieli, jakby Polska była. Kto 
zaś za kraj bił się ohętoie, to i o lu- 
dziach pamiętał, jak tu nasz Ostrowski. 
Jeno to nieszczęście, że nie wiedzą lu- 
dzie wszędzie, oo to jest Polska; gdyby 
się dowiedzieli, wszystkoby rzucili, by 
ją tylko mieć; przecie chłopi i panowie, 
którzy za Kośoiuszki wolności posma- 
kowali, szli się bić za nią nawet do 
Włoch! 

— Prawdę mówisz — jeno z umysłu 
trzymają nas w niewiadomośoi, jak to 

było za Kośoiuszki, albo nam różny oh 
rzeczy nałgają; na to jedyną radą, po- 
wiadać ludziom prawdę, jak się działo, 
pouczać ich; ale są też inni, oo jeno 
czekają, aż Pan Bóg oudem poskromi 
moskala, a sami nie chcieliby ręki przy- 
łożyć! 

— Aj z tymi to trudna sprawa, do 
rozumu im nie łatwo przemówić, bo ja- 
koby mieli obłęd.. Przecież od ozego 
człowiekowi Bóg dał ręoe, jeżeliby Pan 
Bóg miał za niego wszystko robić. Po- 
wiedzieć takiemu mądrali, żeby kosą 
ani pługiem nie robił jeno ozekał, rych- 
ło Pan Bóg za niego zrobi — to nawet 

jemu się dsiwnem i niesłusznem zdaje; 
a oóż dopiero zakładać ręoe w takiej 
sprawie! Tacy to leniwoy, samiby ohoie- 
li nio nie robić, ale jeść kluski, na które 
kto innytezapraouje, zrobi i poda! 

— Bracia — między nami wszystko 
wiarusy, wszyscyśmy dobrzy — huknął 
nowo przekonany — my teraz wojacy. 
I odezwały się skrzypki, a z lioznyoh 
piersi zabrzmiało się ohórem: 

„Do'Warszawy miły braoie, 
Tam robota ozeka na cię! 
Ztamtąd moskal wypędzony, 
Nieoh nie wraoa w nasię strony. 
Więc nie szczędzić rąk i bitwy, 
Gnać moskala za kres Litwy, 
Hej za Dniepr i Zaporoże, 
A Ty wspomóż Mocny Boże! 

W tern uchyliły się wrota stodoły i 
ukazała się postać długa, nieoo zgarbio- 
na, ale krzepka jeszcze mimo widocz- 
nych siedmio krzyżyków, o twarzy czer- 

wonej, wygolonej, odziana ozarną suk- 
maną. 

— Gota libe Gota — huknął gromko 
przybyły — cóż robioie, rączki żabiakit 

— A Macioszek, witajcie doktorze — 

wołano zewsząd. 
Był to Maoioszek, człowiek choć nie 

uczony, ale bywały i mądry, bo konie i 
wszelkie bydło, a w potrzebie i ozłowie- 
ka leczył, znający się na wielo rzeozaoh, 
obdarzony jedną tyłki wadą, że wielki 
miał pociąg do kieliszka. Za młodu 
wzięty w rekruty, służył w pruskiem 
wojsku, czego pamiątką pozostały nie 
mieokie słowa, które od czasu do czasu 

wtrąoał do mowy. Potem zbiegł do 
francuzów i tłukł się po Europie oałej; 

wiele rzeczy widział i słyszał, każdemu 
° pnjgodaoh awyoh obwinie lubił opo- 
wiadać; swłaszoza, jak w odwrocie z pod 
Moskwy dwa dni dowodził kompanją, 
której oficerów wybito, póki mu do- 
wództwa nie odebrano. 

— I oói żahiaki — to do wojska war- 

szawskiego ohoeoie iść? 
— Ano widsioie — pójdźoie i wy s 

nami, konie możecie we wojaku kuro- 
wać. 

— O Boże daj oo najlepiej, byśmy 
ryohło wyruszyli — na koniu jessose 
usiedzę — ruszę s wami Ale niema 
kto olejku na wysmarowanie gardła, bo 
mi zasycha. 

— Nie ma — a gdzież maoie wuju 
trzy złote od wczoraj? 

— Bóg dał, a djabli wzięli! 
— No w obozie to będziecie sobie 

mogli od czasu do czas a gardło smaro- 

wać i tam utrzymają was w porządku. 
A teraz — odezwał się Witczak — pa- 
miętajcie, że jutro rano do dworu wy- 
ruszy m. Ostrowski pan sam idzie wal- 
czyć za Wiarę i Ojczyznę — razem pój- 
dziemy do obozu. 

Na drugi dzień przed dworem było 
pełno wiarusów, dziedzic i wieśniaoy 
razem gotowali się ruszyć na powstanie, 
a duch Kościuszki błogosławił z góry 
temu zjednoozeniu się w imię wolności. 
I ruszyli rasem do granicy Królestwa, 
idąc cicho i ostrożnie, a słońce zimowe 
grudniowe patrzało nassozęśoie i radość 
gości dawno niewidzianych u polskiego 
narodu. 

* « 
* 

W Warszawie kipiało życie w najlep- 
sze, Ind zapałem swobody poroszony 
oddawał się radości, nieopatrznie ufająo 
przewodnikom małodusznym; wojsko 
spodziewało się lada ohwila wyruszyć, a 

ciągle nadchodzili nowi oohotnioy. 
Roiło się miasto od mundurów różno 

barwnych. Tu pieohoty lin jo we j mun- 

dury odbijały od granatowych kurt 

ułańskioh,tam zieleń konny oh strzeloów 
mięszała się z białemi i granatowemi 
lub ozerwonemi sukmanami i kaftanami 
kosynierów krakowskich, pałuckich, ku- 
jawskich, a nad wssystkiem szumiał 
sztandar biało czerwony i biały Orzeł 
polski. Naród ufny w jenerała Cbło- 
piokiego, starego żołnierza napoleoń- 
skiego, nie posądzał, jak zwykle w po- 
wstaniach, nikogo o zdradę — ale witał 
każdego jako brata i czerpał pełną pier- 
sią rozkosze wolnośoi. Po ulioaoh brzmia- 
ły pieśni i piosenki, tworzone nieraz na 

ulicy, a lud je powtarzał i roznosił po 
mieście. 

Niedaleko pałacu, gdzie Chłopioki 
przebywał, otaczało właśnie kilkudzie- 
sęoiu cywilnych i żołnierzy jakiegoś 
barczystego i wąsatego poetę o sążnis- 
tym wzroście, który o Konstantego u* 

oieosoe śpiewał: 
Kostusiu koohany, zgryzotą znękany, 
Daj folgę kłopotom, romtotom rom- 

totom, 
ina baskim dziedzińcu bohater był w 

wieńoa, 
Leci przyszedł listopad i wieniec mu 

opadł. 
Słuohano go z otywionem zajęciem. 

Wnet poeta podążył dalej — a s tłumu 
ustąpiło na bok dwóoh żołnierzy w 

mundurach oz wartego pułku linjowej 
piechoty. Trudno byłoby posnąć w 

mundurach Mikołajewskiego i Witcza- 
ka, obaj sresstą miną mieli w nioh tak 
dziarską, jakby mundur od dsiesięoiu 
lat zrósł się s ioh grzbietem. 

— Widią, że i w Ksiąstwie się rusza- 

cie. A dożo was przybyło? 
— Kilkudziesięciu s naszej okolioy, 

sdsiedsioem rasem. Byłoby nas daleko 
wiąoej, gdyby poszli wssyaoy oo mogą 

i powinni, ale bardzo wielu jessoze nie 
wie, u oo się mają bid, a sdarmają się 
nawet taoy, oo drugim duoba psują. Ot 
se wsi sąsiedniej wybierało się te i duto, 
ieby s nami ruszyć; ale był tam stary 
gospodarz ,-człowiek szanowany, bo ma 

pieniądze i jest uosynny, ale niedołęga 
wie ki; ten saozął ludsi odmawiać i ga- 
dał, że jak Polska ma być, to ją sam 

Pan Bóg bez naszej pcmooy zrobi, jak* 
byśmy od tego nie mieli rąk. A że lu 
dzi przedtem nikt tam nie pouozał, a ięo 
święcie mu wierzyli i zostali w domu, 
°j R*UP** *1® tamtemu jeszoze się przy* 
pomni, oo to znaczy łudzi odmawiaćl 

— Prawda, zawsze mamy takich, oo 

naród ohoą uwodzić i oślepić, mieliśmy 
to we Warszawie. Ale patrz kolego, 
oto jenerał Chłopioki konno wyjeżdża, 
widzisz? 

— Nieoh żyje jenerał Chłopioki! — 

— wołały tłumy — a Chłopioki na ka* 
rym rumaku w mundurze jeneralskim, 
okryty orderami, przejeżdżał z twarzą 
dumną i zimną — nie dzieląo woale za* 

pału do walki, o który go tłumy po są* 
dzały i dla którego właśnie tak go wiel 
biono. 

— Cóż to za wiarusy, kosynierzy? — 

zapytał Witczak atojąoego obok nłanat 
który rozniecał właśnie krótką lalką. 

— Tak, to koynierzy z pod Warsza- 
wy, s dziedzicem na osele. No teraz 

tylko w pole mszyć. 
Szli kosynierzy w białych sukmanaoh 

czwórkami przez ulicą, było ioh tysiąc, 
a przodem jeohał na siwku dziedsio w 

czerwonej rogatoe, z szablą w dłoni. 
Wesołe okrsy-i w tały przybyłych, a 

kosynierzy defilowali przed Chłopiokim. 
— Teras napatrzyliśmy sią dosyć — 

rzekł Mikołajewski, pójdźmy napić sią 
miodu i wódki. O parą set kroków ma- 

my właśnie takie miejsce — jest tam 
zawsze dużo żołnierzy i troohą cywil- 
nych, ale dobrych wiarusów, i sabawim 
sią ze znajomymi. 

Ruszyli oisnąo sią przez tłumy ludu 
zilegftjąoe ułioe, a po kilku minutaoh 
stanąli na miejsou. Z głąbi buohnął ku 
nim mazur Chłopiokiego, podówosas 
powszechnie śpiewany: 
Nasz Chłopioki wojak dzielny, śmiały, 
Powiedzie zuohó w naszych do swyoiąstw 

[i chwały. 
Huk armat, szoząk pałaszy 
Moskali wnet odstraszy, 
Hej bracia w imią Boże, 
Bóg nam dopomoże! 

Dalej braoia walczmy dzielpie, śmiało, 
Nasz orzeł skończy walką dla narodu 

[z ohwałą. 
Tnie tągo polska kosa, 
Nią ostrzem Moskwie nosa, 
Hej daej, hej za wiarą 
W pień wytniem wrogów chmarą. 

Dalej braoia żwawo; idźmy w Litwą 
1 na śmierć albo żyoie toczmy z carem 

[bitwą! 
Hej wiohty, z drogi skała, 
Niech sadrzy ziemia oała, 
Hej bracia w imią Boże, 
Bóg nam dopomoże! 

Wszędzie było pełno, najwięcej mon* 

darów. Zyoie wesołe wrzało, ale rej 
wodsili czwartacy 1 ałani. Wnet so- 

osyli nasi snajomyoh. 
— Pójdźcie — zawołał stary sierżant 

Wolski, siedzący s kilka podoficerami i 
kapralami oswartego p łka sad miodem 
— siadajoie s nami, gdzie indsiej miej- 
sca nie ma! 

— Dziąkajem, panie sierżańoie — i 
osiedli. 

— Mamy ta wiarasa s Księstwa — 

mówił Wolski do towarsyssy, ukasująo 
Witozaka — s tych stron to samyeh 
rosłych a tęgiob dostajemy chłopów. 
Konował tet prsybył s nimi, dsiad sta- 
ry a 1# jary — zapisał się do os wartego 
pałka ułanów, patrzcie — on i ta ei© 
zjawił! 

(Ciąg dalszy nastąpi). 


